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Blisko 300 koni pociągowych, do pracy w gospodar-
stwie oferowali sprzedający podczas pierwszego dnia 
Wstępów w Skaryszewie. Drugiego dnia jarmarku moż-
na było kupić konie rekreacyjne, do jazdy wierzchem. 
Organizacja targów, jak twierdzą fundacje działające na 
rzecz zwierząt, jest z roku na rok coraz lepsza.

r  
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Fot. Szymon Wykrota
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Głos rozsądku
Po dwóch tygodniach radni Prawa 
i Sprawiedliwości zmienili zdanie 
w sprawie użyczenia budynku 
i terenu przy ul. Sandomierskiej, 
gdzie mieści się I Społeczne Li-
ceum Ogólnokształcące STO – we 
środę zgodzili się na przedłużenie 
szkole umowy na kolejne 10 lat.

 r  

Chleba i dachu 
nad głową
Mija właśnie sto lat od pierwszych 
w niepodległej Polsce wyborów 
do Rady Miejskiej Radomia. W nie-
dzielę, 9 marca 1919 roku miesz-
kańcy naszego miasta wybrali 38 
swoich przedstawicieli. Prezesem 
rady miejskiej została Maria Kel-
les-Krauz; była pierwszą kobietą 
w Polsce, a prawdopodobnie 
i w Europie, której powierzono taką 
funkcję. Na czele magistratu, jako 
prezydent, stanął Franciszek Foryś.

 r  

Według zodiaku
Chcesz zacząć ćwiczyć? A może 
już ćwiczysz? Zastanawiasz się, czy 
wybrana aktywność jest dla ciebie 
najodpowiedniejsza? Sprawdź swój 
znak zodiaku i zobacz, jaka dyscy-
plina będzie ci najlepiej służyć.

 r  

Młodzi rozbili 
Rozwój
Radomiak Radom przed własną 
publicznością nie zawodzi. Tym 
razem „Zieloni” pokonali Rozwój 
Katowice. Jednym z bohaterów 
spotkania był młody Dominik So-
kół, który strzelił bramkę, a inny 
młodzieżowiec, Jakub Wawszczyk, 
zanotował dwie asysty.

 r  
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iątek   mar a
 Wystawa w Łaźni. O godz. 17 Ra-
domski Klub Środowisk Twórczych 
i Galeria „Łaźnia” (ul. Traugutta 31/33) 
zaprasza na wystawę eksponatów z II 
wojny światowej  z kolekcji Emila Trybu-
ła. Wstęp wolny.

 Malarstwo Elżbiety Białaszek. Au-
torka ukończyła Akademię Sztuk Pięk-
nych w Warszawie. Dyplom w Pracowni 
Malarstwa i Pracowni Tkaniny Unika-
towej otrzymała w 1975 roku. Projekto-
wała i wykonywała tkaniny artystyczne, 
zajmowała się także scenografią teatral-
ną, ale to właśnie malarstwo sztalugowe 
jest dyscypliną sztuki, w której wyraża 
się najpełniej. Ma na swoim koncie bo-
gaty dorobek artystyczny, wystawy indy-
widualne w kraju i za granicą oraz udział 
w wielu ekspozycjach zbiorowych. Od lat 
uczestniczy w plenerach malarskich i wy-
stawach poplenerowych. Wernisaż wysta-
wy „Kiedyś” Elżbiety Białaszek o godz. 
18 w galerii Resursa. Wstęp wolny.

 Frida Kahlo 
w Amfiteatrze.
Pierwszą odsłoną 
cyklu „Wolność 
2 4 / 7 ”  b ę d z i e 
spektakl o życiu 
i twórczości Fridy 
Kahlo – wybitnej 
meksykańsk iej 
artystk i , która 

zasłynęła bezkompromisowym ukazywa-
niem cielesności, kobiecości i cierpienia, 
ale angażowała się też politycznie. Jest 
to pierwszy teatralny projekt inspirowa-
ny życiem i twórczością meksykańskiej 
malarki Fridy Kahlo. W roli tytułowej 
występuje aktorka i malarka Martyna 
Kliszewska, absolwentka wydziału aktor-
skiego PWST w Krakowie oraz wydziału 
malarstwa ASP w Łodzi. Po występie 
Amfiteatr zaprosi do dyskusji z Martyną 
Kliszewską, socjolożką dr Marią Gaga-
cką i pisarką Ewą Podsiadły-Natorską. 
Kanwą do rozmowy o wolności kobiety 
będzie postać Fridy Kahlo i dystopijny 
obraz praw i obowiązków kobiet, o któ-
rych opowiada najnowsza powieść Ewy 
Podsiadły-Natorskiej „Wściekłe”. Po 
dyskusji będzie można spotkać się z Ewą 
Podsiadły-Natorską, kupić jej nową książ-
kę i zdobyć autograf. Miejsce: Kawiarnia 
Artystyczna, ul. Parkowa 1. Bilety: 20 zł 
w przedsprzedaży, 30 zł w dniu spektaklu 
na biletyna.pl i w kasie Amfiteatru. Licz-
ba miejsc ograniczona.

 Fisz Emade – Tworzywo w Strefie 
G2. Zespół tworzą Bartek i Piotr Wa-
glewscy, prywatnie bracia, a zawodowo 
duet producent vs. wokalistoraper. Od 
2001 roku wydali dziewięć płyt utrzyma-
nych w stylistyce hiphopowej lub około-
hiphopowoelektrycznej. Fisz Emade jako 
pierwsi na takim poziomie wprowadzili 
w polskim hip-hopie miękkie brzmienia 
i miękkie teksty, nawiązując swego czasu 

do klimatów Native Tongues. Początek 
koncertu w klubie Strefa G2 o godz. 20. 
Wstep płatny.

So ota   mar a
 Radomskia Giełda Winyli. Od 
godz. 11 w Centrum Handlowym M1 
swoją ofertę zaprezentują kolekcjone-
rzy i antykwariaty z całej Polski. Goś-
ciem specjalnym Radomskiej Gieł-
dy Winyli będzie gwiazda polskiego 
rocka – Krzysztof Jary Jaryczewski 
z zespołu Jary Oddział Zamknięty. Fani 
będą mieli okazję zdobyć autograf arty-
sty. Wydarzeniu będą towarzyszyły poka-
zy baristów i degustacja kawy.

 Spacer Literacki z MBP. We wrześ-
niu ubiegłego roku Miejska Biblioteka 
Publiczna zaproponowała radomianom 
nowy sposób poznawania literatury – po-
przez pisarzy związanych z naszym mia-
stem i poprzez miejsca związane z tymi 
pisarzami. Wędrujemy po ulicach dobrze 
znanych, ale niekoniecznie kojarzonych 
z daną osobą. Zaglądamy do tych zaka-
marków Radomia, które czasami w nie-
oczywisty sposób świadczą o obecności 
pisarza i jego rodziny w mieście. Piąta 
przechadzka – tym razem po miejscach 
związanych z Leszkiem Kołakowskim, 
a zatytułowana „Wśród znajomych” roz-
pocznie się o godz. 13 przed kościołem 
farnym (ul. Rwańska). Termin spaceru 
nie jest przypadkowy. 7 marca 1994 roku 
prof. Leszek Kołakowski odebrał dyplom 
Honorowego Obywatela Radomia.

ie ziela   mar a
 Radomskie Dwójki na Idalinie.
Ogólnopolski Turniej Tańca Break-
-Dance „Radomskie Dwójki” skierowa-
ny jest do osób pozytywnie nastawio-
nych do otaczającej ich rzeczywistości, 
lubiących rywalizację fair play, walkę na 
parkiecie, stanie na głowie i dużo dobrej 
muzyki. Swoje umiejętności w Domu 
Kultury „Idalin” zaprezentują najlepsi 
B-boye i B-girls, z których zasiadająca 
w jury śmietanka 
breakdance wy-
bierze tych naj-
lepszych. Jak co 
roku, nie zabrak-
nie świetnej at-
mosfery, muzyki, 
walk w systemie 
2x2 i zabawy. Po-
czątek godz. 13. 
Wstęp wolny.

 Sztuka na Ekranie. O godz. 15.30 
w kinie w Mazowieckim Centrum Sztu-
ki Współczesnej „Elektrownia” zostanie 
wyświetlony kolejny film z cyklu „Sztuka 
na Ekranie”. Tym razem na życzenie wi-
dzów powtórzony zostanie „Karnawało-
wy koncert Andre Rieu z Sydney”. Wstęp 
płatny.

NIKA

To też ostatni dzień, by obejrzeć 
wystawę fotograficzną. Wystawa Ro-
berta Grudnia i zespołu Zakrzewiaki 
prezentuje wspólne koncerty artystów 
z udziałem Anny Seniuk, Olgierda Łu-
kaszewicza, Jerzego Zelnika i Orkiestry 
966, które odbyły się w ramach 1050. 
rocznicy chrztu Polski, 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
i 550. rocznicy przybycia ojców bernar-
dynów do Radomia.

Ekspozycję zakończy się w niedzielę 
o godz.12 recital Roberta Grudnia. 
A podczas wizyty w kościele bernar-
dynów będzie można nabyć książkę 
„Wpisani w dzieje Radomia” i album 
„550 lat. Dzieje radomskich bernardy-
nów 1468-2018”.

NIKA

Robert Grudzień
u bernardynów
W niedzielę, 17 marca w kościele pw. św. 
Katarzyny odbędzie się recital Roberta 
Grudnia.

Radomski teatr z powodzeniem star-
tuje w konkursach grantowych MKiDN. 
W ramach tegorocznego naboru do mi-
nisterialnego programu „Infrastruktura 
kultury” wpłynęły 542 wnioski, a dotację 
otrzymało 117 wnioskodawców. Wśród 
nich jest „Powszechny”, który złożył 
projekt „Modernizacja dużej sceny 
Teatru Powszechnego oraz przestrzeni 
przeznaczonej dla widzów – III etap”. 
Otrzymał dofinansowanie w wysokości 
170 tys. zł. Za te pieniądze zostanie 
m.in. kupiony projektor multimedialny 
i pianino; teatr chce też dokończyć mo-
dernizacją części budynku udostępnia-
nej widzom, w tym poprawić oświetlenie 
głównych ciągów komunikacyjnych.

Drugi projekt, który uzyskał dofinanso-
wanie – w wysokości 30 tys. zł, to „Wokół 
teatru – cykl działań edukacyjnych adre-
sowanych do odbiorców różnych grup 
wiekowych”. Dzięki otrzymanej dotacji 
teatr w nowym sezonie powróci do dzia-
łalności edukacyjnej i popularyzatorskiej. 
Projekt składa się z trzech podstawowych 
ogniw, a udział w nich będzie bezpłat-
ny. „Powszechny” proponuje warsztaty 
teatralne dla maluchów – adresowane 
przede wszystkim do uczniów klas 
młodszych szkoły podstawowej. Będą to 
zajęcia z elementami teatru lalkowego, 
wykorzystujące formę zabawową do pre-
zentacji podstawowych pojęć teatralnych 
i rozbudzania wrażliwości artystycznej, 
zakończone publicznym pokazem wspól-
nie przygotowanego spektaklu. Teatr ma 
w planach także warsztaty teatralne dla 
dzieci starszych – ćwiczenia zogniskowa-
ne wokół interpretacji tekstu literackiego, 
podstawowych zadań aktorskich, budo-
wania postaci i współpracy w grupie, rów-
nież zakończone pokazem wspólnie przy-
gotowanego spektaklu. Trzeci element 
docenionego przez MKiDN projektu to 
czytania dramatów z udziałem widzów 
oraz aktorów-amatorów, chętnych do 
występu przed publicznością i gotowych 
do zmierzenia się z wyzwaniem, jakim 
jest interpretacja tekstu literackiego. 

Chętnych na pieniądze z programu 
„Edukacja kulturalna 2019” było 876 
podmiotów, a dofinansowanie otrzyma-
ło 196.

NIKA

„Powszechny”
doceniony
200 tys. zł na modernizację dużej sceny 
i zorganizowanie warsztatów pozyskał z Mi-
nisterstwa Kultury i Sztuki Teatr Powszechny 
im. Jana Kochanowskiego. Alphorn, należący do rodziny rogów, 

to instrument o znacznej długości (3,5-
-4 m). Składa się z dwóch, trzech części, 
a wykonany jest z drewna jodłowego. 
Nie ma żadnych klap czy otworów, dla-
tego uzyskuje się na nim jedynie dźwięki 
naturalnego szeregu alikwotów. Potęga 
brzmienia powoduje, że jest słyszalny 
w odległości dochodzącej nawet do 10 
km. Goszczący w Radomiu po raz pierw-
szy włoski artysta Carlo Torlontano od lat 
stara się wprowadzić do sal koncertowych 
instrument znany dotąd głównie z przeka-
zywania sygnałów przez pasterzy w alpej-

skich dolinach. Carlo 
Torlontano jest artystą 
wszechstronnie uzdol-
nionym, koncertu-
jącym także na rogu 
i jego odmianie baro-
kowej. Solista gościł 
na całym świecie, kon-
certując z orkiestrami 
kameralnymi i symfo-
nicznymi w Azji, Au-
stralii, Europie i Ame-
ryce Północnej. Ma na 
swoim koncie wiele 
płyt, m.in. z udziałem 
Marthy Argerich na-
grał „Andante” i „Wa-
riacje” Schumana na 
dwa fortepiany, dwie 
wiolonczele i róg. Jest 
profesorem Music 
University w Salerno 
oraz dyrektorem arty-
stycznym „Domenico 
Ceccarossi” Interna-
tional Horn Compe-
tition.

Podczas tego wy-
jątkowego koncertu 
Radomską Orkiestrę 

Kameralną poprowadzi utalentowany dy-
rygent Stanislav Ushev.

W programie: Sinfonia Pastorella 
na róg alpejski i orkiestrę smyczkową 
G-dur Leopolda Mozarta, Sinfonia 
„Pastoritia” na róg alpejski i orkiestrę 
smyczkową G-dur Antona Zimmerman-
na, Divertimento F-dur KV 138 Wolf-
ganga Amadeusza Mozarta oraz Serena-
da na smyczki op.6 Josefa Suka.

Początek koncertu o godz. 18. Wstęp 
płatny.

NIKA

Kon ert
na ró  alpe ski

Sobotni (16 marca) koncert Radomskiej Orkiestry Kameralnej zapowiada 
się niezwykle interesująco. Będziemy mogli posłuchać rogu alpejskiego, na 
którym zagra Carlo Torlontano.
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Zaproszenie dla czytelników

Dla naszych czytelników mamy jedno dwuosobowe zaproszenie na sobotni koncert Radom-
skiej Orkiestry Kameralnej. By je otrzymać, wystarczy zadzwonić do nas (nr tel. 48 380 30 67) 
w piątek, 15 marca między godz. 10 a 11 i podać imię i nazwisko koncertmistrza Radomskiej 
Orkiestry Kameralnej.

CMENTARZ KOMUNALNY
w Radomiu ul. Ofiar Firleja 45

Zgodnie z Regulaminem Cmentarza 
Komunalnego zatwierdzonym przez 

c wałę Rady Miejskiej, wzywa 
właścicieli grob w wykupionyc  przed 

 r  do dokonania opłaty 
po  latac , celem przedłużenia za 

korzystanie z miejsca na cmentarzu pod 
groby murowane i ziemne

R E K L A M A
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To już 386 Wstępy. Największy w Eu-
ropie jarmark koński odbywa się w Ska-
ryszewie zawsze w pierwszy poniedzia-
łek i wtorek po środzie popielcowej. Rok 
temu w regulaminie imprezy zostały 
wprowadzone zmiany, które zabraniają 
handlu końmi na rzeź. Chodziło o to, by 
Wstępy stały się prawdziwym świętem 
dla hodowców i miłośników koni, by 
podtrzymywały tradycję i by skończyć 
wreszcie ze złą sławą, którą to wyda-
rzenie przez kilkanaście ostatnich lat 
zyskało.

Teren, gdzie odbywa się targ, jest te-
raz wysypywany trocinami, więc konie 
nie stoją we własnych odchodach. Do-
prowadzono też bieżącą wodę, co po-
zwala w każdej chwili napoić zwierzęta. 
Zanim konie wjadą na teren jarmarku, 
lekarze weterynarii sprawdzają wszyst-
kie dokumenty. Wjazdu pilnowały też 
specjalne patrole, w skład których wcho-
dzili policjanci, inspektorzy transportu 
drogowego, przedstawiciele gminy i wo-
lontariusze.

– Jeśli chodzi o organizację Wstępów, 
bardzo mocno wspierała nas fundacja 
Centaurus, która była w każdym miejscu 
odprawy koni i dodatkowo na terenie 
targowiska – podkreśla Dariusz Piątek, 
burmistrz Skaryszewa.

Dzięki tym obostrzeniom część właści-
cieli koni nie została wpuszczona na jar-
mark. – Rozumiem, że te konie opuściły 
Skaryszew; zresztą na ten temat robiliśmy 
też odprawę ze służbami, Inspektoratem 
Transportu Drogowego i z policją – żeby 
te konie stąd wyjechały i nie dochodziło 
do pokątnego handlu gdzie indziej. No, 
ale ludzie są pomysłowi i różne rzeczy 

mogą zrobić. Byłem na jarmarku od 
godz. 4.30 i mogę powiedzieć, że to, co 
było przez nas do zrobienia, zostało zro-
bione. I wszystko zostało zabezpieczo-
ne – twierdzi burmistrz Piątek.

Dla członków fundacji działających 
na rzecz zwierząt Skaryszew jest sym-
bolem walki o to, by konie nie szły na 
rzeź. Podkreślają, że najważniejsza jest 
zmiana mentalności ludzi w traktowaniu 
koni. Fundacje z jednej strony chwalą 
sposób organizacji Wstępów, z drugiej 
negują zachowanie niektórych hodow-
ców. – Jeśli chodzi o kije, bat, to ciągle 

są. Dalej jest alkohol – mówi Scarlett 
Szyłogalis z fundacji Tara. – Jeżeli ko-
nie są piękne, rasowe, zadbane, to za-
wsze będą w cenie. Nie chodzi nam o to, 
żeby tutaj zachować dobrostan, by konie 
prawie w kuszetkach dojeżdżały na rzeź. 
Chcemy, by tej rzezi w ogóle nie było 
i żeby konie były drogie.

Do Skaryszewa zjechali w poniedzia-
łek i wtorek hodowcy z prawie całej 
Polski. Przywieźli konie rasy wielkopol-
skiej, śląskiej, zimno – i gorącokrwiste. 
Ceny były bardzo różne – kuca można 
było dostać nawet za 1,5 tys. zł, za do-

rosłą klacz rasy zimnokrwistej hodowcy 
żądali 22 tys. zł.

Część hodowców uważa, że bez bata 
hodować koni się nie da. – Jeden ogier 
skoczy na drugiego i ktoś tam mu przy-
łoży batem, to zaraz jest afera. To jest 
nienormalne. To co, ten koń ma wejść 
właścicielowi na głowę? Tak się nie 
da – mówi Marek Szepczyński, hodow-
ca z Przybychowa. – Lata wstecz, to było 
targowisko. A to, co jest teraz, to nie jest 
targowisko. Wszystko stoi pod wiatami, 
a targowisko powinno być takie, jak kie-
dyś. Faktycznie, warunki weterynaryjne 

są spełnione, jak najbardziej się z tym 
zgadzam, dobrobyt koni się polepszył, 
ale buntują ludzi, żeby tych koni nie 
sprzedawać na rzeź. Dlaczego? Rolnik 
hoduje konie, bo z tego żyje. Tak samo 
rolnicy hodują bydło, świnie. Wszystko 
trzyma dla pieniędzy, żeby się utrzymać.

Podczas Wstępów nie zabrakło pre-
zentacji zaprzęgów i pokazu siły zwie-
rząt. Jak zawsze targom towarzyszył 
jarmark sztuki ludowej i końskich ak-
cesoriów. Można było także coś zjeść 
i pooglądać występy kapel i zespołów 
ludowych.

 w r z wi
Blisko 300 koni pociągowych, do pracy w gospodarstwie oferowali sprzedający podczas pierwszego dnia Wstępów w Skarysze-
wie. Drugiego dnia jarmarku można było kupić konie rekreacyjne, do jazdy wierzchem. Organizacja targów, jak twierdzą fundacje 
działające na rzecz zwierząt, jest z roku na rok coraz lepsza.
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To kontynuacja programu rozpoczę-
tego w ubiegłym roku, a jego celem jest 
poprawa bezpieczeństwa starszych osób, 
które mają w mieszkaniach piecyki 
gazowe lub piece węglowe.

– To jeden z elementów programu 
„Siła w seniorach” – przypomina wice-
prezydent Jerzy Zawodnik. – Pomysł 
się sprawdził, bo mamy już pierwsze 
sygnały, że w kilku sytuacjach czujniki 
skutecznie ostrzegły przed ulatniającym 
się tlenkiem węgla. Dlatego ten pro-
gram będziemy kontynuować.

Urząd miejski ogłosił konkurs na 
przeprowadzenie kampanii informa-
cyjnej na temat niebezpieczeństw, 
jakie wiążą się z używaniem urządzeń 
grzewczych. Zwycięzca, w ramach 
realizowanego programu, będzie 
miał za zadanie przeprowadzić nabór 
chętnych, kupić czujniki czadu i nie-
odpłatnie przekazać je osobom, które 
ukończyły 65 lat. Na oferty magistrat 
czeka do 21 marca.

Na zakup czujników czadu w tego-
rocznym budżecie zarezerwowana jest 
kwota 100 tys. zł.

C

Czujniki
dla seniorów
Kolejny tysiąc czujników czadu kupi 
w tym roku miasto dla radomskich 
seniorów. W budżecie zarezerwowano na 
nie 100 tys. zł.

W ubiegły piątek w Warszawie pre-
zydent Radosław Witkowski i minister 
Jan Krzysztof Ardanowski podpisali 
porozumienie w sprawie przekazania 
szkoły resortowi na czas nieokreślony. 
Od 1 stycznia jej działalność w całości 
będzie finansowana z budżetu mini-
sterstwa. – Przekazując Zespół Szkół 
Agrotechnicznych i Gospodarki Żyw-
nościowej wychodzimy naprzeciw 
oczekiwaniom zarówno ministerstwa, 
jak i szkolnej społeczności. Biorąc pod 
uwagę specyfikę szkoły, od początku 
byliśmy przychylni pomysłowi jej prze-
kazania ministerstwu. Mam nadzieję, 
że placówka będzie się dynamicznie 
rozwijać – powiedział prezydent Wit-
kowski.

Zgodnie z porozumieniem, przekaza-
nie mienia „agrotechnika”, czyli prawie 
8-hektarowego terenu wraz z zabudowa-
niami, nastąpi w drodze darowizny, na 
mocy odrębnego aktu notarialnego.

W skład Zespołu Szkół Agrotechnicz-
nych i Gospodarki Żywnościowej wcho-
dzi technikum kształcące w pięciu zawo-
dach i branżowa szkoła I stopnia.

Podpisane przed tygodniem porozu-

mienie kończy trwające kilka lat zabiegi 
o przejęcie „agrotechnika”. Przypomnij-
my: ministerstwo rolnictwa prowadzi 53 
szkoły rolnicze. Minister, przejmując ko-
lejne placówki, bierze pod uwagę przede 
wszystkim uwarunkowania geograficzne; 
chodzi o to, by dostęp do resortowych 
szkół rolniczych mieli w miarę równo-
mierny uczniowie z całego kraju. Zda-
niem resortu radomski Zespół Szkół 
Agrotechnicznych i Gospodarki Żyw-
nościowej idealnie wpisuje się w tę sieć. 
Dlatego minister rolnictwa już w lutym 
2016 roku zaproponował miastu prze-
jęcie ZSAiGŻ. Władze Radomia były 
gotowe – o czym poinformowały mini-
sterstwo – oddać szkołę na Wacynie od 
1 stycznia 2018 roku, a rada miejska 
uchwałę wyrażającą wolę przekazania 
ZSAiGŻ podjęła w maju 2017. Miasto 
twierdziło, że gdyby rzecz dotyczyła tyl-
ko przekazania szkoły, sprawa została-
by już dawno załatwiona. Jednak razem 
z placówką resort przejmuje też grunty, 
a tu sprawy własnościowe okazały się 
dość zagmatwane.

NIKA

„Agrotechnik”
przejmie ministerstwo
Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej będzie od 
1 stycznia 2020 roku jedną ze szkół prowadzonych przez Ministerstwo 
Rolnictwo i Rozwoju Wsi.

Inicjatywa Polska Fair Play to wspólny 
projekt polityczny eksperta podatkowe-
go i komentatora politycznego Roberta 
Gwiazdowskiego oraz Bezpartyjnych Sa-
morządowców. Lider tego ruchu przyje-
chał w ubiegłą środę do Radomia na za-
proszenie Krzysztofa Góraka. – To nowa 
inicjatywa, która na pewno odbije pozy-
tywne piętno na polskiej scenie politycz-
nej – zapewniał Górak, lider Bezpartyjnych 
Samorządowców w okręgu radomskim.

Robert Gwiazdowski postanowił wytłu-
maczyć główne założenia inicjatywy Polska 
Fair Play. – Po pierwsze, chcemy obniżyć 
podatki, a w konsekwencji podwyższyć 
wynagrodzenia – zapowiedział. – Obecnie 
statystyczny Polak zarabia 5 tys. zł, ale tych 
pieniędzy nie widzi, bo rząd od razu zabiera 
mu z tego 2 tys. zł. To zbyt wysokie opodat-
kowanie i trzeba je obniżyć. Naszym celem 
jest to, żeby każdemu z zarobków rzędu 
5 tys. zł zostawało w kieszeni 3 tys. 750 zł.

Pieniądze uzyskane w ten sposób 
miałyby pójść m.in. na wypłaty emery-
tur. – Wszyscy, którzy aktualnie są na eme-
ryturze, muszą ją nadal otrzymywać i na 
to potrzebne nam są fundusze – tłumaczył 
założyciel ruchu Polska Fair Play. – Ale 
wszystkim, którzy będą wchodzili na rynek 
pracy, proponujemy nowe rozwiązanie, 
czyli emeryturę obywatelską, która nie by-
łaby finansowana z opodatkowania pracy, 

ale z innych podatków. Bo nie może być 
tak, że praca obywatela opodatkowana 
jest 40 proc., a duże zagraniczne koncer-
ny płacą zaledwie 0,5 proc. od swoich zy-
sków – stwierdził.

Robert Gwiazdowski jest również 
zwolennikiem deglomeracji, czyli prze-
kazania jak największej liczby kompe-
tencji władzy samorządowej. – Władza 
centralna nie powinna się zajmować wie-
loma sprawami. To samorząd jest najbli-
żej obywateli i trzeba przekazać w jego 
ręce jak największą władzę – mówił lider 
ruchu PFP. – To pozwoliłoby przenieść 
wiele urzędów centralnych do mniejszych 
ośrodków, co spowodowałoby ich ożywie-
nie i stworzenie nowych miejsc pracy.

Polska Fair Play szykuje się do startu 
w wyborach europejskich. – W tych wybo-
rach chcemy zaistnieć, a są one dla mło-
dych partii najłatwiejsze – wyjaśnił Ro-
bert Gwiazdowski. – W nich jest najmniej 
okręgów, najmniej kandydatów i naj-
mniejsza frekwencja. A co za tym idzie 
również najmniejsze koszty prowadzenia 
kampanii, a my nie mamy pieniędzy.

Jednak wybory do Parlamentu Euro-
pejskiego mają być dla Polski Fair Play 
tylko przygotowaniem do startu w wybo-
rach parlamentarnych.

K ZYSZ O  DOMAGA A

Polska Fair Play
– Mój program wyborczy skierowany jest do 16 mln pracujących Pola-
ków, którym obiecuję 20-procentową podwyżkę – mówił w Radomiu 
prof. Robert Gwiazdowski, lider ruchu Polska Fair Play.
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WIELE POŻYCZEK – JEDNO MIEJSCE

 IWONA KACZMA SKA

Nadzwyczajne posiedzenie rady miej-
skiej zostało zwołane na wniosek rad-
nych Koalicji Obywatelskiej. Chcieli, by 
swoje argumenty miała szansę przed-
stawić także społeczność szkoły. Na 
środową sesję przyszła nie tylko dyrek-
tor I Społecznego LO Alicja Grymuła 
i przedstawiciele Społecznego Towarzy-
stwa Oświatowego, ale także kilkunastu 
nauczycieli i rodzice uczniów.

– Chcę to powiedzieć kategorycznie: 
budynek, który użytkuje STO, nie jest 
potrzebny gminie do jakichkolwiek ce-
lów oświatowych – stwierdził wiceprezy-
dent Konrad Frysztak. – Jeśli nie będzie 
zgody radnych na przedłużenie umowy 
użyczenia, będziemy musieli wyznaczyć 
szkole jakiś termin, do którego zakoń-
czy działalność przy ul. Sandomierskiej. 
A likwidacji tej szkoły, jak rozumiem, 
wszyscy na tej sali chcemy uniknąć.

Ku zaskoczeniu wszystkich Dariusz 
Wójcik, przewodniczący klubu radnych 
PiS od razu na początku zastrzegł, że 
nikt z jego klubowych kolegów nie jest 
przeciwko szkole czy uczniom i PiS za-
głosuje za użyczeniem. – Ale jesteśmy 
przeciwko bałaganowi, który w kwestii 
dzierżawy nieruchomości panuje w gmi-
nie od lat 90. Bo jak to jest, że jedni 
otrzymują coś za darmo, a inni muszą za 
to płacić? Chcemy, by powstać regula-
min użyczania miejskich nieruchomości, 
żeby wreszcie dla wszystkich były jasne, 

przejrzyste zasady – tłumaczył Wójcik.
Marta Michalska-Wilk, przewodni-

cząca klubu radnych Koalicji Obywatel-
skiej poinformowała, że o nadzwyczajne 
posiedzenie postanowili wystąpić, po-
nieważ dyrekcja szkoły zwróciła się do 
nich z taką prośbą. – Chcemy dać szansę 
radnym Prawa i Sprawiedliwości napra-
wienia swojego błędu, który popełnili 
25 lutego, odrzucając projekt uchwały 
w sprawie użyczenia na 10 lat lat tego 
budynku STO – stwierdziła Michalska-
-Wilk. – Mówimy tu o szkole, w której 
zdawalność matury w ciągu ostatnich 10 
lat była stuprocentowa, o szkole, w któ-
rej klasy liczą kilkunastu uczniów, a więc 
można zawalczyć o każdego z nich.

Liceum przy ul. Sandomierskiej jest 
jedną z najstarszych szkół społecznych 
w Radomiu. STO dostało budynek i ka-
wałek działki od miasta w 1994 roku; to 
był pustostan. – Najpierw musieliśmy 
włożyć ogromne pieniądze, by ten obiekt 
nadawał się na cele oświatowe; wymie-
niliśmy choćby całą stolarkę okienną, 
dwukrotnie przeprowadziliśmy general-
ny remont dachu. Teraz naszym marze-
niem jest przeprowadzenie termoizolacji 
budynku, by nie płacić 8-9 tys. zł mie-
sięcznie za ogrzewanie. Ale by ponieść 
koszty tych prac, chcemy mieć ten bu-
dynek na 10 lat – przekonywała radnych 
Alicja Grymuła.

Roczny koszt utrzymania szkoły to 
65 tys. zł, a czesne – 350 zł co miesiąc 
od jednego ucznia jest najniższe wśród 

szkół STO w Polsce i nie było podno-
szone od 20 lat. I STO nigdy nie zwra-
cało się do gminy z prośbą o finansowe 
wsparcie. – Mamy uczniów o różnych 
potrzebach edukacy jnych, k tórz y 
bardzo dobrze się u nas czują. Nasza 
szkoła jest mocno zaprzyjaźniona z ro-
dzicami uczniów, przez te 25 lat wro-
śliśmy w środowisko lokalne Ustronia, 
działamy na rzecz jego mieszkańców. 
Szkoda taką inicjatywę niszczyć – prze-

konywała dyrektor placówki. – Bo nie-
przedłużenie nam umowy wiąże się 
z likwidacją szkoły. Przy 42 uczniach 
przeniesienie gdzie indziej nie wcho-
dzi w grę.

Radni PiS poprosili o przerwę, a po 
niej zaproponowali poprawkę do umo-
wy użyczenia. – Pełny cykl nauczania 
w liceum wynosi teraz cztery lata, a nie 
trzy, więc użyczenie na 10 lat oznacza, że 
umowa skończy się w połowie jednego 

z nich. Dlatego, wychodząc naprzeciw 
państwa oczekiwaniom, proponuje-
my przedłużeniu umowy użyczenia na 
12 lat. Żeby to były trzy pełne cykle edu-
kacyjne – oświadczył Dariusz Wójcik.

Zmiana okazała się jednak nie taka 
prosta, jak wyobrażali sobie to radni 
PiS. W ubiegłym roku bowiem – jak 
tłumaczył wiceprezydent Frysztak, i dy-
rektor Wydziału Nieruchomości Gmin-
nych Małgorzata Pracka – zmieniły się 
przepisy dotyczące gospodarowania 
nieruchomościami. Teraz nierucho-
mość przeznaczona do użyczenia naj-
pierw musi być umieszczona na 21 dni 
w wykazie, a dopiero potem można po-
dejmować wiążące decyzje w jej spra-
wie. Teren przy ul. Sandomierskiej był 
w wykazie nieruchomości do użyczenia 
na 10 lat, a nie na 12. Jeśli więc teraz 
radni użyczą STO działkę i budynek na 
12 lat i dopiero potem nieruchomość 
zostanie umieszczona w wykazie, woje-
woda może uchwałę rady uchylić.

– To były dla nas bardzo trudne dwa 
tygodnie, żyliśmy w napięciu, w niepew-
ności. Jeśli moglibyśmy o coś prosić, 
to niech to będzie użyczenie na 10 lat. 
Żebyśmy już teraz wiedzieli, na czym 
stoimy – zaapelowała do radnych Alicja 
Grymuła.

Nie był to apel bezskuteczny – 23 rad-
nych zagłosowało za użyczeniem spo-
łecznemu liceum budynku na następne 
10 lat. Nikt nie był przeciw, nikt niwe 
wstrzymał sie od głosu

ło  roz d
Po dwóch tygodniach radni Prawa i Sprawiedliwości zmienili zdanie w sprawie użyczenia budynku i terenu przy ul. Sandomierskiej, 
gdzie mieści się I Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO – we środę zgodzili się na przedłużenie szkole umowy na kolejne 10 lat.

R E K L A M A

Fo
t. A

rtu
r S

an
do

mi
ers

ki



6 PIĄTEK – CZWARTEK 15-21 MARCA 2019LUDZIE I STYLE

 IWONA KACZMA SKA

Po odzyskaniu niepodległości, już 
w połowie grudnia 1918 roku, Józef Pił-
sudski jako Naczelnik Państwa wydał 
dekret o wyborach do rad miejskich. 
Miały działać do uchwalenia nowej usta-
wy, ale nie dłużej niż trzy lata. W myśl 
dekretu w miastach liczących od 45 
do 100 tys. mieszkańców, do których 
należał i Radom, rada miejska miała 
liczyć 34 radnych i dodatkowo po jed-
nym więcej na każde rozpoczęte 5 tys. 
mieszkańców powyżej ustalonej liczby. 
W przypadku liczącego wtedy 60 tys. 
mieszkańców Radomia było to 38 raj-
ców. Radnym mogła zostać osoba, która 
skończyła 25 lat, miała czynne prawo 
wyborcze, a także umiała czytać i pi-
sać po polsku. Z kandydowania do rady 
wykluczono opłacanych urzędników 
miejskich i urzędników państwowych, 
sprawujących nadzór nad działalnością 
gminy miejskiej oraz funkcjonariuszy 
policji i milicji ludowej. Funkcja radne-
go była honorowa; wybrani do rady nie 
mogli objąć płatnej posady w magistra-
cie. Jeśli rajca został wybrany na członka 
magistratu, tracił swój mandat, a na jego 
miejsce wchodził jego zastępca.

Czynne prawo wyborcze dekret dawał 
każdemu polskiemu obywatelowi – bez 
względu na narodowość i wyznanie, 
który ukończył 21 lat i przynajmniej od 
sześciu miesięcy mieszkał na terenie da-
nej gminy.

RADA MIEJSKA I MAGISTRAT

Władzę w mieście dekret dzielił na 
uchwałodawczą, przynależną radzie 
miejskiej i wykonawczą, którą sprawo-
wał magistrat. Rada miała m.in. uchwa-
lać budżet i dokonywać w nim zmian, 
decydować o sposobie zarządzania 
majątkiem gminy, kontrolować zarząd 
miasta, a także wybierać prezydium 
rady i członków magistratu. Do zadań 
rad miejskich należało również zakła-
danie i utrzymywanie miejskich dróg, 
mostów, ulic, placów itp., utrzymywanie 
miejskich środków komunikacji, opieka 
nad ubogimi, ochrona zdrowia publicz-

nego, piecza nad oświatą. Magistrat 
zarządzał organami gminy oraz spra-
wował pieczę nad zakładami i instytu-
cjami miejskimi. Ponadto zobowiązany 
był do składania radnym sprawozdań 
ze swej działalności i działalności pod-
władnych sobie organów, z wykonania 
budżetu oraz ze stanu majątku i zakła-
dów gminy. W Radomiu członkami ko-
legium magistratu byli prezydent, wice-
prezydent i czterech ławników (10 proc. 
liczby radnych). Członków magistratu 
wybierali na trzyletnią kadencję (albo 

do końca kadencji rady) radni, spośród 
osób mających polską przynależność 
państwową i bierne prawo wyborcze do 
rad miejskich. Kierownikiem, a zara-
zem przedstawicielem magistratu był 
prezydent.

PPS WYGRYWA

Datę pierwszych w niepodległej Pol-
sce wyborów samorządowych wyzna-
czono w Radomiu na niedzielę, 9 marca 
1919 roku. Akt wyboru władz miasta 
poprzedziła intensywna, jak twierdzą 
historycy, kampania. Wszystkie siły 
polityczne w naszym mieście wystawiły 
swoje listy i na licznych wiecach starały 
się przekonać przyszłych wyborców do 
zaufania swoim kandydatom. Przed-
stawiano programy, zapraszano gości 

z innych miast, którzy mieli wesprzeć 
radomskich działaczy, drukowano ty-
siące ulotek z najbardziej chwytliwymi 
hasłami.

Ostatecznie zarejestrowano dziesięć 
list – cztery polskie i sześć żydowskich. 

O 38 miejsc w radzie ubiegało się 155 
kandydatów. Do głosowania uprawnio-
nych było niecałe 33,4 tys. radomian. 
Oddać swój głos zdecydowało się 17,7 
tys. osób, frekwencja wyniosła więc 53 
proc. W opinii historyków uchodzi za 
niską, zwłaszcza jeśli porówna się ją 
z zainteresowaniem wyborami do Sejmu 
Ustawodawczego, które odbyły się kilka 
tygodni wcześniej – wtedy głosowało 
69,9 proc. uprawnionych.

Po podliczeniu głosów okazało się, 
że radomianie 30 miejsc w radzie po-
wierzyli kandydatom z list polskich, 
a osiem – z list żydowskich. Zwycięzcą 
wyborów okazała się Polska Partia So-
cjalistyczna, której 6 tys. 233 głosów 
dało 15 mandatów. Jednego mniej rad-
nego miał Narodowy Komitet Wyborczy 
(5 tys. 904 głosy). Trzy mandaty (1364 
głosy) przypadły Poale Syjon, a po dwa 
folkistom (1095 głosów) i Bundowi (1089 
głosów). Po jednym radnym wprowadzi-
ła Grupa Inteligencji Zawodowej (496 
głosów) i syjoniści (635 głosów).

S    

PPS-owi najbliżej programowo było 
do radnych Komitetu Wyborczego Ży-
dowskiej Socjal-Demokratycznej Partii 
Robotniczej Poalej Syjon i Ogólno-
żydowskiego Związku Robotniczego 
Bund. Tym sposobem socjalistyczna 
koalicja w radzie mogła liczyć na 20 
mandatów.

Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej 
Radomia odbyło się 23 marca (według 
niektórych źródeł 19 marca) i wtedy 
przedstawiciele poszczególnych ugru-
powań zaprezentowali swoje programy. 
Radni PPS obiecywali m.in. komuna-
lizację przedsiębiorstw użyteczności 
publicznej, piekarń i handlu artykuła-
mi spożywczymi, zorganizowanie robót 
publicznych, walkę z lichwą mieszka-
niową i zapewnienie niezamożnym „ta-

nich i higienicznych mieszkań”, budowę 
kanalizacji i wodociągów, bezpłatne, 
powszechne szkolnictwo. Przedsta-
wiciele Bundu w radzie żądali zapew-
nienia robotnikom „pracy, chleba i da-
chu nad głową”, organizowania robót 

publicznych, otoczenia wszechstronną 
opieką dzieci przez zakładanie żłob-
ków, ochronek, ogródków dziecięcych, 
wprowadzenia obowiązkowej i świe-
ckiej szkoły dla wszystkich dzieci od 
7 do 16 lat, higienicznych warunków 
życia w mieście, skomunalizowania 
przedsiębiorstw miejskich. Poale Sy-
jon domagał się, by przy zakładaniu 
wodociągów, kanalizacji, szkół, szpi-
tali i parków uwzględniać dzielnice za-
mieszkiwane przez Żydów. Z kolei Klub 
Rzemieślników i Drobnych Kupców 
Żydowskich za najważniejsze kwestie 
stojące przed władzami miasta uznał 
aprowizację i zapewnienie mieszkań, 
zorganizowanie robót publicznych oraz 
„uruchomienie przemysłu i handlu”.

K  S

Kilka dni później, 1 kwietnia rada 
miejska wybrała władze miasta. Funk-
cje prezesa rady miejskiej, prezydenta 
miasta oraz wiceprezydenta przypad-
ły członkom PPS. Prezes rady została 
Maria Kelles-Krauz – znana dzia-
łaczka socjalistyczna. Prezydentem 
wybrano Franciszka Forysia, a jego 
zastępcą Wacława Karwowskiego. 
Ławnikami magistratu zostali dwaj 
reprezentantów endecji – Józef Glisz-
czyński i Ignacy Domański, Stanisław 
Pokrzewiński (PPS) i Izrael Goldstein 
(Klub Związku Rzemieślników Żydów 
i Drobnych Kupców).

l b  i d  d łow
Mija właśnie sto lat od pierwszych w niepodległej Polsce wyborów do Rady Miejskiej Radomia. W niedzielę, 9 marca 1919 roku miesz-
kańcy naszego miasta wybrali 38 swoich przedstawicieli. Prezesem rady miejskiej została Maria Kelles-Krauz; była pierwszą kobietą 
w Polsce, a prawdopodobnie i w Europie, której powierzono taką funkcję. Na czele magistratu, jako prezydent, stanął Franciszek Foryś.

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Żydow-
skiej Socjal-Demokratycznej Partii Robot-
niczej Poale Syjon, na czele z Dawidem 
Wajntraubem (37 lat, kamasznik); lista 
liczyła 7 osób.

Lista nr 2 – Klub Związku Rzemieślników 
Żydów i Drobnych Kupców (folkiści), na 
czele z Ludwikiem Brylantem (62 lata, 
optyk), lista liczyła 11 osób.

Lista nr 3 – Ogólnożydowski Związek 
Robotniczy Bund, na czele z Józefem 
Mojżeszem Fuksem (32 lata, urzędnik); 
lista liczyła 6 osób.

Lista nr 4 - Polska Partia Socjalistyczna, 
na czele z dr. Stanisławem Kelles-Krau-
zem (36 lat, lekarz); lista liczyła 33 osoby.

Lista nr 5 – Komitet Wyborczy Grupy In-
teligencji Zawodowej, na czele z Janem 
Olewińskim (40 lat, lekarz), lista liczyła 
20 osób.

Lista nr 6 – Klub Wyborczy Organizacji 
Syjonistycznej, na czele z Jechielem (Hi-
larym) Frenkielem (36 lat, buchalter); lista 
liczyła 8 osób.

Lista nr 7 – Klub Wyborczy Żydów Orto-
doksów, na czele z Chaimem Neumanem 
(44 lata, kupiec), lista liczyła 10 osób.

Lista nr 8 – Grupa Żydów Bezpartyjnych, 
na czele z Józefem Bekermanem (58 lat, 
sędzia), lista liczyła 10 osób.

Lista nr 10 – Związek Byłych Wojsko-
wych Ziemi Radomskiej, na czele z Ja-
nem Pęczalskim (30 lat, farmaceuta), lista 
liczyła 12 osób.

Lista nr 11 - Narodowy Komitet Wybor-
czy, na czele ze Stanisławem Olszyńskim 
(39 lat, sędzia), lista liczyła 38 osób.

LISTY WYBORCZE
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ZOSTAŃ MISS
PRZYJDŹ NA CASTING

19 marca
17:00-20:00

23 marca
15:00-18:00

Hotel NIHIL NOVI, Radom, ul. Rynek 3

www.cozadzien.pl/miss-polonia

facebook/MissPoloniaZiemiaRadomska
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Roman Kotlarz urodził się 17 paź-
dziernika 1928 roku w Koniemłotach 
koło Staszowa; był najmłodszym spośród 
sześciorga dzieci rolników Szczepana 
i Walerii z domu Czerwiec. W 1935 roz-
począł naukę w szkole podstawowej, a od 
1942 uczył się na tajnych kompletach 
w Staszowie. Po rozpoczęciu ofensywy 
Armii Czerwonej na zachód, 15 sierp-
nia 1944, rodzina Kotlarzów została 
przesiedlona w okolice Połańca. Roman 
uczył się później w Busku-Zdroju, zdo-
bywając w 1947 tzw. małą maturę. Naukę 
kontynuował w Staszowie i w IV Liceum 
i Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza 
w Krakowie, gdzie w 1949 otrzymał świa-
dectwo dojrzałości.

Po maturze wstąpił do Częstochowskie-
go Wyższego Seminarium Duchownego, 
a trzy lata później przeniósł się do Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Sando-
mierzu. 30 maja 1954 roku z rąk biskupa 
sandomierskiego Jana Kantego Lorka 
otrzymał święcenia kapłańskie. Jako wi-
kariusz posługiwał w parafiach: Szydło-
wiec (do 1956 r.), Żarnów (do 1958), Ko-
przywnica (do 1959), Mirzec (do 1960), 
Kunów (1960) i Słupia Nowa (do 1961).

Jedynym probostwem ks. Romana była 
parafia Pelagów (1961-1976). Do jego 
obowiązków należała też posługa kape-
lana szpitala psychiatrycznego w Krych-
nowicach. Niekiedy wieczorami chrzcił 

potajemnie dzieci prominentnych człon-
ków partii z Radomia lub udzielał im 
Komunii świętej. Odważnie angażował 
się również w sprawę konfliktu w parafii 
Wierzbica w latach 60. ubiegłego wieku.

25 czerwca 1976 roku doszło w Rado-
miu do strajków; robotnicy wyszli na uli-
ce. Tego dnia ks. Kotlarz był w Radomiu. 
Przyłączył się do protestujących i prze-
szedł z nimi kawałek. Ze schodów koś-
cioła pw. Świętej Trójcy pobłogosławił 
robotników. Miał wówczas powiedzieć: 
„Matko Najświętsza, któraś pod krzyżem 
stała, pobłogosław tym dzieciom, które 
pragną chleba powszedniego”.

Władze brutalnie rozprawiły się z ra-
domskim protestem. Ks. Roman wiedział 
o represjach, jakie dotknęły robotników. 
Odważnie mówił o tym z ambony, np. 
11 lipca 1976 powiedział: „Polecamy Ci, 

Matko Najświętsza, braci naszych Pola-
ków, którzy teraz, w tej chwili cierpią; są 
bici i katowani. Bądź dla nich Pocieszy-
cielką i Panią zwycięstwa”.

Rządzący postanowili rozprawić 
się ze „szkodliwą działalnością” ks. 
Kotlarza, którego zaliczyli do „ra-
domskich bandytów”. Wezwano go do 
prokuratury na rozmowę ostrzegawczą 
i skierowano pismo do kurii. To była 
oficjalna odpowiedź władz. Księdza 
odwiedzali też „tajemniczy osobnicy”, 
którzy bestialsko go katowali. Pozosta-
ły relacje osób blisko związanych z ks. 
Romanem, które opisują okrucieństwo 
tych wizyt i stan, w jakim znajdował się 
po pobiciu.

Po raz ostatni ks. Roman odpra-
wił mszę świętą 15 sierpnia 1976 roku. 
W trakcie celebracji zasłabł i stracił 
przytomność. Przewieziono go do szpi-
tala w Krychnowicach. Oprócz innych 
dolegliwości, był wyczerpany nerwowo. 
18 sierpnia o godz. 8 ks. Roman Kotlarz 
zmarł. W uroczystościach pogrzebowych, 
które odbyły się 20 i 21 sierpnia uczest-
niczyło kilka tysięcy osób. Trumnę ze 
szpitala do kościoła w Pelagowie niesio-
no drogą usłaną kwiatami. Potem trumna 
z ciałem ks. Kotlarza została przewiezio-
na do Koniemłotów i złożona w grobie 
rodzinnym.

30 października 1990 roku Rada Miej-
ska Radomia nadała imię ks. Romana 
Kotlarza nowemu placowi, a właściwie 
rondu.

1 grudnia 2018 roku rozpoczął się pro-
ces beatyfikacyjny ks. Romana.

NIKA

Plac ks. Romana

Kotlarza
Śródmieście

U zbiegu ulic Józefa Mireckiego, Mikołaja Reja, 

Bolesława Limanowskiego. Leopolda Okulickiego
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NieObiektywnym 
okiem

Choć pl. Jagielloński oficjalnie został oddany do użytku 
27 października ubiegłego roku, nadal wiele rzeczy wymaga poprawek. 
W ostatnim tygodniu zostały m.in. ustawione gazony między 
pneumatycznymi słupkami. Mają blokować wjazd samochodów na 
nową płytę placu. Czy to rozwiązanie będzie skuteczne? Pokaże czas.

Dlaczego w tym tygodniu postanowiłem poruszyć właśnie ten 
temat? Z powodu wykonawcy placu – firmy Rosa-Bud. Zarząd firmy 
złożył do sądu wniosek o upadłość likwidacyjną. Co zatem z gwarancją 
na wykonane prace? W tym kontekście ciężko mi na ten temat 
cokolwiek napisać. Martwi mnie jedynie to, że gdy wystąpią jakieś 
usterki, miasto nie będzie miało się do kogo zwrócić, aby w ramach 
gwarancji poprawił to, co nie przetrwało. Ale cóż – może usterek 
nie będzie. Przecież nie od dziś ludzie powiadają, że prowizorki są 
najtrwalsze. W tym przypadku właśnie z taką prowizorką mamy 
do czynienia. Przecież wcześniej organizowano kilka konkursów na 
opracowanie architektoniczne tej części miasta. Zwycięzcy jednak 
nie wybrano, a miasto zdecydowało się na ogłoszenie przetargu 
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przebudowy pl. Jagiellońskiego. Wtedy przetarg wygrała radomska 
firma Embi Architektura. Jednak w tym przypadku umowa nie została 
zrealizowana i remont placu wykonała firma Rosa-Bud.

Jedno w tym wszystkim należy podkreślić – wszystkie dotychczas 
prezentowane koncepcje przebudowy placu przewidywały budowę 
parkingu, którego brak ewidentnie widać podczas przedstawień 
teatralnych. Ktoś może powiedzieć – jak kogoś stać na bilet do teatru, 
to stać go też na taksówkę. Ale powiedzmy sobie szczerze – kto będzie 
jechał taksówką, komunikacją miejską czy też rowerem (w ostatnim 
przypadku wyjątkiem są ekstremiści) do teatru, skoro ma samochód?

Nie ma co się oszukiwać i zakłamywać rzeczywistości, że w magiczny 
sposób, za sprawą różnego rodzaju utrudnień nagle kierowcy z centrum 
miasta znikną. Tak nie będzie. Jedyne, co może się zdarzyć, to to, że 
kierowcy coraz częściej będą przeklinać władze miasta za to, że nie 
potrafią stworzyć im warunków do przemieszczania się i parkowania 
zgodnie z przepisami. A to, że widzowie będą chcieli zaparkować przy 
teatrze, trudne do przewidzenia nie było. Komercyjne firmy, jakimi są 
kina, potrafiły przewidzieć liczbę potrzebnych miejsc parkingowych. 
W przypadku miasta takiego planowania nie widać. Zarówno patrząc 
na liczbę miejsc parkingowych przy teatrze, jak i przy Resursie. Miejsca 
parkingowe, które istnieją, zazwyczaj są pozajmowane przez samych 
pracowników teatru oraz firm dzierżawiących od teatru pomieszczenia. 
Co zatem z resztą kierowców? Niech martwią się o siebie sami. W końcu 
każdy może dostać mandat. Podczas otwarcia placu prezydent mówił: 
– Dużo uwagi poświęcaliśmy na to, aby tworzyć miejsca przyjazne 
dla mieszkańców. Uważam, że plac Jagielloński jest tego najlepszym 
przykładem. Patrząc na problemy z parkowaniem i konieczność 
ustawiania gazonów, zamiast zwrócenie uwagi wykonawcy, że słupki są 
zbyt szeroko ustawione, można się tylko drwiąco zapytać, czy to miejsce 
jest na serio przyjazne.

Brak parkingu nie jest jedyną niedoróbką na pl. Jagiellońskim. Już 
podczas odbioru wiceprezydent Konrad Frysztak mówił, że brakuje 
m.in. parkletów czy też czwartego przejścia dla pieszych, które miało 
powstać obok Galerii Słonecznej. W przypadku przejścia wiceprezydent 
poinformował mnie, że obecnie MZDiK przygotowuje dokumentację, 
aby ogłosić przetarg na przebudowę skrzyżowania. Kiedy zatem 
prowizorka zostanie dokończona? Tego nie wie nikt.

ADAM I DEB AND

Niedorobiony plac

NieObiektywnym 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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SMACZNEGO 

WODNIK (20 STYCZNIA – 18 LUTEGO)
Osoby spod tego znaku to osoby spo-

kojne, które trudno namówić do ak-
tywności fizycznej. Jeśli już wybiorą ja-
kąś, wówczas jest ona związana przede 
wszystkim z wodą. Sporty, które przyna-
leżą temu znakowi, to latanie na lotni i na 
szybowcu, żeglarstwo i surfing. Domeną 
osób spod tego znaku są sporty na świe-
żym powietrzu. Bardzo rzadko decydują 
się na sporty ekstremalne. Najczęściej 
wybierają sporty bezpieczne.

Najlepsze dyscypliny: bieganie, pły-
wanie, żeglarstwo, surfing.

RYBY (19 LUTEGO – 20 MARCA)
Z natury Ryby nie są fanami sportu 

i wśród wszystkich znaków zodiaku naj-
mniej się nim fascynują. Ciało Ryb łatwo 
się otłuszcza i trudno jest im walczyć 
z nadwagą, gdyż bardzo nie lubią dyscy-
pliny. Jeśli już wybierają aktywność, jest 
ona związana z wodą, choć lubią także 
sporty zespołowe.

Najlepsze dyscypliny: pływanie, ko-
szykówka, siatkówka, piłka nożna, jazda 
figurowa na łyżwach, nurkowanie.

BARAN (21 MARCA – 19 KWIETNIA)
Osoba spod znaku Barana jest żywio-

łowa i nie potrafi usiedzieć na miejscu. 
Ciągle musi działać i być w biegu. Aktyw-
ność i odwaga to główne cechy osób uro-
dzonych pod tym znakiem. Zodiakalne 
Barany uwielbiają aktywność fizyczną. 
Ruch i ćwiczenia zapewniają Baranom 
właściwy odpoczynek, a także czynią je 
spokojniejszymi i łagodniejszymi. Ponie-
waż osoby spod tego znaku są żywiołowe, 
wybierają dyscypliny szybkościowe.

Najlepsze dyscypliny: bieganie, 
MTB, jazda na rowerze, wspinaczka, te-
nis, squash.

BYK (20 KWIETNIA – 20 MAJA)
Osoby spod znaku Byka lubią, kiedy 

działania przynoszą efekty. Tak samo 
jest z aktywnością fizyczną. Dbanie 
o siebie i własne ciało stanowi główne 

zajęcie Byka. Ponieważ osoby spod tego 
znaku są uparte i konsekwentne, dla-
tego nie zniechęcają się i ćwiczą aż do 
uzyskania zaplanowanych efektów. Byki 
są samotnikami, dlatego wolą trenować 
same; nie przepadają za zajęciami gru-
powymi.

Najlepsze dyscypliny: pływanie, bie-
ganie, nordic walking, jazda konna.

     
Osoby spod tego znaku stawiają na 

różnorodność, gdyż bardzo szybko się 
nudzą. Bliźniaki są osobami bardzo ak-
tywnymi i nie wyobrażają sobie dnia bez 
treningu. Aktywność, którą wybiorą, 
musi być atrakcyjna i pozbawiona ruty-
ny, gdyż w przeciwnym wypadku bardzo 
szybko się nią znudzą. Bliźniaki unikają 
współzawodnictwa.

Najlepsze dyscypliny: joga, zumba, 
zajęcia taneczne, aerobik, lekkoatletyka.

RAK (22 CZERWCA – 22 LIPCA)
Osoby spod tego znaku to przeważnie 

domatorzy, którzy nie stronią jednak 
od spotkań z innymi ludźmi. Raki uni-
kają sportów grupowych, wolą trening 
indywidualny. Dzięki systematycznym 
treningom osoby spod tego znaku łatwo 
mogłyby pozbyć się wałeczków tłuszczu, 
problem w tym, że nie zawsze mają ocho-
tę uprawiać sport codziennie. Chyba że 
będą to sporty wodne, jak pływanie kaja-
kiem czy żaglówką.

Najlepsze dyscypliny: lekki aerobik, 
poranny jogging, sporty wodne – pływa-
nie, kajakarstwo, żeglarstwo, tai chi.

LEW (23 LIPCA – 22 SIERPNIA)
Lwy to osoby o gorącym temperamen-

cie i niespokojnym duchu. Swą ogólną 
postawą i wyglądem znak ten czyni wra-
żanie promiennego i otwartego. Osoby 
spod tego znaku unikają sportów, w któ-
rych mógłyby się źle prezentować. Osoby 
spod znaku Lwa nie odpoczną w ogród-
ku czy na leżaku. Muszą być w ciągłym 
ruchu. Lwy fascynuje woda i wszystkie 
związane z nią dyscypliny.

Najlepsze dyscypliny: pływanie, 
pilates, joga, zajęcia taneczne, piłka 
nożna.

  S    
Osoby spod tego znaku są cierpliwe, 

precyzyjne i wytrwałe. Panna łatwo się 
uczy i bardzo dobrze sobie radzi tam, 
gdzie trzeba się podporządkować dyscy-
plinie, przepisom i regulaminom. Do-
skonale sprawdzi się w aktywnościach 
fizycznych, które wymagają wytrwałości. 

Panny lubią sporty, które wymagają de-
dukcji i podjęcia szybkiej decyzji. Panny 
lubią rozgrywki grupowe.

Najlepsze dyscypliny: siatkówka, 
sporty zespołowe, długodystansowe bie-
ganie, jazda na rowerze.

     K
Waga szuka w życiu harmonii, piękna 

i spokoju, odrzuca przemoc i agresję. 
Elegancja i estetyka jest czymś nieod-
zownym w życiu Wagi. Na pewno dla 
osób spod tego znaku nie są przeznaczo-
ne sporty walki. Wagi nie lubią treningów 
cardio. Stawiają raczej na rozwój mięśni. 
Podstawę dla nich stanowi rozciąganie.

Najlepsze dyscypliny: balet, kultury-
styka, joga, zajęcia rozciągające, badmin-
ton, gimnastyka artystyczna.

SK   K  
– 21 LISTOPADA)

To znak ludzi odważnych i twardo 
stąpających po ziemi. Skorpiony mają 
aktywny stosunek do życia, z chęcią 
wychodzą naprzeciw niebezpieczeń-
stwu. Są tam, gdzie pojawiają się trud-
ności, kiedy należy podejmować trud-
ne decyzje. Osoby spod tego znaku 
uwielbiają rywalizację. Bardzo lubią 
sztuki walki. Skorpionom przyjemność 
sprawia kontakt z naturą, więc z przy-
jemnością oddają się długim spacerom 
po górach.

Najlepsze dyscypliny: snowboard, 
narciarstwo, boks, sporty walki, tenis.

STRZELEC (22 LISTOPADA – 21 GRUDNIA)
Strzelec to osoba energiczna, głod-

na wolności, z natury pogodna i to 
również w sytuacjach, które uznaje za 
swoje porażki. Osoby spod tego znaku 
odznaczają się zamiłowaniem do ruchu, 
rywalizacji, walki czy gry. To osoby dy-
namiczne, które muszą być w stałym ru-
chu. Dlatego aktywności spokojne nie są 
dla Strzelców.

Najlepsze dyscypliny: squash, tenis, 
pływanie, bieganie, jazda na rolkach, jaz-
da na łyżwach, crossfit.

K      S
Osoby spod tego znaku najchętniej re-

laksują się w ruchu. Z reguły relaksują się 
w otoczeniu przyrody i zwierząt, dlatego 
też kiedy potrzebują chwili dla siebie, 
ruszają na łono natury. Koziorożce, jeśli 

tylko mają czas, fundują sobie długie pie-
sze czy rowerowe wycieczki. Koziorożce 
są wytrzymałe i cierpliwe.

Najlepsze dyscypliny: pilates, joga, 
nordic walking, wspinaczka, jazda na ro-
werze.

I

dł  zodi
Chcesz zacząć ćwiczyć? A może już ćwiczysz? Zastanawiasz się, czy wybrana aktywność jest dla ciebie 
najodpowiedniejsza? Sprawdź swój znak zodiaku i zobacz, jaka dyscyplina będzie ci najlepiej służyć.

RAZOWA KASZA KUSKUS 
NA ŚNIADANIE

SKŁADNIKI
– 0,5 szkl. suchej, razowej kaszy kuskus
– 0,5 szkl. śliwek kalifornijskich
– 1 łyżeczka ksylitolu
– 1/4 szkl. orzechów makadamia
– 1/4 szkl. orzechów nerkowca
–  1/4 szkl. gęstego jogurtu 

bałkańskiego
– skórka z 0,5 cytryny
– 2 łyżki soku z cytryny
– 1 łyżka jagód goji
– 2 łyżki oleju kokosowego

PRZYGOTOWANIE
Śliwki kroimy drobno i mieszamy 
z ksylitolem, jagodami goji i suchą 
kaszą. Zalewamy całość wrzątkiem na 
wysokość ok. 1 cm ponad zawartość 
miski, przykrywamy folią spożywczą 
i odstawiamy na 8 minut. W tym 
czasie kroimy drobno orzechy i krótko 
prażymy je na suchej patelni. Cytrynę 
sparzamy, ścieramy z niej skórkę 
i wyciskamy sok. Łączymy skórkę, 
sok z jogurtem i schładzamy. Kaszę 
mieszamy z olejem kokosowym 
i orzechami. Podajemy z jogurtem 
cytrynowym.

ww
w.

we
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.fit

.pl

TEKSTY POWSTAJĄ WE 
WSPÓŁPRACY Z PORTALEM

POLECAMY OD 11.03  DO 23.03.2019R

Serek waniliowy, truskawkowy od krówki 140g 
Figand opakowanie

Twaróg tłusty, półtłusty, chudy 1kg 
Figand

Chleb żytni z orkiszem 450g

2,85
1kg/6,33zł

Czekoladki: Malaga, Kasztanki, Tiki Taki, Adwokat 1kg 
Wawel

Ser Salami 1kg  
Mlekpol

Krakowska Parzona 1kg 
Staropolskie Wędliny

14,99

Produkcja własna

Ser Salami 1kg  
Mlekpol

1,19
1kg/8,50zł

17,99

9,99

23,99

Fo
t. A

do
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Z pożółkłych szpalt
przez Sz mona krot

Radomianka – pierwszym 
sędzią w Polsce

Przy Sądzie dla małoletnich w Warsza-
wie przed kilkoma dniami mianowana 
została p. Wanda Grabińska, sędzią aseso-
rem, dotychczasowa aplikantka tego sądu.
Fakt ten podkreślamy z dwóch wzglę-
dów, przedewszystkiem dlatego, że jest 
to pierwsza w ogóle nominacja kobie-
ty na sędziego, a następnie dlatego, że 
p. Wanda Grabińska jest Radomianką 
i ukończyła tu średni zakład naukowy.

Słowo nr 60, 13 marca 1929

Znalezienie noworodka

Dnia 1 b. m. o godz. 16-ej, w lesie wsi 
Kończyce, gm. Kowala, znaleziono trupa 
noworodka. Trupa wykopał z ziemi pies. 
Dochodzenie prowadzi się.

Słowo nr 54, 6 marca 1930

Koncert
na Kościół Garnizonowy

Radomianie żywią specjalny kult dla Ko-
ścioła Garnizonowego, którego długoletni 
proboszcz, ks. ppułk. Br. Wyganowski nie 
szczędzi wysiłków, ażeby tę Świątynię Żoł-
nierza Polskiego przyoblec w jak najpięk-
niejszą szatę.

Urządzane przez ks. ppułk. Wyganow-
skiego na ten cel koncerty, cieszą się zawsze 
niezwykłem powodzeniem, ze względu na 
ich wysoki poziom artystyczny. Radomia-
nie do tych duchowych imprez odnoszą się 
wprost z pietyzmem.

Jak wszystkie poprzednie, tak i niedzielny 
koncert zgromadził do sali teatru „Rozmaito-
ści” całą elitę radomskiego społeczeństwa.

Słowo nr 59, 12 marca 1930

Zaginął chłopiec

Stępień Jan, zamieszkały w Radomiu 
przy ul. Basenowej 18, zameldował w Ko-
misariacie I P. P. o zaginięciu syna jego Sta-
nisława, lat 14.

Słowo nr 61, 14 marca 1930

Park im. T. Kościuszki

W kilku już numerach „Słowa” poru-
szyliśmy sprawę fatalnego stanu jedynego 
miejsca wypoczynku po całodziennej pracy 
mieszkańców miasta i zabaw dla dzieci, par-
ku Kościuszki.

(…) W ciągu ostatnich kilku tygodni Ma-
gistrat przeprowadził sanację parku, wyci-
nając w pień mnóstwo drzew. Operacje te 
przeprowadza się zazwyczaj w godzinach 
porannych i to bardzo wcześnie, by nie 
wiele osób mogło zobaczyć, jak się wycina 
i wywozi drzewa. Pnie wyciętych drzew dla 
niepoznaki i zamaskowania zaciera się brud-
ną i mokrą ziemią, a następnie przykrywa 
się zgniłemi liśćmi.

Wycinane są najzdrowsze drzewa, prze-
ważnie brzozy i akacje. (Czyżby brane tu 
były pod uwagę zalety tych drzew, które 
nadają się nietylko na opał, ale i na wyrób?)

Jeżeli sanacja drzewna w parku Ko-
ściuszki przeprowadzona będzie nadal 
w takiem tempie, to niedługo park zosta-
nie ogołocony i pozostaną w nim jedynie 
kasztany i krzaki.

Uderzamy na alarm, by Magistrat zasta-
nowił się nad tem, co czyni i uprzytomnił 
sobie, że park miejski nie może stanowić 
jego prywatnej własności.

Słowo nr 61, 14 marca 1930

Echa katastrofy kolejowej

B. instruktorka wychowania fizycznego 
p. Natalja Kaluszówna wystąpiła z powódz-
twem cyw. przeciwko kolejom państwo-
wym.

W katastrofie między Radomiem a War-
szawą uległa p. Kaluszówna w 1927 r. cięż-
kiemu wypadkowi, po którym trzeba było 
jej amputować zgruchotaną rękę.

P. Kaluszówna nie może pracować 
w swoim zawodzie i straciła środki utrzy-
mania. Żąda ona skapitalizowanej renty 
w sumie 81,000 zł.

Analogiczną sprawę o odszkodowanie 
w wysokości ponad 100,000 zł wytoczyła 
wdowa po zabitym w katastrofie kolejowej 
Izaaku Rapaporcie.

Trybuna nr 11, 12 marca 1937
Sudoku 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.

R E K L A M A

źródło: twojapogoda.pl

Słuszną linię ma nasza władza
Minister Marek przyrównał ostatnio zarobki nauczycieli do zarobków posłów. 
– Posłowie mają 8 tys. zł brutto pensji podstawowej, więc jeśli nauczyciel dy-
plomowany ma z kawałkiem 5 tys. zł brutto, to jest nieduża różnica między 
posłem a nauczycielem – wypalił nasz minister. Jak to usłyszała minister Anna 
od edukacji, to aż jej uśmiech z hukiem spadł z twarzy, bo nawet ona wie, że 
rzadko który nauczyciel może pomarzyć o tym, by zbliżyć się do takiej kwoty. 
Trzeba jednak oddać prawdzie sprawiedliwość. W ciągu ostatnich lat pensja 
nauczycieli zbliżyła się do pensji posłów, a to wszystko za sprawą obniżki upo-
sażeń tych drugich. Słuszną linię ma nasza władza.

Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej
Posłanka Anna od dobrej zmiany pozazdrościła srebrnoustemu ministrowi 
Markowi i postanowiła podzielić się z nami swoimi refl eksjami odnośnie bu-
dżetu. – Dzięki uszczelnieniu systemu fi skalnego nasze państwo przestało być 
drenowane przez przestępców i stać nas na wspieranie nie tylko rodzin, ale 
i innych grup społecznych – stwierdziła na konferencji prasowej. Wasze? Chy-
ba nasze! – skomentowali czujni jak zwykle internauci. Nie wspomnę nawet 
o nauczycielach, którzy boki zrywają, słysząc takie głodne kawałki.

Niewesoły Romek
Radomski pierwszy budowniczy ogłosił właśnie upadłość i próżno czekać 
na to, że znajdzie się taki odważny, by podać jakikolwiek, choćby przybliżo-
ny, termin oddania stadionu i hali. Kibice „Zielonych” skomentowali sytuację 
w charakterystyczny sposób, sugerując na stadionowym transparencie, że 
następne, co wybuduje wesoły Romek, to swój grób, o ile też się nie spóźni 
z terminem oddania. Posmutniał zatem budowniczy… Gdzie są ci wojownicy 
z mową nienawiści?

W Radomiu nie zagrasz
Kasyna Polskie zapytały naszych rajców o możliwość otworzenia w jednym 
z popularnych radomskich hoteli o lotniczej nazwie kasyna. Komisja bezpie-
czeństwa rady przygotowała negatywne stanowisko w związku z bliskim są-
siedztwem Resursy Obywatelskiej i uniwersytetu. I tak się tylko zastanawiam, 
czy to pracownicy Resursy zarabiają za dużo, czy może studenci? W końcu 
radni w swojej przenikliwości kogoś od paskudnego nałogu uchronić chcieli!

Miłość czy kontrrewolucja?
Z dużym zainteresowaniem czytelników spotkał się tekst sprzed kilku tygodni 
o miłosnej atmosferze wśród naszych ukochanych przywódców. Jak donoszą 
wiewiórki, atmosfera ta udzieliła się również w okolicach Rynku i targu na Ślą-
skiej. Inne wiewiórki informują z kolei, że w Rynku panuje duże niezadowole-
nie z obecnej władzy i pojawiają się żądania restauracji ancien régime’u. Cieka-
we, że donosy te zbiegają się z okresem tworzenia listy wyborczych.

Kiepskie życie opozycji
Powiedzieć, że w zjednoczonej opozycji panuje bajzel, to nic nie powiedzieć. 
Jedynki były niby pewne swojego, ale dwójki wciąż w oczekiwaniu. Na domiar 
tego w skłóconych frakcjach i frakcyjkach już szykują ostrza na wewnątrzpar-
tyjnych przeciwników. Idy marcowe rozpoczęte, a programu jak nie było, tak 
nie ma.

8˚/6˚
t. odczuwalna 4˚ C
ciśnienie 1004 hPa
wilgotność 68%

Piątek

11˚/6˚
t. odczuwalna 9˚ C
ciśnienie 1009 hPa
wilgotność 82%

Sobota

20˚/8˚
t. odczuwalna 20˚ C
ciśnienie 1009 hPa
wilgotność 30%

Niedziela

13˚/9˚
t. odczuwalna 11˚ C
ciśnienie 1012 hPa
wilgotność 80%

Poniedziałek

10˚/5˚
t. odczuwalna 8˚ C
ciśnienie 1025 hPa
wilgotność 49%

Wtorek

8˚/2˚
t. odczuwalna 5˚ C
ciśnienie 1034 hPa
wilgotność 48%

Środa

9˚/2˚
t. odczuwalna 6˚ C
ciśnienie 1029 hPa
wilgotność 63%

Czwartek
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„Zieloni” od pierwszych minut ruszyli 
do mocnych ataków. Na początku meczu 
bliski zdobycia gola był Rafał Makow-
ski, jednak za pierwszym razem trafił 
w bramkarza. Pomocnik poprawił się 
chwilę później, kiedy wykończył akcję 
lewą stroną boiska po wycofaniu piłki 
przez Jakuba Wawszczyka, co dało ra-
domianom prowadzenie. Na bramkę 
szybko spróbowali odpowiedzieć goście, 
którzy oddali groźny strzał z dystansu. 
Piłkę odbił przed siebie Artur Haluch, 
obrońcy zablokowali napastnika Rozwo-
ju, który próbował dobić strzał, a druga 
dobitka trafiła w boczną siatkę.

Radomiak nie zwalniał jednak tempa. 
Kolejną akcję strzałem zakończył Do-
minik Sokół, lecz jego uderzenie obro-
nił Bartosz Neugebauer. Kolejną próbę 
podjął Michał Kaput, który niecelnie 
uderzył z dystansu. Neugebauera prze-
testował też Adam Banasiak, po strzale 
którego golkiper Rozwoju „wypluł” pił-
kę przed siebie. Banasiak chwilę później 
spróbował raz jeszcze, ale został zablo-
kowany. Z kolei Damian Jakubik zza 
„szesnastki” uderzał niecelnie. Katowi-
czanie mieli szansę po błędzie Michała 
Grudniewskiego, po którym Sławomir 
Musiolik wpadł w pole karne, jednak 
defensor poprawił się i zażegnał niebez-
pieczeństwo.

W 24. minucie gry Adam Banasiak 
podszedł do rzutu wolnego podykto-
wanego za faul na Leandro i huknął 
w kierunku dalszego słupka, a bramkarz 
Rozwoju z trudem sparował ten strzał 
na rzut rożny. Chwilę później gra prze-

niosła się pod bramkę 
Radomiaka. Paradą po 
strzale Michała Płonki 
głową popisał się Ar-
tur Haluch. Niedługo 
potem Płonka przymie-
rzył z dystansu, a nie-
siona wiatrem pi łka 
uderzyła w poprzeczkę. 
Radomianie nie straci-
li jednak kontroli nad 
meczem i odpowiedzie-
li w najlepszy możliwy 
sposób. W końcowych 
minutach pierwszej po-
łowy „Zieloni” mogli 
podwyższyć, ale dobit-
ki po strzale Makow-
skiego nie wykorzystał 
Banasiak. Do przerwy 
w ynik n ie u leg ł już 
zmianie.

Po zm ian ie s t ron 
„Zieloni” nie zwalnia-
li tempa i próbowali 
strzałów z dystansu. 
Leandro uderzył nie-
celnie, strzał Rafała 
Makowskiego zablokował obrońca, 
a Bartosz Neugebauer skutecznie za-
trzymał uderzenie Meika Karwota. 
Ofiarnie po strzale Adama Banasiaka 
interweniował Kamil Łączek, który 
potężne uderzenie przyjął na swoje ge-
nitalia. Banasiak nie miał szczęścia, bo 
jeśli nie obrońcy blokowali jego strzały, 
to bronił je Neugebauer, tak jak miało to 
miejsce w 59. minucie spotkania.

Niedługo potem szansę miał Domi-
nik Sokół. Młody napastnik dostał do-

bre podanie w pole karne po jednym 
z kontrataków, ale jego strzał z ostrego 
kąta trafił tylko w boczną siatkę. Kolej-
ną kontrę napędził Leandro, który prze-
dryblował pół boiska. Na końcu akcji 
piłka trafiła do Michała Kaputa, który 
niecelnie uderzył z dystansu. Brazylij-
czyk stracił w tamtej akcji sporo sił, bo 
niedługo potem nie zdążył do zagrania 
na piąty metr od Dominika Sokoła. So-
kół miał też kolejną szansę na gola, ale 
i tym razem strzelił obok bramki. Wię-

cej szans w tym spotkaniu już nie było 
i radomianie sięgnęli po pierwsze ligowe 
zwycięstwo w 2019 roku.

Radomiak Radom – Rozwój Kato-
wice 2:0 (2:0)

Bramki: Makowski (4'), Sokół (39')
Radomiak: Haluch – Wawszczyk, 

Świdzikowski, Grudniewski, Jaku-
bik – Makowski, Kaput (91' Filipowicz), 
Karwot – Banasiak (74' Luz), Sokół (88' 
Rolinc), Leandro (82' Winsztal)

Młodzi rozbili Rozwój
Radomiak Radom przed własną publicznością nie zawodzi. Tym razem „Zieloni” pokonali Rozwój Kato-
wice. Jednym z bohaterów spotkania był młody Dominik Sokół, który strzelił bramkę, a inny młodzie-
żowiec, Jakub Wawszczyk, zanotował dwie asysty.

Przed tym spotkaniem oba zespoły 
były już pewne awansu do fazy play-off. 
Kędzierzynianie zajmowali pierwsze 
miejsce w tabeli, a Cerrad Czarni 
plasowali się trzy lokaty niżej. Jednak 
mimo wszystko obie drużyny miały o co 
walczyć, ZAKSA bowiem musi bronić 
pozycji lidera przed nacierającymi siat-
karzami z Warszawy, a radomianie ciągle 
biją się o czwarte miejsce, która da im 
lepsze rozstawienie w ćwierćfinałach.

Dodatkowo oba zespoły podeszły do 
tego spotkania w osłabionych składach. 
Radomianie ciągle występowali bez 
kontuzjowanych Dejana Vincicia i Mak-
sima Żygałowa. Za to w zestawieniu 
kędzierzynian brakowało Sama Deroo.

Mimo osłabień nasza drużyna poka-
zała charakter. Radomianie dzielnie 
walczyli z faworyzowanym rywalem i na-
wet, kiedy tracili do rywali trzy, cztery 
punkty, to nie pękali, tylko sumiennie 
niwelowali straty, żeby doprowadzić do 
wyrównanej końcówki. Taka postawa 
pozwoliła „Wojskowym” wygrać dru-
giego seta, a w trzeciej i czwartej partii 
grać na przewagi. Niestety, wtedy więcej 
zimnej krwi zachowali gospodarze, 
którzy wygrali ten mecz 3:1.

Mimo porażki Cerrad Czarni Radom 
zachowali czwarte miejsce w tabeli 
PlusLigi. Radomianie mają jednak mini-
malną przewagę nad zespołami z Za-
wiercia i Bełchatowa. Do końca fazy za-
sadniczej „Wojskowi” rozegrają jeszcze 
dwa mecze – z Treflem Gdańsk i Asseco 
Resovią Rzeszów. Najbliższy pojedynek 
radomianie zagrają w sobotę, 16 marca 
o godz. 17.30, kiedy to we własnej hali 
zmierzą się z gdańszczanami.

KD

Waleczni
„Wojskowi”
Cerrad Czarni Radom mocno się postawili 
faworyzowanej ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle 
w meczu 22. kolejki PlusLigi. Ostatecznie ra-
domianie przegrali wyjazdowe spotkanie 1:3.

Powołanie dla Dominika Sokoła jest 
wyjątkowe, bo jest jedynym zawodni-
kiem z drugiej ligi docenionym przez 
Jacka Magierę. Kadra do lat 20 jest trze-
cią najważniejszą w hierarchii PZPN. 
Obecnie przygotowuje się do mistrzostw 
świata w tej kategorii wiekowej, które 
na przełomie maja i czerwca odbędą się 
w naszym kraju. Dominik Sokół w me-
czach z Japonią i Niemcami postara się 
udowodnić trenerowi Jackowi Magierze, 
że to właśnie on powinien znaleźć się 
w kadrze na ten turniej.

– Wszyscy cieszymy się, że Dominik zo-

stał doceniony. Można powiedzieć, że wy-
korzystuje swoją szansę, bo zaczynał poza 
kadrą meczową, potem był rezerwowym, 
teraz jest zawodnikiem pierwszego składu 
i dostał powołanie do reprezentacji. Jego 
kariera dobrze się rozwija i już tylko od 
niego zależy, jak dalej się potoczy. Ja się 
cieszę, bo to pokazuje, że warto wprowa-
dzać młodzież do kadry Radomiaka – ko-
mentuje powołanie Sokoła trener Dariusz 
Banasik.

Co ciekawe, powołanie do reprezen-
tacji Polski dla Dominika Sokoła lata 
temu przewidział... Werner Liczka! Za 

kadencji czeskiego trenera „Soczi” tra-
fił do Radomiaka wspólnie z Patrykiem 
Winsztalem i Kamilem Gilewskim. Po 
transferze tercetu trener powiedział, że 
każdy z nich zagra kiedyś w drużynie 
narodowej. – Tak powiedziałem! Sokoła 
pamiętam jako utalentowanego, praco-
witego i zdyscyplinowanego zawodnika. 
Kocha piłkę nożną – przyznaje Liczka.

Zawodnika dobrze wspomina także 
jego długoletni trener, Sebastian Staro-
brat. – Jestem z Dominikiem w kontak-
cie. Jestem wzruszony, że tak pozytywnie 
się rozwija. Zawsze cechował się punktu-
alnością i sumiennością w podejściu do 
treningów i meczów – wspomina szko-
leniowiec, który obecnie pracuje z mło-
dzieżą w szkółce KT Ajax Radom.

Starobrat zwraca też uwagę na to, że 
napastnik ciężko pracował, by znaleźć 
się w miejscu, w którym jest teraz: – Jest 
przykładem, bo w grupie, którą prowadzi-
łem przez sześć lat, nie był powoływany 
do kadry Radomia czy Mazowsza, o re-
prezentacji nie wspominając. Zdolności 
to tylko ułamek procenta, aby zostać za-
wodowym piłkarzem. Najważniejsza jest 
pasja w dążeniu do tego, aby być lepszym.

Dominik Sokół na zgrupowanie re-
prezentacji uda się wprost po meczu ze 
Zniczem Pruszków. Niewykluczone, że 
Radomiak w związku z tym przełoży do-
mowe spotkanie ze Stalą Stalowa Wola.

SZYMON JANCZYK

Sokół na mistrzostwa?
Ogromne wyróżnienie spotkało piłkarza Radomiaka Radom, Dominika Sokoła. 19-latek został powołany do 
młodzieżowej reprezentacji Polski.

Pierwszą kwartę bardzo dobrze zaczęli 
radomianie. Podopieczni trenera Ro-
berta Witki szybko uzyskali pięć punk-
tów przewagi. HydroTruck stopniowo 
powiększał prowadzenie. W końcówce 
kwarty popisał się Cullen Neal, który za-
liczył dwa trafienia z dystansu i zapewnił 
swojej drużynie prowadzenie 28:14.

W drugiej części spotkania radomia-
nie początkowo utrzymywali wysoką 
przewagę. Spójnia zaczęła jednak od-
ważniej atakować. W pewnym momen-
cie gospodarze tracili do „Smoków” 
już tylko trzy punkty. Końcówka znów 
jednak należała do radomian. Trafienia 
Carla Lindboma i Dudy Sanadze spra-
wiły, że mimo porażki w drugiej kwarcie, 
HydroTruck wciąż miał na koncie ponad 
10 punktów przewagi.

Prowadzenie radomian topniało coraz 
bardziej w kolejnych minutach gry. Spój-
nia trafiała seriami i w końcu doprowadzi-
ła do zaledwie pięciu punktów straty. Po 
trafieniu Piotra Pamuły radomianie mieli 
już tylko „oczko” przewagi. HydroTruck 
odpowiedział akcją dwa plus jeden Danie-
la Walla, ale stargardzianie chwilę później 
po raz pierwszy w meczu objęli prowa-
dzenie. Rzutem na taśmę wynik odwrócił 
Artur Mielczarek i przed czwartą kwartą 

„Smoki” miały niewielką przewagę nad 
rywalami.

Ostatnia odsłona gry przyniosła sporo 
nieudanych akcji. Jeśli już ktoś trafiał, to 
podopieczni trenera Roberta Witki, któ-
rzy rzucili siedem punktów i odskoczyli 
rywalom. Po raz kolejny dał o sobie znać 
Pamuła, który trafił trójkę. Celnym rzutem 
z dystansu odpowiedział na nią Lindbom. 
Pamuła jednak znów rzucił trzy punkty, 
potem dołożył trafienie z rzutu wolnego. 
Ostatnia minuta mijała pod znakiem mi-
nimalnej przewagi radomian. Po wsadzie 
Gigi zmalała do zaledwie jednego „oczka”, 
a nieporadność obydwu drużyn wskazywa-
ła, że może jeszcze dojść do niespodzianki. 
Gospodarze nie odpowiedzieli jednak na 
trafienia Dudy Sanadze z rzutów wolnych 
i to „Smoki” sięgnęły po zwycięstwo.

W sobotę, 16 marca radomianie zagra-
ją na wyjeździe z mistrzem Polski, Anwi-
lem Włocławek.

Spójnia Stargard – HydroTruck Ra-
dom 80:83 (14:28; 22:20; 27:17; 17:18)

HydroTruck: Sanadze 25, Lindbom 
15, Trotter 13, Mielczarek 10, Piechowicz 
3 oraz Wall 9, Neal 3, Bogucki, Williams

SZYMON JANCZYK

Klątwa „Smoków”
przełamana

Koszykarze HydroTrucku Radom po raz drugi w tym roku sięgnęli po 
zwycięstwo. Radomianie w meczu ze Spójnią Stargard przełamali też 
serię 10 wyjazdów bez wygranej.
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 SZYMON JANCZYK

Przed startem rundy wiosennej trze-
ciej l igi Broń Radom ma dwa cele. 
Pierwszy – bezpieczne utrzymanie się 
w lidze. Drugi – awans do górnej ósemki 
tabeli, co zapewni klubowi wyższe sty-
pendia miejskie. Obecnie „Broniarze” 
plasują się na 12. miejscu w tabeli z do-
robkiem 22 punktów. Do ósmej pozycji 
w lidze Broń traci zaledwie dwa „oczka”. 
Z kolei nad strefą spadkową radomianie 
mają siedem punktów przewagi.

Zimą Broń rozegrała osiem sparingów, 

odnosząc pięć zwycięstw i przegrywa-
jąc trzy spotkania. Klub z Plant wygry-
wał jednak tylko z rywalami z niższych 
lig. – Wiem, co zespół zrobił w tym okre-
sie, i uważam, że ze strony szkoleniowej 
jest dobrze przygotowany pod względem 
wytrzymałościowym, motorycznym, 
mentalnym. Sparingi do końca tego nie 
pokazały, ale wiem, co było zrobione, 
i jak ciężko chłopcy pracowali. Mam na-
dzieję, że dobra praca odzwierciedli się 
w lidze – mówił nam we wtorek Artur 
Kupiec, który przygotowywał zespół do 
startu w rundzie wiosennej.

Przygotowywał, bo wiosną już go nie 
poprowadzi. Dzień po sesji zdjęciowej, po 
której udzielił mediom tej wypowiedzi, 
szkoleniowiec podał się do dymisji wraz 
ze swoim asystentem, Wiktorem Kup-
cem. – Zarząd nas oszukał. Kazał zała-
twiać zawodników, po czym wczoraj kazali 
nam ich cofnąć. Oszukali nas, zawodników 
i kibiców. Z szacunku do siebie nie będę 
firmował dziadostwa prezesów. Pożegna-
liśmy się dziś z drużyną i życzyliśmy im 
powodzenia. Są przygotowani do gry – wy-
znał we środę sam zainteresowany.

Na kilka dni przed startem ligi Broń 
została bez sternika i w meczu z rezer-
wami Legii prawdopodobnie poprowadzi 
ją… grający trener, Dawid Sala. Dymisję 
Kupca spowodowało zamieszanie z trans-
ferami dwóch piłkarzy: Jakuba Kosiorka 
i Piotra Goljasza. Bramkarz i napastnik 
od dwóch tygodni trenują w Broni, for-
malności w ich sprawie są załatwione, ale 
wciąż nie podpisali kontraktów. Trener 
twierdzi, że klub chciał – mimo ich sta-
rań – pozbyć się piłkarzy. Klub z kolei 
nie komentuje sytuacji. „Możemy tylko 
zapewnić, że Kosiorek i Goljasz trenują 
z Bronią i wszystko wskazuje na to, że zo-
staną przy ul. Narutowicza 9” – czytamy 
na oficjalnej klubowej stronie.

Spotkanie Broni z rezerwami Legii 
odbędzie się w niedzielę w Ząbkach. 
Domowe mecze Broni Radom będą od-
bywały się w piątki, soboty i niedziele.

Bez sternika
Broń Radom niespodziewanie została w środę bez trenera. Artur Kupiec zre-
zygnował z pracy. Tymczasem trzecioligowiec wraca w niedzielę do rywali-
zacji o ligowe punkty.
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Do mety dobiegło dokładnie 1171 bie-
gaczy. Podczas imprezy odbyły się też 
biegi dla młodzieży i bieg charytatywny. 
Zawody zakończyły tegoroczne Kaziki, 
czyli święto patrona miasta.

Tegoroczna frekwencja w biegu głównym 
okazała się rekordowa. Dla porównania 
rok wcześniej do mety dotarło 1015 osób, 
teraz było ich o 156 więcej. – Cieszymy 
się, że z roku na rok jest nas coraz więcej. 
Większa frekwencja oznacza, że nasza 
praca jest doceniana przez uczestników, 
którzy wybierają nasz bieg spośród innych 
imprez, które w tym czasie odbywają się 
w całym kraju – powiedział Artur Błasiński, 
organizator Biegu Kazików.
W tym roku zawodnicy biegli po nieco 
zmienionej trasie. – Nasze Miasto Kazi-
mierzowskie z roku na rok pięknieje, ale 
przez remonty musieliśmy nieco zmody-

fikować trasę – powiedział Artur Błasiń-
ski. – Zmiany nie były wielkie, ale posta-
raliśmy się, żeby biegacze pojawili się na 
Rynku i zahaczyli o Miasto Kazimierzow-
skie, bo w końcu to bieg ku czci patrona 
naszego miasta.
Głównemu Biegowi Kazików tradycyjnie 
towarzyszyły biegi dla dzieci w wieku od 
1 roku do 18 lat oraz Bieg Charytatywny na 
dystansie dwóch kilometrów.
XII Bieg Kazików wygrał Artur Kozłowski, 
który na pokonanie 10-kilometrowej trasy 
potrzebował 29 minut i 47 sekund. Najlep-
szy z radomian – Mateusz Kaczor z RLTL 
ZTE Radom dobiegł do mety jako ósmy, 
z czasem 30:27. Wśród kobiet bezkonku-
rencyjna okazała się Ewa Jagielska, która 
uzyskała czas 34:38. Najszybszą radomian-
ką była Karolina Waśniewska (37:07).

 KD

BIEG KAZIKÓW ZA NAMI
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TRENERSKIM OKIEM
Przygotowania do meczu z Bank 

Pocztowy Pałac Bydgoszcz przebiega-
ją jak najbardziej planowo. 

Troszkę więcej czasu mieliśmy na 
przygotowania, ponieważ nie uczest-
niczyliśmy w turnieju finałowym Pu-
charu Polski w Nysie w ubiegły week-
end. Powrót do podstawowej techniki, 
dużo więcej czasu na przygotowanie 
fi zyczne, mogliśmy troszkę ciężej po-
pracować na co czasu w tym sezonie 
nie było za dużo. 

Nasz najbliższy przeciwnik to druży-
na, która plasuje się na 5. miejscu LSK. 
Dobry przeciwnik, dobrze ułożony, 
mała ilość własnych błędów… 

Pałac Bydgoszcz to drużyna, która 
dobrze przyjmuje, gra szybką siatków-

kę, dlatego będziemy musieli popraco-
wać nad zagrywką w tym przyjęciu, co 
na pewno będzie kluczowym elemen-
tem tego spotkania. 

Jeżeli uporządkujemy grę, zapanu-
jemy nad emocjami, wtedy na pewno 
nawiążemy wyrównaną walkę. Zma-
galiśmy się z drobnymi urazami w dru-
żynie, ale robiliśmy wszystko, żeby 
wszystkie dziewczyny były gotowe do 
grania.

To będzie zdecydowanie kawał siat-
kówki na naprawdę dobrym poziomie, 
ponieważ obie drużyny prezentują 
podobny styl grania więc kibice mogą 
spodziewać się dużo długich wymian 
i zapierających dech w piersiach akcji 
i pięknych kobiet na boisku.

Niedzielne spotkanie z Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz  okiem II trenera E.Leclerc Radomki Radom Piotra Filipowicza. 
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OSTATKI RADOMKI
Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz będzie rywalem E. Leclerc Radomki Radom w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Siatkówki Kobiet 

w sezonie 2018/19. Do tego pojedynku dojdzie w niedzielę, 17 marca o godz. 17.30 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 
Narutowicza 9 w Radomiu. 

Pałac Bydgoszcz to zasłużony klub dla polskiej 
siatkówki, który od wielu lat występuje w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej w naszym kraju. W tym 
czasie bydgoszczanki pięciokrotnie stawały na 
podium mistrzostw Polski, w tym raz na jego naj-
wyższym stopniu. Jednak ostatni medal Pałac wy-
walczył w 2005 roku. 

W bieżącym sezonie Pałac wygrał 13 z 21 spot-
kań ligowych i z dorobkiem 39 punktów zajmuje 
5. miejsce w tabeli Ligi Siatkówki Kobiet. Nato-
miast E. Leclerc Radomka Radom z dorobkiem 25 
„oczek” plasuje się na siódmej pozycji. Bez wzglę-
du na wynik niedzielnego meczu oba zespoły nie 
zmienią już swojej pozycji w ligowej tabeli. 

W ostatnich tygodniach w lepszej dyspozycji 
są siatkarki z Bydgoszczy. Ta drużyna w pięciu 
ligowych spotkaniach wygrała czterokrotnie, po-
konując po 3:0 BKS Bielsko-Biała, Volley Wrocław 
i Legionovię Legionowo oraz wygrywają 3:2 z KSZO 
Ostrowcem Świętokrzyskim. Jedyną porażkę Pałac 
poniósł w domowym pojedynku z Budowlanymi 
Łódź. Natomiast w tym samym czasie Radom-
ka wywalczyła sześć punktów. Trzy za wygraną 
z PPTS-em Piła i dwa za zwycięstwo z Budowla-
nymi Łódź oraz jeden za porażkę 2:3 z BKS-em 
Bielsko-Biała. Natomiast ani jednego „oczka” pod-
opieczne Jacka Skroka nie wywalczyły w meczach 
z Kaliszem i Rzeszowem. 

Oba zespoły spotkały się tuż przed świętami Bo-
żego Narodzenia. Wtedy to w Bydgoszczy triumfo-
wały gospodynie, które wygrały ten mecz 3:1, choć 
do połowy tego pojedynku radomianki dzielnie 
walczyły i były w grze o komplet punktów. 

Do najbliższego spotkania nasza drużyna podej-
dzie w osłabionym składzie. Z gry wypadły dwie 
podstawowe zawodniczki Sonia Kubacka i Natalia 

Skrzypkowska. Środkowa skręciła kostkę i od gry 
będzie odpoczywać przez przynajmniej dwa tygo-
dnie. Oznacza to, że Kubacką zobaczymy dopiero 
w ostatnich meczach fazy play-off. Natomiast Na-
talia Skrzypkowska ma obite biodro, które wyklu-
czyło ją z treningów w ostatnich dniach. Kontuzja 
nie jest zbyt poważna, ale trener Jacek Skrok nie 
chce ryzykować pogłębienia tego urazu i naszej 
kapitanki zabraknie w spotkaniu z Pałacem Byd-
goszcz. Za to do gry będzie gotowa Alicja Grabka, 
które zabrakło w ostatnim ligowym meczu z Bu-
dowlanymi Łódź. Nasza rozgrywająca zmagała się 
z anginą, ale już wróciła do pełni sił.

Spotkaniem z Pałacem Bydgoszcz E. Leclerc 
Radomka Radom zakończy zmagania w fazie za-
sadniczej LSK. W drugiej części sezonu radomian-
ki będą rywalizować o miejsca 7-8. Na tym etapie 
rozgrywek nasza drużyna zmierzy się albo z Piła, 
albo z Kaliszem. Wyższe miejsce zajmie drużyna, 
która jako pierwsza wygra dwa spotkanie. Pierw-
szy mecz zostanie rozegrany w Radomiu, drugi na 
terenie rywala, a ew. trzeci pojedynek ponownie 
odbędzie się w hali radomskiego MOSiR-u.  

Podczas tego spotkania zostanie zorganizowa-
na zbiórka do puszek oraz licytacja siatkarskich 
gadżetów, z których dochód zostanie przekazany 
na pomoc dla Olafa. Olaf to 5-miesięczny chłopiec, 
który urodził się z poważną wadą stóp i podudzia. 
Chłopiec ma za sobą już kilka gipsować lewej nóż-
ki, ale potrzebuje jeszcze skomplikowanej operacji 
nóżki prawej. To właśnie na ten cel będą zbierane 
pieniądze podczas meczu E. Leclerc Radomki Ra-
dom z Bankiem Pocztowym Pałacem Bydgoszcz.

Bilety na mecz można kupić na stronie interne-
towej klubu albo w kasie MOSiR-u przed rozpoczę-
ciem spotkania. 
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Mecz zaczął  s ię od skutecznego ataku 
Abercrombie (0:1). Gospodynie szybko jednak po-
kazały, że nie będzie to łatwy mecz. Dwa mocne 
uderzenia Brakocevic-Canzian i Grot prowadził 
już dwoma puntami. Na szczęście dobrze w polu 
ataku spisywała się nasza amerykańska zawod-
niczka a na prowadzenie wyprowadziła zespół 
asowa zagrywka Natalii Skrzypkowskiej (12:13). Od 
tego momentu Radomka była nie do zatrzymania 
i radomianki wygrały pierwszą partię 25:21.

Drugą partię pewnie zaczęły zawodniczki 
Błażeja Krzyształowicza (3:0). Dobra dyspozycja 
Brittany w ataku pozwoliła Radomce na zdoby-
cie kilku cennych oczek (7:10). Niestety blok Stol-
tenborg przerwał tę serię i Grot Budowalni Łódź 
odpaliły się na nowo. Pewne ataki Stysiak i Brako-
cevic – Canzian zapoczątkowały falę punktów dla 
gospodyń (14:11; 17:12; 21:13). Zespół Budowlanych 
wygrał drugiego seta 25:18.

Trzecia odsłona meczu rozpoczęła się grą 
„punkt za punkt” (2:2; 3:3;  5:5).  Sakradzija 
i Abercrombie w strefi e ataku bardzo poprawiły 
grę naszego zespołu (11:10). Wydawać by się mo-
gło, że radomianki spróbują jeszcze nawiązać 
walkę z wyżej notowanym rywalem, ale faworyt-

ki miały przewagę  w każdym elemencie siatkar-
skiego rzemiosła. Przy stanie 18:13 dla gospodyń 
na boisku pojawiła się długo niewidziana Maja 
Pelczarska oraz Majka Szczepańska – Pogoda. 
Przewaga gospodyń była jednak na tyle wysoka, 
że gładko wygrały one w tym secie 25:14.

Początek czwartego seta był wyrównany. Moc-
ne ataki Brakocevic – Canzian były niczym w po-
równaniu z tym, co prezentowała Abercrombie, 
która pewnie zdobywała kolejne oczka i powięk-
szała przewagę miedzy zespołami (9:12; 9:15). 
Mimo wysokiego prowadzenia Radomki, Bu-
dowlani  krok po kroku doprowadzali do remisu. 
Końcówka była nerwowa. Podopiecznym Jacka 
Sroka udało się wykorzystać dopiero trzecią piłkę 
setową. W hali Sport Arena czekał nas tie-break.

Pewnie zaczęły grę radomianki w tym pią-
tym secie (2:5). Brittany nie miała sobie równych 
w ataku. Kolejne trzy punkty blokiem zdobyła 
Izabela Bałucka. Mocno zmotywowanej Radomce 
nic nie stało już na przeszkodzie, by zdobyć dwa 
oczka. Mecz zakończył atak Brittany Abercrom-
bie. Atakująca została wybrana najlepszą za-
wodniczą meczu. Łącznie zdobyła 37 punktów. 
W ataku miała 49% skuteczność.

Sponsorem meczu 
E.Leclerc Radomka Radom – BKS PROFI Credit Bielsko Biała

był HYDRO-TRUCK Sp. z o.o. 

Firma Hydro-Truck z Radomia na rynku istnieje od prawie dwudziestu lat.. Od początku swojej działalności zajmuje się montażem sprężarek do rozładun-
ku materiałów sypkich z silonaczep oraz materiałów płynnych z cystern, a także montażem hydrauliki siłowej. Poza siedzibami w Polsce są obecni także 
na innych rynkach,. Posiadają oddziały na Ukrainie, Węgrzech oraz Litwie. Pamiątkową koszulkę przed meczem odebrał Prezes Firmy p. Zbigniew Sitkowski.

Cenne dwa punkty zdobyła E.Leclerc Radomka Radom w meczu z Grot Budowlani Łódź. Podopiecznym Jacka Skroka udało się zrewan-
żować za spotkanie w połowie grudnia w radomskiej hali MOSiR. MVP została wybrana Brittany Abercrombie, która zdobyła 37 punktów!

RADOMKA Z NIESPODZIANKĄ KOLEJKI! 
POKONUJEMY GROT BUDOWLANI ŁÓDŹ 2:3!!
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Trzeba się uśmiechać i iść do przodu!
Siatkówka, uśmiech, energia i zwierzęta! Rozmowa z Izabelą Bałucką 

Ostatni mecz w Waszym wykonaniu to taka 
mała sensacja kolejki. Pokonałyście na wy-
jeździe Grot Budowlani Łódź 2:3. Jak ocenisz 
tamto spotkanie?

Zagrałyśmy bardzo dobre spotkanie. Należy po-
chwalić wszystkie dziewczyny, bo naprawdę tego 
dnia grałyśmy na dobrym poziomie. Rewelacyjnie 
zagrała Brittany, która zabrała ponad 30 punktów. 
Chyba fatycznie wszystkich zaskoczyłyśmy, ale jak 
było widać byłyśmy dobrze przygotowane na ry-
walki.

Twój występ w tamtym meczu też zasługuje 
na pochwały. 7 bloków to chyba dobry wynik?

Nie będę narzekać, bo powtarzam, że wszystkie 
zagrałyśmy dobrze. Ale zawsze może być lepiej :)

Miałyście jakieś dni wolne po tamtym meczu?

Tak, dostałyśmy prawie 4 dni wolnego. Tyle wol-
nych dni to prawie jak wakacje w środku sezonu  
:) Bardzo szybko minęły, ale ta przerwa była su-
per.

Teraz przed Wami ostatni mecz sezonu zasad-
niczego z Bankiem Pocztowym Pałacem Byd-
goszcz. Jak wyglądają Wasze przygotowania 
do tego meczu?

W zeszłym tygodniu pracowałyśmy nad kon-
dycją i przygotowaniem technicznym. Po week-
endzie z Pucharem Polski ruszyliśmy z przygo-
towaniami stricte pod przeciwnika. Dużo czasu 
poświęciłyśmy na oglądanie video i analizę dru-
żyny z Bydgoszczy oraz na hali przygotowujemy 
się na ich grę.

Nie udało się awansować do czołowej 6tki 
LSK, ale chyba nie odpuszczacie i będziecie 
chciały pokazać się z jak najlepszej strony?

Nie poddajemy się, bo nie wolno się poddawać 
i chcemy wygrywać te ostatnie mecze sezonu, 
żeby być na jak najlepszym miejscu na koniec.

Masz już spore doświadczenie siatkarskie. 
E.Leclerc Radomka Radom to Twój czwarty 
klub. Jak się czujesz w drużynie i jak się czujesz 
tu w Radomiu?

Bardzo dobrze się tutaj czuję. Jest to mój 
czwarty klub, ale w sumie pierwszy, gdzie mam 
możliwość grać praktycznie cały sezon. Tak więc 
ja jestem bardzo zadowolona.  Jeśli chodzi o at-
mosferę w drużynie to jest super! Jesteśmy zgra-
ne na boisku i myślę, że poza nim też jest OK. 
W Radomiu mieszkam w centrum, więc wszędzie 
mam blisko i samo miasto też jest w porządku. 
Nie narzekam.

Jedną z miłości Izy Bałuckiej, oprócz siatków-
ki, są zwierzęta. Jak sobie radzisz jako właści-
cielka wymagającego czworonoga?

Super się czuje! Najbardziej lubie kiedy wracam 
do domu i moja psinka czeka na mnie i cieszy 
się, jak mnie widzi. No i nie jestem sama między 
treningami, także jest super. Już teraz przyzwy-
czaiłam się do wychodzenia z psem rano, w cią-
gu dnia i wieczorami. Mimo, że czasem nie mogę 
sobie dłużej pospać... Kiedy jestem na treningach 
to ona zostaje sama w domu a podczas wyjazdów 
mam kogoś kto się nią opiekuje więc wszystko 
jest elegancko.

Jesteś zawsze uśmiechnięta i pełna energii, 
zarówno na boisku jak i poza nim. Jak to robisz, 
że zawsze jest #najlepiej?

Po prostu :) Wstaję z uśmiechem na twarzy 
i nie myślę, czy będzie dobrze, czy będzie źle. 
Trzeba się uśmiechać i iść do przodu. 

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Również dziękuję i zapraszam na mecz z Pała-
cem Bydgoszcz. Niedzielny mecz będzie na wy-
sokim poziomie, zwłaszcza, że obu drużynom 
będzie zależało na wygranej. To będzie dobre 
widowisko, więc zapraszamy na halę MOSiR!

TIE BREAK Z RADOMKĄ
Czyli 15 punktów z... Renatą Białą!Czyli 15 punktów z... Renatą Białą!

1. Imię i nazwisko: 
Renata Biała

2. Pozycja na boisku: 
Przyjmująca

3. Numer na koszulce:  
#13

4. Miejsce urodzenia: 
Białystok

5. Gdy byłam mała chciałam:  
Być policjantem

6. W szkole uczyłam się: 
Bardzo dobrze

7. Gdyby nie siatkówka to:
Badminton 

8. Mój nie siatkarski idol: 
Nie mam

9. Mój siatkarski idol:
Malgorzata Glinka

10. Najczęściej słuchany utwór:
Wszystkiego po trochu

11. U kosmetyczki/fryzjera spę-
dzam: 

Tyle, ile muszę  

12. Radom to dla mnie: 
Piękne miasto 

13. W wolnym czasie: 
Leżakuję

14. Wymarzone wakacje: 
Nie mam

15. Moje motto: 
Wszystko jest możliwe, trze-

ba tylko w to uwierzyć.
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Podczas meczu z BKS PROFI CREDIT Bielsko-
-Biała została przeprowadzona zbiórka pienię-
dzy dla niepełnosprawnego Adasia. Chłopiec nie 
widzi, ale mogliśmy pomóc nauczyć go patrzeć 
w inny sposób.

Mały Adaś urodził się 18.07.2013 roku w Warsza-
wie. Dopiero trzy dni po porodzie mama Adasia 
dowiedziała się, że jej synek urodził się bez ga-
łek ocznych. Chłopiec przeszedł już 7 operacji 
wszczepienia do oczodołów implantów samo-
rozprężających się, typu ekspander. 

Za pośrednictwem Facebooka przepro-
wadzono szereg licytacji różnych przedmio-
tów. Od gadżetow sitakraskich klubów, w tym 
E.Leclerc Radomki Radom poprzez vouchery 
na różne usługi i inne, kolekcjonerskie gadżety. 
W przerwie meczu zakończyliśmy licytację ko-
szulki Radomki, która została kupiona za 1700zł!!
Dzięki Wam udało się zebrać potrzebną kwotę! 
Wszystkie pieniądze zebrane podczas piątkowe-
go meczu w całości zostały przekazane na turnus 
rehabilitacyjny z aquaterapią. Adaś na turnus je-
dzie już w sierpniu! Jesteście wielcy!

W niedzielę 17.03 odbędzie się ostatni mecz 
fazy zasadniczej LSK w Radomiu. Podczas meczu 
będziemy zbierać pieniądze na pomoc dla Olafka.

Olaf urodził się 05.11.2018 roku z poważną wadą 
stóp i podudzia, m.in. hemimelia strzałkowa, 
prawa stopa wrodzony niedorozwój (stópka wy-
kręcona w drugą stronę i tylko 2 paluszki) oraz 
inne wady kostno-stawowe. Chłopiec ma za sobą 
kilkukrotne gipsowanie lewej nóżki. Niestety pra-
wa noga potrzebuje bardziej skomplikowanych 
zabiegów i operacji, które dostępne są poza gra-
nicą Polski. Żeby Olaf mógł w przyszłości stanąć 
na nogach niezbędna jest zarówno operacja, jak 
i długotrwała rehabilitacja. 

Specjalnie dla Olafa organizujemy licytacje 
siatkarskich gadżetów.  Na licytację oddajemy 
nie tylko przedmioty E.Leclerc Radomki Radom 
(kalendarz i koszulka z podpisami całej drużyny), 
ale także koszulki Grot Budowlani Łódź, KS De-
velopres SkyRes Rzeszów z podpisami siatkarek 
tych drużyn, kalendarz BKS PROFI CREDIT Biel-
sko-Biała wraz z autografami oraz koszulkę repre-
zentacyjną Małgorzaty Glinki. Licytować można 
na Facebooku Olafa Wójcickiego.

E.Leclerc Radomka Radom to nie tylko piękne kobiety i siatkówka na wysokim poziomie. To też dobre serca oraz chęć niesienia 
pomocy. Podczas meczów Radomki Wy, drodzy kibice możecie pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Udało nam się wspólnymi si-
łami zebrać potrzebną kwotę na rehabilitcję dla niewidzącego Adasia, a w niedzielę będziemy mogli wspólnie pomóc małemu Olafkowi!

POMAGANIE JEST FAJNE! 




