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Rewitalizacja na rynku
Radomska Korporacja Budowlana „Darco” wygrała ogło-
szony przez spółkę Rewitalizacja przetarg na remont 
i przebudowę zabytkowych kamienic Rynek 12 i Wa-
łowa 22. Czas na wykonanie prac firma ma do końca 
września 2020 roku.
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Dodać Europie
skrzydeł
– Uważamy, że UE potrzebuje 
świeżości, europarlamentarzy-
stów, którzy rzucą wyzwanie 
skostniałym układom – twierdzi 
Paulina Piechna-Więckiewicz, eks-
pertka partii Wiosna.
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Felieton
Adama Hildebrandta
Pierz, dziel i rządź

 str. 8

Kolorowa dieta
Superfoods działają pro� laktycznie 
i wspomagająco w dietoterapiach. 
Wiele popularnych produktów spo-
żywczych pomaga zapobiegać róż-
nym schorzeniom i wspomaga ich 
leczenie.

 str. 9

Bliżej utrzymania
„Smoki” przegrały wyjazdowy po-
jedynek z mistrzem Polski – Anwi-
lem Włocławek, ale wygrały we 
własnej hali z AZS-em Koszalin i 
są coraz bliżej zachowania ligo-
wego bytu.

 str. 11

Zdobądź 
Fundusze 
Europejskie
z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy 
w Warszawie

czytaj na str. 5
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i ek   arca
 Konkurs recytatorski. Dom Kultury 
„Borki” zaprasza o godz. 10 na konkurs 
recytatorski (edycja dla czterolatków) 
„Dziecięcy świat poezji”. Wstęp wolny.

 Promocja książki. O godz. 17 w fi-
lii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
(ul. Zientarskiego 1a) rozpocznie się 
spotkanie autorskie z Izabelą Krasińską 
i promocja najnowszej książki „Najlep-
sza przyjaciółka”. 

 Radomianie dla Niepodległej.
Dom Kultury „Idalin” zaprasza o godz. 
17 na pokaz „Radomianie dla Niepod-
ległej”. To tryptyk filmowy, złożony 
z trzech fabularyzowanych dokumen-
tów, opowiadających o udziale rado-
mian w walce o niepodległość i granice 
Rzeczypospolitej w latach 1914–1921: 
część 1 – „Od Wielkiej Wojny do Re-
publiki Radomskiej”, część 2 – „Na 
pomoc Orlętom”, część 3 – „W bojach 
o niepodległość i granice”. Każda z czę-
ści poprzedzona będzie krótką dyskusją 
z udziałem historyków. Wstęp wolny.

 Wystawa fotografii w Łaźni. Ra-
domski Klub Środowisk Twórczych i Ga-
leria „Łaźnia” (ul. Żeromskiego 56) za-
prasza o godz. 18 na wystawę zbiorową 
członków Stowarzyszenia Twórców Fo-
toklub Rzeczypospolitej Polskiej Region 
Radomski.

 Wieczór opowieści słowiańskich.
Radomska Grupa Opowiadaczy zapra-
sza na wieczór pełen opowieści osadzo-
nych w słowiańszczyźnie. Obok usłysza-
nych w listopadzie opowieści znajdą się 
zupełnie nowe. Zanurzmy się jeszcze 
raz w świat pełen niezwykłych postaci 
i niecodziennych wydarzeń, które mro-
żą krew. Spotkanie dla dorosłych. Wstęp 
wolny. Początek o godz. 18 Pod 13-tką 
przy ul. Parkowej 1.

 „Aniołek” w Resursie. O godz. 
18.30 w Resursie Obywatelskiej rozpo-
cznie się spektakl „Aniołek” według Be-
aty Pawlak w wykonaniu aktorów Teatru 
Resursa. Reżyseria Robert Stępniewski. 
Wstęp wolny.

obo a   arca
 Wkręć się w warsztat – Być jak 
Vincent van Gogh. Podczas najbliż-
szych zajęć spotkamy się z postacią 
Vincenta van Gogha – jednego z naj-
wybitniejszych w historii świata arty-
stów, postimpresjonistę, którego twór-
czość stanowi nieustającą inspirację dla 
sztuki współczesnej. Zaprezentowane 
i omówione zostaną jego prace, a na-
stępnie uczestnicy będą mieli możliwość 
wykonania własnych dzieł, inspirowa-
nych twórczością van Gogha. Wstęp: 
10 zł – wejście rodzinne (1 dziecko + 1 
dorosły); bilety na biletyna.pl i w kasie 
Kuźni Artystycznej. Warsztaty o godz. 

10 i 12, kupując bilet wybieracie godzinę 
zajęć.

 K o n c e r t 
Clock Machine.
„Prognozy” Clo-
cków to album, 
który zadaje py-
tania i dogłębnie 
analizuje różne 

oblicza relacji międzyludzkich. Z pio-
senkami o próbach odnalezienia wspól-
nego języka z drugim człowiekiem. 
O słodkich sukcesach i gorzkich poraż-
kach. Premiera płyty „Prognozy” miała 
miejsce 15 marca 2019, a w Kawiarni 
Artystycznej Amfiteatru Clock Machine 
wystąpią kilka dni po premierze. Począ-
tek koncertu o godz. 20 w Kawiarni Ar-
tystycznej przy ul. Parkowej 1. Bilety po 
35 zł w przedsprzedaży, po 40 zł w dniu 
koncertu na biletyna.pl i w kasie Amfite-
atru. Liczba miejsc ograniczona.

 Koncert Ani Dąbrowskiej. O godz. 
20 w klubie Strefa G2 rozpocznie się 
koncert Ani Dąbrowskiej – wokalistki, 
kompozytorki i autorki tekstów. Artyst-
ka wydała do tej pory sześć albumów. 
Wstęp płatny.

iedzie a   arca
 Wkręć się w teatr – Dziwne zwie-
rzęta. Kolejny spektakl w wykonaniu 
Teatru Sytuacje z Poznania to bardzo 
ciekawa propozycja. Co jest dziwne 
i kto jest dziwny? Kto jest najdziwniej-
szy i dlaczego? Wnioski są zadziwiające 
i bardzo… przyjemne. Bilety: normalne 
po 10 zł, rodzinne po  30 zł na biletyna.
pl i w kasie Kuźni Artystycznej. Na wy-
darzenie dostępne są także bilety zniż-
kowe wyłącznie dla posiadaczy Karty 
Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością. 
Kupując bilet, 
wybieracie go-
dzinę spekta-
klu – 10 lub 12. 
Liczba miejsc 
ograniczona. 
Miejsce: Kuź-
nia Artystycz-
na, ul. Daszyń-
skiego 5.

 Wykład w „Malczewskim”. Muze-
um im. Jacka Malczewskiego zaprasza 
o godz. 12 na wykład Magdaleny No-
sowskiej „Osobowość twórcza Rafała 
Malczewskiego”. Wstęp wolny.

 Koncert w szkole muzycznej.
Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozie-
nicach zaprasza o godz. 17 na koncert 
galowy w ramach obchodów 10-lecia 
szkoły, który odbędzie się w Sali Kon-
certowej im. Krzysztofa Pendereckiego 
Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu. 
Bezpłatne wejściówki do odebrania 
w sekretariacie ZSM.

K A

Amfiteatr starał się o dofinansowanie 
z programu „Edukacja kulturalna”. 
A rywalizacja była zacięta – placówki 
kultury z całej Polski złożyły ponad 870 
wniosków. Pieniądze dostało prawie 200 
z nich; radomski projekt „Fosa pełna 
kultury” został bardzo wysoko oceniony 
przez komisję konkursową i z 79 punk-
tami (na 100 możliwych) znalazł się na 
40 miejscu.

– Możemy zdradzić, że będziemy 
mieli niebywałą przyjemność zaprosić 
latem radomian i nie tylko na trzecią 
edycję Fosy Pełnej Kultury, poświęconą 
rozmaitym dziedzinom sztuki, m.in. 
filmowi, teatrowi, sztukom wizualnym, 
nowym mediom czy muzyce. Planuje-
my warsztaty, spotkania, happeningi, 
pokazy, koncerty i wiele, wiele innych 
atrakcji. Obiecujemy – nie będzie 
nudy! – zapewnia Katarzyna Wiś-
niewska, specjalista ds. PR, promocji 
i reklamy MOK „Amfiteatr”. – Przed 
nami tygodnie intensywnej pracy, ale 
jesteśmy pewni, że po raz kolejny udam 
nam się bywalców Fosy – stałych, ale 
też nowych – pozytywnie zaskoczyć, 
zadziwić, zintegrować, zakręcić na 
punkcie kultury.

KA

Dofinansowanie
dla Amfiteatru
Fosa Pełna Kultury – projekt Miejskiego 
Ośrodka Kultury „Amfiteatr” otrzymał 116 
tys. zł dofinansowania z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Broadway in Radom to kolejna 
część warsztatów w ramach projek-
tu z Budżetu Obywatelskiego 2019 
„Kuźnia talentów – warsztaty literacko-
-teatralne. Kontynuacja”. Tym razem 
Amfiteatr chce razem z radomianami 
tworzyć pierwszy w Radomiu teatr mu-
zyczny i musicalowy. MOK nawiązuje 
w ten sposób do tradycji znakomitego 
teatru musicalowego Teatru Powszech-
nego im. Jana Kochanowskiego za 
dyrekcji Wojciecha Kępczyńskiego 
(1991-1998).

Spotkanie organizacyjne i przesłucha-
nia zaplanowano na sobotę, 23 marca na 
godz. 16.30 w Kuźni Artystycznej przy 
ul. Daszyńskiego 5. Pierwsze zajęcia już 
w niedzielę, 24 marca w godz. 10-14, 
również w Kuźni Artystycznej. Udział 
w warsztatach jest bezpłatny. Zajęcia 
odbywać się będą w cyklu wiosennym 
i jesiennym w soboty w godz. 16.30-
18.30 i niedziele w godz. 10-14. Popro-
wadzą je aktorzy Teatru Powszechnego 
Katarzyna Dorosińska i Marek Braun. 
Za szlifowanie strony wokalnej (śpiew, 
emisja głosu) musicalu odpowiedzialny 
będzie Piotr Hajduk – kompozytor, 
wokalista, aranżer, który swoją karierę 
rozpoczął w 1990 roku w musicalu „Me-
tro”, a występował m.in. na Broadwayu. 
Doskonaleniem poczucia rytmu, pracą 
z ciałem i koordynacją ruchową zajmie 
się Zuzanna Kupidura – absolwentka 
rytmiki na Uniwersytecie Muzycznym 
Fryderyka Chopina, abiturientka spe-
cjalności choreografia i teoria tańca.

T

Broadway
in Radom
Jeśli kochasz taniec, śpiewasz, masz poczu-
cie rytmu i uwielbiasz sceniczną ekspresję, 
MOK „Amfiteatr” zaprasza w sobotę, 
23 marca do Kuźni Artystycznej na 
przesłuchania do teatru muzycznego 
i musicalowego.

„Jeżeli nawet Boga nie ma, to jest pa-
mięć. Może ludzka pamięć jest jakimś 
przejawem Boga. Może nawet ona sama 
jest Bogiem. Trzeba coś robić, żeby nie 
wygasła” – pisał Włodzimierz Odojew-
ski w jednej z opowieści z tomu pod 
znamiennym tytułem „Zabezpieczanie 
śladów”. Twórczość zmarłego w 2016 
roku pisarza w dużej mierze rozwija się 
wokół pamięci i tę pamięć niemalże ab-
solutyzuje. Tematyka utworów Odojew-
skiego to niełatwe relacje polsko-ukra-
ińskie, rozrachunek z literacką tradycją 
szlacheckiego dworu. Eksterminacja, 
bratobójcze walki, gwałty, rzezie, mor-
derstwa – to wszystko, co dziś obejmuje 
wspólny, jakże łagodny termin „historia”, 
a co w rzeczywistości jest kalendarzem 
zbrodni polsko-ukraińskiego pogranicza. 
Zbrodni popełnianych przez obie strony 
konfliktu, barbarzyństwa wynikającego 

z niedojrzałości obu narodów. 
To książki niełatwe, często 
okrutne, niemal zawsze – bo-
lesne. Jednocześnie to książki 
pisane doskonałym językiem.

Twórczość Włodzimierza 
Odojewskiego, jednego z naj-
większych polskich pisarzy, 
tłumaczonego na ponad 20 
języków, będzie tematem 
spotkania, które odbędzie 
się we wsolskim muzeum 
w niedzielę, 24 marca. Dr 
hab. Anna Spólna z Muzeum 
Witolda Gombrowicza będzie 
rozmawiała z prof. Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego Magda-
leną Rabizo-Birek, autorką 
monografii „Między mitem 

a historią. Twórczość Włodzimierza Od-
ojewskiego” oraz kustosz Katarzyną Po-
siadałą, radomianką, przez 30 lat kierow-
nikiem działu sztuki Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego, wieloletnią przyjaciółką 
pisarza i jego zony Barbary. Rozmowę 
uzupełni lektura fragmentów utworów 
Odojewskiego w wykonaniu Stanisława 
Biczysko, aktora teatralnego i filmowe-
go, radomianom znanego z ról w Teatrze 
Powszechnym (grał m.in. w spektaklu 
„Tancerz mecenasa Kraykowskiego”).

Początek spotkania o godz. 16.30. 
Wstęp wolny.

Muzeum zapewnia bezpłatny dojazd 
z Radomia do Wsoli – zbiórka o godz. 
15.50 na przystanku Chrobrego/Czy-
sta (kierunek: Michałów). Powrót ok. 
godz. 18.

T
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Włodzimierz Odojewski – jeden z najwybitniejszych polskich prozaików 
będzie bohaterem kolejnego spotkania w Muzeum Witolda Gombrowicza 
we Wsoli – w niedzielę, 24 marca.

CMENTARZ KOMUNALNY
w Radomiu ul. Ofiar Firleja 45

Zgodnie z Regulaminem Cmentarza 
Komunalnego zatwierdzonym przez 
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 O A KA ZMARSKA
KARO A SOKOŁO SKA

Rewitalizacja na te prace pozyska-
ła jesienią ubiegłego roku 2,8 mln zł 
z funduszy unijnych. To kwota, która 
pokryje 75 proc. kosztów inwestycji. 
Do przetargu na remont i przebudowę 
kamienic Rynek 12 i Wałowa 22 wraz 
z otoczeniem stanęły trzy firmy. Fir-
ma budowlana Es-Bud zaproponowała 
4 mln 770 tys. zł, Korporacja Budowlana 
„Darco” – 4 mln 596 tys. zł, a WBM In-
westycje z Radomia – 5 mln zł. Najwyż-
szą ocenę uzyskała korporacja Darco.

Planowany zakres prac jest spory. 
Przede wszystkim trzeba wyremonto-
wać 13 lokali mieszkalnych i jeden lokal 
usługowy. W przypadku kamienicy wraz 
z oficynami przy Rynku 12 konieczne jest 
m.in. wzmocnienie fundamentów i pogłę-
bienie piwnic, dobudowa nowych ścian 
w oficynach związana ze zmianą geome-
trii klatek schodowych i zmianą układu 
stropów, osuszenie, odgrzybienie i usu-
nięcie zasolenia fundamentów i ścian. 
Firma Draco będzie musiała także wy-

mienić stropy w kamienicy i oficynach, 
wzmocnić albo wymienić balkony, wyre-
montować schody zewnętrzne, wymienić 
okna i drzwi. Odtworzone zostaną rów-
nież gzymsy oraz detale ar-
chitektoniczne wsporników 
i balustrad balkonów.

W kamienicy przy ul. 
Wałowej 22 zakres prac 
jest mniejszy. Także tutaj 
konieczne jest osuszenie 
i  odgrzybienie funda-
mentów i ścian piwnic 
budynku, uzupełnienie 
ewentualnych braków 
w ścianach, wykonanie 
nowych posadzek w piw-
nicach oraz na parterach 
niepodpiwniczonych czę-
ści budynków, remont 
schodów wejściowych do 
piwnic, wymiana okien 
i drzwi. W budynku zostanie zainstalo-
wane centralne ogrzewanie.

Wykonawca będzie miał czas na 
wszystkie te prace do końca września 
2020 roku.

Obie kamienice pochodzą z połowy 
XIX wieku. W budynku Rynek 12 przez 
ponad 150 lat mieściła się słynna apteka, 
od nazwiska ostatnich właścicieli nazy-
wana apteką Kasprzykowskich. Jednak 
jej pierwszym właścicielem był Adolf 
Frick, który koncesję na jej prowadze-
nie otrzymał w 1848 roku. W 1903 nabył 
ją Julian Kasprzykowski i prowadził do 
śmierci – do 30 sierpnia 1920. Po nim 
przejął ją jego syn Edward. Od paździer-
nika 1933 roku Emilia Kasprzykowska, 
matka Edwarda prowadziła ją pod nazwą 
„J. Kasprzykowski i spadkobiercy”.

W czasie II wojny światowej apteką 
kierowała Halina Kasprzykowska, żona 
Edwarda. W piwnicach kamienicy skła-
dowano materiały wybuchowe i broń, 
którą do Warszawy przewoził syn Ka-
sprzykowskich – Tadeusz. Z zasobów 
apteki zorganizowano w Szkole Handlo-
wej przy ul. Traugutta zakonspirowaną 
składnicę leków i materiałów opatrun-
kowych. Tyły apteki sięgały terenu get-
ta, co umożliwiało też niesienie pomocy 
ludności żydowskiej. W listopadzie 1942 
roku Halina i Tadeusz Kasprzykowscy zo-
stali aresztowani przez Niemców. Trafili 
do Auschwitz, gdzie oboje zginęli. Woj-

nę – w oflagu – przeżył jedynie Edward, 
który po wyzwoleniu wrócił do Radomia 
i do swojej apteki. Upaństwowiono ją 
w 1951, a przestała istnieć na początku 
2012 roku.

Rewitalizacja
na rynku

Radomska Korporacja Budowlana „Darco” wygrała ogłoszony przez spółkę Re-
witalizacja przetarg na remont i przebudowę zabytkowych kamienic Rynek 12 
i Wałowa 22. Czas na wykonanie prac firma ma do końca września 2020 roku.

R E K L A M A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Radomiu informuje, iż pracownicy 
socjalni przychodzący do domu na wy-
wiad środowiskowy zawsze mają przy 
sobie legitymację służbową i muszą 
okazać ją osobie, z którą przeprowa-
dzany jest wywiad. – Szczególnie jest 
to przestrzegane w sytuacji, gdy pra-
cownik odwiedza środowisko po raz 
pierwszy, bądź gdy mieszkaniec sam nie 
zgłaszał potrzeby spotkania z pracowni-
kiem – zaznacza Justyna Piątek, rzecz-
nik MOPS. – Ponadto w żadnym wy-
padku pracownicy socjalni nie proszą 

o pieniądze. W sytuacji, gdy w państwa 
domach pojawią się osoby podające się 
za pracowników pomocy społecznej 
i nie będą miały przy sobie legitymacji 
służbowej, należy powiadomić policję. 
Mogą to być oszuści, którzy będą chcie-
li państwa okraść.

W razie wątpliwości tożsamość pra-
cownika socjalnego można potwierdzić 
w odpowiednim zespole pracy socjalnej 
lub w siedzibie MOPS – osobiście lub 
telefonicznie pod nr 48 360 84 88.

T

a a  o z ci
Nie dowierzajmy osobom, które podają się za pracowników socjalnych, 
a nie mają legitymacji służbowej.

Radom, przypomnijmy, już trzeci raz 
z rzędu zwyciężył na Mazowszu, a w kla-
syfikacji ogólnopolskiej zajął ósme miej-
sce. I otrzymał tytuł Mistrza Wojewódz-
twa oraz sprzęt AGD o wartości 10 tys. 
zł na cele charytatywne. W ubiegłym 
tygodniu przedstawiciele firmy Energa 
oficjalnie przekazali sprzęt, który trafi 
do organizacji pozarządowych.

– Dziękuję wszystkim mieszkańcom 
Radomia, którzy wzięli udział w tym 
plebiscycie. Po raz kolejny udowadnia to, 
że Radom postrzegany jest jako miasto 
z pięknymi iluminacjami świątecznymi. 
Ale również dzięki temu stowarzyszenia 
otrzymają sprzęt, dzięki któremu jeszcze 
lepiej będą realizować swoje misje – mó-
wił prezydent Radosław Witkowski pod-
czas przekazania sprzętu.

Witkowski przyznał, że sprzęt z pew-
nością będzie dobrze służył i poma-
gał. – Nasz radomski trzeci sektor jest 
znany z tego, że jest jednym z najlep-
szych w Polsce. Szczycimy się naszymi 
organizacjami pozarządowymi. Mam 
nadzieję, że ta wspólna praca i ten 
sprzęt, który otrzymacie państwo, bę-
dzie wam pomagał na co dzień w rea-
lizacji zdań, które przed wami stawia-
my – stwierdził prezydent.

W tym roku sprzęt trafi do organizacji 
pozarządowych, prowadzących warszta-
ty terapii zajęciowej – do Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedo-
widzącym „Nadzieja”, Polskiego Stowa-
rzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledze-

niem Umysłowym, Polskiego Związku 
Głuchych, Polskiego Związku Niewi-
domych, Radomskiego Stowarzyszenia 
Sportu i Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych „Start” i Stowarzyszenia 
Pomocy Niepełnosprawnym – Centrum 
Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Do Celu”.

– Na przestrzeni dziesięciu lat pod-
opieczni ponad 200 placówek w ca-
łej Polsce otrzymali sprzęt, który tak 
naprawdę ułatwia im codzienne ży-
cie – przyznaje Jolanta Sztrąpf, kie-
rownik działu sprzedaż y Południe 
Energa. – Życzymy kolejnych sukcesów 
i zachęcamy do wzięcia udziału w na-
stępnej edycji tej charytatywnej akcji. 
Tak naprawdę ludzie chcą pomagać 
i lubią pomagać, ale czasem trzeba im 
wskazać kierunek.

W tym roku w plebiscycie udział  
wzięło 159 miejscowości.

KS

Warsztaty
do ały prz

Sprzęt AGD o wartości 10 tys. zł trafił do sześciu radomskich organizacji 
pozarządowych. A to dzięki wygranemu plebiscytowi „Świeć się z Ener-
gą” na najpiękniejszą świąteczną iluminację.
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GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

NA STRONACH WWW:

Zdobądź 
Fundusze 
Europejskie

INFORMACJE KONTAKTOWE:

Punkt Informacyjny EFS, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, 
tel. 22 578 44 34, 
e-mail: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl

power-wupwarszawa.praca.gov.pl

ORAZ FACEBOOKOWYM PROFILU: 

Aktywni na Mazowszu

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zorganizuj!
Kto może 

startować?
Kiedy?

Publiczne Służby Zatrudnienia, 
Ochotnicze Hufce Pracy, 
Agencje Zatrudnienia, 
Instytucje Szkoleniowe, 
Instytucje Dialogu 
Społecznego, 
Instytucje Partnerstwa 
Lokalnego. dla osób do 29 r.ż.

nabór trwa 

od 29 marca

od godziny 8:00 

do 12 kwietnia

do godziny 14:00. 

Indywidualny Plan Działania
Staże
Szkolenia
Doradztwo Zawodowe
Pośrednictwo Pracy
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 KARO A SOKOŁO SKA

Przedstawiciele radomskich struk-
tur partii Roberta Biedronia ogłosili, 
że idą samodzielnie do wyborów i jako 
jedyni mogą zaproponować społeczeń-
stwu prawdziwą zmianę. Bo – jak twier-
dzą – Wiosna to spójny program i wspól-
nota wartości. – W tych wyborach musimy 
odpowiedzieć sobie na kilka ważnych py-
tań, a mianowicie: czy nadal chcemy Eu-
ropy konserwatywnej, czy nowoczesnej, 
progresywnej? Czy chcemy, żeby instytu-
cje europejskie były daleko od ludzi, czy 
blisko? I wreszcie czy polscy europarla-
mentarzyści będą bronili praworządności, 
demokracji, czy będą zasiadali we frakcji 
Viktora Orbana? I czy nadal będziemy 
wydawali środki europejskie na infrastruk-
turę, czy może wreszcie na służbę zdro-
wia? – pytał retorycznie Patryk Fajdek, 
koordynator partii Wiosna w Radomiu.

W sobotę, 23 marca ma się odbyć kon-
wencja Wiosny, na której przedstawieni 
zostaną liderzy wszystkich list do Parla-
mentu Europejskiego. Przedstawiciele 
partii Wiosna w Radomiu nie zdradzają 
szczegółów, ale przyznają, że na liście ma 
się pojawić osoba z Radomia. – Chcemy 
dodać Europie skrzydeł. Uważamy, że 
UE potrzebuje świeżości, europarla-
mentarzystów, którzy rzucą wyzwanie 
skostniałym układom i pokażą, że Pol-
ska jest potrzebna Unii Europejskiej, 
a Unia Europejska Polsce, i że to, co nas 
łączy z Europą, to nie tylko środki unij-
ne – przekonywała dziennikarzy Paulina 
Piechna-Więckiewicz.

W poniedziałek, 18 marca rozpoczęła 
się akcja zbierania podpisów pod listami 

poparcia do Parlamentu Europejskiego. 
Na listach – jak zapowiadają przedstawi-
ciele partii – mają się znaleźć ludzie kom-
petentni, znający języki, gotowi ciężko 
pracować na rzecz Polski w Europie i Eu-
ropy dla Polski. Zdaniem partii Wiosna, 
pozycja Polski w Unii Europejskiej w wy-
niku działań Prawa i Sprawiedliwości nie 
jest najlepsza i aby ją wzmocnić, nasz kraj 
potrzebuje silnych przyjaciół. – Polska 
potrzebuje przyjaciół w UE, takich jak 
Frans Timmermans, który zawsze staje 
po stronie Polski. Jesteśmy dumni, że 
Timmermans uznał, że najbardziej pro-
gresywnym politykiem, którego chciałby 

wspierać w Polsce w kampanii do Parla-
mentu Europejskiego jest Robert Bie-
droń i jego drużyna – przyznaje Paulina 
Piechna-Więckiewicz. – Potrzebni nam są 
przyjaciele z UE, nie po to, żeby wpływać 
na polską politykę, ale żeby nam pomóc 
wtedy, kiedy społeczeństwo jest bezsilne 
wobec własnego rządu.

Patryk Fajdek zapowiedział, że w so-
botę, 30 marca do Radomia przyjedzie 
Robert Biedroń i wspólnie z przedstawi-
cielami radomskich struktur ma zbierać 
podpisy pod listami wyborczymi. Radom 
będzie jednym z 12 miast, do których za-
wita założyciel partii Wiosna.

a  r pi
krzy

– Uważamy, że UE potrzebuje świeżości, europarlamentarzystów, którzy rzu-
cą wyzwanie skostniałym układom – twierdzi Paulina Piechna-Więckiewicz, 
ekspertka partii Wiosna. Wiosna rozpoczęła w poniedziałek zbieranie w Ra-
domiu podpisów pod listami do Parlamentu Europejskiego.

W muzeum, które poprowadzi Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji, będą 
prezentowane eksponaty pochodzące 
od pasjonatów. Część z nich przekazało 
Radomskie Towarzystwo Retrocykli-
stów „Sprężyści”, którego projekt doty-
czący utworzenia Mobilnego Muzeum 
Rowerów, głosami radomian znalazł się 
w Budżecie Obywatelskim 2017. Wiele 
eksponatów ofiarowali też prywatni ko-
lekcjonerzy. W sumie udało się zgroma-
dzić już ponad sto rowerów.

– Muzeum rowerów to kontynuacja jed-
nego z ciekawszych projektów, jakie były 
realizowane w ramach budżetu obywatel-
skiego. To wszystko, co do tej pory udało 
się zrobić, cała zgromadzona kolekcja ro-
werów, to coś, czego nie można było za-
przepaścić. Cieszę się, że MOSiR podjął 
wyzwanie i będziemy mogli poszczycić się 
w Radomiu naprawdę unikatową placów-
ką, która będzie jednym z elementów pro-
mocji naszego miasta – mówi prezydent 
Radosław Witkowski.

Pierwsza wystawa, którą zaprezentu-
je Muzeum Polskich Rowerów, będzie 

nawiązywała do przypadającej w tym 
roku 90. rocznicy rozpoczęcia pro-
dukcji jednośladów w radomskiej Fa-
bryce Broni. Będzie można zobaczyć 
kilka typów tych pojazdów powstałych 
w Radomiu, w tym m.in. rower woj-
skowy. Zostaną także zaprezentowane 
inne eksponaty pokazujące historię 
roweru od XIX do lat 80. XX wieku. 
Nie zabraknie też pamiątek związa-
nych z historią radomskiego kolar-
stwa. – Uważam, że jako miasto mamy 

niepowtarzalną historię rowerową. To 
połączenie sportu kolarskiego, którego 
dzieje w Radomiu sięgają XIX wieku, 
a z drugiej strony – największa przed-
wojenna produkcja rowerów w Polsce. 
Jestem przekonany, że to muzeum 
będzie wiz y tówką naszego miasta 
i będą je odwiedzać ludzie z całej Pol-
ski – twierdzi kurator przygotowywanej 
ekspozycji Łukasz Wykrota.

T

Powstaje muzeum rowerów
W Radomiu powstaje pierwsze w kraju Muzeum Polskich Rowerów. Będzie się mieściło w budynku przy ul. 
Curie-Skłodowskiej 4, a jego otwarcie jest planowane na sobotę, 30 marca.

R E K L A M A
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To kolejna akcja do której WORD w Ra-
domiu włącza się bardzo chętnie po-
nieważ dotyczy ona tak szeroko poj-
mowanego tematu bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu 
drogowego. Celem akcji jest zwrócenie 
kierującym pojazdami uwagi aby za-
chowali szczególną ostrożność w rejo-
nie przejść dla pieszych. Wyprzedzanie 
na przejściu dla pieszych i nierespek-
towanie znaków to oprócz nadmiernej 
prędkości główne przyczyny wypad-
ków drogowych, niestety często tra-
gicznych w skutkach.
Podczas inauguracji w lutym pojazdy 
egzaminacyjne radomskiego WORD 
oznakowane zostały specjalnymi naklej-
kami symbolizującymi ww. akcję, której 
celem jest zwrócenie uwagi kierującym 
pojazdami, aby zachowali szczególną 
ostrożność w rejonie przejść dla pie-
szych. 14 marca zaś, takie same naklejki 
umieszczone zostały również na pojaz-
dach Ośrodków Szkolenia Kierowców, 
dla których to kampania ponownie od-
była się  w placówce przy ulicy Radom-
skiego. Udział w niej wzięli  właściciele 
i instruktorzy ze szkół nauk jazy z całe-
go regionu.
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony 
i bardzo chcę podziękować za Państwa 
pośrednictwem ośrodkom, które tak 
licznie przybyły na to spotkanie – po-
wiedział Zbigniew Mazurkiewicz, za-
stępca dyrektora Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Rado-
miu. – Świadczy to, że dla nich temat 
wzmożonej czujności zbliżając się do 
przejścia dla pieszych jest szczególnie 
ważny. Instruktorzy, to są pierwsi wy-
chowawcy tych przyszłych kierujących, 
są ich autorytetami i poprzez bezpo-

średni kontakt, nawet w formie wykła-
dów, są w stanie łatwiej im tę wiedzę 
przekazać a przyszli kierowcy miejmy 
nadzieje łatwiej ją zapamiętają i zasto-
sują już jako kierowcy – dodał Zbigniew 
Mazurkiewicz z-ca dyrektora WORD.
Kampania realizowana jest w ramach 
projektu B&N czyli B – jak bezpieczny, 
N – jak niechroniony, która w 2016 roku 
zainicjowana została przez Wydział Ru-
chu Drogowego Komendy Wojewódz-
kiej Policji z siedzibą w Radomiu.
Poprzez takie kampanie działamy na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym – przypomina podinspektor 
Stanisław Popiel z Wydziału Ruchu 
Drogowego KWP z siedzibą w Rado-
miu. – Chcemy uświadamiać ważność 
kampanii kierowcom z całego regionu, 
bo niestety notujemy bardzo często 
zdarzenia i wypadki śmiertelne z udzia-
łem pieszych właśnie na przejściach 
dla pieszych. Zapraszając instruktorów 
chcemy, aby między innymi edukowa-
li i zwracali jeszcze mocniej uwagę na 
problemy bezpieczeństwa, zwłaszcza 
problemy pieszych przy przysłowio-
wych „zebrach”.  Pamiętajmy także, że 
wysiadając z pojazdu sami stajemy się 
pieszymi – dodaje podinspektor Popiel.
Przypominamy również, że Woje-
wódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
ciągle czynnie prowadzi akcję „jesteś 
widoczny, jesteś bezpieczny”, „Bez-
pieczny i widoczny przedszkola” oraz 
„Wyprawa dla pierwszoklasisty” a zgło-
szenia można składać bezpośrednio 
w Radomiu przy ul. Suchej 13 w pokoju 
nr 35 lub telefonicznie pod numerem: 
48/389-81-10.

SY A A DO SKA

„Kierowco! Nie polujemy na zebrach”.

R E K L A M A
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ZOSTAŃ MISS
PRZYJDŹ NA CASTING

23 marca
15:00-18:00

Hotel NIHIL NOVI, Radom, ul. Rynek 3

www.cozadzien.pl/miss-polonia

facebook/MissPoloniaZiemiaRadomska
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Jeden z najwybitniejszych polskich 
filozofów, specjalizujący się w logice, 
teorii poznania i metodologii. Twór-
ca reizmu, współtwórca ogólnej teorii 
sprawnego działania, zwanej prakseolo-
gią, autor etycznej koncepcji „opiekuna 
spolegliwego”, czyli takiego, na którym 
można polegać.

Tadeusz Marian Kotarbiński urodził 
się 31 marca 1886 roku w Warszawie. Jego 
ojciec – Miłosz był artystą malarzem, dy-
rektorem Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych, 
matka – Ewa z Koskowskich była pianist-
ką, a przez kilka lat prowadziła pensjonat.

Kotarbiński przez prawie całe swo-
je życie związany był z Warszawą – tu 
ukończył szkołę powszechną i chodził do 
V Gimnazjum Rządowego (filologicz-
nego rosyjskojęzycznego). Nie ukończył 
go jednak, ponieważ w klasie ósmej, tuż 
przed maturą, został ze szkoły relegowa-
ny za udział w strajku w 1905 roku. Matu-
rę uzyskał w 1906 w prywatnym polskim 
gimnazjum gen. P. Chrzanowskiego, 
maturę państwową zaś, wymaganą przez 
władze – rok później, eksternistycznie, 
w rosyjskim rządowym gimnazjum filo-
logicznym w Parnawie (Estonia).

Studiował, początkowo jako wolny 
słuchacz, na Uniwersytecie Jagielloń-
skim – głównie matematykę i fizykę, 
a potem na politechnikach: we Lwowie 
i Darmsztadzie architekturę (1906-07). 
Ostatecznie wrócił do Lwowa i rozpo-
czął studia z zakresu filozofii i filologii 
klasycznej na Uniwersytecie Jana Kazi-
mierza. Słuchał też wykładów z logiki 
i psychologii. Studia ukończył w 1912 
roku uzyskując doktorat.

W tym samym roku ożenił się z Wan-
dą Magdaleną Baum. Kotarbińscy mie-
li dwóch synów: Adama, urodzonego 
w 1914 i Kazimierza, urodzonego w 1919 
(zmarł w 1939).

Po studiach Kotarbiński wrócił do 
Warszawy i rozpoczął pracę jako na-
uczyciel języków klasycznych w Gim-
nazjum Mikołaja Reja. W 1918 został 
zastępcą wykładowcy na Uniwersytecie 
Warszawskim, a w rok później profeso-
rem nadzwyczajnym filozofii; profesurę 
zwyczajną uzyskał w 1929. W roku aka-
demickim 1929/30 był dziekanem Wy-
działu Humanistycznego.

W międz y wojn iu anga żował się 
w sprawy społeczne, występując m.in. 
przeciwko antysemityzmowi i kleryka-
lizmowi. Pisywał do miesięcznika „Ra-
cjonalista”, jednego z organów Polskiego 
Związku Myśli Wolnej.

W czasie okupacji Tadeusz Kotar-
biński brał udział w tajnym nauczaniu 
uniwersyteckim, uczył także prywat-
nie. W 1943 wyjechał 
z Warszawy do jed-
nej z miejscowości 
w okolicach Lublina 
i  tam zaczą ł pisać 
„Tra k tat  o dobrej 
robocie”. Do stolicy 
wrócił w 1944 roku, 
a le po k i l k u m ie-
siącach, w związku 
z upadkiem powsta-
nia warszawskiego 
(w czasie powstania 
przebywał na Starym 
Mieście) został z niej 
wysiedlony. Kotar-
bińscy przenieśli się 
najpierw do Gorzkowic, a w październi-
ku 1944 roku do Radomia. W naszym 
mieście prof. Kotarbiński uczył filozofii 
na konspiracyjnym kursie akademickim. 
Po wyzwoleniu prowadził też wykłady 
w nowo utworzonym Instytucie Nauko-
wo-Społecznym; mocno wpierał działa-
nia zmierzające do utworzenia w Rado-
miu wyższej uczelni.

Po kilku miesiącach przeniósł się do 
Łodzi. Współorganizował tam uniwer-
sytet, którego został pierwszym rek-

torem – od 3 lipca 1945 do 31 sierpnia 
1949. Jednocześnie prowadził wykłady 
i kierował katedrą filozofii na Uniwer-
sytecie Warszawskim.

4 października 1946 zmarła żona pro-
fesora. Rok później Kotarbiński wstąpił 
w związek małżeński z Janiną Sztejn-
berg-Kamińską, dr filozofii, profesor 
Uniwersytetu Łódzkiego.

Po kilku latach spędzonych w Łodzi 
wrócił do stolicy na stałe; z UW był 
związany aż do emerytury w 1961 roku.

Od 1948 do 1978 roku był Tadeusz 
Kotarbiński przewodniczącym Polskiego 
Towarzystwa Filozoficznego. Członek 
korespondent (1946), a potem członek 
rzeczywisty (1951) Polskiej Akademii 
Umiejętności, członek rzeczywisty Pol-
skiej Akademii Nauk, w latach 1957-
1962 pełnił funkcję jej prezesa, a w latach 
1961-67 przewodniczącego Rady Nauko-
wej. Był również członkiem Akademii 
Nauk Brytyjskiej, Bułgarskiej, Serbskiej, 
Mongolskiej, ZSRR oraz Fińskiego To-
warzystwa Naukowego. Doktor honoris 
causa Universite Libre w Brukseli (1947), 
uniwersytetu we Florencji (1965), Oxfor-
dzie (1968) i w Bratysławie (1969).

Był autorem około 700 publikacji. 
Uprawiał też twórczość publicystyczną, 
m.in. „Medytacje o życiu godziwym”, 
„Myśli o ludziach i ludzkich sprawach”, 
„Drogi dociekań własnych”. Sam Kotar-
biński za swoje najwybitniejsze dzieło 
uznawał jednak „Traktat o dobrej robo-

cie” z 1955 roku, który dotyczył studiów 
z prakseologii, czyli ogólnej teorii sku-
teczności. Pisał też poezje; wydał trzy 
tomiki wierszy.

Zmarł 3 października 1981 roku w War-
szawie. Został pochowany na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach.

10 listopada 1989 roku Rada Miejska 
Radomia zmieniła nazwę ul. Bolesława 
Bieruta na Tadeusza Kotarbińskiego.

KA

Ulica Tadeusza

Kotarbińskiego
Gołębiów I

Między ul. Stanisława Zbrowskiego a 11 Listopada
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Im bliżej kolejnych wyborów, tym bardziej zaczynam dostrzegać, co 
politycy zrobili z polskim społeczeństwem. Co zatem konkretnie uczynili? 
Mam wrażenie, że dużej części Polaków wyprano mózgi. Wyprano je na tyle, 
że niektórzy nie są już w stanie samodzielnie i krytycznie myśleć. Przykład? 
Już podaję.

Rozmowa ze znajomym zwolennikiem partii X. Pokazuje mi gazetkę. „Wie 
pan, coś takiego dostałem. I tam tak dobrze o marszałku piszą” – mówi. 
Brawo, pomyślałem. Przed wyborami widać niektórzy nie potrafią stosować 
krytycznego myślenia. Dlaczego tak twierdzę? Bo znajomy nie zauważył, że 
owa gazetka była wydana przez senat. Tak przynajmniej na niej napisano. 
Jak więck ktoś może napisać coś krytycznego o marszałku senatu, pisząc 
na zlecenie senatu właśnie? W obecnych czasach przeciętny Polak nie ma 
łatwo. Coraz ciężej jest odróżnić rzetelną informację od fake newsa czy też 
ulotki reklamowej. Zarówno portale z fake newsami, jak i ulotki reklamowe 
coraz bardziej przypominają wyglądem strony wiarygodnych portali lub 
prawdziwe gazety. W mętnej wodzie łatwo ryby łowić. No, może w tym 
przypadku głosy wyborców zdobywać.

Inny przykład. Kolejny znajomy – zwolennik partii Y. Tym razem podsyła mi 
link z informacją, że premier zamierza wprowadzić nowy podatek. Bardzo 
oburzony tym faktem udostępnia go na swoim profilu, nie sprawdzając 
wcześniej, czy strona, którą udostępnia, jest rzetelną stroną, a informacja 
informacją prawdziwą i aktualną. Gdy zwróciłem mu uwagę, że strona tylko 
udaje stronę prawdziwego ogólnopolskiego dziennika, a sama informacja 
jest fałszywa i patrząc na datę, grubo nieaktualna, dopiero się zorientował, 
że dał się nabrać.

Ze zwolennikami dwóch największych partii jest pewien problem. Często 
są oni tak zapatrzeni w swoich wybrańców, że świata poza nimi nie widzą. 
A wybrańcy często potrafią ich dzielić. Bo im społeczeństwo bardziej 
podzielone, tym bardziej utrwala się swój żelazny elektorat. Zwolennicy 
partii X czy też Y błędów swoich wybrańców nie dostrzegają. Widzą tylko te 
u przeciwników.

Kolejny przykład? Tym razem sędziowie i nauczyciele. Według jednego 
zwolennika partii X to bardzo dobrze, że rząd chce się pozbyć sędziów, 
którzy orzekali za rządów partii Y. Gdy odpowiadam, że wprowadzają na ich 
miejsce swoich, którzy niezależności nie gwarantują, słyszę argumenty, że 
tamci też nie gwarantowali.

Według tego samego zwolennika nauczyciele protestować nie powinni. 
„I dobrze powiedział ten minister, że nauczyciele tyle zarabiają” – twierdzi 
zapatrzony w rząd jak w obrazek. Gdy odbije się piłeczkę, że młodzi 
nauczyciele wcale nie mają takich pensji, następuje szybka zmiana tematu, 
bo rząd teraz i na pierwsze dziecko będzie dawał 500, a wcześniej mówiono, 
że pieniędzy zabraknie jak na drugie i kolejne dawali. Gdy zwolennik spotkał 
się z kolejną ripostą, że rząd własnych pieniędzy nie ma i żeby dać, musi 
najpierw zabrać, następuje kolejna szybka zmiana tematu. „A co sądzisz 
o tym całym LGBT?”. A ja już mam wszystkiego dosyć. Bo co mnie obchodzi 
LGBT, kiedy żadną z tych liter nie jestem. I tylko sobie w myślach powtarzam: 
„Polak to potrafi sobie samemu problem stworzyć”. Głównie po to, żeby móc 
się z kimś pokłócić. Pokłócić o rzeczy nieistotne i błahe, za to pokłócić tak, że 
czasami rodziny ze sobą nie rozmawiają. Bo przecież jedna część rodziny jest 
zwolennikiem X, a inna jej część Y. I do stołu razem usiąść nie można.

Jak zatem przetrwać ten wyborczy rok, kiedy z każdym dniem będziemy 
coraz bardziej bombardowani dezinformacją i pustymi obietnicami? 
Odpowiedź jest prosta! Sprawdzajmy źródła informacji, patrzmy na 
daty publikacji, aby wzajemnie sobie nie udostępniać czegoś dawno 
nieaktualnego, uważajmy na fake newsy i sprawdzajmy, kto jest wydawcą 
(portalu czy gazety), bo może się okazać, że coś, co braliśmy za wiarygodną 
informację, jest serwowane przez jedną z dwóch największych partii. 
I jeszcze jedno. Przede wszystkim włączmy u siebie krytyczne myślenie. Bo 
podobno myślenie nie boli.

ADAM D RA DT

Pierz, dziel i rządź

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.
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SMACZNEGO 

BURACZANE KOTLETY

SKŁADNIKI
– ugotowany burak
– 0,5 puszki czerwonej fasoli
– cebula
– ząbek czosnku
– 2 łyżki mąki pszennej
– 2 łyżki oleju
– sos sojowy
– cynamon, chili, pieprz, ziarna sezamu

PRZYGOTOWANIE
Buraka ścieramy na tarce, fasolę 
rozgniatamy widelcem i łączymy 
z burakami. Dodajemy posiekaną 
drobno cebulkę i czosnek oraz 
ziarna sezamu i olej. Doprawiamy 
do smaku cynamonem, chili, sosem 
sojowym i pieprzem. Kiedy masa 
będzie już odpowiednio doprawiona, 
dodajemy mąkę. Dokładnie mieszamy 
i formujemy kotlety. Smażymy po kilka 
minut z każdej strony.

CIECIERZYCA W SOSIE 
POMIDOROWYM

SKŁADNIKI
– puszka ciecierzycy
– puszka pomidorów krojonych
– papryka czerwona
– cebula
– 2 ząbki czosnku
– papryka wędzona
– papryka słodka
– kolorowy pieprz
– szczypiorek
– różowa sól (himalajska), chili, oregano

PRZYGOTOWANIE
Posiekaną cebulkę i czosnek 
szklimy na patelni. Ciecierzycę 
i pomidory łączymy w garnku. Powoli 
podgrzewając potrawę dodajemy 
do niej pokrojoną w kostkę paprykę 
i podsmażoną cebulę z czosnkiem. 
Doprawiamy do smaku przyprawami. 
Przed podaniem posypujemy 
posiekanym szczypiorkiem. 
Potrawę możemy jeść samodzielnie, 
z dodatkiem kaszy lub z pieczywem.

– Upraszczając – superfoods to pro-
dukty spożywcze będące bogatym źród-
łem substancji biologicznie aktywnych, 
które powodują wielokierunkowy, ko-
rzystny wpływ na organizm – wyjaśnia 
dr Katarzyna Zabłocka-Słowińska, 
doradca żywieniowy z NZOZ Twój Le-
karz. – Korzystny i wielokierunkowy, 
ponieważ określony produkt spożywczy 
może działać prewencyjnie i wspomagać 
dietoterapię wielu schorzeń. Ze względu 
na bogaty skład, ich działanie jest różno-
rodne – potrafią np. jednocześnie wspo-
magać funkcjonowanie układu krwio-
nośnego i działać antybakteryjnie. Lista 
superfoods jest długa i każdy, niezależ-
nie od wieku, znajdzie coś dla siebie.

Na tej liście znajdują się nie tylko pro-
dukty egzotyczne, jak np. nasiona chia lub 
jagody goi, ale również nasze rodzime.

NATURALNY ANTYBIOTYK
Czosnek to naturalny antybiotyk 

o działaniu przeciwbakteryjnym dzię-
ki zawartej w nim allicynie. – Oprócz 
tego korzystnie wpływa na pracę serca 
i zmniejsza ryzyko tworzenia się zakrze-
pów w tętnicach, a także wykazuje ak-
tywność prowadzącą do obniżenia stęże-
nia cholesterolu i glukozy – wymienia dr 
Joanna Pieczyńska, doradca żywieniowy 
z NZOZ Twój Lekarz.

Wśród zdrowotnych właściwości 
czosnku warto docenić zwłaszcza jedną 
supermoc: dzięki flawonoidom i sele-
nowi ma działanie przeciwnowotworo-
we. – Badania naukowe wykazały, że 
wysokie spożycie czosnku ma działanie 
prewencyjne w rozwoju nowotworów 
żołądka i okrężnicy – twierdzi doradca 
żywieniowy.

Z   Z
Drugim bohaterem diety jest żu-

rawina – bomba przeciwutleniaczy, 
bogate źródło witaminy C i kwasów 
organicznych, m.in. jabłkowego i cytryno-

wego. – Ze względu na właściwości bak-
teriostatyczne, przeciwzapalne i zmniej-
szające przyczepność bakterii do komórek 
układowych najczęściej kojarzona jest 
z leczeniem układu moczowego – tłuma-
czy dr Katarzyna Zabłocka-Słowińska.

Dzięki superwłaściwościom zmniej-
szającym adherencję (przyczepianie) 
bakterii do komórek, żurawinę można 
wykorzystywać również w zwalczaniu 
Helicobacter pylori – najczęstszej przy-
czyny wrzodów żołądka. Jedzenie żu-
rawiny w jak najmniej przetworzonej 
formie to również dobre żywieniowe 
wspomaganie profilaktyki chorób ukła-
du sercowo-naczyniowego.

Z  Z
Trzeci superfood to soczewica, bardzo 

dobre źródło białka roślinnego, z tego 
powodu często goszcząca w diecie wegan 
i wegetarian. Soczewica jest też bogatym 
źródłem potasu, zatem wykorzystywana 

jest w profilaktyce chorób sercowo-na-
czyniowych i nadciśnienia tętniczego. 
Zawarty w niej kwas foliowy jest ważny 
dla kobiet w okresie rozrodczym, ponie-
waż zapobiega powstawaniu wad rozwo-
jowych płodu. Z kolei obecny w soczewi-
cy błonnik reguluje poziom cholesterolu, 
zmniejsza ryzyko występowania miaż-
dżycy i spowalnia uwalnianie glukozy 
do krwi po posiłku, co ma znaczenie dla 
diabetyków. I na koniec, ale nie najmniej 
istotne – soczewica, podobnie jak inne 
produkty superfoods, ma właściwości 
przeciwnowotworowe.

MAGICZNA PRZYPRAWA
Czas na magiczną przyprawę – cyna-

mon. – Tak jak soczewica, normalizuje 
poziom glukozy we krwi po posiłku. War-
to nim zatem przyprawiać potrawy. Do-
prowadza też do normalizacji frakcji LDL 
cholesterolu i trójglicerydów – tłumaczy 
doradca żywieniowy Joanna Pieczyńska.

W działanie cynamonu powinni 
uwierzyć seniorzy. Ta superprzyprawa 
wzmaga bowiem apetyt, ma właściwości 
przeciwbakteryjne i zmniejsza ryzyko 
wystąpienia chorób otępiennych, m.in. 
choroby Alzheimera.

Z   
Piątkę superfoods zamyka brokuł, bę-

dący bogatym źródłem kwasu foliowego 
i związków o działaniu antyoksydacyjnym, 
w tym witaminy C, flawonoidów i gluko-
zynolanów. Biologicznie aktywne związki 
występujące w brokułach wykazują działa-
nie przeciwmiażdżycowe, przeciwcukrzy-
cowe i przeciwnowotworowe.

Im więcej superfoods pojawi się w die-
cie, tym lepsza żywieniowa profilaktyka 
chorób przewlekłych. Dlatego tak ważne 
jest urozmaicanie posiłków.

– Zróżnicowana, „kolorowa” dieta 
pozwoli nam dostarczyć do organizmu 
związków o różnorodnej aktywności 
biologicznej – wyjaśnia doradca żywie-
niowy Katarzyna Zabłocka-Słowińska.

Na dobry początek warto wykluczyć 
z diety cukier, fast foody, słodkie napoje 
i żywność wysoko przetworzoną, w tym 
szczególnie typu instant. – Słodycze war-
to zastąpić suszonymi owocami, domo-
wymi wypiekami lub gorzką czekoladą, 
która też znajduje się na liście superfo-
ods. Zamiast wędliny ze sklepu, zawie-
rającej w składzie dodatki do żywności, 
w tym m.in. wzmacniacze smaku, fosfo-
rany i konserwanty, upieczmy schab lub 
szynkę w domu – doradza dr Katarzyna 
Zabłocka-Słowińska.

Pamiętajmy, że dieta powinna być do-
stosowywana do wieku, stanu fizjologicz-
nego, aktywności fizycznej i oczywiście 
indywidualnych preferencji. Lista super-
foods jest naprawdę długa, warto konsul-
tować z dietetykiem, które z nich są wska-
zane akurat w przypadku naszej osoby.

F T

Kolorowa dieta
Superfoods działają profilaktycznie i wspomagająco w dietoterapiach. Wiele popularnych produktów 
spożywczych pomaga zapobiegać różnym schorzeniom i wspomaga ich leczenie. Oto superwłaściwo-
ści czosnku, żurawiny, soczewicy, cynamonu i brokułów.
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Zdrowa osoba dorosła powinna do-
starczać sobie ok. 80 mg witaminy C 
dziennie. Więcej potrzebują jej karmią-
ce mamy, osoby starsze, ale też osoby 
aktywne fizyczne, uprawiające sport czy 
narażone na długotrwały stres. Oprócz 
znanej wszystkim funkcji wzmacniania 

układu odpornościowe-
go witamina C zmniej-
sza uczucie zmęczenia 
i pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu ukła-
du nerwowego – dlatego 
warto po nią sięgnąć, gdy 
czeka nas zwiększony 
wysiłek umysłowy, np. 
ważna prezentacja czy 
egzamin. Jest cennym 
antyoksydantem, który 
walcząc z wolnymi rodni-
kami m.in. opóźnia pro-
cesy starzenia komórek. 
Docenią ją także kobiety 
chcące mieć zdrową i za-
dbaną skórę, ponieważ 
witamina C wspomaga 
produkcję kolagenu. 

Owoce. Wbrew utartemu przekona-
niu, to wcale nie cytryna zawiera naj-
więcej witaminy C. W 100 g tego owocu 
kryje się jej ok. 50 mg. Dla porównania 
w 100 g czarnych porzeczek jest aż ok. 
180 mg witaminy C! Także nektar z tych 
owoców jest bardzo dobrym źródłem 

witaminy C. Natomiast w 100 g truska-
wek jest jej średnio 66 mg. Znajduje się 
także w owocach mrożonych. Z kolei np. 
dostępne cały rok kiwi zawiera jej ok. 60 
mg w 100 g. Oprócz jedzenia świeżych 
i mrożonych owoców pijmy też powstałe 
z nich soki, np. szklanka pasteryzowa-
nego soku pomarańczowego zabezpieczy 
dzienne zapotrzebowanie na witaminę 
C aż w 50-60 proc. Warto także wspo-
mnieć, że szklanka soku, także tego 
pasteryzowanego z kartonu, zgodnie 
z zaleceniami IŻŻ, może zastąpić jed-
ną z pięciu porcji warzyw lub owoców 
w ciągu dnia; taka porcja poza witaminą 
C dostarcza antyoksydantów roślinnych, 
które wzmacniają działanie witaminy C, 
jest to znacząco lepszy sposób jej dostar-
czania niż w postaci pastylek

Warzywa. Nie wszyscy zdają sobie 
sprawę z faktu, że bogactwo witaminy C 
kryje się też w warzywach. Np. niepozor-
na natka pietruszki to prawdziwa witami-
nowa bomba – niemal 180 mg witaminy 
C w 100 g! Niewiele ustępuje jej czerwo-
na papryka, która ma jej przeciętnie aż 
144 mg w 100 g. Warto jeść także bruk-

selkę (ok. 94 mg wit. C w 100g), brokuły 
(ok. 83 mg wit. C w 100g), kalafiora (ok. 
70 mg wit. C w 100g), a także warzywa 
kapustne (w 100 g białej kapusty jest 
ponad 50 mg wit. C).4 Sięgajmy także 
po soki warzywne i warzywno-owocowe 
z udziałem wspomnianych produktów. 
To także dobry sposób, by przyzwyczaić 
najmłodszych do smaku warzyw czy owo-
ców, za którymi nie przepadają i urozma-
icając ich dietę, zapewnić codzienną daw-
kę pochodzącej z nich witaminy C.

Poza tym, że warzywa i owoce, a tak-
że przetwory z nich pochodzące, takie 
jak soki, mogą być źródłem witaminy 
C, to zawierają inne witaminy, substan-
cje odżywcze i prozdrowotne, które po-
zytywnie wpływają na funkcjonowanie 
organizmu, a nawet przyczyniają się do 
zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób 
dietozależnych. Dodatkowo soki mętne 
i przecierowe oraz musy zawierają cenny 
dla organizmu błonnik. Dlatego należy 
pamiętać o włączaniu warzyw i owoców 
do codziennego menu.

F T

dzie z ka  i a iny 
Nie wszyscy wiedzą, że witamina C pełni ważne funkcje w organizmie ludzkim, który sam nie potrafi jej gromadzić. Dlatego właśnie konieczne 
jest codzienne dostarczanie sobie witaminy C z pożywieniem. Podstawowym jej źródłem w naszej diecie powinny być warzywa i owoce oraz ich 
przetwory, np. soki.
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TEKSTY POWSTAJĄ WE 
WSPÓŁPRACY Z PORTALEM



10 PIĄTEK – CZWARTEK 22-28 MARCA 2019PO GODZINACH

Z pożółkłych szpalt
przez zy ona ykro

Szkoła bez religji

W związku z podaną przez Kat. Agencję 
Pras. wiadomością o usunięciu wykładów 
religji w jednej ze szkół w Radomiu – do-
wiadujemy się, że szkołą tą są miejskie kur-
sy dokształcające dla rzemieślników, 
mieszczące się w lokalu miejskiej Szkoły 
Rzemiosł.

Słowo nr 63, 16 marca 1930

KRONIKA POLICYJNA

Co kradną

– Borensztajnowi Cherszkowi (Wało-
wa 13), w nocy z 14 na 15 b.m., nieznani 
sprawcy, za pomocą urwania kłódki, skradli 
z warsztatu 45 par cholewek chromowych 
damskich, wartości 330 zł.

– Z cieplarni Szkoły Przemysłowo-Han-
dlowej przy ul. Długiej 10, skradziono zapo-
mocą wyjęcia szyby – dwie palmy, wartości 
30 zł.

– Wajntraub Surze, skradziono z budki 
przy ul. Długiej 58, zapomocą oderwania 
sztaby – różnych słodyczy na sumę 100 zł.

– Z zakładu J. Goldberga (Witolda 10), 
Zuchel Jerzy – zam. w Jedlni-letnisko, za-
pomocą otwarcia drzwi wytrychem skradł 
z magazynu 10 krążków drutu dzwonkowego 
i jeden wentyl mosiężny. Zuchla, od którego 
skradzione przedmioty odebrano, zatrzymano.

Słowo nr 65, 19 marca 1930

Echa po-imieninowe

Dla przyszłego badacza stosunków 
w Polsce, a także i w Radomiu – notuje-
my, że przed 19 marca po sklepach, in-
stytucjach, a nawet mieszkaniach chodzili 
strzelcy, „proponując” sprzedaż nalepek 
imieninowych. Proponowanie to polegało 
na tem, że strzelec taki zmuszał kupca do 
nabycia nalepki, a w razie oporu zapisywał 
sobie jego nazwisko. Znamy konkretne takie 
wypadki z imieniem i nazwiskiem strzelca 
oraz kupca. Polecenie zapisywania nazwisk 

„opornych” wydały władze policyjne.
Słowo nr 67, 21 marca 1930

Zatwierdzenie
wiceprezydenta Radomia

Jak już podaliśmy wiceprezydent miasta 
Radomia inż. Jerzy Radomski otrzymał od 
premiera Składkowskiego pismo, zatwierdza-
jące go na stanowisku wiceprezydenta miasta.

Inż. Radomski dał się poznać jako wybitny 
znawca spraw inwestycyjnych naszego mia-
sta, kierując robotami miejskimi od 1935 r.

Trybuna nr 12, 19 marca 1937

Przerwa w budowie
wiaduktu

Firma Tarnawski i Lubelski, która 
w ubiegłym roku rozpoczęła budowę wia-
duktu na „przejeździe śmierci” w Radomiu 
splajtowała i uległa likwidacji. Dyrekcja Ko-
lejowa musi ponownie rozpisać konkurs na 
dokonanie robót.

Jak słychać, krążą pogłoski, że roboty 
wykonane dotychczas nie odpowiadają wa-
runkom technicznym (zjazd jest, podobno, 
za stromy), wobec czego trzeba będzie ro-
botę zacząć od nowa.

Pożądanym byłoby aby Dyr. Kolejowa 
oddała roboty firmie dającej gwarancję nie 
tylko „aryjskości”, ale również i możliwości 
finansowych i fachowych.

Trybuna nr 11, 18 marca 1938

Ceny mięsa w Radomiu

Zarząd Miejski podaje do wiadomości 
publicznej następujące ceny mięsa woło-
wego obowiązujące w Radomiu z dniem 
ogłoszenia:

Mięso wołowe z uboju mechanicznego 90 
gr. za 1 kg, mięso wołowe z uboju rytualne-
go zł 1,10 za 1 kg.

Do mięsa może być dodana dokładka ko-
ści o wadze nie większej jak 20 proc. wagi 
mięsa.

Winni pobierania cen wyższych od wy-
znaczonych będą karani w drodze karno-ad-
ministracyjnej.

Trybuna nr 11, 18 marca 1938
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

Obiecanki cacanki
Im bliżej wyborów, tym bardziej nasi umiłowani przywódcy chcą nam nieba 
przychylić. Do Radomia przyjechała z Warszawy wiosenna Paulina, która za-
powiedziała, że jej młodziutkie ugrupowanie zadba o to, by cały transport lą-
dowy, w całej Unii, był do 26. roku życia bezpłatny. To z kolei zainspirowało 
rodzimego posła Roberta, który zapowiedział, że jeśli darmowy transport, to 
minimum do 60. roku życia, a w ogóle jak dojdą do władzy, to płaca minimalna 
będzie wynosiła 2 tys. euro. Nasuwają się dwa wnioski. Pierwszy, że wielkie 
umysły myślą podobnie, a drugi – kto to wszystko kupi?

Co łaska czy Bóg zapłać?
Producent fi lmu „Klecha” (nie mylić z fi lmem „Kler”) nie wypłacił niektórym 
statystom z naszego pięknego miasta wynagrodzeń za udział w fi lmie. Sprawą 
zajął się już sam prezydent Radosław, prosząc o wyjaśnienia i o uzupełnienie 
porządku obrad poniedziałkowej sesji rady miejskiej właśnie o informację na 
temat tego, co się stało. Na sesję zostali zaproszeni producent i reżyser fi lmu. 
Ciekawe, czy przyjadą i czy nie okaże się, że statyści pracowali za Bóg zapłać.

Słupek tu, słupek tam
„Schody wyjść nie mogą z mody, widz o schodach z rewii śni” śpiewał Piotr 
Fronczewski w fi lmie „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”, a my w Radomiu 
mamy zupełnie inną tradycję. Tradycję związaną ze stawianiem paskudnych 
słupków tarasujących wjazd wszędzie tam, gdzie kierowcy nie powinni wjeż-
dżać. W tym tygodniu pojawiła się informacja, że osłupkowany zostanie pl. 
Konstytucji. Ciekawe, czy dożyjemy czasów, że albo słupki będą ładniejsze, 
albo ludzie zaczną się stosować do zasad współżycia społecznego.

Nie pomogą doktoraty
Chociaż kolejny tydzień publicznej dyskusji o LGBTQWERTY i innych przypra-
wia mnie już o mdłości, to obok niektórych najwybitniejszych wypowiedzi 
trudno przejść obojętnie. Na antenie Radia Plus wypowiedział się w roli eks-
perta ks. dr Marek Dziewicki: – Jeśli mam powiedzieć tak najprościej, to celem 
działania stowarzyszeń lesbijek i homoseksualistów, biseksualnych, transsek-
sualnych i plus, do tego plusu mogą należeć inne mniejszości seksualne, czyli 
mogą należeć pedofi le, zoofi le, nekrofi le – nie mówmy o tym głośno – otóż 
celem tego typu stowarzyszeń jest doprowadzenie do sytuacji, w której mło-
dzież i dorośli będą niepłodnymi erotomanami. Wiem, co mówię. Skoro wie, 
co mówi, to ja się pytam skąd?

Kawałek historii
Niedługo rozpoczną się prace rozbiórkowe na radomskim lotnisku, tymcza-
sem już teraz można sobie kupić wyjątkową i niepowtarzalną pamiątkę w po-
staci elementu wyposażenia lotniska. Pod młotek poszła skórzana kanapa, 
kuchenny stół, biurka, krzesła, szafy, komody, stoliki, krzesła oraz inne ele-
menty wyposażenia biurowego. Trzeba się spieszyć i to nie tylko z powodu 
okazyjnych cen i niewielkiego zużycia wyżej wymienionych sprzętów. Taki za-
kup może być inwestycją, bo to tak, jakby kupić kawałek historii. 
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16˚/6˚
t. odczuwalna 15˚ C
ciśnienie 1030 hPa
wilgotność 60%

Piątek

19˚/8˚
t. odczuwalna 18˚ C
ciśnienie 1026 hPa
wilgotność 46%

Sobota

11˚/3˚
t. odczuwalna 9˚ C
ciśnienie 1028 hPa
wilgotność 35%

Niedziela

11˚/3˚
t. odczuwalna 7˚ C
ciśnienie 1013 hPa
wilgotność 42%

Poniedziałek

5˚/3˚
t. odczuwalna 1˚ C
ciśnienie 1015 hPa
wilgotność 64%

Wtorek

4˚/-1˚
t. odczuwalna -1˚ C
ciśnienie 1028 hPa
wilgotność 54%

Środa

6˚/-1˚
t. odczuwalna 2˚ C
ciśnienie 1027 hPa
wilgotność 79%

Czwartek
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W pierwszej połowie wszystko szło 
po myśli radomskiego zespołu. Od po-
czątku spotkania „Zieloni” wyraźnie do-
minowali na boisku i szukali okazji do 
strzelenia gola. Dwukrotnie nieudane 
próby pokonania Piotra Misztala pod-
jął Rafał Makowski. Bliski szczęścia był 
także Adam Banasiak, który w 17. mi-
nucie gry trafił w poprzeczkę. Pierwszy 
celny strzał w spotkaniu oddali jednak 
gospodarze. Dariusz Zjawiński po rzucie 
rożnym uderzył głową wprost w środek 
bramki. Jak się później okazało, była to 
jedyna szansa Znicza w tej części gry. 
Potem dominował tylko Radomiak. 
Kapitalną szansę zmarnował Michał 
Kaput, który po minięciu kilku rywali 
przegrał pojedynek z Misztalem. Mło-
dy pomocnik próbował jeszcze dobitki 
z ostrego kąta, ale trafił w rękę obroń-
cy. Sędzia Marcin Bochenek tego nie 
dostrzegł i nie podyktował rzutu karne-
go dla radomian. Kaput dopiął swego 
w 37. minucie gry. Po centrze Banasiak 
z narożnika boiska wyskoczył najwy-
żej w polu karnym i pewnym strzałem 
skierował piłkę do bramki. Do przerwy 
„Zieloni” wygrali 1:0.

Po zmianie stron pierwsi zaatakowali 
piłkarze Znicza, którzy szybko nadziali 
się na groźną kontrę. W jej wyniku padł 
drugi gol dla Radomiaka. Dominik So-
kół zagrał do Leandro, ten posłał piłkę 
do Makowskiego, który w biegu minął 
Misztala i posłał piłkę do bramki. Prusz-
kowianie odpowiedzieli niespodziewanie 
szybko. Już 120 sekund później kontakto-

wego gola zdobył wprowadzony w prze-
rwie Marcin Smoliński. Później przewa-
ga gospodarzy się powiększała. Artur 
Haluch wybronił wprawdzie akcję sam 
na sam z Patrykiem Czarnowskim, ale 
skapitulował po rzucie karnym. Leandro 
we własnej szesnastce faulował Macieja 
Machalskiego, a kapitan Znicza nie po-
mylił się „z wapna”, doprowadzając do 
remisu. Kiedy zdawało się, że gorzej być 
nie może, gospodarze trafili po raz trze-
ci. Marcin Bochenek po rzucie wolnym 
trafił głową z pięciu metrów, zapewniając 
Zniczowi trzy punkty.

– Gratuluję rywalom, to bardzo ważne 
punkty dla Znicza. Mamy problem, bo na 
wyjazdach coś jest w głowach piłkarzy, 
że gramy wyraźnie słabiej niż w Rado-
miu. Musimy nad tym pracować. Udało 
się to zmienić pod koniec tamtej rundy, 
ale wróciły stare mankamenty. Wyjazdy 
pokazują nam, że coś jest nie tak, jeśli 
chodzi o głowę, bo w piłkę pokazaliśmy, 
że grać potrafimy – wyznał po meczu za-
wiedziony trener Dariusz Banasik.

Znicz Pruszków – Radomiak Ra-
dom 3:2 (0:1)

Bramki: Smoliński (49'), Machalski 
(64' rzut karny), Bochenek (82') – Kaput 
(37'), Makowski (47')

Radomiak: Haluch – Wawszczyk, Świ-
dzikowski, Grudniewski, Jakubik – Kar-
wot, Kaput, Makowski – Banasiak (80' 
Filipowicz), Sokół (69' Winsztal), Leandro

SZYMO  A ZYK

Z nieba do piekła
Nietypowego wyczynu dokonali w Pruszkowie piłkarze Radomiaka Ra-
dom. „Zieloni” prowadzili z miejscowym Zniczem już 2:0, ale ostatecznie 
ulegli rywalowi 2:3.

Piłkarze Broni Radom po raz drugi 
w tym sezonie zagrali z rezerwami Legii 
Warszawa i po raz drugi nie zobaczyli-
śmy w tym meczu bramek. W Ząbkach 
trzecioligowcy podzielili się punktami po 
remisie 0:0. Do tego meczu „Broniarze” 
przystąpili już z nowym trenerem. Artura 
Kupca, który podał się do 
dymisji tuż przed startem 
ligi, zastąpił Dariusz Ró-
żański, który w przeszłości 
pracował już w radom-
skim klubie. – Większość 
drużyny to zawodnicy, 
z którymi współpracowa-
łem wcześniej i pracowa-
ło nam się bardzo dobrze. 
Oni mieli duży wpływ na 
to, że przyjąłem tę propozycję. Dla mnie 
to mocne wyzwanie, bo wiadomo – ja nie 
podołałem, nie awansowałem do trzeciej 
ligi – przyznał Różański.

Spotkanie w Ząbkach nie porwało ki-
biców. Początkowo na boisku niewiele się 
działo, a przy piłce częściej byli legioni-
ści. W okolicach 20. minuty gry obydwa 
zespoły przeprowadziły groźne ataki, ale 
żaden z nim nie potrafił zakończyć akcji 
groźnym strzałem. W pierwszej połowie 
zagrożenie stwarzane przez Broń i Legię 
było niewielkie. Rzuty rożne, kontrataki 
i pojedyncze zrywy nie przyniosły bramek.

Po zmianie stron radomianie odważ-
niej zaatakowali. Najpierw zablokowany 
został Przemysław Śliwiński, a potem 

niecelny strzał głową oddał Jakub Goźdź. 
Podopieczni Piotra Kobiereckiego od-
powiedzieli dwoma strzałami, jednak 
debiutujący w Broni Jakub Kosiorek nie 
miał nawet szansy na pokazanie swoich 
umiejętności. Goście znów zaatakowali, 
ale i tym razem nie stworzyli sobie do-

godnej sytuacji do zdoby-
cia bramki.

Dopiero w końcówce 
mecz nabrał tempa. Prze-
mysław Śliwiński był bliski 
swojego premierowego 
trafienia w ligowym me-
czu Broni, ale po indywi-
dualnej akcji oddał strzał, 
który z hukiem odbił się 
od spojenia bramki Le-

gii. Gospodarze odpowiedzieli strzałami 
Marcela Gąsiora i Łukasza Zjawińskiego, 
ale nie udało im się pokonać Kosiorka. 
Broń ostatecznie wywiozła z Ząbek cen-
ny punkt. W niedzielę, 24 marca o godz. 
12 radomianie zagrają pierwszy domowy 
mecz, w którym zmierzą się z Lechią To-
maszów Mazowiecki.

Legia II Warszawa – Broń Radom 
0:0 (0:0)

Broń: Kosiorek – Góźdź, Gorczyca, 
Kventsar, Wicik, Leśniewski (69' Nogaj), 
Możdżonek, Czarnota, Stefański (46' Pa-
terek), Czarnecki, Śliwiński (81' Więcek)

S

Broń zaczyna
od remisu

Pod wodzą nowego trenera, Dariusza Różańskiego piłkarze Broni Radom 
zremisowali z Legią II Warszawa w pierwszym meczu rundy wiosennej.

Radomianie będą wśród faworytów. 
Wystąpią we własnej hali, mogą liczyć 
na doping kibiców, a przede wszystkim 
już kilka razy pokazali, że w kraju nale-
żą do ścisłej czołówki. Ale nie wszyscy 
będą mogli walczyć o medale.

– Niestety, niektórzy nasi zawodnicy 
doznali kontuzji i ich start jest wy-
kluczony – powiedział nam Zdzisław 
Kolanek, trener Olimpijczyka Ra-
dom. – Szczególnie szkoda Oskara Piąt-
ka i Sebastiana Moskala. Na szczęście 
są jeszcze inni mocni zawodnicy. Liczę 
na kilka finałów.

Walkom juniorów będzie się przyglą-
dał Włodzimierz Zawadzki, od stycznia 
trener reprezentacji Polski w stylu 
klasycznym. Co prawda obecni juniorzy 
mogą myśleć o igrzyskach olimpijskich 
w 2024 roku, ale kadra olimpijska budo-
wana jest już teraz.

– Na pewno będą ciekawe, efektowne 
walki. A radomianie powinni należeć 
do najlepszych – zapewnia Zawadz-
ki. – Będzie show. Finały otrzymają 
wspaniałą oprawę, podobną do tej z ligi 
zawodowej.

Mistrzostwa odbędą się w sobotę. 
Eliminacje rozpoczną się o godz. 10, 
natomiast finały zaplanowano na godz. 
17. Zawody odbędą się w hali Zespołu 
Szkół Budowlanych.

S

Show 
na macie
Najlepsi polscy juniorzy wystąpią na matach 
w Radomiu. Stawką będą medale mi-
strzostw Polski w tej kategorii wiekowej. 

Zawodniczki BKS Radomiak Radom 
sięgnęły po medale młodzieżowych 
mistrzostw Europy do lat 22. Agata 
Kaczmarska i Aleksandra Smuklerz 
zdobyły srebrne medale w rosyjskim 
Władykaukazie. Obydwie w finale czem-
pionatu Starego Kontynentu przegrały 
z reprezentantkami gospodarzy.

Agata Kaczmarska startowała w ka-
tegorii do 75 kg. Przypomnijmy: przed 
rokiem rywalizowała w cięższej kategorii 
wagowej, w której zdobyła złoty medal. 
W ćwierćfinale radomianka pokonała 
Francuzkę Michel Davinę 4:0, w półfinale 
wygrała 4:1 z Turczynką Esmanur Koc. 
W finale zmierzyła się z reprezentantką 
gospodarzy, Anastazją Szamonową, 
której uległa 0:5. 19-letnia Rosjanka to 
dwukrotna mistrzyni świata juniorek 
i zdobywczyni mistrzostwa młodzieżowych 
igrzysk olimpijskich w ubiegłym roku.

Z kolei Aleksandra Smuklerz do 
finału dostała się w wyniku losowania, 
bo w jej kategorii wagowej (do 81 kg) 
startowały tylko trzy zawodniczki. Rado-
mianka także walczyła z przedstawiciel-
ką Rosji, Marią Szismarewą. Rosjanka 
wygrała niejednogłośnie na punkty, 4:1. 
Szismerewa kilka lat temu sięgnęła po 
mistrzostwo świata, wygrywając walko-
werem z Agatą Kaczmarską.

Medale pięściarek Radomiaka były 
jedynymi zdobytymi przez reprezentację 
Polski we Władykaukazie. Biało-czer-
wone zajęły siódme miejsce w klasyfika-
cji medalowej turnieju. Przypomnijmy: 
Natalia Marczykowska z RKB Boxing 
Radom zakończyła występ w mistrzo-
stwach na ćwierćfinale.

S

Srebrne
pięściarki
Bokserki z naszego regionu wróciły z mi-
strzostw Europy w Rosji z dwoma srebrnymi 
medalami. Na podium stanęły Agata 
Kaczmarska i Aleksandra Smuklerz.

 KRZYSZTOF DOMAGAŁA

W niedzielę „Smoki” udały się na 
spotkanie do Hali Mistrzów, gdzie 
zmierzyły się z aktualnym mistrzem 
Polski – Anwilem Włocławek. Ten mecz 
rozpoczął się od prowadzenia radomian, 
ale podopieczni Roberta Witki byli bli-
żej zwycięstwa tylko przez pierwsze trzy 
minuty. Potem do głosu doszli już go-
spodarze, którzy po pierwszej kwarcie 
prowadzili 24:18.

Niestety, w drugiej odsłonie meczu 
Anwil poszedł za ciosem i już przed 
przerwą prowadził różnicą 17 punktów. 
W trzeciej kwarcie radomianie pró-
bowali odrabiać straty i zbliżyli się do 
rywali nawet na osiem „oczek”. Jednak 
po okresie dobrej gry gospodarze opa-
nowali sytuację i powrócili na wyraźne 
prowadzenie. Już przed ostatnią odsło-
ną meczu HydroTruck przegrywał 19 
punktami. W czwartej kwarcie Anwil 
poszedł za ciosem i wygrał to spotka-
nie 97:73.

W radomskich szeregach najskutecz-
niejszym zawodnikiem okazał się Jarvis 
Williams. Amerykański center zdobył 18 
punktów, trafiając 8 z 17 rzutów z gry. 
Niestety, nawet przez moment w tym 
meczu nie zagrał Duda Sanadze, który 
zmagał się z kontuzją pleców.

Anwil Włocławek – HydroTruck 
Radom 97:73 (24:18, 29:18, 20:18, 
24:19)

HydroTruck: Williams 18, Lind-

bom 15, Trotter 12, Neal 10, Piecho-
wicz 7, Mielczarek 6, Wall 2, Ziółko 2, 
Bogucki 1

W środę radomianie mierzyl i się 
z AZS-em Koszalin, czyli zespołem, 
który tak samo jak HydroTruck broni się 
przed spadkiem. Jednak drużyna Marka 
Łukomskiego w ostatnich dniach złapa-

ła doskonałą formę i wygrała trzy mecze 
z rzędu, pokonując Polpharmę Stargard 
Gdański, Anwil Włocławek i Start Lublin.

Mecz w hali MOSiR-u lepiej roz-
poczęli goście, którzy po pierwszej 
kwarcie prowadzili już 27:16. Jednak 
zimny prysznic w pierwszych minutach 
podziałał mobilizująco na radomian, 
którzy jeszcze przed przerwą odrobili 

większość strat i zbliżyli się do rywali na 
trzy „oczka”.

Po zmianie stron „Smoki” kontynuo-
wały dobrą grę i już w trzeciej kwarcie 
wyszły na prowadzenie. W ostatnich mi-
nutach radomianie jeszcze bardziej pod-
kręcili tempo i rozbili rywali z Koszalina 
wygrywając to spotkanie 91:78.

HydroTruck do zwycięstwa popro-
wadził Duda Sanadze. Gruzin, który 
zdążył wyleczyć kontuzję pleców, został 
bohaterem środowego spotkania. Za-
wodnik naszej drużyn zdobył 33 punk-
ty, trafiając 9 z 17 rzutów z gry i dołożył 
do tego 10 na 12 rzutów wolnych. A na 
tablicach dobrze spisywał się młody Ad-
rian Bogucki. Nowy center „Smoków” 
zebrał osiem piłek i dołożył do tego dwa 
punkty.

Po tym zw ycięstwie HydroTruck 
Radom jest coraz bliżej utrzymania 
w Energa Basket Lidze. „Smoki” z sied-
mioma zwycięstwami i 15 porażkami 
zajmują 13. miejsce w tabeli, ale nad 
strefą spadkową mają już cztery punkty 
przewagi. Do końca sezonu radomia-
nie rozegrają jeszcze siedem spotkań. 
Najbliższe już jutro (sobota, 23 marca) 
o godz. 17, kiedy to HydroTruck zmie-
rzy się na wyjeździe z Legią Warszawa.

HydroTruck Radom – AZS Kosza-
lin 91:78 (16:27; 28:20; 17:10; 30:21)

HydroTruck: Sanadze 33, Piecho-
wicz 11, Trotter 9, Mielczarek 7, Wil-
liams 3 oraz Lindbom 11, Neal 8, Wall 
7, Bogucki 2

i  trzy ania
Za radomskimi koszykarzami kolejne dwa mecze w Energa Basket Lidze. „Smoki” przegrały wyjazdowy 
pojedynek z mistrzem Polski – Anwilem Włocławek, ale wygrały we własnej hali z AZS-em Koszalin i są 
coraz bliżej zachowania ligowego bytu.
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  KRZYSZTOF DOMAGAŁA

Pierwszym rywalem radomian był 
Trefl Gdańsk. Drużyna Andrea Ana-
stasiego przyjechała do Radomia po 
dwóch ciężkich spotkaniach. W ubiegły  
poniedziałek gdańszczanie przegrali li-
gowy mecz z PGE Skrą Bełchatów 2:3, 
a w środę ulegli we własnej hali Zenitowi 
Kazań również 2:3. Pojedynek z Cerra-
dem Czarnymi był dla Trefla już trzecim 
spotkaniem w ciągu niespełna tygodnia.

Kibice, którzy wybrali się do radomskiej 
hali MOSiR-u, zobaczyli twardy męski 
bój. We wszystkich trzech setach scena-
riusz był niemal identyczny. Radomianie 
spokojnie budowali bezpieczną zaliczkę 
punktową. W końcówce Trefl jeszcze pró-
bował niwelować straty, ale ostatecznie to 
„Wojskowi” wygrali zarówno pierwszego, 
drugiego, jak i trzeciego seta.

Kluczem do zwycięstwa okazała się 
doskonałą gra Cerradu Czarnych w ata-
ku. Na przestrzeni całego spotkania 
radomianie osiągnęli w tym elemencie 
55-procentową skuteczność, a gdań-
szczanie zaledwie 43-procentową. Do-
datkowo nasza drużyna zanotowała 
więcej punktowych bloków.

Ważny był również pojedynek pra-
woskrzydłowych. Obaj rozgrywający 
większość piłek posyłali do swoich ata-
kujących, a momentami oglądaliśmy 
wręcz mecz Michał Filip kontra Maciej 

Muzaj. Obaj panowie dostali aż 52 piłki 
w ataku. Zwycięsko z tego pojedynku 
wyszedł Michał Filip, który skończył 18 
z 28 otrzymanych wystaw, a Muzaj za-
kończył mecz z wynikiem 12 na 24.

Na słowa uznania zasłużył Reto Gi-
ger, który pokazał, że potrafi rozgrywać 
i może zastępować Dejana Vincicia. Co 
ważne, Słoweniec w tym meczu powrócił 
do gry po kilku tygodniach przerwy, ale 
na razie wchodził na krótkie zmiany.

Cerrad Czarni Radom – Tref l 
Gdańsk 3:0 (25:23, 25:21, 25:22)

W ostatni wtorek radomianie zagrali 
w Rzeszowie. Spotkanie rozpoczęło się 
od pokazu siły środkowych obu zespo-
łów – Bartłomieja Lemańskiego i Alena 
Pajenka. Jako pierwsi minimalną prze-
wagę uzyskali gospodarze, którzy po błę-
dzie Reto Gigera prowadzili 10:7. Jednak 
radomianie błyskawicznie odrobili straty 

i po chwili był już remis 10:10. Niestety, 
po dogonieniu rzeszowian „Wojskowi” 
spuścili z tonu i rzeszowianie ponow-
nie odskoczyli na bezpieczną przewagę 
(15:11). Kiedy Lemański skończył kolejny 
atak, Resovia prowadziła już 22:18 i wy-
dawało się, że jest już po secie, ale wtedy 
na zagrywce pojawił się Kamil Kwasow-
ski. Przyjmujący posłał serię mocnych za-
grywek, a jego koledzy dwukrotnie zablo-
kowali Kubę Jarosza i było już 22:21 dla 
gospodarzy. Niestety, przy kolejnej akcji 
trudny atak skończył Mateusz Mika, 
a potem mistrz świata poszedł za ciosem 
i Resovia wygrała pierwszego seta 25:22.

Cerrad prowadził od początku drugie-
go seta, ale do wyniku 10:9 rzeszowia-
nie starali się trzymać dystans. Spośród 
kolejnych dziewięciu akcji aż siedem za-
kończyło się punktem dla „Wojskowych” 
i radomianie odskoczyli na wynik 17:11. 
Nasza drużyna dobrze zagrywała i wyko-
rzystywała błędy gospodarzy. Do końca 
seta Resovia próbowała jeszcze walczyć, 
ale zespół Roberta Prygla nie wypuścił 
zwycięstwa z rąk i wygrał tę partię 25:18.

Trzeci set rozpoczął się od prowadze-
nia Cerradu 3:1, ale po chwili przy za-
grywce Jarosza gospodarze zdobyli pięć 
punktów z rzędu i objęli prowadzenie 6:3. 
Po szarpanym początku tej partii gra się 
wyrównała i do stanu 18:18 utrzymywał 
się wynik zbliżony do remisu. Wtedy trzy 
punkty z rzędu zdobyli rzeszowianie i nie 

oddali tej zaliczki do końca partii, wygry-
wając trzeciego seta 25:21.

Czwarta partia od początku przebiega-
ła pod dyktando gospodarzy. Rzeszowia-
nie prowadzili już 16:10. Cerrad Czarni 
jeszcze próbowali powalczyć, zwłaszcza 
Tomasz Fornal, ale niestety nie zdołali 
odrobić strat. Ostatecznie ten set zakoń-
czył się zwycięstwem gospodarzy 25:20. 
Najlepszym zawodnikiem tego spotkania 
został wybrany Bartłomiej Lemański.

Cerrad Czarni Radom z 24 meczów 
fazy zasadniczej wygrali 14 i zdobyli 
w tym czasie 42 punkty. Aktualnie ra-
domianie zajmują czwarte miejsce w ta-
beli, ale mogą jeszcze być wyprzedzeni 
przez Aluron Virtu Wartę Zawiercie. 
Ta drużyna w sobotę zagra na wyjeź-
dzie z Cuprumem Lubin i jeżeli wygra, 
to przeskoczy „Wojskowych” w tabeli. 
W razie porażki zawiercianie mogą zo-
stać wyprzedzeni przez PGE Skrą Beł-
chatów, jeżeli ta w niedzielę pokona na 
wyjeździe ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. 
W zależności od wyników tych konfron-
tacji w ćwierćfinale PlusLigi rywalami 
Cerradu Czarnych będą albo zawier-
cianie, albo bełchatowianie. W tej fazie 
rozgrywek rywalizacja będzie się toczyć 
do dwóch wygranych spotkań.

Asseco Resovia Rzeszów – Cerrad 
Czarni Radom 3:1 (25:22, 18:25, 
25:21, 25:20)

Na czwórkę czy na piątkę?
Cerrad Czarni Radom zakończyli fazę zasadniczą PlusLigi w sezonie 2018/19. Najpierw „Wojskowi” pokonali Trefla Gdańsk 3:0, 
a potem przegrali na wyjeździe z Asseco Resovią Rzeszów 1:3. Radomianie zajmują czwarte miejsce w tabeli, ale mogą jeszcze 
spaść na piątą pozycję.
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TRENERSKIM OKIEM
Bilans spotkań z drużyną z Kalisz jest 

remisowy. Teraz już się nie da zagrać 
na remis, więc trzeba myśleć przede 
wszystkim o tym, jak zająć to 7. miejsce 
i taki nam przyświeca cel. 

Energa MKS Kalisz to przeciwnik, któ-
ry ostatnio pokazuje się z bardzo do-
brej strony i rzutem na taśmę zapew-
nił sobie możliwość grania o 7. miejsce 
i trzeba ich za to szanować i docenić 
a jednocześnie myśleć o tym i być skon-
centrowanym na to jak to 7. miejsce 
zdobyć. 

Zespół z Kalisza ostatnio odbudował 
się mentalnie, grają bardzo dobrze… 
Niektóre zawodniczki w końcówce se-
zonu mają bardzo wysoką formę więc 
musimy być bardzo czujni i zagrać na-

prawdę dobrą siatkówkę. 
Podczas meczu w Radomiu jak 

i w Kaliszu musimy dać z siebie wszyst-
ko. 

To 7. miejsce jest dla nas ważne, bo 
byłoby to takie spełnienie takich mi-
nimalnych przedsezonowych założeń, 
czyli znalezienie się w środku tabeli. 
Przyjemniej byłoby znaleźć się w fazie 
play-off, ale jest jak jest i musimy zrobić 
wszystko, żeby to 7. miejsce utrzymać. 

Pierwszy mecz u siebie, doping na-
szych kibiców na pewno będzie miał 
dla nas znaczenie, ale decydujące bę-
dzie to, jak zgramy, jaką formę i de-
terminację pokażemy. Oczywiście za-
praszamy wszystkich w sobotę do hali 
MOSiR! 

Sobotnie spotkanie o 7.miejsce z ENERGA MKS Kalisz  okiem trenera E.Leclerc Radomki Radom Jacka Skroka. 

ZACZYNAMY WALKĘ!
Siatkarki E. Leclerc Radomki Radom w sobotę, 23 marca o godz. 18 rozpoczną walkę o siódme miejsce w Lidze Siatkówki Kobiet w se-

zonie 2018/19. Rywalkami naszej drużyny w tej rywalizacji będzie drugi z ekstraklasowych beniaminków – Energa MKS Kalisz. Spotkanie 
zostanie rozegrane w radomskiej hali MOSiR-u.

E. Leclerc Radomka Radom fazę zasadniczą za-
kończyła na siódmym miejscu w tabeli. Drużyna 
Jacka Skroka wygrała osiem, a przegrała 14 spot-
kań i zapisała na swoim koncie 25 punktów. Nato-
miast Energa MKS Kalisz zdobył dwa „oczka” mniej 
wygrywając siedem z 22 ligowych pojedynków. 

W ostatnich tygodniach nieco lepiej prezento-
wała się drużyna z Kalisza. MKS w pięciu ostatnich 
pojedynkach fazy zasadniczej zdobył 10 punktów 
wygrywając trzy spotkania, a przegrał tylko z De-
velopresem SkyRes Rzeszów i Grotem Budowla-
nymi Łódź. W tym samym czasie radomianki zwy-
cięstwem zakończyły dwa mecze z PTPS-em Piła 
i Budowlanymi Łódź. Natomiast w meczu ostatniej 
kolejki fazy zasadniczej drużyna Jacka Skroka we 
własnej hali przegrała z Bankiem Pocztowym Pa-
łacem Bydgoszcz 1:3.

W dwóch ostatnich sezonach oba zespoły spot-
kały się czterokrotnie. Przed rokiem  na I-ligowych 
parkietach dwukrotnie lepsze były kaliszanki, któ-
re najpierw w Radomiu wygrały 3:2, a potem we 
własnej hali triumfowały 3:0. Natomiast w bieżą-
cych rozgrywkach najpierw oba zespoły spotkały 
się w hali radomskiego MOSiR-u. W tym meczu 
E. Leclerc Radomka Radom rozbiła rywali 3:0, 
a w jednym z setów wygrała nawet 25:9. Nato-
miast w rewanżu, który odbył się 18 lutego w Kali-
szu zdecydowanie lepsze były gospodynie. Zespół 
z Kalisza wygrał 3:0 i właściwie przekreślił szansę 
Radomki na awans do fazy play-off. 

W sobotnim spotkaniu pomiędzy E. Leclerc 

Radomką Radom a Energą MKS-em Kalisz nasz 
zespół będzie musiał sobie radzić w dużym osła-
bieniu. Trener Jacek Skrok ponownie nie będzie 
mógł skorzystać z usług dwóch kontuzjowanych 
zawodniczek. Na urazy zdrowotne narzekają środ-
kowa Sonia Kubacka i przyjmująca Natalia Skrzyp-
kowska. Obie zawodniczki pauzowały już w ostat-
nim spotkaniu z Bankiem Pocztowym Pałacem 
Bydgoszcz. Za to pozostałe siatkarki są dostępne 
do dyspozycji Jacka Skroka i będą mogły zagrać 
w najbliższym pojedynku radomskiego zespołu. 

MKS Kalisz to ciekawa drużyna, w której składzie 
można znaleźć wiele mocnych zawodniczek. O sile 
tego zespołu stanowią na pewno zagraniczne za-
wodniczki: szwedzka atakująca Rebecka Lazić, 
serbska przyjmująca Ljubica Kecman czy kana-
dyjska środkowa Alicia Ogoms, ale w składzie nie 
brakuje również doświadczony polskich zawodni-
czek, która mają na swoim koncie wiele występów 
w reprezentacji Polski i Lidze Siatkówki Kobiet, jak 
chociażby Anna Miros z domu Podolec czy Ewe-
lina Brzezińska znana również pod panieńskim 
nazwiskiem Sieczka. 

Rywalizacja o miejsce siódme w Lidze Siatkówce 
Kobiet będzie rozgrywana do dwóch wygranych 
spotkań. Pierwszy mecz odbędzie się w sobotę, 23 
marca o godz. 18 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy ul. Narutowicza 9 w Radomiu. Dru-
gi pojedynek odbędzie się tydzień później w Kali-
szu, a ewentualne trzecie spotkanie zaplanowano 
na sobotę, 6 kwietnia ponownie w Radomiu. 
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Niedzielny mecz rozpoczął się walką punkt 
za punkt (7:7). Po skutecznym ataku Polak Bal-

mas przyjezdne zaczęły wychodzić na prowa-
dzenie (8:10). Przy stanie 9:12 o przerwę poprosił 
trener Jacek Skrok, ale na niewiele się to zdało. 
Pałacanki mocno odskoczyły drużynie Radomki 
i pewnie czuły się na boisku w dalszej części seta. 
Ręki w ataku nie zatrzymywały Gałucha, Krzywi-
cka i Polak Balmas (15:22). E.Leclerc Radomce Ra-
dom nie udało się dogonić przeciwniczek, które 
wygrały premierową odsłonę ostatniego meczu 
fazy zasadniczej 25:17.

W drugim secie od początku lepsze były rado-
mianki (6:1). Podopieczne Piotra Mateli dzielnie 
walczyły w polu ataku i próbowały jeszcze rato-
wać sytuację, ale zawodniczki z Radomia były nie 
do zatrzymania (17:12). Zgranym duetem okazały 
się Abercrombie i Molenda. Ostatnią piłkę dla 
swojego zespołu zdobyła atakiem punktowym 
Sara Sakradzija (25:20).

Trzecia partia była odbiciem lustrzanym 
ostatniego seta. Niestety tym razem to siat-
karki z Bydgoszczy były lepsze. Wiodły prym 
w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła, 
a E.Leclerc Radomka nie umiała znaleźć sposo-

bu na zespół gości. Po punktowym ataku Gału-
chy przyjezdne miały 9 piłek setowych, ale wy-
korzystały dopiero 4.

Początek czwartej części meczu również na-
leżał do Pałacu, który po kontrze Eweliny Krzy-
wickiej miał cztery oczka zaliczki (7:4). Udany 
blok gospodyń zmniejszył ich straty (7:9), chwi-
lę później pałacanki ponownie odzyskały swoje 
prowadzenie, by znów zafunkcjonował radomski 
blok (10:12). Tym samym w końcu odpowiedziały 
przyjezdne, i to dwukrotnie (15:10). To one dość 
swobodnie utrzymywały dystans, który powięk-
szył serwis Polak-Balmas (19:14). Renata Biała to 
było za mało, aby Radomka mogła myśleć o od-
wróceniu losów tej partii (16:19). Sygnał do ataku 
dała jeszcze Sakradzija (21:23), a błąd w ofensywie 
Krzywickiej pozwolił radomiankom na nawiąza-
nie kontaktu punktowego. W aut uderzyła jednak 
w kontrze jedna ze skrzydłowych (22:24), a dobry 
serwis Marty Ziółkowskiej był ostatnia akcją tego 
meczu.

MVP meczu została wybrana Monika Fedusio

Sponsorem meczu 
E.Leclerc Radomka Radom – Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz

był RTBS ADMINISTRATOR SP.z o.o. 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o.o. działa w Radomiu od 1 stycznia 1996 roku.  Spółka realizuje zadania Gminy 
Miasta Radomia w zakresie kształtowania i realizacji polityki mieszkaniowej. Buduje i eksploatuje na zasadach najmu domy mieszkalne, administruje lo-
kalami mieszkalnymi i użytkowymi. Pamiątkową koszulkę odebrał Prezes Zarządu RTBS Administrator p. Lech Barszcz. 

E. Leclerc Radomka Radom przegrała we własnej hali z Bankiem Pocztowym Pałacem Bydgoszcz 1:3 w meczu 22. kolejki Ligi Siatków-

ki Kobiet. Radomianki fazę zasadniczą LSK zakończyły na siódmej pozycji w tabeli i w rundzie play-off zmierzą się z Energą MKS-em 

Kalisz.

ZESPÓŁ Z BYDGOSZCZY ZA MOCNY!
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Chcę grać i cieszyć się siatkówką
„Bardzo liczymy na doping kibiców i fajną atmosferę” - rozmowa z Sarą Sakradžiją 

Wasz ostatni mecz z Pałacem Bydgoszcz. Wy-
grałyście jednego seta, w czwartym było blisko 
doprowadzenia do tie-break’u. Jak ocenisz tam-
to spotkanie?

Miałam ważną piłkę w czwartym secie, ale nie 
udało mi się zdobyć punktu. Byłam po tej akcji 
niesamowicie wściekła… Wcześniej nawiązywały-
śmy walkę, ale tego dnia one wykorzystały dużo 
wysokich piłek i niestety, nie udało się zdobyć 
chociaż punktu.

Przejdźmy do kolejnego spotkania. Jak wy-
glądają przygotowania do meczu z Energa MKS 
Kalisz?

Nasz ostatni mecz Kaliszem zagrałyśmy źle. Nie 
wygrałyśmy tamtego spotkania, ponieważ tamte-
go dnia one były po prostu lepsze. To nie było dla 
nas najlepsze spotkanie. Ale teraz szykujemy się 
na rywalki, na poszczególne zawodniczki z Kali-
sza i na ich grę. Treningi są podobne do tego, co 
robimy na co dzień, ale większą uwagę przywią-
zujemy właśnie do ich konkretnych zagrań.

Do drużyny E.Leclerc Radomka Radom dołą-
czyłaś w połowie sezonu. Teraz, walczycie o 7. 
miejsce w LSK. Czyli przydałaś się drużynie…

Wszyscy mierzyliśmy jednak trochę wyżej… 
A o to czy się przydałam trzeba zapytać innych. 
Trenera, Zarząd, dziewczyny, kibiców… Ja nie do 
końca jestem zadowolona ze swojej gry, ale czasu 
już nie cofnę. Zawsze powtarzam, że widocznie 
tak miało być i choć się starałam, to jeszcze nie 
dałam z siebie wszystkiego. Postaram się w nad-
chodzących meczach grać jak najlepiej mogę 
i wiem, że dziewczyny również.

Jak podoba Ci się w Radomiu?

Nie zdążyłam zbyt dużo zobaczyć w Radomiu, 
poza centrum i halą <śmiech>

A jak odnalazłaś się w Drużynie?

Dziewczyny są super. Atmosfera jest dobra,
lubię z nimi przebywać. Jakoś udaje nam się do-

gadać, to naprawdę fajne dziewczyny :) 

Interesujesz się modą i zawsze starasz się do-
brze wyglądać i na boisku i poza nim…

Taaaak :) Zawsze lubiłam :) Wcześniej, bardzo 
się przejmowałam tym, żeby dobrze wyglądać na 
bisku, teraz już mniej przywiązuje do tego uwagę, 
ale pewnie tego nie widać :) Ale poza boiskiem 
jak tylko mam możliwość to staram się dobrać 
sobie odpowiednie ciuchy, odpowiedni makijaż… 
Tak, lubię to :)

Życie jako profesjonalny sportowiec jest za-
pewne trudne. Jak radzisz sobie z takim życiem?

Nie znam innego więc nie wiem co powiedzieć, 
ale ja lubię moje życie. Nie wyobrażam sobie pra-
cy za biurkiem. Gram w siatkówkę od 13 roku 
życia i taki tryb życia, treningi, mecze. Znajomi 
mówili mi, że dużo tracę, nie wyjeżdżając z nimi 
nigdzie, ale nie wydaje mi się, żebym coś straciła. 
Cieszę się życiem takim jakie wybrałam.

Teraz grasz w siatkówkę i pewnie jeszcze kilka 
lat kariery przed Tobą. Myślisz co będziesz robić, 
kiedy nie będziesz grała?

Nie, nie myślę o tym w ogóle. Żyję chwilą 
i cieszę się tym co mam. Mam jakieś pomysły 
co mogę robić po zakończeniu kariery, ale na tą 
chwilę chcę grać i cieszyć się siatkówką!

Dziękuję za rozmowę!

Dziękuję i drodzy kibice, to być może ostatni 
mecz w tym sezonie na hali MOSiR. Dopingowali-
ście nas przez cały sezon więc i teraz nie zawiedź-
cie! Liczymy na Wasz doping! I dziękujemy, że by-
liście z nami! To wiele dla Nas znaczy!

TIE BREAK Z RADOMKĄ
Czyli 15 punktów z... Shafagat Alishanovą!Czyli 15 punktów z... Shafagat Alishanovą!

1. Imię i nazwisko: 
Shafagat Alishanova

2. Pozycja na boisku: 
Rozgrywająca

3. Numer na koszulce:  
#18

4. Miejsce urodzenia: 
Baku (Azerbejdżan)

5. Gdy byłam mała chciałam:  
Być sportowcem

6. W szkole uczyłam się: 
Nie najgorzej i nie najlepiej :) 

7. Gdyby nie siatkówka to:
Praca w Straży Granicznej 

8. Mój nie siatkarski idol: 
Nie mam

9. Mój siatkarski idol:
Nootsara Tomkom

10. Najczęściej słuchany utwór:
Uwielbiam różną muzykę.Nie 

mam ulubionego utworu.

11. U kosmetyczki/fryzjera spę-
dzam:

Zależy od okazji. 
Od pół do dwóch godzin.

12. Radom to dla mnie: 
Piękne, spokojne miasto. 

Wszystko mi się tu podoba.

13. W wolnym czasie: 
Staram się spędzać czas 

z rodzną

14. Wymarzone wakacje: 
Jakiekolwiek wakacje :) Na 

jakiejś wyspie.
15. Moje motto: 

Bądź sobą!.



WWW.RADOMKA.COMIV

ICJA Y 
SK  KIBICA!

WSZYSTKIE PRODUKT ZNAJDZIECIE 
RÓWNIEŻ W SKLEPIKU NA HALI MOSIR

BAW SIĘ! KIBICUJ! WYGRYWAJ!

W PRZERWIE
MECZU

SPONSORZY
KONKURSÓW

DLA CAŁEGO SEKTORA!




