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„Makbet” w Powszechnym
– „Makbet”, dla mnie, jest sztuką o zdradzie. I to zdra-
dzie w bardzo wielu wymiarach: politycznej, damsko-
-męskiej, zdradzie zaufania i zdradzie swojego kraju 
– mówi Katarzyna Deszcz, reżyserka najnowszej pre-
miery w Teatrze Powszechnym.
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Fot. Szymon Wykrota
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Kto ma problem?
– Wojewoda do tej pory nie pod-
pisał aneksu do umowy dotyczą-
cej do� nansowania budowy al. 
Wojska Polskiego. To powoduje, 
że mamy problemy z płaceniem 
wykonawcom za faktury – twierdzi 
wiceprezydent Konrad Frysztak. 
– Aneks możemy podpisać choćby 
jutro – replikuje wicewojewoda 
Artur Standowicz. – I nie ma on 
żadnego wpływu na płatności.
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Prezesem 
została kobieta
Sto lat temu – 1 kwietnia 1919 roku 
Maria Kelles-Krauz, radna Polskiej 
Partii Socjalistycznej została wy-
brana prezesem Rady Miejskiej 
Radomia. Była pierwszą w Polsce, 
a prawdopodobnie i w Europie, ko-
bietą, która sprawowała tę funkcję. 
Na piątek zaplanowano grę miejską 
śladami Marii Kelles-Krauz, a w po-
niedziałek odbędzie się uroczysta 
sesja rady miejskiej jej poświęcona.

str. 7

Zdobądź 
Fundusze 
Europejskie
z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy 
w Warszawie

czytaj na str. 5
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TURBOSPRĘŻARKI
REGENERACJA – SERWIS

ul. Kielecka 56, tel. 505-505-623

+ 1
UWAGA ZMIANA CZASU

w nocy z 30 na 31  marca 
przestawiamy zegarki 

z godz. 2 na 3
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tek   m rc
Międzyna-

rodow y Dzień 
Te atr u  w Re -
sursie. O godz. 
18 Resursa Oby-
watelska zapra-
sza na uroczyste 
o b c h o d y  M i ę -
dzynarodowego 
D n i a  Te a t r u . 
W  p r o g r a m i e 
prezentacja twórczości aktorów oraz 
przyjaciół Teatru Resursa. Jacek Ko-
walczewski, aktor i poeta, który za-
grał w spektaklu „Kwartet Beethove-
na” wystąpi z monodramem „Dzień, 
w którym się zgubiłem”, na podstawie 
opowiadania Isaaca Bashevisa Singera, 
a wiersze zaprzyjaźnionej z teatrem Do-
roty Wólczyńskiej – znanej radomskiej 
fotograficzki, przeczytają Joanna Tam 
i Danuta Piątkowska-Poręba. Hanna 
„Avis” Zembrzycka i Monika Kornafel 
zaprezentują własne próby literackie, 
a Jolanta Nędzi oryginalne bajki dla 
dzieci. Nie zabraknie muzyki Marcina 
Fortuny i barwnych opowieści Roberta 
Jabłońskiego. Dla wszystkich przyby-
łych gości Resursa przygotowała także 
miłą niespodziankę. Wstęp wolny.

P i a n o 
Day w Łaź-
n i .  W  t y m 
roku po raz 
p i ą t y  ś w iat 
świętuje Pia-
no Day, który 
odby wa s ię 
zawsze w 88. 
d n i u  r o k u , 
p o n i e w a ż 

tyle właśnie klawiszy ma fortepian. Na 
pomysł takiego święta wpadł niemiecki 
pianista Nils Frahm, a wszystko po to, 
by pielęgnować wielowiekową trady-
cję grania na tym instrumencie. Po raz 
pierwszy Piano Day będzie można ce-
lebrować w Radomskim Klubie Środo-
wisk Twórczych i Galerii „Łaźnia” (ul. 
Żeromskiego 56). Z solowym koncertem 
wystąpi Kuba Płużek, jeden z najbar-
dziej utalentowanych i kreatywnych pia-
nistów polskiej młodej sceny jazzowej. 
Początek o godz. 18. Bilet wstępu 10 zł.

Koncert Julii Sawickiej w tea-
trze. Wobec poezji Tadeusza Nowaka 
(1930-1991) trudno pozostać obojęt-
nym. Strofy krakowsko-warszawskiego 
twórcy roją się od aniołów, żebraków, 
władców, uczłowieczonych zwierząt 
i roślin, które nie tylko milcząco nam 
się przyglądają. 
Z fascynacji Julii 
Sawickiej poezją 
Tadeusza Nowa-
ka powstał ma-
teriał muzyczny 
łączący elementy 
jazzu, folku i mu-
z yk i pop. Ju l ia 
Sawicka jest wo-
k a l i s t k ą  i  p ia -
nistką obdarzoną 
niezwykle zmysłowym głosem, którym 
z wielką pasją wyśpiewuje jazz. Koncert 

„Za sen mój chodzę na czereśnie” roz-
pocznie się na Scenie Kameralnej Te-
atru Powszechnego o godz. 19. Bilety 
w cenie 30 zł do nabycia w kasie teatru.

K AT & Roman Kostrzewski 
w Strefie G2. Kilkanaście dni temu 
ukazała się długo oczekiwana nowa pły-
ta KAT & Roman Kostrzewski – „Po-
piór”. W ramach ogólnopolskiej trasy 
promującej krążek odbędzie się koncert 
w Radomiu – w klubie Strefa G2. Począ-
tek o godz. 20. Wstęp płatny.

o ot   m rc
Spacer po Radomiu. 29 marca 

1931 roku Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników z Radomia urządziło dla 
swoich członków wycieczkę do browaru 
Jana Saskiego. 88 lat od tego wydarze-
nia – 30 marca 2019 roku razem ze sto-
warzyszeniem Droga Mleczna radomia-
nie mają niepowtarzalną okazję poznać 
historię tego miejsca. Browar Saskich 
to tylko jedno z wielu ciekawych miejsc, 
które odwiedzimy podczas spaceru pod 
hasłem „O napojach wyskokowych i nie 
tylko”. Na trasie są m.in. browar Fili-
pa Keplera, browar Zabiełły. Spacer 
potrwa ok. 2 godzin, a poprowadzi go 
Krzysztof Skarżycki. 

e z e   m rc
Niedziela z przewodnikiem. Mu-

zeum im. Jacka Malczewskiego zaprasza 
na oprowadzanie kuratorskie po wysta-
wie „Radomianie na drodze do Niepod-
ległości”. Wstęp 8 zł.

O.S.T.R. i DJ Haem w Strefie G2. 
O.S.T.R. i DJ Haem wyruszyli w Polskę 
wraz z „Instrukcją obsługi świrów”. Je-
śli jesteś miłośnikiem starej szkoły, jeśli 
kochasz hip-hop w klasycznym wydaniu, 
musisz to zobaczyć. Koncert odbędzie 
się w klubie Strefa G2. Początek o godz. 
19. Wstęp płatny.

W ie c z ór 
z  g w i a z d ą 
w  E l e k t r o -
wni. „Wieczo-
ry z Gwiazdą” 
to now y cyk l 
spotkań z pub-
licznością, or-
g a n i z o w a n y 
przez Ma zo -
wieckie Cen-
t r u m S z t u k i 
Współczesnej 
„Elektrownia”. 
W ostatnią niedzielę marca Elektro-
wnia gościć będzie Dominikę Osta-
łowską, wspaniałą aktorkę, absolwent-
kę Akademii Teatralnej w Warszawie. 
Aktorka jest laureatką bardzo presti-
żowej Nagrody im. Aleksandra Zelwe-
rowicza za rolę Marianny w „Opowieś-
ciach lasku wiedeńskiego” w Teatrze 
Ateneum. Od 2000 roku występuje 
w Teatrze Powszechnym w Warszawie. 
Początek o godz. 16. Bilety w cenie: 
15 zł normalny, 7 zł ulgowy dla eme-
ryta/rencisty.
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W muzeum, które poprowadzi Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, będą 
prezentowane eksponaty pochodzące 
od kolekcjonerów, m.in. od członków 
Radomskiego Towarzystwa Retrocy-
klistów „Sprężyści”. Pierwsza wystawa 
nawiązuje do przypadającej w tym roku 
90. rocznicy rozpoczęcia produkcji rowe-
rów w radomskiej Fabryce Broni. Będzie 
można zobaczyć kilka typów jednośladów 
z Radomia, w tym m.in. rower wojskowy. 
Nie zabraknie też pamiątek związanych 
z historią radomskiego kolarstwa.

Muzeum zaprasza w sobotę od godz. 
15.30. Po wystawie oprowadzą Sprężyści 
ubrani w dawne stroje, dzięki przedstawi-
cielom Radomskich Klasyków obejrzymy 
piękne, zabytkowe samochody, a przed-
stawiciele Veteran Club Radom Feniks 
zaprezentują przedwojenne motocykle. 
Pojawią się również członkowie Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu 
Policji Państwowej – Komisariat w Rado-
miu, którzy od 2009 roku wykorzystują 
własne zabytkowe rowery „Łucznik” do 
celów inscenizacyjnych. Rekonstruktorzy 
zaprezentują m.in. jedyny w kraju „strze-
lający rower”. Będzie też pokaz kiero-
wania ruchem ulicznym na skrzyżowaniu 
według zasad z lat 30. ubiegłego wieku.

W otwarcie Muzeum Polskich Rowe-
rów włącza się także radomska policja, 
która oznakuje rowery. O godz. 18.30 
w budynku dawnych zakładów Wulkan 
(piętro pod muzeum) będzie można 
obejrzeć film „Path Finder”, który opo-
wiada o pasji do jazdy na dwóch kółkach.

CT

Nowe muzeum
otwarte
Od soboty, 30 marca  będzie można zwie-
dzać Muzeum Polskich Rowerów. To jedyna 
tego typu placówka w kraju. Mieści się 
w budynku przy ul. Curie-Skłodowskiej 4.

W tym roku przygotowaliśmy sześć 
wycieczek, a na ich uczestników czeka 
wiele niespodzianek. Dla najwytrwal-
szych przewidzieliśmy specjalną nagrodę! 
Każda z osób, która weźmie udział we 
wszystkich sześciu wyprawach Co Za 
Jazda! w tym sezonie i udokumentuje to 
pieczątkami na swojej karcie uczestnika, 
będzie miała szansę wygrania roweru, 
ufundowanego przez jednego z naszych 
sponsorów. Dlatego zachęcamy do roz-
poczęcia z nami sezonu rowerowego.

A w niedzielę, 7 kwietnia spotykamy 
się o godz. 10 na parkingu przy super-
markecie Piotr i Paweł (al. Grzeczna-
rowskiego 29). Trasa do Skaryszewa, 
długości ok. 21 km, jest bardzo ciekawa.

By wziąć udział w naszej wyprawie, 
trzeba do godz. 12 w piątek, 5 kwiet-
nia wysłać SMS o treści: jazda.skary-
szew.imienazwisko na nr 7248. Koszt 
SMS-a to 2,46 zł brutto. Otrzymacie 
Państwo SMS zwrotny. Należy go za-
chować i okazać podczas rejestracji na 
starcie. Koniecznie więc zabierzcie na Co 
Za Jazda! telefon komórkowy. Wysłanie 
jednego SMS-a uprawnia do skorzystania 
przez jedną osobę z wycieczki, poczę-
stunku i udziału w konkursach z na-
grodami. Można jednak z tego samego 
numeru telefonu zarejestrować np. kilku 
członków rodziny czy przyjaciół.

N KA

Rusza
Co Za Jazda!
W niedzielę, 7 kwietnia rozpoczynamy 
kolejny sezon naszych rowerowych wy-
praw Co Za Jazda!. Na początek wybierze-
my się do Skaryszewa.

„ M a k b e t a ”  W i l l i a m a  S h a k e -
speare'a w przekładzie Stanisława Ba-
rańczaka, zobaczymy na dużej scenie 
Powszechnego już w najbliższą sobotę, 
30 marca. – „Makbet”, jak to zwykle 
bywa z najwybitniejszymi dziełami li-
teratury, poddaje się bardzo wielu in-
terpretacjom. I zawsze to reżyser musi 
zdecydować, co jest myślą przewod-
nią – tłumaczyła dziennikarzom Kata-
rzyna Deszcz. – Dla mnie tym tematem 
przewodnim jest zdrada. Bo, oczywi-
ście, jest „Makbet” i o szalonej miłości, 
i o pędzie do władzy, o instynkcie zbrod-
ni, o egoizmie. Ale zrobienie spektaklu 
o wszystkim, to trochę zrobienie przed-
stawienia o niczym. Mnie mechanizm 
zdrady, powstawanie zdrady, dochodze-

nie do niej – również poprzez szaleń-
stwo – wydał się najbardziej intrygującym 
motywem tego utworu.

W radomskiej inscenizacji nie ma pała-
cu czy pola bitwy; scenografia jest umow-
na, ascetyczna, a kostiumy współczesne, 
mamy też projekcje. – Zachowujemy tekst 
Szekspira, mówimy wierszem, ale mówimy 
ludzkim głosem: do siebie, o sobie – mówi 
reżyserka radomskiego spektaklu. – Za-

leżało mi bardzo na tym, żeby cała strona 
wizualna, estetyczna – zarówno kostium, 
jak i scenografia czy projekcje – służyły po-
kazaniu mechanizmów, które chcę przed-
stawić w tym spektaklu. Czyli tego, co się 
dzieje między ludźmi.

Makbeta w radomskim przedstawieniu 
gra Jarosław Rabenda. – Opowieść o Mak-
becie, to jest opowieść o człowieku o wie-
lu pozytywnych cechach – typu odwaga, 
bohaterstwo, lojalność, uczciwość – który 
poprzez podszepty wiedźm, ambicję, cho-
re relacje z żoną i szaleństwo, dochodzi do 
takiego punktu, gdzie niemal czuje się Bo-
giem. I oczywiście ponosi za to karę. Broń 
Boże, nie chcę bronić postępków Mak-
beta, ale on przechodzi potworne piekło, 
potworną tragedię i potworny dramat zma-

gania się ze sobą. I to jest niebywale 
intrygujące w tej postaci.

Pęd do władzy Makbeta rozpoczy-
na się w chwili, gdy wracając z pola 
bitwy do zamku Duncana spotyka na 
wrzosowiskach trzy wiedźmy, a one 
tytułują go królem. Na deskach 
Powszechnego zobaczymy w roli 
czarownic Izabelę Brejtkop, Danu-
tę Dolecką i Katarzynę Dorosiń-
ską. – W naszym spektaklu wiedźmy 
to raczej dojrzałe kobiety – znające 
świat i ludzi i wiedzące, że histo-
ria się, niestety, powtarza i zatacza 
koło – zaznacza Katarzyna Deszcz.

W rolę Lady Makbet wcieliła się Maria 
Gudejko, Marek Braun zagra Banquo, 
Piotr Kondrat Duncana, Daniel Mosior 
Malcolma, Mateusz Michnikowski Donal-
baina, a Mateusz Paluch Macduffa. Au-
torem scenografii jest Andrzej Sadowski, 
a muzyki Krzysztof Suchodolski.

ONA KACZMARSKA
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– „Makbet”, dla mnie, jest sztuką o zdradzie. I to zdradzie w bardzo wielu 
wymiarach: politycznej, damsko-męskiej, zdradzie zaufania i zdradzie 
swojego kraju – mówi Katarzyna Deszcz, reżyserka najnowszej premiery 
w Teatrze Powszechnym.
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Utrudnienia mają związek z przy-
sięgą wojskową 6. Mazowieckiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej. W sobotę 
w godz. ok. 13.45-17.30 i w niedzielę 
w godz. ok. 10.45-14 zostaną całko-
wicie zamknięte dla ruchu kołowego 
ulice: Mickiewicza (od Sienkiewicza 
do parkingu przed Galerią Rosa), Nie-
działkowskiego (od Curie-Skłodow-
skiej do Żeromskiego) i Żeromskiego 

(od zachodniej strony pl. Corazziego 
do Słowackiego).

Autobusy komunikacji miejskiej linii 
19 będą kursowały objazdem (w obu kie-
runkach) ulicami Mickiewicza, Sienkie-
wicza, 25 Czerwca, Kelles-Krauza, Nie-
działkowskiego, Kilińskiego, Stańczyka, 
Malczewskiego.

CT

m  centrum
W sobotę i niedzielę (30 i 31 marca) wystąpią utrudnienia w ruchu 
w centrum Radomia. Objazdem pojadą także autobusy linii 19.
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Informacja o postępach na budo-
wie m.in. al. Wojska Polskiego jest od 
kilkunastu tygodni – na życzenie rad-
nych – w porządku obrad każdej zwy-
czajnej sesji rady miejskiej. W ubiegły 
czwartek, kiedy odbywało się nadzwy-
czajne posiedzenie rady, wiceprezydent 
Konrad Frysztak chciał poinformować 
radnych o „nadzwyczajnej” sytuacji 
w związku z inwestycją na Wojska Pol-
skiego, ale radni nie wyrazili zgody.

   

– W związku z tym, że wystąpiliśmy 
z prośbą o przeniesienie części dotacji 
na 2020 rok, konieczne jest podpisanie 
aneksu do umowy o dofinansowanie 
tej inwestycji. Już kilka miesięcy temu 
wystąpiliśmy do wojewody, by podpisał 
aneks, ale do dzisiaj tego podpisu nie 
mamy – poinformował dziennikarzy wi-
ceprezydent Frysztak. – A ponieważ nie 
mamy podpisanego aneksu, nie możemy 
wypłacać pieniędzy za wykonane robo-
ty. Ta sytuacja z kolei grozi wykonawcy 
utratą płynności finansowej.

Przebudowa al. Wojska Polskiego, 
przypomnijmy, ma kosztować 137,5 mln 
zł, z czego 93 mln to dotacja z budże-
tu państwa. Co roku miasto otrzymuje 
określoną część pieniędzy. W 2018 nie 

udało się wydać całej transzy, więc miasto 
zwróciło się do Ministerstwa Finansów 
o przeniesienie 22 mln zł na 2020 rok. 
Otrzymało taką zgodę, ale trzeba podpi-
sać aneks do umowy o dofinansowanie. 
Z wojewodą, bo pieniądze z MF przeka-
zywane są za pośrednictwem Mazowie-
ckiego Urzędu Wojewódzkiego.

  W

Temat niepodpisanego aneksu wrócił 
na poniedziałkową sesję rady miejskiej. 
Wiceprezydent Frysztak zapewniał, że 
prace na budowie al. Wojska Polskie-
go idą zgodnie z planem, ale... – Brak 
podpisu wojewody na aneksie w spra-
wie kontynuacji prac sprawia nam kło-
pot – zauważył wiceprezydent. – To po-
woduje, że mamy problem z płaceniem 
faktur za roboty. Co się wydarzy, jeśli 
faktury nie zostaną zapłacone? Wszy-
scy wiemy, że jak się pracownikowi nie 
płaci, to nie przychodzi do pracy.

Na sesji obecny był wicewojewoda 
Artur Standowicz, który postanowił 
„odkłamać i sprostować kilka kwe-
stii”. – Projekt aneksu do umowy wo-
jewoda przekazał miastu do podpisu 
10 stycznia. I on do dzisiaj nie został 
podpisany – tłumaczył wicewojewoda 
Standowicz. – Można go podpisać w każ-
dej chwili – dziś, jutro. Trudno mówić, 
że wojewoda czegoś nie podpisał, jeśli to 

prezydent od dwóch i pół miesiąca tego 
nie robi.

   

Okazało się, że miasto ma uwagi do 
niektórych zapisów aneksu – chce po-

szerzenia katalogu kosztów kwalifiko-
wanych, a na to wojewoda nie może się 
zgodzić, bo tego nie było w pierwotnej 
umowie. – Tyle tylko, że aneks nie ma 
nic wspólnego z zapłatą za faktury. Do-
tyczy przecież przeniesienia części dofi-
nansowania na 2020 rok – argumento-

wał wicewojewoda. – Zresztą pieniądze 
z Ministerstwa Finansów nie są jedynymi 
zapisanymi w tegorocznym budżecie mia-
sta na tę inwestycję. Miasto zaplanowało 
prawie 17 mln zł i nic nie stoi na przeszko-
dzie, żeby z tych pieniędzy tymczasem za-
płacić faktury. O ile wiem, to ok. 5 mln zł.

– Brak aneksu nic nie zmienia? Zmie-
nia – nie możemy bowiem rozliczać żad-
nych umów – upierał się wiceprezydent 
Frysztak. – Bez wojewody tego zadania 
nie skończymy i ja bym wolał, żeby woje-
woda nie mówił, że nie boryka się z żad-
nym problemem, bo wspólnie się bory-
kamy. Mamy podpisane umowy i czy się 
to komuś podoba czy nie, jesteśmy na 
siebie skazani.

  

Problem polega na tym, że miasto nie 
rozliczyło dotychczas dotacji, która dosta-
ło w ubiegłym roku. A dopóki jej nie roz-
liczy, nie dostanie następnej transzy. Zda-
niem MUW przesłane przez magistrat 
rozliczenie wymaga poprawek. – Przesła-
liśmy przecież 134-stronicowy dokument 
w odpowiedzi na uwagi wojewody – repli-
kował wiceprezydent.

– Owszem, otrzymaliśmy taki doku-
ment 11 marca; trwa jego sprawdza-
nie – przyznała Katarzyna Harmata, dy-
rektor Biura Rozwoju i Inwestycji MUW 
w Warszawie.

Kto ma problem?
– Wojewoda do tej pory nie podpisał aneksu do umowy dotyczącej dofinansowania budowy al. Wojska Polskiego. To powoduje, 
że mamy problemy z płaceniem wykonawcom za faktury – twierdzi wiceprezydent Konrad Frysztak. – Aneks możemy podpisać 
choćby jutro – replikuje wicewojewoda Artur Standowicz. – I nie ma on żadnego wpływu na płatności.
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Drugie już w marcu nadzwyczajne 
posiedzenie zwołane zostało na wniosek 
radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jego 
tematem był postęp prac – lub brak tych 
postępów – na budowie Radomskie-
go Centrum Sportu oraz rewitalizacja 
kamienicy Deskurów, chociaż o tych 
dwóch przedsięwzięciach miasto infor-
muje co miesiąc – na każdej zwyczajnej 
sesji. Wnioskodawcy tym razem chcieli 
się też dowiedzieć, jakie inwestycje pro-
wadzi spółka Rewitalizacja.

   

Wiceprezydent Konrad Frysztak 
przypomniał, że firma Betonox Con-
straction, która zajmuje się rewitaliza-
cją kamienicy Deskurów złożyła do sądu 
pozew; chce albo rozwiązania umowy, 
albo podwyższenia ryczałtowego wyna-
grodzenia o 7,4 mln zł. Mimo to prace 
trwają nadal. – Ostatni termin zakoń-
czenia inwestycji to 31 maja 2019 roku. 
Żadnego aneksu do umowy, w którym 
byłby inny termin, nie podpisywali-
śmy – mówił wiceprezydent.

Radnych PiS najbardziej zaniepo-
koiło to, że kompleks kamienic został 
już prz ykr yty dachem, tymczasem 
ściany w jednym z narożników się nie 
schodzą; odchylenie od pionu wynosi 
18 cm. – Rzeczywiście, ściana zaczęła 
się pochylać; to jedna ze starych ścian. 
Trzeba ją będzie w części rozebrać 
i postawić nowy fragment; jest już zgo-
da konserwatora – uspokajał Konrad 
Frysztak.

W W  
 

Znacznie więcej emocji wzbudziło Ra-
domskie Centrum Sportu. Budowa, przy-
pomnijmy, została wstrzymana, bo 1 mar-
ca MOSiR zerwał umowę z konsorcjum 
Rosa-Bud i Maxto – z winy wykonawcy.

– W tej chwili trwa inwentaryzacja bu-

dowy, zakończy się ostatniego kwietnia. 
Wtedy też będzie gotowa specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia, ko-
nieczna do ogłoszenia przetargu na do-
kończenie inwestycji – mówił wiceprezy-
dent Frysztak. – 6 maja MOSiR planuje 
ogłoszenie postępowania przetargowego 
na portalu zamówień Unii Europejskiej, 
a 9 maja przetarg będzie się już mógł po-

jawić w Biuletynie Informacji Publicznej 
MOSiR-u.

   

Na budowie hali zostało wykonanych, 
w sumie, ok. 85 proc. prac, na budowie 
stadionu – ok. 50 proc. Hala jest zada-
szona i oszklona; zakończyły się także 
prace związane z elewacją wewnętrz-
ną. Jeżei chodzi o elewacj zewnęrzną, 
to konstrukcja, do której trzeba będzie 
przymocować panele z aluminiowej 
blachy perforowanej, jest już gotowa. 
Do pokrycia panelami zostało 30 proc. 
powierzchni elewacji. W środku, na try-
bunach, zamontowano 3,7 tys. miejsc 
stałych; nie ma natomiast planowanych 
ok. 1300 miejsc na trybunach rucho-
mych, teleskopowych. Wykonano spe-
cjalistyczną wylewkę pod nawierzchnie 
sportowe na płycie hali i w części roz-
grzewkowej. Gotowe do uruchomienia 
są m.in. wszystkie systemy oświetlenio-
we i nagłośnieniowe. Klimatyzacja wy-
maga jeszcze prac przygotowawczych 
do uruchomienia i odbioru. Zamonto-
wane są dwie tablice świetlne oraz dwa 
telebimy w hali głównej i jedna tablica 
w hali rozgrzewkowej. W większości wy-
kończone są (tynkowanie i malowanie) 
m.in. klatki schodowe, korytarze, strefy 
VIP i loże prasowe. Szatnie i sanitaria-
ty niemal w pełni zostały wyposażone 
w szafki, umywalki, toalety i wanny do 
hydromasażu. Tam, gdzie było to moż-
liwe, zamontowano także wszystkie 
drzwi. Nie tylko gotowe są szyby windo-
we w hali i łączniku; dwie windy są już 
na miejscu.

Nieco gorszy jest stan zaawansowania 
w łączniku między halą a stadionem. 
Obiekt jest przykryty, a wewnątrz roz-
prowadzono instalacje. Doprowadzona 
jest m.in. instalacja grzewcza, zamon-
towano grzejniki. Pomieszczenia wy-
magają prac wykończeniowych – trzeba 
położyć tynki i glazurę.

 

Stadion z kolei w pierwszym etapie ma 
mieć dwie zadaszone trybuny; w sumie 
8,5 tys. miejsc siedzących. Ta konstrukcja 
jest gotowa. Jesienią wykonawca rozpo-
czął też montaż prefabrykatów i zbrojenia 
klatki schodowej trybuny południowej.

– Na układ dróg wokół Radomskie-
go Centrum Sportu mamy zarezerwo-
wanych w budżecie 2,8 mln zł – przy-
pomniał wiceprezydent Frysztak. – Te 
pieniądze postanowiliśmy przesunąć 
dla MOSiR, który ogłosi przetarg na do-
kończenie budowy i jednocześnie budo-
wę dróg wokół RCS. Takie rozwiązanie 
pozwoli na lepsze skoordynowanie prac, 
ale także – kiedy będzie jeden wyko-
nawca – koszt tych prac, mamy nadzieję, 
może być niższy.

Radni w dyskusji zastanawiali się, 
czy miastu uda się uzyskać, liczone od 
13 listopada 2018 roku, pieniądze z kar 
za niedotrzymanie terminu oddania do 
użytku hali w sytuacji, gdy Rosa-Bud 
zgłosił wniosek o upadłość. – Za niewy-
konanie przedmiotu zamówienia wyko-
nawca ma naliczoną karę w wysokości 
12 mln 372 tys. zł; to jedna rzecz – wy-
jaśniał prezydent. – Dodatkowo będzie-
my się domagać odszkodowania.

Hala i stadion w procentach
Na budowie hali widowiskowo-sportowej wykonano ok. 85 proc. prac, stadion jest wybudowany w połowie, a 9 maja MOSiR 
ogłosi przetarg na dokończenie budowy Radomskiego Centrum Sportu. Takie informacje przekazał radnym podczas nadzwyczaj-
nej sesji rady miejskiej wiceprezydent Konrad Frysztak.
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Kierownictwo nekropolii na Firleju 
ogłosiło, kolejny już, przetarg na „dozór 
i ochronę mienia znajdującego się na te-
renie cmentarza komunalnego przy ul. 
Ofiar Firleja 45”. Zwycięska firma ma za-
stąpić ośmiu z zatrudnionych dotychczas 
przez cmentarz dziesięciu pracowników. 
Pracownicy z  prośbą o interwencję zwró-
cili się do radnych Prawa i Sprawiedliwo-
ści, a ci ich sprawę włączyli do porządku 
obrad poniedziałkowej (25 marca) sesji.

– Odbywa się już trzeci przetarg na wy-
bór firmy ochroniarskiej. My, pracownicy 
portierni, czyli osiem osób dowiedzieli-
śmy się, że jesteśmy przeniesieni do firmy, 
która wygra przetarg – tłumaczyła jedna 
z pracownic cmentarza. – Powiedziano 
nam, że zamiana pracowników etatowych 
na zewnętrzną firmę ochroniarską wynika 
z oszczędności. Ale jakie to są oszczędno-
ści, jeśli nasze płace w ciągu roku to koszt 
245 tys. zł, a firma, która się zgłosiła do 
przetargu, chce 390 tys. zł? Na dodatek 
kierownictwo cmentarza twierdzi, że na 
ochronę może przeznaczyć rocznie 344 tys. 
zł. Nikt się nie pochylił nad naszym losem. 
A jesteśmy długoletnimi pracownikami, 
część jest w wieku przedemerytalnym.

Dariusz Wójcik, przewodniczący klubu 
radnych PiS apelował, by zastanowić się 

dobrze, zanim się kogoś pozbawi pra-
cy. – To są mieszkańcy Radomia. Człowiek 
jest najważniejszy – argumentował. – Ile 
państwo zaoszczędzicie – 10, 20 tys. zł? 
A ci ludzie, nie oszukujmy się, stracą pra-
cę. Ma ich niby przejąć firma ochroniar-
ska. Tylko jak tę firmę do tego zmusić?

Wiceprezydent Konrad Frysztak tłu-
maczył, że kierownictwo cmentarza zde-
cydowało się na wybór firmy ochroniar-
skiej, bo chce podnieść „jakość usług na 
obu stróżówkach”, ale też poprawić bez-
pieczeństwo osób tam pracujących. – Co 
do pracowników... W warunkach prze-
targu jest wyraźny zapis, że firma, która 
wygra, musi zatrudnić wszystkich dotych-
czas pracujących na portierni. To nie jest 
dla niej kwestia uznaniowa – zaznaczył 
wiceprezydent.

– To są ludzie, a nie śmiecie – oburzył 
się Wójcik. – Protestujemy przeciwko 
zwalnianiu długoletnich pracowników 
i zatrudnianiu firmy ochroniarskiej.

Stanowisko tej treści zostało przygoto-
wane przez przewodniczącego klubu rad-
nych PiS. Za jego przyjęciem głosowało 
11 radnych, jeden był przeciw, pięciu 
wstrzymało się od głosu.
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Protestujemy przeciwko likwidacji etatów dozorców na cmentarzu komu-
nalnym na Firleju i przekazaniu ich zadań firmie ochroniarskiej – stanowi-
sko tej treści przyjęli podczas poniedziałkowej sesji radomscy radni.

Sobotnim spotkaniem ludowcy za-
inaugurowali kampanię wyborczą do 
europarlamentu. Władysław Kosiniak-
-Kamysz podkreślał, że Radom ma 
duży potencjał i niesłusznie przylgnęła 
do niego łatka miasta bez przyszło-
ści. – Może to być dobre miejsce do ży-
cia. Trzeba przestać patrzeć na Radom 
przez pryzmat „chciwej baby”, bo to jest 
strasznie krzywdzące dla mieszkańców, 
dla wszystkich, którzy tworzą tu rozwój 
lokalny – mówił.

Lider PSL nie szczędził też gorz-
kich słów pod adresem obecnej wła-
dzy: – Rolą, jaką dla PSL, ale też dla 
całej Koalicji Europejskiej widzimy, jest 
przywrócenie godnego miejsca Polski 
w Europie. Dzisiaj nie tylko jesteśmy 
czarną owcą, ale ta czarna owca już sie-
dzi w oślej ławce. To już jest kompletny 
dramat. Jesteśmy na marginesie UE, 
a polski rząd robi wszystko, żeby osła-
biać naszą pozycję. My zrobimy wszyst-
ko, żeby tę pozycję wzmocnić.

Prezes PSL przedstawił nazwiska kan-
dydatów do Parlamentu Europejskiego. 
W okręgu obejmującym Mazowsze 
„jedynką” jest były wicepremier i wi-
cemarszałek sejmu, obecnie europoseł 
Jarosław Kalinowski. – Wspólnym wy-
siłkiem, wspólnym działaniem dopro-
wadzimy do tego, że z tej oślej ławki, 
do której nas doprowadził rząd Prawa 
i Sprawiedliwości, wyjdziemy i staniemy 

w tym miejscu w Unii 
Europejskiej, które 
Polsce, Polakom się 
nie tylko należy, ale 
na nie zapracowa-
l iśmy. Powinniśmy 
być w tak im miej-
scu, gdzie będziemy 
w s p ó ł d e c y d o w a ć 
o wszystkich wyzwa-
n iach ,  ja k ie  s to ją 
przed Unią Euro-
pejską, a więc także 
przed Polską – za-
pewniał Kalinowski.

Drugą kandydatką 
jest wiceprezydent 
Radomia Katarzyna 
K a l i now s k a ,  k tó -
ra w sobotę mówi-
ła: – Nasz kierunek 
jest jeden. Silna Pol-
ska, decydujący głos Polski w Europie. 
Coś, czego dzisiaj nie ma. Coś, na co 
my wszyscy w koalicji europejskiej się 
nie zgadzamy. Idziemy do wyborów po 
zwycięstwo.

Z Warszawy do europarlamentu wy-
startuje Władysław Teofil Bartoszewski, 
syn prof. Władysława Bartoszewskiego.

Podczas kongresu omawiano także 
plany PSL na najbliższe lata. – Wraz 
z nadejściem wiosny chcemy zainicjować 
wszechstronną samorządową debatę na 

temat przyszłości Radomia i szeroko 
pojętego regionu radomskiego. Wokół 
pomysłów radomskich działaczy Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego chcemy 
zaktywizować wszystkie lokalne środo-
wiska, którym w sposób szczególny leży 
na sercu rozwój naszego miasta – mówił 
Józef Bakuła, prezes Zarządu Miej-
skiego Polskiego Stronnictwa Ludowej 
w Radomiu.

MM

Wy  z o e  k
Jarosław Kalinowski – były wicepremier i wicemarszałek sejmu, obecnie europoseł jest liderem listy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego do Parlamentu Europejskiego. Poinformował o tym prezes ludowców Władysław Kosiniak-
-Kamysz podczas sobotniego Samorządowego Kongresu Ziemi Radomskiej, który odbył się w Radomiu.
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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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Zdjęcia do filmu „Klecha” opowia-
dającym o ks. Romanie Kotlarzu, który 
błogosławił protestujących 25 czerwca 
1976 roku robotników, kręcone były od 
sierpnia 2017 do października 2018 roku, 
m.in. w Radomiu, Trablicach i na Jasnej 
Górze. Na planie filmu pojawiło się 3 tys. 
aktorów i statystów, także radomian. 
W ubiegłym tygodniu okazało się, że 
część osób pracujących przy filmie na-
dal nie dostała wynagrodzenia za pracę. 
Prezydenta Radosława Witkowskiego 
poinformował m.in. właściciel jednej 
z podradomskich firm; producent filmu 
jest mu winien ponad 53 tys. zł. – W piś-
mie skierowanym do producenta filmu 
Andrzeja Stacheckiego prezydent prosi 
o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i o moż-
liwość uregulowania tych wszystkich zale-
głości – wyjaśnia Katarzyna Piechota-Ka-
im, kierownik Biura Informacji Prasowej 
i Publicznej UM w Radomiu.

Ponieważ na poniedziałek, 25 marca 
zaplanowane zostało posiedzenie rady 
miejskiej, prezydent poprosił, by punkt 
dotyczący realizacji „Klechy” włączyć do 
porządku obrad. Tak też się stało, a do 
Radomia przyjechał producent filmu 
Andrzej Stachecki.

– Chciałbym przypomnieć, że wspar-
liśmy to przedsięwzięcie bardzo wysoką 
kwotą, bo 900 tys. zł. Rezygnując z in-

nych, bardzo ważnych zadań – zauważył 
na sesji prezydent Witkowski.

Andrzej Stachecki tłumaczył, że 
2756 statystów otrzymało pieniądze; nie 
dostało ich 78 – część dlatego, że po-
dali np. zły numer konta. – Ubolewam, 
że doszło do sytuacji, w której grupa 
statystów z Radomia i kilkunastu kon-
trahentów nadal czeka na swoje wyna-
grodzenia. Bardzo ich za to opóźnienie 
przepraszam – stwierdził producent 
„Klechy”. – To, co się stało, wynika ze 
zmian harmonogramu produkcji filmu; 
było np. więcej niż przewidywaliśmy po-
czątkowo dni zdjęciowych, a to generuje 
wyższe koszty. Te dodatkowe koszty zo-
stały pokryte z dodatkowej dotacji z Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej w wyso-
kości 1 mln zł i takich samych pieniędzy 
uzyskanych z TVP. Jednak procedura 
przekazywania nam tych funduszy trwała 
dłużej niż przewidywaliśmy i na począt-
ku roku powstały opóźnienia w płatnoś-
ciach. Ale w piątek otrzymałem telefon 
z TVP, że formalności zostały zakoń-
czone, więc w najbliższym czasie będzie 
można wypłacić zaległe wynagrodzenia.

Jarosław Rabenda zauważył, że rzecz 
nie dotyczy tylko statystów. – Również 
niektórzy aktorzy profesjonalni, m.in. 
z radomskiego teatru nie dostali pienię-
dzy. Powiedział im pan, że dostaną na-
leżne wypłaty wtedy, kiedy PISF wypłaci 
wam ratę dofinansowania. Ta już wpły-

nęła, więc dlaczego mija się pan z praw-
dą? – mówił radny Koalicji Obywatelskiej.

Andrzej Stachecki przyznał, że istot-
nie – poza statystami nie wypłacono 
także gaży niektórym aktorom i epizody-
stom. – Trzy miesiące trwało, zanim pod-
pisaliśmy aneks z TVP. Ale mamy pie-
niądze, nie brakuje ich i wszyscy dostaną 
należne kwoty w najbliższym czasie – za-
pewniał producent filmu „Klecha”.

Radni pytali m.in., ile kosztował film 
i kto poza miastem sfinansował jego pro-
dukcję, jak film będzie promowany i ile 
jest w nim Radomia, kiedy premiera.

– Zbliżamy się do końca; film jest 
w końcowej fazie postprodukcji – wy-
jaśniał Andrzej Stachecki. – Premierę 
planujemy na jesień, a poprzedzony 
zostanie długą promocją. Szczegółowy 
harmonogram nie jest jeszcze gotowy, 
na to jest za wcześnie. Będą, jak zwykle 
w takich przypadkach, ulotki, plakaty, 
billboardy i zwiastuny. Ponieważ postać 
ks. Romana Kotlarza nie jest w Polsce 
powszechnie znana, a my poprzez ten 
film chcemy to zmienić, wspólnie z ra-
domską kurią planujemy przygotowanie 
materiałów promocyjnych dla szkół.

Budżet „Klechy” zamknął się kwo-
tą 8 mln 498 tys. zł, a poza 900 tys. zł 
od gminy, produkcję wsparł m.in. PISF 
(3 mln zł), Kuria Diecezji Radomskiej 
(1,4 mln zł), TVP (1 mln zł) i Filmote-
ka Narodowa – Instytut Audiowizualny 
(1 mln zł).

Prezydent Witkowski chciał, by o filmie 
opowiedział dyrektor Wydziału Kultury 
UM Sebastian Równy, który wraz z Renatą 
Metzger, dyrektor Resursy Obywatelskiej 
(Resursa jest koproducentem w imieniu 
gminy) uczestniczył w lutym w kolauda-
cji. – Po pokazie właściwie wszyscy mieli 
jakieś uwagi. Że film jest przegadany, mo-
mentami niespójny, a nawet niezrozumia-
ły dla tych, którzy ks. Kotlarza nie znali. 
Wszyscy się zgodzili, że trzeba go przemon-
tować – relacjonował dyrektor Równy.

Andrzej Stachecki zapewnił, że film 
został skrócony do 1 godziny i 54 minut.

Ale przedstawiciele Radomia mieli 
też poważniejsze uwagi – ich zdaniem 
tragizm Czerwca '76 nie został w filmie 
pokazany; dyrektor Resursy Obywa-
telskiej stwierdziła nawet, że protest 
radomskich robotników przypomina 
raczej piknik albo uczniowskie wagary.

– Tak, pan Sebastian Równy i pani 
Renata Metzger wskazali nam, jak lepiej 
przedstawić wydarzenia Czerwca '76 i te 
uwagi zostały uwzględnione. Scena pro-
testu została wydłużona do 5 minut – za-
pewnił producent „Klechy”.

e a  esie i
– Chciałem przeprosić wszystkich tych, którzy jeszcze nie otrzymali wynagrodzeń. Na początku roku powstał problem z płynnością 
finansową, ale zapewniam, że pieniędzy nie brakuje. Należności zostaną uregulowane w najbliższym czasie – zapewniał podczas 
poniedziałkowej sesji rady miejskiej Andrzej Stachecki, producent filmu „Klecha”. Premiera obrazu przewidziana jest na jesień.

R E K L A M A

WWW.DOM.TARGIKIELCE.PL
WYPOSAŻENIE 

WNĘTRZ
STOLARKA OKIENNA

I DRZWIOWA 
MATERIAŁY

BUDOWLANE

DOMOGRÓD I TY 05-07
KWIETNIA
2 0 1 9

XXVI Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego 
i Wyposażenia Wnętrz
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– Orkiestra otrzy-
mała zaproszenie na 
ten festiwal w do-
wód uznania jej po-
ziomu wykonawcze-
go – mówi Dariusz 
Krajewski, dyrektor 
orkiestry. – Znaj-
dziemy się w dobo-
rowym towarzystwie 
najlepszych orkiestr 
ze świata. W tego-
rocznym, 31. festi-
walu wezmą udział 
zespoły z Holandii, 
Hiszpanii, Słowacji, 
Szwajcarii ,  USA, 
Portoryko, Malezji, 
a także szkoła sam-
by z Brazylii – zwy-
cięzcy zeszłorocznego karnawału. Orga-
nizatorzy zapewniają hotel, wyżywienie 
i częściowo koszty przejazdu, resztę po-
krywają rodzice i stowarzyszenie Gran-
dioso.

Fiesta de la Magdalena to święto ob-
chodzone w Castellón de la Plana, upa-
miętniające początki miasta. Wywodzi 

się z XV wieku. Wśród wielu atrakcji 
wyróżniają się pochód „Pregó”, nocna 
procesja zwana „El Retorno” i pochód 
z gaiatas – wielobarwnie oświetlonymi 
latarniami i pastorałami. Koncerty, po-
kazy pirotechniczne, ofiary z kwiatów 
i degustacje gastronomiczne dopełniają 
program tygodniowych obchodów.

– Podczas festiwalu zaprezentujemy 
głównie Paradę Uliczną – w tej katego-
rii jesteśmy mistrzami Europy z roku 
2016 i wicemistrzami z roku 2018. Kil-
kukilometrowe przemarsze będą się od-
bywać dwa razy dziennie. Nie zabraknie 
również zwiedzania w czasie wolnym 
i wycieczki nad Morze Śródziem-
ne – tłumaczy Dariusz Krajewski. – Ze-
spól przygotowywał się ponad miesiąc, 
korzystając z uprzejmości dyrekcji XIII 
LO, która udostępniła na nasze próby 
salę gimnastyczną. Zabieramy ze sobą, 
jak zwykle, flagę Polski, flagę Radomia 
i polski repertuar. Liczymy na świetną 
zabawę oraz szok termiczny – według 
prognoz ma być ponad 20 stopni.

W  w y j e ź d z i e  b i e r z e  u d z i a ł 
60 członków orkiestry. A już w niedzie-
lę, 7 kwietnia orkiestra Grandioso wy-

stąpi w sali koncertowej Zespołu Szkół 
Muzycznych, podczas koncertu finałowe-
go I Ogólnopolskiej Konferencji Orkiestr 
Dętych – Radom 2019. Bilety na koncer-
ty są już do nabycia.

CT

Parada Grandioso w Hiszpanii
Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Grandioso” od czwartku bierze udział w Fiesta de la Magdalena – jednej 
z największych fiest wiosennych w Europie. Młodzi muzycy będą tam do niedzieli.
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 ONA KACZMARSKA

W niedzielę, 9 marca 1919 roku odby-
ły się pierwsze wolne wybory do Rady 
Miejskiej Radomia. Zaledwie kilka 
miesięcy wcześniej kobiety w Polsce uzy-
skały prawa wyborcze – nie tylko mogły 
decydować, kto w ich imieniu będzie 
rządził w ratuszu, ale także same mogły 
ubiegać się o mandat. Wśród 155 kan-
dydatów umieszczonych na 10 listach 
kobiet było zaledwie 11. A kiedy rado-
mianie wybrali 38 swoich przedstawicie-
li, okazało się, że radnymi zostały tylko 
trzy panie: Maria Kelles-Krauz, Jadwiga 
Rudnicka i Stanisława Wroncka.

I OTO BOMBA!

Wybory do Rady Miejskiej Radomia 
wygrała Polska Partia Socjalistyczna, 
zdobywając 15 mandatów. Socjaliści nie 
mogliby samodzielnie rządzić, ale dość 
szybko doszli do porozumienia z trzema 
radnymi Komitetu Wyborczego Żydow-
skiej Socjal-Demokratycznej Partii Ro-
botniczej Poalej Syjon i dwoma rajcami 
Ogólnożydowskiego Związku Robotni-
czego Bund. Teraz mieli większość. Po-
siedzenie, podczas którego rada miała 
się ukonstytuować i wybrać Magistrat, 
czyli władzę wykonawczą Radomia, wy-
znaczono na wtorek, 1 kwietnia.

Wiadomo było, że głos decydujący bę-
dzie należał do socjalistów. Na prezesa 
(przewodniczącego) rady szykowano 
Stanisława Kelles-Krauza, lekarza, szefa 
radomskiej PPS. „I oto bomba! Ponie-
waż poziom Rady był dość niski, PPS 
postanowiła, że musi pozostać (Stani-
sław Kelles-Krauz, mąż Marii – przyp. 
autor) na sali i przemawiać w imieniu 
frakcji PPS. Któryś z młodych robotni-
ków oświadczył, że przecież na Prezesa 
możemy wybrać tow. Kelles-Krauzo-
wą” – wspominała Maria Kelles-Krauz 
po latach. – „Ku zdumieniu, a nawet 

zgorszeniu niektórych Radomiaków 
mnie wybrano na Prezesa Rady Miej-
skiej. Coś niesłychanego! Pierwsza ko-
bieta w Polsce na tym stanowisku!”.

„Bez względu na motywy wysunięcie 
kandydatury Kelles-Krauzowej na pre-
zesa rady było aktem odwagi lewicowej 
koalicji w radzie i próbą przełamania 
stereotypów dotyczących niezdolności 
kobiet do uczestniczenia w życiu pub-
licznym i do sprawowania władzy” – pi-
sze Agata Morgan w biogramie Marii 
Kelles-Krauz „Prezesem została kobie-
ta” w książce „Ich ślady. Kobiety w hi-
storii Radomia”.

   

Sama Kelles-Krauzowa, choć w cza-

sie I wojny świa-
t o w e j  a k t y w n i e 
działała w Komite-
cie Obywatelskim 
i była przewodni-
czącą radomskiej 
Ligii Kobiet Pogo-
towia Wojennego, 
w nowej  rol i  n ie 
czuła się zbyt pew-
nie: „Jeśli Radom 
b y ł  z a s k o c z o n y 
moim wyborem, to 
ja byłam po prostu 
przera ż ona .  Cz y 
dam sobie radę, czy 
nie skompromituję 
kobiet? Studiowa-
łam ustawę o sa-
morządach, książ-
kę Lutosławskiego 
»O sztuce prowa-
d z e n i a  o b r a d « , 
czekałam z niepo-
kojem na pierwsze 
posiedzenie”. Nie-
pokój był nieuza-
sadniony – swoją, 

bardzo przecież odpowiedzialną, funk-
cję sprawowała tak dobrze, że prze-
wodniczącą rady została wybrana tak-
że w drugiej kadencji, w październiku 
1923 roku.

 W  

W setną rocznicę w yboru Mari i 
Kelles-Krauz społecznicy propagu-
jący i popularyzujący historię Rado-
mia, skupieni w projekcie HIS100RIA 
1919-2019 postanowili przypomnieć 
jej postać i dokonania. – Działalność 
Marii Kelles-Krauz, jej odważne po-
mysły, skuteczność w ich realizacji 
stanowić powinny inspirację, przede 
wszystkim dla kobiet, które również 
i dzisiaj zmagają się z wieloma nierów-

nościami. Chcąc zainicjować działania 
kobiet i zainspirować kobiety w różnym 
wieku, organizujemy właśnie 1 kwietnia 
wydarzenie, które nie tylko przypomni 
Marię Kelles-Krauz, ale przez jej osobę 
pokaże rolę kobiet w dochodzeniu do 
równouprawnienia w życiu publicznym, 
zawodowym i rodzinnym – mówi Mar-
cin Dąbrowski, jeden z pomysłodawców 
projektu HI100RIA 1919-2019. – Chce-
my, poza częścią historyczną, wywołać 
dyskusję, organizując panele tema-
tyczne, w których gośćmi będą znane 
w Polsce kobiety, spełniające się w życiu 
politycznym, społecznym, biznesowym 
i kulturalnym.

Swój udział zapowiedziały m.in. 
Ewa Kopacz, Barbara Nowacka, Ma-
rzena Wróbel czy Katarzyna Kalinow-
ska. W dyskusji wezmą udział również 
przedstawiciele Ambasady Królestwa 
Danii oraz samorządów Łodzi i Warsza-
wy. – Do zaproszonych do dyskusji gości 
dołączą znane radomianki w odpowied-
nich panelach – zapewnia Marcin Dą-
browski. – A w nawiązaniu do 
coraz popularniejszego trendu 
na życie – hygge, wywodzącego 
się z Danii, gdzie przecież Ma-
ria Kelles-Krauz spędziła kilka 
lat swojego życia, chcielibyśmy 
zaprezentować go naszym goś-
ciom.

Początek wydarzenia o godz. 
11 w Mazowieckim Centrum 
Sztuki Współczesnej „Elektro-
wnia”. Wstęp wolny.

TABLICA I SESJA RADY MIEJSKIEJ 
RADOMIA

Natomiast w sobotę, 30 mar-
ca, również w ramach projektu 
HIS100RIA, odbędzie się gra 
miejska „Śladami Marii Kelles-Krauz”. 
Start i metę gry zaplanowano na Rynku, 
obok Pomnika Czynu Legionów. Uczest-

nicy otrzymają mapę Radomia z roku 
1919, na której zaznaczone będą punk-
ty, do których drużyny muszą dotrzeć 
i rozwiązać wyznaczone zadanie zwią-
zane z życiem i działalnością bohaterki. 
Nagrody wręczone zostaną 1 kwietnia 
podczas wydarzenia panelowego w Elek-
trowni.

– Będziemy również namawiali wła-
dze miejskie do wmurowania tablicy pa-
miątkowej w remontowanym budynku 
dawnego ratusza, gdzie Maria Kelles-
-Krauz miała swój gabinet i gdzie nie-
długo przeniesie się rada miejska – mówi 
Marcin Dąbrowski.

Stulecie wyboru Marii Kelles-Krauz 
postanowili też uczcić radni. Na po-
niedziałek, 1 kwietnia zwołana zosta-
ła nadzwyczajna sesja, podczas której 
Agata Morgan opowie o Marii Kelles-
-Krauzowej i jej koncepcji zarządzania 
publicznego. Zaplanowano również 
wystąpienia innych zaproszonych gości 
i dyskusję. Rada miejska zamierza także 
przyjąć stanowisko w sprawie upamięt-

nienia pierwszej w Polsce prezeski rady. 
Początek posiedzenia, na które przyjść 
może każdy, o godz. 16.

Prezesem została kobieta
Sto lat temu – 1 kwietnia 1919 roku Maria Kelles-Krauz, radna Polskiej Partii Socjalistycznej została wybrana prezesem Rady Miej-
skiej Radomia. Była pierwszą w Polsce, a prawdopodobnie i w Europie, kobietą, która sprawowała tę funkcję. Na piątek zaplano-
wano grę miejską śladami Marii Kelles-Krauz, a w poniedziałek odbędzie się uroczysta sesja rady miejskiej jej poświęcona.
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Te o d o r  Z i e l i ń s k i  u r o d z i ł  s i ę 
w 1898 roku we wsi Czemierniki w woj. 
lubelskim. Jego ojciec był majstrem bu-
dowlanym. Wyjechał do Lublina, by da-
lej się kształcić – tu uczył się w szkole 
średniej i tu zdał maturę.

Jeszcze w latach szkolnych zwią-
zał się z Polską Organizacją Wojsko-
wą – tajnym stowarzyszeniem powstałym 
w sierpniu 1914 roku w Warszawie z ini-
cjatywy Józefa Piłsudskiego w wyniku 
połączenia działających w Królestwie 
Polskim konspiracyjnego Związku Wal-

ki Czynnej i grup Armii Polskiej; celem 
POW była walka z rosyjskim zabor-
cą. Za czynne wystąpienie przeciwko 
traktatowi pokojowemu podpisanemu 
9 lutego 1918 w Brześciu między Cesar-
stwem Niemieckim, Austro-Węgrami 
i ich sojusznikami – Carstwem Bułga-

rii i Imperium Osmańskim (Turcją)) 
a Ukraińską Republiką Ludową został 
aresztowany przez Austriaków. Spędził 
miesiąc w lubelskim więzieniu. Jednak 
już jesienią tego samego roku uczestni-
czył w akcji rozbrajania Niemców i Au-
striaków. Wstąpił do polskiego wojska 
i służył w nim do 1920.

Po zakończeniu służby Teodor Zie-
liński zdecydował się na studia w war-
szawskiej Szkole Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego – na Wydziale Leśnym. 
W 1925 roku uzyskał dyplom inżyniera 
leśnika.

Pracę podjął w Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Radomiu i tu – w służbach 
urządzania lasu – pracował do wybuchu II 
wojny światowej. W czasie wojny był robot-
nikiem w tartaku i technikiem przy urzą-
dzaniu lasu. Jednocześnie jako członek 
Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajo-
wej pełnił – z ramienia Delegatury Rządu 
na Kraj – funkcję delegata do spraw leśni-
ctwa na obszar woj. kieleckiego.

Po zakończeniu II wojny światowej 
Zieliński pozostał w Radomiu. Jeszcze 
w 1945 roku objął w Dyrekcji Lasów 

Państwowych okręgu radomskiego sta-
nowisko kierownika Biura Zagospoda-
rowania Lasu. W 1949 przełożeni uzna-
li, że wiedza i doświadczenie Teodora 
Zielińskiego będą przydane przy orga-
nizowaniu Centralnego Zarządu Lasów 
Państwowych w Warszawie; przez sześć 

następnych lat był w CZLP inspektorem.
W 1950 roku, za współpracę podczas 

wojny z Delegaturą Rządu na Kraj, 
został przez władze komunistyczne 
aresztowany. Przez kilka miesięcy nie 
mógł pracować. Zrehabilitowany został 
w 1957 roku.

W 1954 Zieliński wrócił do Radomia, 
gdzie został mianowany kierownikiem 
Biura Zagospodarowania Lasu w ra-
domskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. 
Od 1957 pracował jako inspektor w Kie-
leckim Okręgowym Zarządzie Lasów 
Państwowych w Radomiu, potem jako 
starszy inspektor w Zarządzie Ochrony 
Przyrody w Ministerstwie Leśnictwa 
i Przemysłu Drzewnego, a potem jako 
zastępca dyrektora w radomskim od-
dziale Biura Urządzania Lasu i Geode-
zji Leśnej.

Był Teodor Zieliński jednym z aktyw-
nych organizatorów Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego, a po jego utworze-
niu w 1957 został wiceprzewodniczącym 
komisji parku. Pod jego kierownictwem 
został też opracowany Plan Zagospo-
darowania Wolińskiego Parku Narodo-
wego. Przygotował ponad 30 publikacji 
dotyczących ochrony przyrody, leśnictwa 
i turystyki.

Teodor Zieliński zmarł w 1976 roku 
w Kielcach i tam został pochowany.

Dla uczczenia jego pamięci, a tak-
że pracy w Lidze Ochrony Przyrody 
i Polskim Towarzystwie Leśnym został 
ufundowany kamień pamiątkowy, który 
znajduje się w pobliżu rezerwatu „Pie-
kło” w Nadleśnictwie Stąporków. Jego 

imię nosi rezerwat Ponty w Puszczy Ko-
zienickiej.

Miejska Rada Narodowa nadała jed-
nej z ulic na Glinicach imię Teodora 
Zielińskiego 29 marca 1985 roku.

N KA

Ulica Teodora

Zielińskiego
Glinice

Między ul. Białą a Juliusza Słowackiego, prostopadła do ul. Makowskiej
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W minionym tygodniu tyle się działo, że ciężko było wybrać temat. Miałem 
pisać o odwadze przewodniczącej rady miejskiej Kingi Bogusz, która 
odebrała głos przewodniczącemu klubu radnych PiS, kiedy uznała, że ten 
głos nic wspólnego z toczącą się dyskusją nie ma. Urażony przewodniczący 
wyszedł z sali. Brawa dla pani Kingi Bogusz! Jej postawa zasługuje na 
pochwałę, ale to nie będzie temat dzisiejszego tekstu. Mogłem również 
napisać o tym, co się dzieje w głowie radnego Wójcika, jednak tego też nie 
zrobię. Zdecydowałem się poruszyć w tym tygodniu temat, który podsunął 
mi czytelnik.

O czym zatem będzie? O radomskiej Karcie Rodzina Plus. Dzięki owej 
karcie rodziny, które mają minimum troje dzieci, mogą korzystać z szeregu 
ulg. Problem jednak pojawia się wtedy, gdy jedno z dzieci kończy edukację. 
Wtedy dorosłe już dziecko – według władz Radomia – przestaje być rodziną. 
Zniżki traci też pozostała część rodziny. Postanowiłem poruszyć ten temat 
nie tylko z szacunku dla czytelnika, który osobiście pofatygował się do 
redakcji. Chciałem zwrócić uwagę na pewne nierówności. I choć sam jestem 
przeciwnikiem jakichkolwiek ulg (bo wolę, aby państwo mniej zabierało 
niż łaskawie później coś oddawało pokazując swą dobroć, ale zabierając 
dużą część pieniędzy na obsługę owej dobroci), to uważam, że nie może 
być tak, że w kilku podobnych sytuacjach już tymi ulgami obdarowani, 
traktowani są w różny sposób. Przykład? Podobnie działający program 
rządowy rodzina 500+. Tutaj 500 zł przysługuje na każde drugie i kolejne 
dziecko, gdy pierwsze dziecko staje się dorosłym, również pieniądze mogą 
przepaść. W tym przypadku – mimo, że byłem przeciwnikiem rozdawnictwa 
– twierdziłem, że jeżeli państwo ma coś dawać, niech daje po równo. Bo 
w czym gorsze jest pierwsze dziecko od drugiego i każdego następnego? 
Przecież bez pierwszego dziecka nie będzie kolejnych. W tym przypadku 
rząd zapowiada jednak, że zamierza zmienić przepisy tak, aby już na 
pierwsze dziecko rodziny mogły otrzymywać 500 zł, więc mimo że nie 
popieram rozdawania pieniędzy, to wszystko wskazuje, że w tym przypadku 
będzie bardziej sprawiedliwie.

Kolejnym przykładem jest ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Tu zasady 
są jasne i sprawiedliwe. Taką kartę – podobnie jak tą radomską – mogą 
wyrobić rodziny z minimum trójką dzieci. Jednak w tym przypadku 
rodzice dostają kartę dożywotnio, zaś pociechy – do momentu uzyskania 
pełnoletniości. W przypadku, kiedy dziecko się uczy, ważność karty 
może zostać przedłużona do ukończenia 25. roku życia. W momencie 
wejścia w dorosłość jednego z dzieci pozostała część rodziny nie traci 
przysługujących im ulg. Sprawiedliwe? Na pewno bardziej sprawiedliwe 
i zrozumiałe niż w przypadku radomskiej karty.

Jak zatem naprawić ową niesprawiedliwość? Sposoby są dwa. 
Albo prezydent zwróci się do radnych z uchwałą zmieniającą zasady 
funkcjonowania radomskiej karty Rodzina Plus i wskaże źródła 
finansowania dodatkowych ulg, albo przestaniemy sztucznie mnożyć 
byty i przy pominięciu radomskiej karty Rodzina Plus wszystkie ulgi, 
których udzielają miejskie instytucje na podstawie lokalnej karty, zostaną 
przeniesione na tę ogólnopolską.

No tak, ale ktoś mi teraz zarzuci populizm. Bo dawać, to każdy by chciał, 
ale skąd na to wszystko brać pieniądze. Bo przecież miasto zadłużone. 
Odpowiem krótko. Nie sądzę, żeby miasto zbiedniało, gdyby rodziny mogły 
dłużej korzystać np. z tańszych basenów. Jeśli jednak z naszymi finansami 
jest tak tragicznie, jak niektórzy twierdzą, to nie wydawajmy pieniędzy. 
Ba, zacznijmy oszczędzać. Np. na finansowaniu studiów dla pracowników 
podległych miastu spółek. W końcu inni, aby dostać jakąś pracę, sami 
finansują swoją edukację. Chyba jednak tak źle nie jest. Tak więc może 
warto zainwestować trochę więcej w młodzież?

ADAM D RANDT

Niesprawiedliwe ulgi

NieObiektywnym 
okiem

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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Zmiany pór roku znacząco wpływają na 
nasz organizm. Wraz z przyjściem wiosny 
i większą ilością światła w naszym organi-
zmie przybywa „pobudzającej" serotoni-
ny i ubywa „usypiającej" melatoniny. Nie 
wszyscy jednak dobrze znoszą te zmiany. 
Efekt? Przesilenie wiosenne, które do-
tyczy wielu pacjentów odwiedzających 
o tej porze roku lekarza. – Nie można 
go lekceważyć. Syndrom zmę-
czenia wiosennego powoduje 
spadek nastroju, a nawet de-
presję. Obniża też system od-
pornościowy – mówi lek. med. 
Renata Jóskowiak, specjalista 
medycyny rodzinnej i pediatrii 
w NZOZ ,Twój Lekarz. – Jeśli 
odpowiednio o siebie zadbamy, 
będziemy mniej narażeni na 
choroby. Uzupełnijmy naszą 
dietę o świeże warzywa, za-
pewnijmy organizmowi zdro-
wą dawkę ruchu, ubierajmy się 
adekwatnie do pogody i wietrz-
my pomieszczenia. W razie 
wątpliwości skonsultujmy się 
z lekarzem rodzinnym.

 
Ruch, aktywność, sport – ich 

wspólny mianownik to zdro-
wie. – Warto zastanowić się, 
co tak naprawdę sprawia nam 
przyjemność. Spacerowanie z przyjaciół-
ką, bieganie, a może jazda na rowerze? 
Robiąc to, co lubimy, zwiększymy szan-
sę na wyrobienie w sobie cennej syste-
matyczności. Poza tym sport pomaga 
uwalniać endorfiny, czyli tzw. hormony 
szczęścia – mówi lek. med. Tomasz Gó-
ral, specjalista ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu w NZOZ Twój Lekarz.

Co ciekawe, zgodnie z zaleceniami 
WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) 
u podstawy najnowszej piramidy żywienia 
znalazła się właśnie aktywność fizyczna. 
Zalecenia mówią o 30 minutach ruchu 
dziennie przynajmniej trzy razy w tygodniu.

W  
Zbyt krótki wypoczynek negatywnie 

wpływa na samopoczucie i zdrowie. Ile 

czasu poświęcać na sen? To kwestia in-
dywidualna, ale uznaje się, że optymalnie 
osiem, dziewięć godzin dziennie. Ważna 
jest nie tylko ilość, ale również jakość. 
Dlatego niedosypianie w tygodniu i nad-
rabianie zaległości w weekendy nie jest 
rozwiązaniem. Sypialnia musi być ciemna 
i cicha, a temperatura w niej powinna wy-
nosić ok. 20 st. C.

  
Lekarze apelują do mężczyzn, by bez 

względu na porę roku pamiętali o nowo-
tworach prostaty i jąder – we wczesnych 
stadiach można je wyleczyć. – Raz w mie-
siącu trzeba wziąć sprawy w swoje ręce 
i wykonać samobadanie jąder. Po 45. 
roku życia należy skorzystać z badania 
poziomu PSA we krwi. Poza tym ważne, 
by znać historię zachorowań w rodzinie 
i w razie potrzeby interweniować jesz-
cze wcześniej – mówi lek. med. Walde-
mar Bonczar, specjalista urologii FEBU 
w NZOZ Twój Lekarz.

JEDZ ZDROWO
Po zimowej diecie, często ubogiej w wi-

taminy i mikroelementy, organizm potrze-

buje solidnego zastrzyku energii. Dobrym 
pomysłem jest jedzenie nowalijek, ale 
uwaga – powinny pochodzić z rodzimych 
upraw. Jeżeli nie mamy dostępu do świe-
żych rzodkiewek czy kiełków, wybierzmy, 
bogate w witaminy i naturalne probiotyki, 
kiszonki. Dodatkowo warto postawić na 
bogate w witaminę D ryby, a słodkie i sło-
ne przekąski zastąpić owocami. Poza tym 

pijmy dużo wody – nawet 
2 litry dziennie.

ZADBAJ O OCZY
Ból głowy, szczypa-

nie, odczucie swędzenia 
czy piasku pod powie-
kami – to sygnały,  że 
nasze oczy „męczą się" 
od patrzenia na wszech-
obecne monitory. Jak 
je  chronić? –  Róbmy 
przerwy – wykorzystuj-
my pogodę i wychodźmy 
na zewnątrz. Jeżeli nie 
mamy takiej możliwości, 
podchodźmy do okna 
i patrzmy na zieleń. Czę-
sto mrugajmy, w ten spo-
sób ochronimy oczy przed 
zmęczeniem. W przypadku 
pieczenia kupmy krople 
nawilżające – mówi lek. 
med. Barbara Blitek, spe-

cjalista okulistyki w NZOZ Twój Lekarz.

W   
Te małe pajęczaki przenoszą drob-

noustroje, które powodują poważne 
schorzenia. Skuteczną ochronę dają 
szczepienia. – Warto z nich skorzystać 
właśnie teraz, zwłaszcza jeśli planujemy 
pracę w ogrodzie, spacery w parku czy 
na łące – mówi lek. med. Małgorzata Ka-
stelli, specjalista chorób wewnętrznych 
w NZOZ Twój Lekarz.

Takiej profilaktyce powinno się poddać 
również dzieci, które są szczególnie na-
rażone na schorzenia wywołane ukąsze-
niem kleszczy. Ochrona zaczyna działać 
już po dwóch z zalecanych trzech dawek.

F T

Wiosenna
odnowa

Spacer z przyjaciółką, wysypianie się, szczepienia przeciwko kleszczom, 
szybka samokontrola po prysznicu – wykorzystaj wiosenną motywację i za-
dbaj kompleksowo o zdrowie. Lekarze zdradzają sześć prostych sposobów.

SMACZNEGO 

SPAGHETTI (PRAWIE) 
PO BOLOŃSKU

SKŁADNIKI
– makaron spaghetti
– puszka pomidorów krojonych
– cebula czerwona
– 2 ząbki czosnki
– 0,5 puszki ciecierzycy
– łyżka pestek słonecznika
– listki bazylii
– sól, pieprz do smaku

PRZYGOTOWANIE
Na patelni podsmażamy drobno 
posiekaną cebulę i czosnek. Do 
pomidorów dodajemy ciecierzycę, 
słonecznik i podsmażoną cebulę 
z czosnkiem. Blendujemy wszystko, 
pozostawiając grudki ciecierzycy, 
aby sos nie był jednolity. Gotujemy 
makaron według przepisu na 
opakowaniu. Sos podgrzewamy 
i doprawiamy do smaku solą 
i pieprzem. Gotowy makaron 
polewamy sosem i zdobimy bazylią.

MEKSYKAŃSKA 
QUESADILLA

SKŁADNIKI
– tortille
– kawałek piersi kurczaka
– puszka kukurydzy
– tarta mozzarella
– czerwona papryka
– słodka papryka
– płatki chili
– 2 ząbki czosnku
– kolendra
– olej, sól, pieprz

PRZYGOTOWANIE
Kurczaka kroimy w kostkę. Obtaczamy 

w przyprawach i przeciśniętym przez 
praskę czosnku, doprawiamy solą 
i pieprzem. Podsmażamy na patelni. 
Na tortillę kładziemy usmażonego 
kurczaka, pokrojoną w kostkę paprykę, 
kukurydzę i posypujemy mozzarellą. 
Przykrywamy drugą tortillą i zapiekamy 
(na elektrycznym grillu lub patelni) 
ogrzewając quesadille z obu stron. 
Kiedy ser się rozpuści kroimy potrawę 
w trójkąty. Zdobimy kolendrą. Możemy 
podawać z salsą pomidorową lub 
śmietaną.

CHIŃSKI STIR FRY

SKŁADNIKI
– cebula
– por
– groszek cukrowy
– pieczarki
– marchewka
– garść orzeszków ziemnych
– łyżka sosu sojowego
– min kolby kukurydzy
– makaron chow mein
– łyżka pokrojonego świeżego imbiru
– ząbek czosnku
– polędwiczki z kurczaka
– chili
– olej

PRZYGOTOWANIE
Makaron gotujemy według przepisu 
na opakowaniu. Warzywa kroimy: 
marchewkę i kolbę w słupki, pieczarki 
przekrawamy na pół, cebulę w kostkę, 
pora w grube plastry. Na patelni lub 
woku rozgrzewamy olej i dodajemy 
warzywa, przeciśnięty przez praskę 
czosnek, orzeszki, imbir i kurczaka. 
Smażymy wszystko przez kilka 
minut. Dodajemy sos sojowy i chili. 
Podsmażamy jeszcze przez chwilę. 
Dodajemy makaron. Mieszamy 
i smażymy przez 3-4 minuty. Podajemy 
od razu po przyrządzeniu.
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Z pożółkłych szpalt
przez zymon  Wykrotę

KRONIKA POLICYJNA

Kradzieże. Starnawskiemu K. (Żakowi-
ce Nr. 1), zapomocą wyjęcia szyby w oknie 
skradziono z mieszkania kołdrę, 4 przeście-
radła, 4 pary bielizny damskiej, 2 pary bieli-
zny męskiej, ogólnej wartości 224 zł.

Słowo nr 74, 29 marca 1929

Skutki magistrackiej gospodarki

W dniu 19 marca r. b. o godz. 14 zastrej-
kowali – jak już donosiliśmy – szoferzy 
i konduktorzy autobusów miejskich w Ra-
domiu z powodu niewypłacania im pensyj 
przez Magistrat.

Dziwnie Magistrat traktuje tę sprawę. 
Radom posiada autobusy, aby codziennie 
i w oznaczonych godzinach kursowały po 
mieście. Tymczasem codziennie autobusy 
jeżdżą do różnych miasteczek, w których 
odbywają się targi, robiąc przez to kon-
kurencję właścicielom autobusów, którzy 
opłacają patent i podatki.

Sami mieszkańcy Radomia narażeni są 
również przez to na wyczekiwanie, nieraz 
i po godzinie, na autobus, który ostatecznie 
w ogóle nie nadejdzie, bo jest w owym czasie 
w Iłży, Skaryszewie lub w Przytyku. Teraz 
znowu z powodu niewypłacania pensyj szo-
ferom i konduktorom nastąpił strajk i Ra-
domianie są narażeni na piesze spacery po 
błocie, chcąc się dostać na peryferje miasta.

Jak długo jeszcze ludność Radomia oka-
zywać będzie cierpliwość na taką gospodar-
kę miejską?

Słowo nr 68, 22 marca 1930

Bójka o buty

Szczepanowski Jan – Marjackie 9, zamel-
dował w Kom. P.P., że oddał do reparacji 
buty do szewca Jojny Frydmana – Buż-
niczna 7. Nie posiadając na razie pieniędzy, 
prosił Szczepanowski szewca, aby wydał 
mu buty bez pieniędzy. Frydman butów 
wydać nie chciał, wobec czego poczęli się 
kłócić, a następnie Szczepanowski uderzył 
Frydmana w twarz, zaś Frydman wybił 

Szczepanowskiemu 3 zęby młotkiem. Do-
chodzenie w toku.

Słowo nr 70, 25 marca 1930

Z targu na Placu Jagiellońskim

Targ na Pl. Jagiellońskim w czwartek 
ubiegły dn. 20 b. m. odznaczał się dość 
znaczną zniżkę cen produktów wiejskich, 
a zwłaszcza masła, jaj i drobiu. W godzinach 
porannych za 1 kilogram masła żądano 6,00 
zł, a już około południa spadło do zł. 5,00 
i cena ta utrzymała się aż do końca targu.

Jaja na sztuki sprzedawano po 0,9-0,10 
zł. Podczas gdy kopę można było nabyć za 
zł. 5,00. Ptactwa domowego, a zwłaszcza  
gęsi zniesiono bardzo dużo, to też i cena 
gęsi spadła o 20-30% w stosunku do cen 
z ubiegłego tygodnia. Żywe gęsi można 
było kupić za 7,00-10,00 złotych. Warzyw 
i okopowizny zwieziono bardzo wiele. Ceny 
utrzymano na poziomie dotychczasowym.

Słowo nr 70, 25 marca 1930

Kąpielisko w szpitalu

Biuro techniczne (magistratu – przyp. 
redakcja) zajęte jest opracowaniem planów 
budowy kąpieliska w podziemiach szpitala 
św. Kazimierza.

Trybuna nr 12, 19 marca 1937

Uroczystości Imieninowe
Marszałka Józefa Piłsudskiego

W sobotę, 19 marca rb, jako w rocznicę 
Imienin Marszałka Piłsudskiego odbędzie 
się o godzinie 10 rano Uroczyste Nabożeń-
stwo w Kościele Garnizonowym, a o godz. 
19.50 w sali Reprezentacyjnej Sejmiku Ra-
domskiego Uroczyste wysłuchanie trzeciego 
przemówienia Pana Prezydenta przez Radio; 
należy przybyć nie później jak na pół godzi-
ny przed oznaczoną godziną.

W przeddzień, 18 bm wieczorem, przez 
ulice miasta przejdzie capstrzyk wojskowy 
z werblami.

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

Jak koń z osłem
Oglądanie obrad naszych umiłowanych przywódców z rady miejskiej może 
sprawić nie lada przyjemność. Pod warunkiem jednak, że traktuje się to show 
z nie większą powagą niż kolejny odcinek „Świata według Kiepskich”. Weźmy 
chociażby dialog radnego Marcina z wiceprezydentem, który przez złośliwców 
bywa przezywany koniem, podczas ostatniej sesji nadzwyczajnej. Radny: – Ro-
zumiem, że wiceprezydent Frysztak ma końskie zdrowie, ale proszę, aby to pan, 
jako prezydent, częściej zabierał głos i był aktywnym. Wicek nie pozostał radne-
mu dłużny: – Rzeczywiście, żeby spędzać tutaj czas z niektórymi na tej sali, trze-
ba mieć końskie zdrowie. (…) Ja znam inne przysłowie – z osła konia nie zrobisz.

Ośla ławka?
Osioł – zwierzę krnąbrne, ale wytrzymałe, chyba na dłużej zagości w naszej 
polityce. Lider PeeZeLu na konwencji samorządowej w Radomiu stwierdził, 
że jesteśmy czarną owcą w Europie i siedzimy w oślej ławce. Trudny uczeń to 
wyzwanie dla nauczyciela, bylebyśmy tylko nie rzucili tej szkoły.

Tęczowy wróg publiczny
Przyjęło się w naszym nieszczęśliwym kraju, że wybory do Parlamentu Europej-
skiego to festiwal wszelkiego rodzaju politycznych celebrytów. Okręgi wyborcze 
duże, politycy niezorientowani w potrzebach swoich wyborców, to trzeba mówić 
o tym, co wywołuje emocje – często niezdrowe. Kaja Godek startująca z naszych 
list, a znana głównie z walki ze skrobankami, powiedziała w Radomiu, że chce 
bronić Polski przed tęczowym terrorem. Jak? Na to pytanie odpowiedział jej kole-
ga z list – Grzegorz Braun, który zaproponował, by homoseksualizm był karalny. 
Jaka miałaby być ta kara – nie wiadomo. W awangardzie tego sposobu myślenia 
jest sułtan Brunei, który wprowadził kilka dni temu prawo, na mocy którego za 
bycie w związkach osób tej samej płci grozi ukamienowanie na śmierć.

Odgrzewany kotlet
Telewizja TVN postanowiła wskrzesić Big Brothera. Zebrano niemrawych 
uczestników, czerstwych prowadzących, Wielki Brat postanowił zostać się 
babką, a ktoś skomponował jeszcze gorszą piosenkę do czołówki. Odgrzewa-
ny kotlet okazał się tak niezjadliwy, że nie wytrzymali tego ani widzowie, ani 
uczestnicy, którzy gremialnie zaczęli na własne życzenie opuszczać program.

Nie ma zamku, a już straszy
W zasadzie – nie ma zamku, a już straszno. Podobno bowiem jakieś wywro-
towe, wsteczne siły (ponoć z kręgów zbliżonych do PeŁo) rozpowiadają po 
mieście, że ta cała inicjatywa z odbudową zamku to pic na wodę. Jarosław bu-
downiczy już prowadzi intensywne śledztwo celem namierzenia defetystów.

Propaganda ma się dobrze
To, co opowiadają o zamku, to pikuś w stosunku do tego, co rząd, za pub-
liczne pieniądze, emituje w związku ze spodziewanym strajkiem nauczycieli. 
Na ekranie grupka młodych, ambitnych ludzi, których marzenia mogą legnąć 
w gruzach przez zachłannych nauczycieli, którym dobry rząd non stop daje 
podwyżki. To są dopiero mistrzowie PR-u. Nie dość, że reklama zadziała na 
nauczycieli jak płachta na byka, to jeszcze ktoś może zapytać o koszty wypro-
dukowania i emisji spotów.
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14˚/3˚
t. odczuwalna 13˚ C
ciśnienie 1032 hPa
wilgotność 51%

Piątek

17˚/6˚
t. odczuwalna 17˚ C
ciśnienie 1025 hPa
wilgotność 47%

Sobota

17˚/8˚
t. odczuwalna 16˚ C
ciśnienie 1018 hPa
wilgotność 48%

Niedziela

7˚/1˚
t. odczuwalna 4˚ C
ciśnienie 1028 hPa
wilgotność 42%

Poniedziałek

10˚/0˚
t. odczuwalna 8˚ C
ciśnienie 1020 hPa
wilgotność 28%

Wtorek

7˚/2˚
t. odczuwalna 4˚ C
ciśnienie 1008 hPa
wilgotność 54%

Środa

4˚/2˚
t. odczuwalna -1˚ C
ciśnienie 1007 hPa
wilgotność 74%

Czwartek
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 SZYMON JANCZYK

Stadion Widzewa w Łodzi już zawsze 
będzie dla Dominika Sokoła miejscem 
wyjątkowym. Jeszcze rok temu napastnik 
Radomiaka Radom grał na boiskach w Mo-
gielnicy czy Głowaczowie. Wówczas sięgał 
po tytuł króla strzelców ligi okręgowej 
z 31 bramkami na koncie. Wcześniej zdobył 
10 goli dla LKS-u Promna. Jeszcze pół roku 
temu „Soczi” o występie na łódzkiej arenie 
co najwyżej marzył i to tylko w ramach 
meczu ligowego, który „Zieloni” mają 
rozegrać w Łodzi w końcówce kwietnia. 
Tymczasem 21 marca 2019 roku przyniósł 
Sokołowi ogromne zmiany. Po pół roku re-
gularnej gry w Radomiaku selekcjoner re-
prezentacji Polski do lat 20, Jacek Magiera 
powołał go na zgrupowanie swojej drużyny.

– Każdy chłopiec od małego marzy, by 
zagrać z orzełkiem na piersi i wysłuchać 
hymnu. Mnie się to udało i to kolejny bo-
dziec do ciężkiej pracy, żeby pojechać na 

mistrzostwa świata do lat 20 – powiedział 
sam zainteresowany po meczu z Japonią 
wygranym 4:1.

Zawodnik pojawił się na boisku w 84. 
minucie meczu i został 23. piłkarzem 
w historii Radomiaka, który zadebiuto-
wał w meczu młodzieżowej reprezen-
tacji Polski. – Myślę, że pokazałem się 
z dobrej strony. Może nie dostałem wie-
le czasu, ale warto łapać każdą minutę, 
zwłaszcza w debiucie w reprezentacji 
Polski – skomentował swój występ Sokół.

Faktycznie kilkakrotnie błysnął. Za-
liczył cztery sprinty, ambitnie walczył 
o odebranie rywalom piłki, a po jego 
zgraniu futbolówki do kolegi z zespołu 
Polacy wywalczyli rzut wolny. Po nim 
bliski zdobycia bramki był Adrian Łysz-
czarz. „Soczi” przy piłce był jeszcze kilka 
razy, nie zaliczył złego zagrania, za to wy-
grał pojedynek główkowy czy przyczynił 
się do kolejnej ofensywnej okazji biało-
-czerwonych.

Trener Jacek Magiera ocenił jego po-
stawę pozytywnie, choć odnosi się to tak-
że do treningów, podczas których szko-
leniowiec mógł dokładniej obserwować 
jego poczynania. – Trenujemy bardzo 
ciężko, to ostatnie zgrupowanie przed 
mistrzostwami, ale z trenerem Magierą 
dobrze się współpracuje. Treningi może 
nie różnią się znacznie od tych w Rado-
miaku, ale wszystko jest bardziej profe-
sjonalne. Kiedy przyszedłem do szatni, to 
było takie wow; jest lepiej niż w drugoli-
gowym klubie. To plus dla mojego rozwo-
ju – wyznał Dominik Sokół.

Zanim jednak „Soczi” pojawił się na 
murawie, poznał kolegów z drużyny. 
A w szatni siedział nie z byle kim, bo m.in. 
z Sebastianem Walukiewiczem, który la-
tem trafi do Serie A. – Lekki stres przy 
wejściu do szatni był, ale zbytnio się tym 
nie przejmowałem. Chciałem pokazać 
swoje umiejętności i myślę, że to mi się 
udało – przyznaje zawodnik Radomiaka.

Sokół na boisku zastąpił swojego 
imiennika, Steczyka. Napastnik rezerw 
Norymbergi to podstawowy snajper 
drużyny Jacka Magiery. – Dominik gra 
w Niemczech, trenuje z pierwszą dru-
żyną grającą w Bundeslidze – mówi 
Sokół. – Dla mnie to tylko bodziec do 
rozwoju – chłopak z drugiej ligi gra w re-
prezentacji Polski, to motywacja, żeby 
grać na równie wysokim poziomie.

Na trybunach łódzkiego stadionu Do-
minik mógł zobaczyć wiele znajomych 
twarzy. Obecna była m.in. rodzina za-
wodnika. – Rozmawiałem z rodziną po 
meczu, byli też moi znajomi. To miłe za-
skoczenie, bo wcześniej o tym nie mówi-
li. To też dodatkowa motywacja – wyznał 
nie kryjąc radości Sokół. – Flagi z nazwi-
skiem jeszcze nie było, może będzie na 
następnym meczu.

Na trybunach tego dnia nie zasiadło 
tylu widzów, ilu przyjdzie na mecz Wi-
dzewa z Radomiakiem, ale doping dla 
reprezentacji Polski był dobrze słyszany. 
Publiczność zdominowały dzieci, które 
obserwowały kilkanaście lat starszych re-
prezentantów kraju i, tak jak niegdyś Do-
minik Sokół, marzyły o tym, by w przy-
szłości zająć ich miejsce.

Reprezentant
z Radomia

Dominik Sokół – napastnik Radomiaka Radom zaliczył debiut w repre-
zentacji Polski do lat 20. Zawodnik wierzy, że w maju wystąpi na mistrzo-
stwach świata, które odbędą się w naszym kraju.

R E K L A M A

Zawody odbyły się w sobotę w hali Ze-
społu Szkół Budowlanych w Radomiu. 
Jak zwykle przy okazji takich imprez nie 
brakowało gwiazd sprzed lat. Walki oglą-
dali m.in. Andrzej Supron, dziś prezes 
Polskiego Związku Zapaśniczego, mistrz 
olimpijski z Atlanty Ryszard Wolny czy 
Stanisław Krzesiński, uważany niegdyś 
za najlepszego technika świata. Byli mi-
strzowie wyglądali na zadowolonych, bo 
talentów nie brakowało, walki juniorów 
stały na niezłym poziomie i było dużo 
rzutów.

To ostatnie jest zawsze szczególnie 
ważne dla kibiców. Dużo rzutów to prze-
cież lekarstwo na nudę, która czasem 
wiała z zapaśniczych mat. O efektowny 
rzut postarał się choćby Patryk Bednarz, 
który w finale wagi 77 kg pokonał przed 
czasem Piotra Szczerbika z Warmii Lidz-
bark Warmiński. – Wyniesienie boczne 
i suples to moja specjalność – śmiał się 
Patryk. Ale wykonanie takiego rzutu to 
trudna sprawa, wymaga czasu i doświad-
czenia. – Przygotowania do turnieju były 
tak ciężkie, że rywale nie mieli szans.

Równie efektownie walczył Konrad 
Kozłowski w wadze do 72 kg. W tym 
przypadku finał też zakończył się po nie-

spełna trzech minutach. – Trudniejsze 
walki miałem w drodze do finału. Też 
wygrałem je przed czasem – podkreślił 
sam zainteresowany.

Radomska ekipa cieszyła się też ze zło-
tego medalu Michała Dybki z PTC Pa-
bianice, który jest jednocześnie uczniem 
radomskiej Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego. Natomiast brązowe medale dla 
Olimpijczyka zdobyli Grzegorz Kunkel 
(55 kg), Maciej Parszewski (60 kg), Piotr 
Chudzik (77 kg), Karol Chudzik (97 kg) 
i Marcel Elias (130 kg).

Walkom przyglądał się trener kadry naro-
dowej juniorów Edward Barsegian. – Talen-
tów nam nie brakuje. Trzeba dużo ciężkiej 
pracy i doświadczenia na arenie międzyna-
rodowej – stwierdził Barsegian.

Za kilka dni rozpocznie się zgrupowa-
nie kadry. Trener Barsegian nie chciał 
zdradzić, kogo zabierze na mistrzostwa 
Europy juniorów, ale nieoficjalnie wia-
domo, że w kadrze znajdą się m.in. obaj 
mistrzowie z Olimpijczyka Radom.

W klasyfikacji drużynowej zwyciężył 
Olimpijczyk Radom,wyprzedzając AKS 
Piotrków Trybunalski i Unię Racibórz.

S

Siedem medali
na macie

Patryk Bednarz i Konrad Kozłowski wygrali mistrzostwach Polski juniorów 
w stylu klasycznym. Olimpijczyk Radom zajął pierwsze miejsce drużynowo.

Po pierwszej kwarcie nic nie wskazy-
wało na tak okazałe zwycięstwo Legii. 
Po pięciu minutach gry przewagę mieli 
radomianie. HydroTruck niemal do koń-
ca szedł punkt za punkt z rywalami, ale 
tuż przed końcem pierwszej partii go-
spodarze objęli niewielkie prowadzenie. 
W drugiej kwarcie legioniści odskoczyli 
„Smokom” zdobywając sześć punktów. 
Skuteczną pogoń zaliczyli jednak Duda 
Sanadze i Adrian Bogucki, dzięki którym 
HydroTruck ponownie prowadził. Ostat-
nie dwie minuty pierwszej połowy to jed-
nak popis Legii, która zdobyła 10 punk-
tów, obejmując wyraźne prowadzenie.

W trzeciej części meczu radomianom 
na chwilę udało się nawiązać walkę z Le-
gią. Potem jednak gospodarze zaliczyli 
dwie akcje dwa plus jeden, które znów 
dały im bezpieczną przewagę. W koń-
cówce kwarty obydwie strony rzucały 

celnie za trzy, ale nie zmieniło to losów 
spotkania. Ostatnie 10 minut zaczęło się 
od minimalnego prowadzenia warsza-
wian. Potem jednak stołeczna drużyna 
zaliczyła dwie serie punktowe, które 
pozwoliły jej przypieczętować pierwsze 
w historii derbowe zwycięstwo.

Najlepszym zawodnikiem „Smoków” 
był Obie Trotter, autor 21 punktów 
i siedmiu asyst. Amerykanin rzucał z gry 
ze skutecznością 70 proc. i trafił 83 proc. 
rzutów z dystansu. Najwięcej zbiórek za-
notował z kolei Artur Bogucki – 8.

Legia Warszawa – HydroTruck Ra-
dom 94:72 (23:21; 20:15; 29:23; 22:13)

HydroTruck: Trotter 21, Sanadze 18, 
Lindbom 11, Bogucki 8, Mielczarek 5 oraz 
Williams 4, Piechowicz 3, Wątroba 2, Neal

SJ

Derby dla Legii
Legia Warszawa po raz pierwszy pokonała HydroTruck Radom w der-
bach woj. mazowieckiego. Stołeczna drużyna wygrała wszystkie kwarty 
i zwyciężyła 94:72.
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ROWEROWA WYPRAWA
DO SKARYSZEWA

Wyjazd: w niedzielę, 7 kwietnia spotykamy się o godz. 10 na parkingu przy supermarkecie Piotr i Paweł 
(al. Grzecznarowskiego) 

do godz. 12 w piątek, 5 kwietnia wyślij SMS o treści: jazda.skaryszew.imienazwisko
na nr 7248. Koszt SMS-a to 2,46 zł bru� o. Otrzymasz SMS zwrotny. 
Należy go zachować i okazać podczas rejestracji na starcie.

Zgłoszenia:
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Mecz miał kapitalne otwarcie dla go-
spodarzy. W 4. minucie gry w pole karne 
z rzutu wolnego piłkę dograł Przemysław 
Wicik, a w zamieszaniu do bramki wpa-
kował ją Wojciech Gorczyca. Już dwie 
minuty później prowadzenie podwyż-
szył Przemysław Śliwiński. Tym razem 
napastnik dobił zablokowane uderzenie 
jednego z piłkarzy Broni po centrze Wi-
cika z rzutu rożnego. Po zdobyciu dwóch 
goli przez gospodarzy gra się uspokoi-
ła, ciekawie było dopiero w końcówce 
pierwszej połowy. Przemysław Śliwiński 
wykorzystał fatalną interwencję wśliz-
giem Kamila Cyrana, wyszedł na sam na 
sam i lobem skierował piłkę do bramki.

Natomiast na trybunach kibice obydwu 
zespołów dążyli do starcia. Swój sektor 
opuścili fani Broni, którzy podbiegli do 
sektora gości. Kiedy ci próbowali wydostać 
się z klatki, „Broniarze” zaczęli się cofać, 
a chwilę później interweniowała policja. 
Ale na boisku Lechii udało się zdobyć 
bramkę do szatni. Przy mocnym uderzeniu 
Kamila Szymczaka skapitulował Jakub Ko-
siorek i do przerwy Broń prowadziła 3:1.

Po zmianie stron odważniej poczynali 
sobie przyjezdni. Lechia stwarzała więcej 
sytuacji, jednak nie potrafiła wpakować 
piłki do bramki. W 50. minucie gry goście 
powinni strzelić kontaktowego gola. Po 

dośrodkowaniu z prawej strony boiska 
i strzale z pięciu metrów piłkę nad po-
przeczką przeniósł jednak Szymczak. Broń 
odpowiedziała strzałem w mur z rzutu 
wolnego autorstwa Przemysława Wicika. 
Niedługo potem wykazał się Jakub Kosio-
rek, który obronił strzał Rafała Nowaka 
z ostrego kąta. Bramkarz Broni popisał 
się jeszcze raz, kiedy sparował strzał głową 
z bliskiej odległości nad poprzeczkę.

Szansę dla gospodarzy stworzył w 67. 
minucie meczu Dominik Leśniewski. Po 
jego rajdzie prawym skrzydłem i zagraniu 
w pole karne strzał oddał jeden z kole-
gów z zespołu, jednak ustrzelił innego za-
wodnika Broni i sędzia wskazał spalone-
go. W drużynie przyjezdnych raz jeszcze 
błysnął Kamil Szymczak, który uderzył 
z woleja z 11 metrów, ale nie trafił nawet 
w światło bramki. Lechia miała aż 10 do-
środkowań z rzutów rożnych, jednak nie 
przyniosły one pożądanego rezultatu. Po 
wejściu na boisko strzał na bramkę ry-
wala oddał też Adam Imiela, ale uderzył 
wprost w bramkarza.

Wynik nie uległ już zmianie i Broń 
dopisała do swojego dorobku cenne trzy 
punkty. W sobotę, 30 marca, radomianie 
zagrają na wyjeździe z Ursusem.

SJ

Trwa dobra passa 
Broni

Broń Radom od czterech meczów pozostaje niepokonana. Teraz rado-
mianie ograli wicelidera rozgrywek, Lechię Tomaszów Mazowiecki.

Spotkanie w pierwszych minutach nie 
było emocjonujące. Dominowały niecel-
ne zagrania, faule i brak pomysłu na ro-
zegranie akcji. W 7. minucie gry zmienić 
to mógł Leandro, który otrzymał dobre 
podanie za plecy obrońców, ale ci zdoła-
li go dogonić i zatrzymać. W 11. minucie 
spotkania doczekaliśmy się pierwszego 
strzału na bramkę – piłkarz Stali tra-
fił wprost w Artura Halucha. W końcu 
skrzydłem urwał się Damian Jakubik, 
zagrał na piąty metr do Adama Bana-
siaka, a ten mając piłkę na wysokości 
brzucha trafił w Łukasza Kornafla.

Golkiper „Stalówki” popisał się kil-
ka minut później. Rafał Makowski 
wypuścił Bruno Luza, ten zaś zaadre-
sował piłkę w pole karne do Leandro. 
Brazylijczyk z kilku metrów strzelił gło-
wą, ale parada Kornafla uchroniła Stal 
przed stratą bramki. Stal odpowiedzia-
ła strzałem Roberta Dadoka z ostrego 
kąta, który wypiąstkował Artur Haluch. 
W końcowych minutach pierwszej poło-
wy obydwa zespoły miały jeszcze okazję 
do zaskoczenia rywala strzałem z dy-
stansu, ale próby te zakończyły się nie-
powodzeniem. Sędzia zakończył pierw-
szą połowę spotkania przy stanie 0:0.

Drugą część spotkania gospodarze 
rozpoczęli od agresywnego ataku. Już 
kilkadziesiąt sekund po wznowieniu gry 
Leandro zagrał w pole karne do Rafała 
Makowskiego, ten uderzył z powietrza, 
ale został zablokowany. Niedługo po-

tem skrzydłem ruszył Adam Banasiak, 
zszedł z piłką do środka boiska i oddał 
mocny strzał z dystansu. Łukasz Korna-
fel zbił piłkę na rzut rożny, a po nim Ba-
nasiak wywalczył faul przy polu karnym, 
który skończył się drugą żółtą i w kon-
sekwencji czerwoną kartką dla Adama 
Waszkiewicza. Pomocnik spróbował 
jeszcze pokonać bramkarza strzałem 
z rzutu wolnego, ale trafił w poprzeczkę.

Przewaga radomian po czerwonej 
kartce dla rywali była coraz bardziej 
widoczna. Stal mocno się broniła i blo-
kowała strzały radomian. Kolejne szanse 
mieli Jakub Wawszczyk i Leandro, jed-
nak wciąż piłka nie wpadła do bramki. 

Tę passę przerwał dopiero faul Bartosza 
Sobotki w polu karnym, który wszedł 
w nogi Leo. Napastnik wykorzystał „je-
denastkę”, a Radomiak nie wypuścił już 
zwycięstwa z rąk.

Radomiak Radom – Stal Stalowa 
Wola 1:0 (0:0)

Bramki: Leandro (84' rzut karny)
Radomiak: Haluch – Wawszczyk, 

Klabnik, Grudniewski, Jakubik – Kar-
wot, Makowski, Kaput (81' Rolinc) – Luz 
(67' Winsztal), Leandro, Banasiak (89' 
Filipowicz)

SZYMON JANCZYK

Wymęczone trzy punkty
Radomiak nie porwał kibiców swoją grą, ale wygrał ze „Stalówką” 1:0. Trzy punkty zdobyte w tym meczu 
pozwoliły „Zielonym” wrócić na pierwsze miejsce w tabeli.
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Michał Żeromiński w ostatnich 
miesiącach nie był w najlepszej formie. 
Zawodnik BKS Radomiak przegrał trzy 
pojedynki z rzędu. Dwukrotnie lepszy 
okazał się Łukasz Wierzbicki, a w grud-
niu zeszłego roku w hali radomskiego 
MOSiR-u Żeromińskiego pokonał 
Mykolę Vovka. – W pierwszej walce 
z Wierzbickim byłem lepszy, w rewan-
żu trochę mi już zabrakło. Natomiast 
pojedynku z Vovkiem w ogóle nie 
powinienem brać – stwierdził Michał Że-
romiński. – Ukrainiec karierę zaczynał 
w wadze półciężkiej i jest zdecydowanie 
większym zawodnikiem. To był mój błąd, 
którego już nigdy więcej nie powtórzę.

Dziś radomski bokser stoczy walkę na 
przetarcie. Na gali organizowanej przez 
Mariusza Grabowskiego w Dzierżo-
niowie Żeromiński skrzyżuje rękawice 
z Oktavianem Gratiim. – Mój rywal nie 
ma okazałego rekordu (cztery zwycię-
stwa i pięć porażek – przyp. red.), ale 
potrafi walczyć – powiedział popularny 
„Żeroma”. – Swoją klasę pokazał cho-
ciażby rok temu w Dzierżoniowie, gdzie 
przegrał dwa do remisu z Michałem 
Leśniakiem. Trzeba na niego uważać, bo 
na pewno będzie niewygodnym rywalem.

Na gali Tymex Boxing Night w Dzier-
żoniowie zaplanowano trzy ciekawe 
pojedynki w wadze półśredniej. Poza 
starciem Michała Żeromińskiego z Ok-
tavianem Gratiim fani będą mogli zo-
baczyć walkę o pas Międzynarodowego 
Mistrza Polski, w której Michał Leśniak 
zmierzy się z Władysławem Gelą oraz 
pojedynek Łukasza Wierzbickiego z My-
kolą Vovkiem, którego stawką będzie ty-
tuł mistrza Polski w wadze półśredniej.

KD

Żeromiński
wraca na ring
Po trzech przegranych z rzędu Michał Że-
romiński chce wrócić na zwycięską ścieżkę. 
Radomski bokser wystąpi dziś (piątek, 
29 marca) na gali boksu zawodowego 
w Dzierżoniowie.

 KRZYSZTOF DOMAGAŁA

Mecz rozpoczął się od moc-
nego uderzenia gospodarzy. 
Po asie serwisowym Alexan-
dra Perreiry Warta prowadziła 
już 5:2, a po błędzie w ataku 
Michała Filipa przewaga za-
wiercian urosła nawet do czte-
rech punktów (11:7). Jednak 
radomianie nie pękli , a po 
punktowej zagrywce Tomasza 
Fornala nawet zbliżyli się do 
rywali na jeden punkt. Później 
radomianie złamali Marcina 
Walińskiego i po bloku na nim 
prowadzili już 20:18. Niestety, 
wtedy ponownie wystrzelił Per-
reira, który posłał dwa asy i na 
prowadzenie wrócili gospoda-
rze (22:20). W końcówce partii 
Warta miała dwie piłki setowe, 
ale w tym momencie Norbert 
Huber dwukrotnie oszukał 
zagrywką Kamila Semeniuka 
i radomianie wyszli na prowa-
dzenie. Ostatecznie pierwsza 
partia zakończyła się blokiem 
Alena Pajenka na Krzysztofie 
Rejno i radomianie wygrali 
29:27.

Po zmianie stron kilka prostych błę-
dów popełnił Michał Filip i Warta szyb-
ko uzyskała przewagę (7:3), ale równie 
szybko ją straciła i po autowym ataku 
Walińskiego to radomianie objęli pro-
wadzenie 10:8. Potem gra się wyrównała 
i dopiero w kluczowych momentach do 
głosu doszli zawiercianie. Najpierw asa 
posłał Michał Masny, a po chwili dwie 
mocne zagrywki dołożył Waliński i War-

ta prowadziła już 23:19. Gospodarze 
utrzymali przewagę do końca i wygrali 
tego seta 25:22.

Trzecia partia rozpoczęła się od ko-
lejnego mocnego uderzenia Marcina 
Walińskiego. Po jego asach Warta pro-
wadziła już 8:5, a radomianie zaczęli 
opuszczać głowy. Jednak wtedy w polu 
serwisowym pojawił się Tomasz Fornal 
i poderwał kolegów do walki. Przy jego 
zagrywce Cerrad Czarni zdobyli pięć 

punktów z rzędu i objęli prowadze-
nie. „Wojskowi” starali się utrzymać 
przewagę, ale w końcówce gospodarze 
jeszcze odrobili straty. Na szczęście 
w kluczowych momentach trzy asy ser-
wisowe z rzędu posłał Wojciech Żaliń-
ski i nasza drużyna wygrała tego seta 
25:22.

Niestety, w kolejnej partii radomianie 
zamiast pójść za ciosem, pozwolili się ro-
zegrać gospodarzom. Warta błyskawicz-

nie zbudowała siedmiopunkto-
wą przewagę, której nie oddała 
do samego końca. Robert Pry-
giel szybko zdecydował się na 
zmiany, a obie strony szykowały 
się do tie-breaku. Ostatecznie 
czwarty set zakończył się zwy-
cięstwem gospodarzy 25:17.

W decydującą partię lepiej 
weszła Warta, która szybko 
objęła prowadzenie 5:2. Rado-
mianie powoli odrabiali straty, 
a po udanej zagrywce Kamila 
Kwasowskiego doprowadzili do 
remisu 9:9. Niestety, po chwili 
serwis zepsuł Tomasz Fornal, 
Michał Filip dał się zabloko-
wać, a Mateusz Malinowski 
zaserwował asa i Warta pro-
wadziła 13:10. Gospodarze już 
tej przewagi nie wypuścili z rąk 
i wygrali tego seta 15:13, a całe 
spotkanie 3:2.

W rywalizacji do dwóch wy-
granych spotkań Warta pro-
wadzi 1:0. Drugi pojedynek 
zostanie rozegrany w niedzie-
lę, 31 marca o godz. 14.45 w ra-
domskiej hali MOSiR-u.

A luron Vir tu Warta Zaw ier-
c i e  –  C e r r a d  C z a r n i  R a d o m 
3:2 (27:29, 25:22, 21:25, 25:17, 15:13)

Warta: Masny, Waliński, Rejno, Ma-
linowski, Ferreira, Gawryszewski, Koga 
(l) oraz Semeniuk, Bociek, Andrzejew-
ski (l), Dosanjh

Cerrad: Vincić, Żaliński, Pajenk, Fi-
lip, Fornal, Huber, Ruciak (l) oraz Kwa-
sowski, Wasilewski (l), Rybicki, Giger, 
Ostrowski

Bitwa przegrana
Po prawie trzech godzinach walki Cerrad Czarni Radom przegrali w Zawierciu 2:3 z miejscowym Alu-
ronem Virtu Wartą w pierwszym meczu ćwierćfinałowym PlusLigi. W rywalizacji do dwóch zwycięstw 
zawiercianie prowadzą 1:0.
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WIOSNA – ACH, TO TY!!!
Aż chce się żyć! Aż chce się śpiewać! Wszystko to wtedy, kiedy z radomskich ulic znika śnieg (miejmy nadzieję) bezpowrotnie, pod drz-
wiami naszych domów robią się kałuże, a ziemia – mimo, że jeszcze zmrożona i szaro-bura – to i tak wydaje nam się już zielonkawa…

Tak bardzo chcemy tej zupełnie innej od 
zimy pory roku. Czasu, w którym wszystko 
budzi się do życia. I nasz psiak jest jakby 
bardziej żywy. Kociak zdecydowanie czę-
ściej znika gdzieś na podwórku i wraca 
straszliwie zmarnowany. Budzimy się rano, 
a tu już prawie robi się widno. Wychodzimy 
z pracy, a tu dopiero zaczyna się ściem-
niać.

W takie dni, które w kalendarzu należą 
jeszcze do lutego, a więc do teoretycznie 
srogiej zimy, wchodząc do sklepów z tru-
dem znajdziemy resztki czapek i szalików, 
natomiast na półkach z napisem „nowa 
kolekcja” widzimy lekkie bluzki i kurtki bez 
podpinek. Gdzieniegdzie na wystawach po-
jawiają się nieśmiałe kurczaki, a w sklepach 
z farbami na wystawie umieszcza się farby 
elewacyjne.

Myślimy, czy to już czas kupować na-
szym paniom lekkie zapachy o nucie aloesu 
i ogórka, a panom fajny żel do włosów, bo 
przecież już nie noszą ohydnej i „swędzą-
cej” czapki!

Na naszych balkonach albo tarasach (to 
u tych bogatszych) odwijamy opatulone na 
zimę doniczki z tujami czy innymi wielolet-
nimi roślinkami. O, a w domu chyba słychać 
jeszcze nieśmiałą muchę, taką zaspaną…

I owoce nam się chce zjeść.
I uśmiechnąć do sąsiadów.
I oddychać pełną piersią! I żyć!
Wiosna – ach, to ty!
Czas najwyższy więc na specjalny, wy-

przedzający kalendarzową wiosnę, ale i tak 
cały wiosenny dodatek, który z przyjemno-
ścią oddajemy w Wasze ręce!

�� Redakcja 
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ul. Kielecka 78, tel. 536 947 732

Kwiecień w naszym salonie 
to czas wiosennie niskich cen!

 Oprawy ogrodowe
 Żarówki
 Alarmy
 Baterie
 Czujniki ruchu 
 Domofony i dzwonki 
 Elektronarzędzia i mierniki 
 Gniazda i łączniki 
 Kable i przewody 
 Kinkiety elewacyjne 

 Latarki 
 Lutownice 
 Opaski kablowe 
 Oprawy oświetleniowe 
 Osprzęt łączeniowy 
 Przedłużacze 
 Rozdzielnice i obudowy 
 Rury termokurczliwe 
 Wentylatory 
 Żyrandole Kinkiety elewacyjne  Żyrandole

ORAZ BOGATA OFERTA W NASZYM NOWYM DZIALE 
Z ARTYKUŁAMI ELEKTROINSTALACYJNYMI

Do współpracy zapraszamy architektów i projektantów
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Bieganie wpływa korzystnie na naszą kondy-
cję fizyczną i psychiczną. Warunkiem koniecz-
nym jest jednak stosowanie się do pewnych 
reguł, dzięki którym sport ten będzie bezpiecz-
ny. – W bieganiu pośpiech jest raczej wrogiem 
niż sprzymierzeńcem. Odpowiednie rozłożenie 
treningu, nieprzetrenowywanie się, jak również 
zadbanie o właściwe buty czy dostosowanie te-
renu do rodzaju obuwia z pewnością pomogą 
nam w osiągnięciu sukcesu – mówi dr Rafał Mi-
kusek, ortopeda i traumatolog ze Szpitala Cen-
trum ENEL-MED.

Dlaczego warto biegać?
Oto kilka powodów, które powinny nas zmo-

tywować do tej formy aktywności: regularne 
bieganie znacznie zwiększa wydajność organi-
zmu; aktywność ta ma wpływ na obniżenie tętna 
i ciśnienia tętniczego; bieganie modeluje syl-
wetkę oraz pozwala spalić zbędny, zgromadzo-
ny w ciele tłuszcz; to sport, który nie wymaga 
drogiego sprzętu, stroju ani karnetu; w trakcie 
biegu uwalniane są hormony szczęścia, które 
znacząco wpływają na poprawę samopoczucia.

Odpowiednie buty to podstawa
Nie jest prawdą, że dobre buty do biegania 

muszą kosztować majątek. Jak zauważa dr Ra-
fał Mikusek: – Powinny one spełniać przede 
wszystkim trzy podstawowe funkcje. Zmniejszać 
ryzyko kontuzji, które jest większe u początku-
jących biegaczy, zapewnić komfort w trakcie 
biegu oraz zmniejszać ból, który może wynikać 
z ewentualnych niedoskonałości, na przykład 
problemów z kręgosłupem czy stawami kola-
nowymi.

Odpowiednie dobranie obuwia zależy w du-
żej mierze od znajomości własnego ciała. Pa-
miętajmy o kilku podstawowych zasadach:

– osoby ze stwierdzonym płaskostopiem 
(tj. stopa podczas ruchu obraca im się do we-
wnątrz) powinny zaopatrzyć się w buty, które 
mają dodatkowe umocnienie od wewnętrznej 
strony;

– początkujący biegacze, którzy w trakcie 
chodu czy biegu stawiają równo stopy, najlepiej 
będą się czuć w butach amortyzujących bez do-
datkowego stabilizatora;

– osobom, które w trakcie biegu przesuwają 
się stopy na zewnętrzne krawędzie, poleca się 
obuwie z mocną amortyzacją.

Warto wiedzieć, że…
Niektórzy z nas przed rozpoczęciem przy-

gody z bieganiem powinni koniecznie zasię-
gnąć porady ortopedy, bądź innego specjalisty. 
Dotyczy to między innymi osób otyłych, z ok. 
20-kilogramową nadwagą, a także ludzi po 40. 
roku życia, którzy powinni przed rozpoczęciem 
przygody z bieganiem wykonać podstawowe 
badania oraz próby wysiłkowe. Pamiętajmy 
również, że problemy z układem krwionośnym 
przy nadmiernym wysiłku mogą przyczynić się 
do wystąpienia stanu zagrażającego nie tylko 
zdrowiu, ale nawet życiu. Istotną informacją jest 
również stan naszego kręgosłupa oraz stawów. 
Bieganie, zwłaszcza na początku, wiąże się ze 
zwiększonym obciążeniem tych partii ciała. Do-
piero umiejętne rozkładanie sił oraz stawianie 
kroków w trakcie treningu uchronią nas przed 
kontuzjami oraz pogłębianiem już nabytych 
schorzeń. – Pamiętajmy, by wsłuchiwać się 
w nasze ciało. Jeśli odczuwany ból utrzymuje 
się po biegu, powinniśmy zgłosić się do ortope-
dy. Szybka reakcja i wprowadzenie określonych 
środków ostrożności mogą nas uchronić przed 
poważną operacją – mówi ortopeda.

⊲⊲ fit.pl

JAK ZACZĄĆ PRZYGODĘ Z BIEGANIEM?
Moda na bieganie nie ustaje. Jednak, jak przekonują ortopedzi, to sport do którego 
trzeba się dobrze przygotować. W przeciwnym razie, zamiast dobrej formy i samo-
poczucia, czeka nas walka z kontuzjami.



IIInr 39

Kierunki kształcenia:

● Technik ekonomista ● Technik logistyk ● Technik spedytor ● Technik eksploatacji portów i terminali 
● Technik handlowiec ● Sprzedawca ● Magazynier – logistyk

Dodatkowo szkoła oferuje:
● Płatne staże dla uczniów – dające możliwość dodatkowego zarobkowania, zaprezentowania własnych umiejętności, zdobycie doświadczenia zawodowego

● Wymianę międzynarodową – dzięki tym działaniom młodzież ma możliwość poznania innego kraju oraz kultury,
ponadto jest to szansa na sprawdzenie swoich możliwości językowych oraz nawiązanie przyjaźni

● Koło logistyczne – współpracuje z innymi polskimi szkołami o podobnym profi lu, 
każdego roku uczniowie uczestniczą w Poznańskim Forum Logistycznym organizowanym przez Politechnikę Poznańską

● Wycieczki przedmiotowe – mają na celu zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem przedsiębiorstw transportowo 
– spedycyjnych, usługowych, produkcyjnych, logistycznych

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
tel. 048 369 93 26  zseradom@wp.pl www.zse.radom.pl
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Wyższa Inżynierska Szkoła 
Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy 

w Radomiu

BUDOWNICTWO

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 Grzybowska 4/6, 26-600 Radom tel. 48 385 13 14 www.wisbiop.pl

Już od marca 2019
w nowej siedzibie

przy ul. Grzybowskiej 4/6
w Radomiu!

STUDIA INŻYNIERSKIE
O PROFILU PRAKTYCZNYM

STUDIA PODYPLOMOWE
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(z certyfikatem TÜV)

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
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BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  
(z certyfikatem TÜV)
m.in. dla:
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•  pracowników służby BHP i pracowników 
    pełniących zadania służby BHP

•  wykładowców i organizatorów szkoleń

•  kandydatów do pracy w służbie BHP

 Grzybowska 4/6, 26-600 Radom tel. 48 385 13 14 www.wisbiop.pl
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Już od marca 2019
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przy ul. Grzybowskiej 4/6
w Radomiu!

PRZESTAŃ TYĆ – ZACZNIJ ŻYĆ!
Kobiety zrobią wszystko, aby się odchudzić, zrzucić zbędne kilogramy. Kobiety kupują setki specyfi ków, które mają rzekomo pomóc im 
zrzucić zbędne kilogramy. Jednak nie zawsze skutecznie...

Szczególnie kobietom bliski jest problem nad-
wagi. Chyba nikt inny nie zna tak wielu sposo-
bów i metod na zmorę naszego życia, jaką są 
zbędne kilogramy. Kobiety, nie bez powodu, są 
najlepszymi odbiorcami super specyfików od-
chudzających. Kupują wszystko, co da im nową 
nadzieję i szansę na poprawienie wyglądu, 
a przede wszystkim samopoczucia.

Należy jednak podkreślić, że w dzisiejszych 
czasach do borykających się z otyłością pań 
szybko dołączają mężczyźni. Nadwaga lub oty-
łość to problem ponad sześćdziesięciu procent 
naszego społeczeństwa. Pozbywanie się kilogra-
mów nie jest więc tylko przemijająca modą, któ-

rej poddają się chcące być na topie kobiety, lecz 
zaczyna być przedmiotem badań lekarzy, die-
tetyków, socjologów i psychologów. Otyłość to 
chore serce i niesprawny aparat ruchu, to mała 
wydolność, a przede wszystkim niska samooce-
na, poczucie inności i alienacji.

Bardzo niewiele osób jest w stanie unieść psy-
chiczny ciężar otyłości. Najczęściej drugi podb-
ródek i „oponka” na brzuchu są traktowane jako 
główne przyczyny niepowodzeń osobistych i za-
wodowych. Zatem ostatnio tak modne i często 
propagowane hasło „Bądź fit” zamiast mobilizo-
wać do zmian w sposobie życia i żywienia staje 
się czerwoną płachtą na „grubego byka”.

Ciężko jest podać prostą metodę na utra-
tę wagi. Odchudzanie jest procesem długo-
trwałym i żmudnym, często przeplatanym 
porażkami. Aby stracić zbędne kilogramy na-
leży przede wszystkim bardzo chcieć, trzeba 
również znaleźć osobę, która pokieruje pro-
cesem chudnięcia. W zależności od stanu 
naszego otłuszczenia, osobą tą może być 
lekarz, dietetyk lub profesjonalnie przygoto-
wany instruktor rekreacji ruchowej. Nie doko-
nam żadnego odkrycia, mówiąc, że najlepsze 
efekty uzyskuje się łącząc odpowiednią dietę 
z prawidłowo przygotowanym treningiem ru-
chowym.

Najskuteczniejsze są zajęcia w grupie, z instruk-
torem. Zmuszają do dużo większego wysiłku niż 
podczas samodzielnej gimnastyki z kasetą video. 
Ponad to są przeprowadzane profesjonalnie, 
a tym samym nie prowadząc do kontuzji. Dodat-
kową zaletą zajęć grupowych jest fakt, iż ćwiczy 
się przy muzyce, co w dużym stopniu ułatwia po-
konanie zmęczenia i uprzyjemnia zajęcia. Podczas 
aerobiku wszystkim ćwiczącym zwraca się uwagę 
na estetykę ruchu i kontrolę własnego ciała, co 
nie jest bez znaczenia szczególnie dla pań.

Aleksandra Zarębska
⊲⊲ fit.pl




