Odciążyć
Tochtermana
Naprzemienne ostre dyżury mogłyby pomóc lecznicy na Tochtermana, na której SOR trafia większość chorych – uważają władze
miasta i dyrekcja Radomskiego
Szpitala Specjalistycznego.
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NAKŁAD 10 000

Fundacja
dla przemysłu

Zdjęcia: Szymon Wykrota

Fundacja Platforma Przemysłu
Przyszłości będzie miała siedzibę
w naszym mieście. – Od Radomia
rozpoczynamy deglomerację, czyli
proces przenoszenia centralnych
instytucji do innych miast – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister
przedsiębiorczości i technologii.
Niewykluczone, że fundacja przeniesie się do dawnej Fabryki Broni,
którą czeka remont.
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Sto lat
po wyborze
Sala obrad Rady Miejskiej Radomia w wyremontowanym ratuszu
będzie nosiła imię Marii Kelles-Krauz – takie stanowisko przyjęli jednogłośnie radni podczas
poniedziałkowej nadzwyczajnej
sesji. Ponadto na ścianie ratusza,
obok wejścia do sali obrad zawiśnie tablica poświęcona pierwszej
przewodniczącej rady.
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Felieton
Adama Hildebrandta
Do widzenia
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Finalistki w obiektywie
R E K L AMA

FILTRY: DPF, SCR

REGENERACJA – SERWIS

– Do finału konkursu Miss Polonia – Ziemia Radomska 2019 zakwalifikowało się 14 pięknych dziewczyn,
które w czerwcu powalczą o koronę i tytuł miss oraz
o kwalifikacje do ogólnopolskiej edycji Miss Polonia
– mówi Ada Skowron, koordynator projektu.

ul. Kielecka 56, tel. 505-505-623
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 Festiwal Majki Jeżowskiej. O godz.
9 w Młodzieżowym Domu Kultury rozpoczną się przesłuchania konkursowe XIII
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Majki Jeżowskiej „Rytm i melodia”. Wstęp
wolny.
 Nowa wystawa w „Malczewskim”.
Muzeum im. Jacka Malczewskiego zaprasza o godz. 12 na otwarcie wystawy „Arktyka i Antarktyda – 200 lat polskich badań
polarnych. Wstęp wolny.
 Spotkanie z Andrzejem Franaszkiem. To już ostatni dzień 42. Radomskiej
Wiosny Literackiej. O godz. 17 w Bibliotece Głównej (ul. Piłsudskiego 12) odbędzie
się spotkanie autorskie z Andrzejem Franaszkiem – krytykiem literackim, autorem scenariuszy filmów dokumentalnych,
sekretarzem Międzynarodowej Nagrody
Literackiej im. Zbigniewa Herberta, zatytułowane „Herbert. Biografia”. Natomiast
o godz. 18 w filii nr 1 MBP (ul. Osiedlowa 9) zaplanowano spotkanie z Elżbietą
Sieradzińską „Wanda Rutkiewicz Jeszcze
tylko jeden szczyt”.
 W kraju róż – Bułgaria nieznana.
Bułgaria... Morze, piękne piaszczyste plaże, malownicze wioski, stare klasztory, wysokie góry, dolina róż... I co jeszcze? Łaźnia (ul. Żeromskiego 56) zaprasza o godz.
17.30 na spotkanie krajoznawcze z prof. dr.
hab. Piotrem Siwkiem z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, znawcą problematyki
i pasjonatem tego malowniczego i ciekawego kraju. W programie spotkania również
quiz i nagrody. Wstęp wolny.
 Promocja książki
w Resursie. O godz.
18 Resursa Obywatelska zaprasza na promocję książki Teresy Ewy
Opoki „Na ścieżkach
zdrowia” i spotkanie
z autorką. Teresa Ewa Opoka jest poetką,
prozaiczką i dramatopisarką. Debiutowała (1983) tomem wierszy „Przypadki”,
jest autorką kilku powieści (m.in. „Wyspa
kobiet”, Wszystko o Edycie”, „Poławiaczka dusz”). Jej dramat „Pątniczki” został
wyróżniony na Festiwalu Sztuk Odważnych w Radomiu (2006), a słuchowisko
„Ósma dziesięć do zmierzchu” otrzymało
II nagrodę w ogólnopolskim konkursie
Teatru Polskiego Radia (2006). Nawiązujący do radomskich wydarzeń Czerwca
'76 spektakl „Uliczna ballada” wystawiono w radomskim teatrze w 2011 roku.
Książka „Na ścieżkach zdrowia”, wydana
przez Instytut Pamięci Narodowej, zawiera zebrane przez pisarkę wspomnienia
12 uczestników radomskiego Czerwca '76.
Wstęp wolny.
 Mery Spolsky w Amfiteatrze. Po
raz pierwszy w Radomiu – Mery Spolsky „Ups! Miło było pana poznać”. Co
kryje się pod tym pseudonimem? Wul-

kan koncertowej energii, fantastyczny
kontakt z słuchaczami, charakterystyczne teksty, muzyczny solo-performance
i samozwańczy pop Spolsky! Do tej pory
napisała ok. 350 piosenek. Kocha i projektuje ubrania, a jej znakiem rozpoznawczym są „pasky”, które pożyczyła sobie od
Beetlejuice’a z filmu Tima Burtona i Grzegorza Ciechowskiego. Początek koncertu
o godz. 20 w Kawiarni Artystycznej przy
ul. Parkowej 1. Bilety po 30 zł w przedsprzedaży, po 35 zł w dniu koncertu na
biletyna.pl i w kasie Amfiteatru (w godz.
9-15). Liczba miejsc ograniczona.
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 Gala festiwalu Majki Jeżowskiej.
O godz. 12 w Resursie Obywatelskiej
odbędzie się koncert galowy XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Majki Jeżowskiej „Rytm i melodia”. Wstęp wolny.
 Koncer t zespołu
Corde. O godz. 18 Łaźnia
(ul. Żeromskiego 56) zaprasza na koncert zespołu Due Corde „W świecie
tańca, folku i muzyki filmowej, czyli muzyka polska na gitarę i klawesyn”.
Zespół Due Corde tworzą gitarzystka
Paulina Małgorzata Garlińska i klawesynistka Magdalena Bąk. W programie
koncertu: Andrzej Cwojdziński „Tango
koncertowe”, Andrzej Bauer „Les imeages du mouvement” oraz Marek Pasieczny
„Sześć melodii ludowych” i „Bangerang!”
oraz Sławomir Kaczorowski „Pezzo alla
tango”. Wstęp wolny.
 Koncert Lady Pank. Borysewicz, jeden z najbardziej uznanych i uzdolnionych
polskich kompozytorów i gitarzystów,
wraz z wokalistą Januszem Panasewiczem
stanowią trzon grupy, która, z krótkimi
przerwami, już od 35 lat błyszczy na polskiej scenie muzycznej. Przeboje „Mniej
niż zero”, „Kryzysowa narzeczona”, „Zamki na piasku” czy „Marchewkowe pole”
na stałe weszły do kanonu polskiej muzyki
rozrywkowej i wychowały już dwa pokolenia słuchaczy. Początek koncertu w klubie
Strefa G2 o godz. 20. Wstęp płatny.
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 W k ręć się w muz ykowanie.
W w Kuźni Artystycznej Amfiteatru (ul.
Daszyńskiego 5) kolejna odsłona cyklu
„Wkręć się w muzykowanie”. Tym razem
organizatorzy zabiorą małych melomanów
do gorrącej Brazylii. Dzieci w sposób aktywny doświadczają ciekawych przygód,
poznając inne kultury i muzykę z różnych
strony świata. Prowadzenie: Kinga Bobienko. Warsztaty o godz. 10 i 12; kupując
bilet, wybieracie godzinę zajęć. Wstęp:
10 zł – wejście rodzinne (1 dziecko + 1 dorosły); bilety na biletyna.pl i w kasie Kuźni
Artystycznej. Liczba miejsc ograniczona.
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Warsztaty
filmowe
[DO]WOLNOŚĆ to projekt społeczny Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr”, który jest
realizowany w ramach cyklu „Wolność 24/7”.
Młodzież z X LO im. S. Konarskiego,
pod kierunkiem artysty wizualnego Piotra Piasty, poprzez spotkania i rozmowy
z ludźmi z różnych środowisk w Radomiu, eksplorowała będzie różnorodne
rozumienie wolności w naszym mieście.
Warsztaty filmowe będą się odbywać się w profesjonalnie wyposażonej
Pracowni Nowych Mediów w Kuźni
Artystycznej. Uczestnicy poznają tajniki
pracy nad filmem dokumentalnym od
pomysłu, poprzez obsługę sprzętu, do
realizacji. Realizacja zdjęć do filmów
zostanie przeprowadzona w przestrzeni
miejskiej Radomia.
– Każdy ma swoje granice postrzegania wolności. Bardzo zależy mi na
wkroczeniu z młodzieżą w możliwe różne środowiska w Radomiu. Chciałbym,
żeby uczestnicy projektu poznali, jak
o wolności opowiadają muzycy, jak wyrażają wolność tancerze, chciałbym eksplorować poczucie wolności z perspektywy osób najstarszych i najmłodszych.
Będziemy się uczyć o postrzeganiu
wolności poprzez różnorodność opinii
ludzi w naszej społeczności – mówi Piotr
Piasta, pomysłodawca i koordynator
projektu [DO]WOLNOŚĆ.
Program trwa od 30 marca do
8 czerwca i zakończy się finałowym pokazem filmów na srebrnym ekranie.

T

Stradivarius
i księga zaklęć
Kim jest dyrygent i jaka jest jego moc? Co
wyczytamy z partytury, a może to jest ta
księga zaklęć? Na te i inne pytania odpowie
najbliższy koncert ROK z udziałem Jerzego
Petersburskiego w roli opowiadacza tej bajki.

T

W niedzielę, 7 kwietnia rozpoczynamy kolejny sezon naszych rowerowych wypraw Co Za Jazda!. Na początek wybierzemy się do Skaryszewa.
Spotykamy się o godz. 10 na parkingu przy supermarkecie Piotr i Paweł
(al. Grzecznarowskiego 29). Trasa do
Skaryszewa, długości ok. 21 km, jest łatwa – prowadzi drogami asfaltowymi.
W tym roku trasy przygotowuje dla nas
Wojciech Kiraga – pasjonat polskich rowerów przedwojennych i ich historii, miłośnik górskich wędrówek, szczególnie po
Tatrach i Bieszczadach,
na co dzień w Radoms k i m To w a r z y s t w i e
Retrocyklistów „Sprężyści”.
– Z Radomia wyjeżdżamy ul. Skaryszewską. Przejeżdżamy
przez Janów i docieramy do Małęczyna. Na
skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem
przejazdu jedziemy
prosto. Dojeżdżamy
do Grzmucina. Ponownie skrzyżowanie
z drogą z pierwszeństwem przejazdu
i jazda na wprost. Mijamy kilka zabudowań i wjeżdżamy w las. Droga prowadzi nas do Wojsławic, do skrzyżowania
w kształcie litery T, na którym skręcamy w prawo – tłumaczy Wojciech Kiraga. – Dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania i skręcamy w prawo. Opuszczamy
Wojsławice i kierujemy się w stronę Kazimierówki. Kilka kolejnych kilometrów
jedziemy w otoczeniu pól i łąk. W Kazimierówce przecinamy drogę główną
Bogusławice – Tynica i dojeżdżamy do
Wymysłowa; na skrzyżowaniu skręcamy
w prawo. W Wymysłowie, na skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu,
skręcamy w lewo. Dojeżdżamy do Skaryszewa.

By wziąć udział w naszej wyprawie,
trzeba do godz. 12 w piątek, 5 kwietnia
wysłać SMS o treści: jazda.skaryszew.
imienazwisko na nr 7248. Koszt SMS-a to
2,46 zł brutto. Otrzymacie Państwo SMS
zwrotny. Należy go zachować 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, poczęstunku i udziału w konkursach
z nagrodami. Można
jednak z tego samego numeru telefonu
zarejestrować np.
kilku członków rodziny czy przyjaciół.
Cały dochód
z SMS-ów przeznaczamy na akcję charytatywną – wsparcie
chorego dziecka. Dotychczas uczestnicy
pomogli opłacić operację serca małego
Marcelka i rehabilitację dzielnej Blanki.
W tym roku przygotowaliśmy sześć
wycieczek z cyklu Co Za Jazda!, a na ich
uczestników czeka wiele niespodzianek.
Dla najwytrwalszych 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.
Serdecznie zachęcamy do rozpoczęcia
z nami sezonu rowerowego.
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23. Festiwal Wielkanocny im.
Ludwiga van Beethovena to jeden
z najważniejszych w Polsce i nie tylko
festiwali muzyki poważnej, na który
składają się światowe gwiazdy klasyki
i debiutujący na europejskich scenach
artyści młodej generacji, wielkie dzieła
symfoniczne, opery i skarby muzyki
kameralnej. Na mapie festiwalu od
wielu lat znajduje się i Radom. W tym
roku Stowarzyszenie Ludwiga van
Beethovena przygotowało specjalną
propozycję z udziałem Radomskiej Orkiestry Kameralnej – koncert rodzinny
na kameralną orkiestrę i narratora
z udziałem znanego artysty Jerzego
Petersburskiego jr oraz Yaniva Segala,
dyrygenta docenianego przez melomanów na całym świecie, zdobywcy wielu
prestiżowych nagród.
Artyści w sobotę, 6 kwietnia o godz.
18 wykonają pełną magii kompozycję
Paula Dooleya „The Conductors Spellbook”. To historia o Tonym Stradivariusie i jego księdze zaklęć, przy pomocy
której może mieć władzę nad orkiestrą.
To doskonała propozycja zarówno dla
dzieci, rodziców, jak i dorosłych melomanów, bo kto z nas nie lubi przenosić
się w zaczarowany świat muzyki?
Koncert „Tony Stradivarius i jego
księga zaklęć” odbędzie się w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych.
Dorosły z biletem kupionym w kasie
ROK może wprowadzić dwoje dzieci
do lat 9 gratis (wejściówki dla dzieci do
odbioru w siedzibie orkiestry przy ul.
Żeromskiego 53)

Co Za Jazda!
do Skaryszewa

Fot. archiwum cozadzien.pl
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Odciążyć Tochtermana

AKTUALNOŚCI
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Naprzemienne ostre dyżury mogłyby pomóc lecznicy na Tochtermana, na której SOR trafia większość chorych – uważają władze
miasta i dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Trzeba także uświadamiać radomianom, że powinni korzystać z punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zamiast z przysłowiowym katarem odwiedzać szpitalny oddział ratunkowy.
O A KA ZMARSKA

– Z informacji dyrektora szpitala
wynika, że zostały wyczerpane wszelkie możliwości obsadzenia dyżurów.
Lekarze mimo proponowanej wysokiej
stawki dyżurowej stanowczo odmawiają pełnienia dyżurów w SOR z powodu
ogromnego przeciążenia pracą na skutek wzmożonej zgłaszalności pacjentów.
Podczas dyżuru zgłasza się przeciętnie
ok. 200 pacjentów. Efektu nie prz yniosły też starania dyrekcji dotyczące
zatrudnienia dodatkowych lekarzy z zewnątrz – mówił kilka dni temu wiceprezydent Jerzy Zawodnik.
Podkreślał, że bardzo duża zgłaszalność na SOR w RSS wynika z jego położenia w centrum miasta, co powoduje,
że zdecydowana większość pacjentów
trafia właśnie tu, a nie na Józefów.
Z powodu braku lekarzy RSS nie jest
w stanie zapewnić w kwietniu pełnej
obsady w module internistyczno-kardiologicznym SOR-u. Takiego dyżuru
nie było 1 kwietnia, dyrekcja lecznicy
obawia się, że podobnie będzie 5, 13, 15,
19 i 23 kwietnia. – Uważamy, że konieczne jest jak najszybsze ustalenie harmonogramu naprzemiennych ostrych dyżurów
na terenie Radomia, ponieważ wiemy, że
szpital na Józefowie jest znacznie mniej
obciążony i ma możliwości przyjmowania
pacjentów – stwierdził wiceprezydent.

Fot. Szymon Wykrota



Na wniosek prezydenta na środę zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie
rady miejskiej, na które zaproszone zostało kierownictwo RSS i Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, przedstawiciele wojewody i sejmiku Mazowsza,
Narodowego Funduszu Zdrowia i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
– Szpitalne oddziały ratunkowe utworzono po to, by trafiali na nie pacjenci
w stanie bezpośredniego zagrożenia życia
lub zdrowia – z zawałem, udarem, ze zła-

maniami, nieprzytomni. Tymczasem część
osób myśli tak: „Nie dostałem numerka
do lekarza rodzinnego, to po osiemnastej
przejdę się na SOR” – mówił na sesji wiceprezydent Zawodnik. – W marcu SOR na
Tochtermana przyjął 4,5 tys. osób, z czego tylko 1516 przywiozły karetki. Byliśmy
z prezydentem Witkowskim w punkcie
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
który jest oddalony o kilkadziesiąt metrów zaledwie od SOR-u. Żadnego chorego tam nie było.

Dyrektor RSS Marek Pacyna tłumaczył, jak ciężka jest dla lekarza praca
na SOR-ze, zwłaszcza teraz, kiedy musi
przyjąć średnio 160-180 osób. – Nawet
lekarze rodzinni mówią swoim pacjentom: „Idźcie na SOR, tam wam zrobią
badania” – stwierdził Pacyna.
Zgodził się z tym stwierdzeniem także Piotr Kowalski, dyrektor Radomskiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego – SOR-y
stały się dla pacjentów najłatwiej dostępnym miejscem. – Bez limitów, bez
czekania pacjent zostanie zdiagnozowany, zbadany i może jeszcze trafi na oddział – zauważył dyrektor RSPR.
Jednak, jego zdaniem, to nie pogotowie odpowiada za oblężenie SOR-u, a co
za tym idzie, zapełnienie np. interny czy
kardiologii w RSS. Bo karetki przywożą
tylko 25 proc. chorych.
– Ale dyżury naprzemienne nie rozwiążą sytuacji na SOR-ach, bo SOR i na
Tochtermana, i na Józefowie musi działać niezależnie od tego, który szpital ma
ostry dyżur – przekonywał Tomasz Skura, prezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. – Karetki będą wozić raz
do jednego, raz do drugiego, ale pacjent,
który przychodzi na SOR, sam wybierze
ten szpital, gdzie ma bliżej.
Ja rosław C h m ielewsk i, dy rek tor
Wydziału Zdrowia Mazowieck iego
Urzędu Wojewódzkiego zadeklarował,
że chętnie spotka się z kierownictwem

MSS i RSS, by spróbować „zoptymal i zować” roz m ieszczen ie pu n k tów
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz miejsc stacjonowania karetek. – Ale jeśli 75 proc. osób trafia na
SOR, zamiast do punktu albo wręcz do
przychodni, do lekarza rodzinnego, to
może należałoby podjąć działania edukujące mieszkańców? – zastanawiał się
dyrektor.
– Prawo pozawala na wprowadzenie dyżurów naprzemiennych, cz yli
w jednym szpitalu dyżur ostry, w drugim
tzw. dyżur tępy, ale tylko wtedy, kiedy
z wnioskiem do wojewody wystąpią dwie
lecznice – tłumaczył wicewojewoda Artur Standowicz. – A taki wniosek do nas
nie wpłynął, zwróciło się tylko miasto.
Po wysłuchaniu przedstawicieli obu
szpitali, RSPR, Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz reprezentantów władz
miasta, województwa i sejmiku przewodnicząca rady miejskiej Kinga Bogusz
zaproponowała przerwę w obradach.
Po to, by goście usiedli w jej gabinecie
i wypracowali jakiś kompromis. Udało się. Ustalono, że w czwartek (już po
zamknięciu tego wydania „7 Dni”) odbędzie się robocze spotkanie, podczas
którego w ypracowana zostanie treść
porozumienia między RSS-em a MSS-em w sprawie dyżurów naprzemiennych. I to porozumienie zostanie przesłane wojewodzie.
REKLA MA
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Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości będzie miała siedzibę w naszym mieście. – Od Radomia rozpoczynamy deglomerację,
czyli proces przenoszenia centralnych instytucji do innych miast – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości
i technologii. Niewykluczone, że fundacja przeniesie się do dawnej Fabryki Broni, którą czeka remont.

O przenoszeniu centralnych urzędów
do Radomia mówiło się wiele podczas
kampanii przed w yborami samorządow y mi. Tera z pier wsza inst y tucja
trafiła do naszego miasta. – Tego typu
działanie, czyli przenoszenie urzędów
centralnych do mniejszych miast, jest
dźwignią rozwojową i pozwala rozwijać
się innym ośrodkom miejskim, nie tylko
stolicy – zauważyła Jadwiga Emilewicz,
która w ubiegły czwartek odwiedziła Radom. – FPPP jest pierwszym tego typu
działaniem, który realizujemy. Wybór
padł na Radom, choć o tę instytucję zabiegały również inne miasta. Jednak za
lokalizacją radomską przemawiała dobra komunikacja, zaplecze akademickie
i lokalna baza przedsiębiorców.
Rangę tego w ydarzenia podkreślił
Adam Bielan, wicemarszałek Senatu
RP. – Od dziś Radom staje się polską
stolicą najnowocześniejszych technologii, stolicą przemysłu 4.0 – powiedział. – To wielki dzień dla Radomia,
ale również dla całej Polski, bo właśnie
dziś rozpoczynamy proces deglomeracji, który jest szansą dla wielu ośrodków
miejskich, które po ostatniej reformie
administracyjnej nieco podupadły.
Jakie znaczenie ma deglomeracja dla
naszego miasta mówił też Marek Suski,
szef Gabinetu Politycznego Prezesa
Rady Ministrów. – To szansa dla Radomia na wzrost gospodarzy i rozwój.
Może w końcu to miasto zacznie wracać
na właściwe tory – stwierdził. – Za Radomiem przemawiało wiele czynników.
Poza bazą uczelnianą czy komunikacyjną, również bogata tradycja przemysłowa, która teraz będzie mogła przejść

Zdjęcia: Artur Sandomierski, Grafit Architekci
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przez kolejną, czwartą już rewolucję.
Głównym zadaniem FPPP będzie
wspieranie polskich firm w dostosowaniu
się do wymagań przemysłu 4.0. – Chcemy
najpierw w Radomiu, a potem w innych
miastach tworz yć centra kompetencji, które będą uczyć przedsiębiorców,
w jaki sposób modernizować działalność
i zwiększać produktywność – wyjaśniała
Jadwiga Emilewicz.
W środę, 27 marca została powołana
rada programowa fundacji, która przyjęła statut. Fundacją będzie kierować prezes Andrzej Soldaty, twórca Inicjatywy
dla Polskiego Przemysłu 4.0 oraz współ-
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Fot. archiwum cozadzien.pl

m.in. w zamian za korzyść majątkową od
jednej z radomskich kancelarii prawnych
wpłynąć na rozstrzygnięcie konkursu na
obsługę prawną jednostek budżetowych
miasta, które jako wiceprezydent nadzorował. Łapówki wynosiły od 1,5 do 6 tys.
zł. Kolejny zarzut związany był z ustawieniem konkursu na
stanowisko kierownika
działu strefy płatnego
parkowania niestrzeżonego w Radomiu.
W ocenie prokuratury
było to działanie na
szkodę interesu publicznego.
Przypomnijmy: Igor
M. chciał dobrowolnie
poddać się karze. Zaproponował karę pozbawienia wolności
w zawieszeniu i grzywna. Do aktu oskarżenia przeciwko byłemu wiceprezydentowi Radomia został dołączony odpowiedni wniosek prokuratora.

R

Kolczyński. – Do końca tego roku opracujemy projekt techniczny i wyłonimy
wykonawcę inwestycji. Liczymy, że odnowiony budynek zostanie oddany do
użytku do końca 2021 roku.
W odnowionej Fabr yce Broni ma
powstać 14 tys. metrów kwadratowych
powierzchni biurowych klasy A. Według wyliczeń pracę znajdzie tam nawet 2 tys. osób. Wśród firm, które będą
miały siedzibę w zrewitalizowanym
gmachu, być możne znajdzie się Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. – Już w tym momencie zapraszam
prezesa fundacji, żeby niez włocznie

po oddaniu do użytku budynku Fabryki Broni przeniósł tam siedzibę swojej firmy. Miejsca, które stworz ymy,
będą idealne do tego typu działalności – oświadczył wiceprezes ARP.
Z renowacji budynku przy ul. Przemysłowej cieszy się Marek Suski. – W tym
historycznym miejscu pracę znajdą tysiące osób. Otworzą się tam nowe firmy – podkreślił Marek Suski. – To podnoszenie rangi ważnych historycznie
miejsc, która na przestrzeni lat zostały
opuszczone, i teraz hula w nich wiatr.
Chcemy te lokalizacje odnawiać i oddawać ludziom, którzy mają otwarte głowy.

Korty w budowie

Kanadyjskie
stypendia

Na dwa lata więzienia w zawieszeniu i karę grzywny skazał sąd Igora
M., byłego wiceprezydenta Radomia. Zdaniem sądu samorządowiec
brał łapówki, które miały być przeznaczone na kampanie wyborcze PiS
w latach 2011-2014.
Sąd Rejonowy w Radomiu wymierzył
oskarżonemu karę łączną dwóch lat pozbawienia wolności warunkowo zawieszoną na okres pięciu lat i kara łączną
grzywny 17 tys. zł. – mówi sędzia Arkadiusz Guza, rzecznik Sądu Okręgowego w Radomiu. – Igor M. ma też zakaz
zajmowania stanowisk
kierowniczych w jednostkach dysponujących środkami publicznymi przez sześć lat.
Ponadto została również zasądzona od
oskarżonego na rzecz
skarbu państwa opłata i wydatki związane
z postępowaniem.
W s u mie ś le d cz y
postawili Igorowi M. osiem zarzutów,
w tym siedem o charakterze korupcyjnym. Były wiceprezydent był oskarżony o przyjmowanie korzyści majątkowych – od października 2011 do stycznia
2015 roku oraz o przekroczenie uprawnień. Zdaniem śledczych CBA miał on

twórca koncepcji Platformy Przemysłu
Przyszłości.
Podczas tego samego spotkania Paweł
Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu przedstawił plan renowacji
dawnej siedziby Fabryki Broni. O tym,
że budynek ma zostać przekształcony
w nowoczesny biurowiec, informowała
w październiku ubiegłego roku minister
Emilewicz.
– Wielkimi krokami zbliża się moment rozpoczęcia renowacji dawnej siedziby Fabryki Broni. Jeszcze przed wakacjami spodziewamy się przystąpienia
do prac przygotowawczych – stwierdził

Już po raz 13. kanadyjska fundacja Polish
Orphans Charity przyzna stypendia uzdolnionej artystycznie młodzieży z Radomia.
– Od 2017 roku dzięki wsparciu
fundacji ponad 260 stypendystów z Radomia mogło rozwijać swoje talenty.
Cieszę się, że przez te wszystkie lata
mogliśmy wspomagać młodych, zdolnych radomian. Nasi stypendyści, np.
Klaudia Kowalik czy Piotr Zarzyka rozwinęli się tak znacząco, że dziś odnoszą
sukcesy promując nasze miasto nie tylko
w Polsce, ale także za granicą – mówi
prezydent Radosław Witkowski.
W tym roku fundacja przyzna 22 stypendia. Jego wysokość wynosi tysiąc
dolarów kanadyjskich. – Stypendium
może być wykorzystane na cele związane
z rozwojem artystycznym, np. na zakup
instrumentów lub materiałów potrzebnych do pracy twórczej, zorganizowanie
wystawy lub opłacenie udziału w warsztatach artystycznych – wyjaśnia pełnomocnik fundacji Krzysztof Gajewski.
Nabór wniosków potrwa do 6 maja.
Wypełnione formularze należy składać
w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu, w pok. 268.
Wnioski można pobrać ze strony BIP
Urzędu Miejskiego w Radomiu. Wręczenie stypendiów nastąpi w okolicach
1 lipca, czyli narodowego święta Kanady.
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Rozpoczęła się budowa kompleksu trzech krytych kortów tenisowych na
Borkach. Inwestycja, której koszt wyniesie ok. 2,5 mln zł, ma się zakończyć w połowie września.
– To inwestycja, którą zapowiadałem
już podczas otwarcia kompleksu ośmiu
odkrytych kortów. Myślę, że wszystkim
nam zależy na tym, by Radom miał
jak najwięcej nowoczesnych obiektów
sportowych – mówi prezydent Radosław Witkowski. – Nowe korty na Borkach na pewno dodatkowo przyciągną
radomian nad zalew, który w najbliższych miesiącach będzie remontowany.
Dzięki tej inwestycji poprawią się też
warunki do uprawiania sportu. Bardzo
nam zależy na tym, by młode pokolenie radomian miało szansę startować
w naszym mieście do wielkiej sportowej
kariery.
Na Borkach jest w tej chwili osiem
kortów o nawierzchni z mączki ceglanej oraz budynek o powierzchni ok.
600 m. kw. z pełną infrastrukturą i zewnętrzną trybuną, w którym znajdują
się m.in. szatnie, magazyn sprzętu, pokoje dla trenerów, sędziów, sala konferencyjna i recepcja. Zimą tenisiści
zmuszeni byli jednak korzystać z kortów pod tzw. balonem. – Współpraca
ze środowiskiem tenisowym na każdym
etapie realizacji poprzedniego zadania
układała się wzorowo. Gdy więc tylko
pojawiła się możliwość, zdecydowaliśmy się na wybudowanie kolejnego
obiektu. Sprawi on, że nasza oferta

tenisowa zostanie uzupełniona i zoptymalizowana – podkreśla Grzegorz
Janduła, prezes Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i realizację hal tenisowych
na Borkach wygrała firma Sport Halls
z Wrocławia. Przy ul. Bulwarowej powstaną trzy, połączone ze sobą hale wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną.
W każdej z nich znajdzie się kort tenisowy z certyfikowaną nawierzchnią akrylową. Korty będą posiadać kategorię
medium lub medium/fast potwierdzoną
stosownym certyfikatem ITF.
Zespół hal zajmie powierzchnię ok.
2,1 tys. metrów. Poszczególne hale będą
miały 37 m długości, ok. 19 metrów szerokości oraz 8 metrów wysokości. Zostaną wybudowane w systemie półbeczek
z łukowatą konstrukcją przykrytą membraną z podwójną powłoką PCV. W okresie zimowym mają być ogrzewane. Dzięki
systemowi otwieranych boków konstrukcji, obiekt będzie mógł być używany również latem.
Koszt inwestycji to blisko 2,5 mln zł.
MOSiR będzie się starał o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Może ono wynieść nawet do 50 proc.
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Sto lat
po wyborze

rokuratura s ra zi
Postępowanie dotyczące nieprawidłowości w Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Struga prowadzi Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód.
Chodzi o niewłaściwe traktowanie
przez personel DPS-u podopiecznych
placówki. O sprawie poinformował magistrat jeden z byłych pensjonariuszy.
Wiceprezydent Jerzy Zawodnik polecił
przeprowadzić kontrolę.
– Kiedy pewne rzeczy zostały potwierdzone, zadziałaliśmy błyskawicznie. Z funkcji został odwołany dyrektor
DPS-u, a my wysłaliśmy odpowiednie
zawiadomienia, aby służby tą sprawą się
zajęły – powiedział nam Zawodnik.
Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód. Śledztwo jest
prowadzone w kierunku niedopełnienia obowiązków przez dyrektora
DPS-u i pielęgniarki. – Niedopełnienie
obowiązków miało polegać na niereago-

waniu na przypadki niewłaściwego traktowania podopiecznych przez personel
ośrodka. Odrębnym wątkiem tego śledztwa jest również badania okoliczności dotyczących znęcania się przez dwie osoby
z personelu DPS nad podopiecznymi – tłumaczy prokurator Beata Galas, rzecznik
Prokuratury Okręgowej w Radomiu.
Śledztwo prokuratury prowadzone
jest z artykułu 231, paragraf 1 kodeksu
karnego, który stanowi: „Funkcjonariusz
publiczny, który, przekraczając swoje
uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3”.
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Nadzwyczajne posiedzenie nieprzypadkowo zwołane zostało na 1 kwietnia.
Tego właśnie dnia przed stu laty pierwsza
w wolnej Polsce Rada Miejska Radomia
wybrała większością głosów na swoją
prezes (przewodniczącą) Marię Kelles-Krauzową – radną PPS i działaczkę
społeczną. Maria była pierwszą kobie-

PPS, gdyż – jak napisała Maria Kelles-Krauz we wspomnieniach – poziom rady
był dość niski. W tej sytuacji jeden z młodych radnych PPS zaproponował kandydaturę Marii. Nie wiadomo, czy było to
przypadkowe zastępstwo, czy raczej znak
czasów. Może był to wyraz pewnych ogólniejszych tendencji manifestujących się
w tamtym okresie – tendencji wolnościowych, równościowych, emancypacyjnych.

T
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-Krauzowej na prezesa rady zaproszony
został Michał Kelles-Krauz. – Chciałbym, w imieniu rodziny, złożyć wielkie podziękowanie przede wszystkim
pani Agacie Morgan, która tak pieczołowicie pielęgnuje pamięć o Marii
Kelles-Krauz w Radomiu i poza nim.
Podziękowania należą się też pani przewodniczącej Kindze Bogusz, która też
przyczyniła się do tej inicjatywy oraz
całej radzie i tym wszystkim, którzy swoją życzliwością wspomagają tak piękne
inicjatywy – mówił Michał
Kelles-Krauz. – Maria
Kelles-Krauz to naprawdę
postać niebywała, z której
Radom może być dumny.
I w dzisiejszym świecie rywalizacji między miastami,
kiedy każde z miast szuka
swojego wyróżnika, Maria
Kelles-Krauz może pełnić rolę swoistego rodzaju
ambasadora. Kogoś, kto
powoduje, że wizerunek
Radomia jest lepszy. Ponieważ Radom już sto lat
temu pokazał, jak może być
postępowy – mówił Michał
Kelles-Krauz. – Myślę, że
może kiedyś zdecydujecie
się państwo nadać jednej
ze szkół imię Marii Kelles-Krauz; dla niej sprawy
edukacji młodych miały zawsze pierwszorzędne znaczenie. Żeby młodzież,
która się w tej szkole uczy, pamiętała
o tych społecznych ideach, które Marii
przyświecały i po to, aby ci młodzi ludzie
nabierali wiary w siebie.
Fot. Piotr Nowakowski

zwiększenie efektywnej dystrybucji ciepła
oraz budowę ścieżek rowerowych czy też
działania edukacyjno-informacyjne.
Nabór wniosków ruszy na początku
kwietnia, a samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 5 mln zł.
W tym roku po raz pierwszy uruchomiony zostanie nowy program wsparcia dla działkowców. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Działkowców będzie można ubiegać się
o pieniądze na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej. Chodzi o działania, dzięki którym poprawi się przestrzeń
do wypoczynku i rekreacji. To ważne
zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych.
Maksymalna kwota wsparcia dla jednego
projektu to 10 tys. zł. Łącznie samorząd
Mazowsza przeznaczy na realizację programu 5 mln zł.
– Po raz pierwszy w tym roku uruchamiamy program pomocowy dla działkowców. To ważne wsparcie, bo umacnia
integrację często wielopokoleniową, ale
też promuje aktywny i zdrowy tryb życia – podkreśla radny woj. mazowieckiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Terenów Wiejskich Leszek Przybytniak.
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Sala obrad Rady Miejskiej Radomia w wyremontowanym ratuszu będzie nosiła
imię Marii Kelles-Krauz – takie stanowisko przyjęli jednogłośnie radni podczas
poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji. Ponadto na ścianie ratusza, obok wejścia
do sali obrad zawiśnie tablica poświęcona pierwszej przewodniczącej rady.

Wsparcie dla ogródków działkowych, polepszenie jakości powietrza i rozwój bazy sportowej – to tylko niektóre z programów uruchomionych przez
samorząd Mazowsza. Na wszystkie sejmik przeznaczy blisko 80 mln zł.
– W tym roku po raz kolejny uruchamiamy programy wsparcia skierowane do
sołectw i gmin, na infrastrukturę sportową, edukację i ekologię czy wsparcie dla
OSP. Po raz pierwszy przeznaczymy z naszego budżetu środki na wsparcie działkowców, a także doposażenie pracowni
informatycznych i językowych – wylicza
wicemarszałek Rafał Rajkowski. – Mamy
świadomość, jak ważna dla mazowieckich
wsi i małych miejscowości jest nasza pomoc. Chociaż są to niewielkie granty,
pozwalają na zaspokojenie wielu potrzeb
inwestycyjnych mieszkańców Mazowsza.
Mazowiecki Instrument Wsparcia
Ochrony Powietrza to pilotażowy program samorządu woj. mazowieckiego.
Jego głównym celem jest polepszenie
jakości powietrza. O pomoc będą mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie
i wiejsko-miejskie. Dofinansowanie zadania może wynieść do 50 proc. kosztów
kwalifikowanych i nie powinno przekroczyć 200 tys. zł. Przyznane fundusze
gminy mogą wykorzystać m.in. na zakup
narzędzi do kontroli palenisk domowych,
tworzenie terenów zielonych czy zakup
systemu służącego do informowania o jakości powietrza. Wsparcie będzie mogło
być przeznaczone także na zakup rowerów miejskich, oczyszczaczy powietrza
do budynków użyteczności publicznej,

AKTUALNOŚCI

tą w Polsce, a prawdopodobnie także
w Europie, której powierzono tak ważną
funkcję.
O realizowanej przez Marię Kelles-Krauzową koncepcji zarządzania
publicznego mówiła dr Agata Morgan, autorka tekstu o pierwszej prezes
rady„Prezesem została kobieta” w książce „Ich ślady. Kobiety w historii Radomia, przedstawicielka stowarzyszenia
Miastotwórczość. Przypomniała m.in., że
Kelles-Krauzowa była jedną z pomysłodawczyń i organizatorek Wiecu Kobiet
Polskich, który w kinie Corso odbył się
3 listopada 1918 roku, a na którym radomianki domagały się dla siebie praw
wyborczych; chodziło im także o wyzwolenie się spod kurateli mężczyzn. – Możemy powiedzieć, że Maria Kelles-Krauz
umiała odczytywać nastroje społeczne
i nadawać im formy organizacyjne. To
bardzo ważny talent w szeroko pojmowanym przywództwie – zauważyła dr
Morgan.
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9 marca 1919 roku odbyły się pierwsze
samorządowe wybory, w których kobiety
miały już zarówno czynne, jak i bierne
prawo wyborcze. Maria Kelles-Krauz
uzyskała mandat z list PPS i była jedną
z trzech kobiet w radzie. – Maria Kelles-Krauz została wybrana prezesem rady
miejskiej niejako w zastępstwie swojego
męża, Stanisława Kelles-Krauza, który
także zdobył mandat radnego i był przewodniczącym radomskiej struktury Polskiej Partii Socjalistycznej. Zdecydował
się jednak nie zasiadać za stołem prezydialnym i pozostać na sali obrad, by móc
zabierać głos w imieniu klubu radnych

Bez względu na motywy jej wyboru Maria mogła się nie zgodzić, schować się za
wygodną wymówką, której zresztą często
używają kobiety: „nie, dziękuję, ja sobie
nie poradzę”. Nikt by jej nie winił. A jednak znalazła w sobie dość odwagi i determinacji, by podjąć wyzwanie, i przez dwie
kadencje pracowała jako przewodnicząca
rady miejskiej. W tym okresie przewodniczyła ponad 170 posiedzeniom.

R
Dr Morgan znalazła się – wraz z obecną przewodniczącą Rady Miejskiej Radomia Kingą Bogusz i Piotrem Sztuką,
prezesem fundacji Dom Wschodni w Radomiu – w grupie inicjatywnej, która postanowiła uczcić Marię Kelles-Krauzową
pamiątkową tablicą. Zaprojektował ją
prof. Zbigniew Kamieński, a wykonały
zakłady kamieniarskie rodziny Staniszewskich i zakład fotograficzny Wykrotów. W poniedziałek tablica została zaprezentowana radnym; nastąpiło nawet
jej symboliczne odsłonięcie.
– To bardzo ładne zdjęcie Marii Kelles-Krauz. Możemy być dumni z jej urody i z jej rozumu – zauważyła dr Agata
Morgan.
Tablica – jest już zgoda konserwatora
zabytków – zostanie wmurowana w ścianę ratusza, w którym obradowali radni
w międzywojniu i gdzie za kilkanaście
tygodni przeniesie się obecna rada. Jej
odsłonięcie zaplanowano na 4 września – w 50. rocznicę śmierci Marii.

S

R

S R

Na poniedziałkowe posiedzenie
w setną rocznicę wyboru Marii Kelles-

S

S

Na poniedziałkową sesję przygotowany
został projekt stanowiska rady w sprawie
nadania sali obrad w ratuszu imienia Marii Kelles-Krauz. Podpisało się pod nim
17 radnych z wszystkich klubów.
„W setną rocznicę powołania na funkcję Prezesa Rady Miejskiej w Radomiu
kobiety Marii Kelles-Krauz Radni Rady
Miejskiej w Radomiu stoją na stanowisku,
że należy w godny sposób upamiętnić postać kobiety, która w tych niełatwych
czasach działała w szczególny sposób na
rzecz radomskiej społeczności oraz wybitnie wpisała się w historię naszego miasta.
Tym samym postanawiają, że Sala Obrad
w radomskim Ratuszu, do którego przeniesiona zostanie Rada Miejska będzie
nosić imię Marii Kelles-Krauz” – czytamy
w stanowisku. – „W 2018 roku obchodziliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę
Polskę Niepodległości. Była to rocznica
szczególna, gdyż w Polsce kobiety uzyskały prawa wyborcze właśnie po odzyskaniu
przez nasz kraj suwerenności. W praktyce
do pierwszych wyborów doszło wiosną
1919 roku. W Radomiu w wyborach do
Rady Miejskiej, mandat zdobyła Maria
Kelles-Krauz, która została pierwszą
w Polsce Przewodniczącą Rady Miejskiej”.
Za przyjęciem stanowiska głosowało
16 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie
wstrzymał się do głosu.
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Już po raz drugi Radomska
Grupa Mediowa organizuje
konkurs Miss Polonia – Ziemia
Radomska 2019.
W ramach konkursu odbyły
się dwa castingi, podczas
których wybranych zostało
14 finalistek. Powalczą one
w czerwcu o tytuł i koronę Miss
Polonia – Ziemia Radomska
2019 oraz o kwalifikacje do
edycji ogólnopolskiej. Zanim
jednak finalistki zaprezentują
się na gali finałowej, czekają
na nie treningi, sesje zdjęciowe
oraz liczne wydarzenia,
a przede wszystkim tygodniowe
zgrupowanie.

1

Urszula Dąbrowska

2

Aleksandra Kosiacka

1

2

3

8

9

10

3 Karolina Kamińska
4 Patrycja Gołda
5 Natalia Celej
6 Zuzanna Leszczyńska
7

Karolina Kaczor

8 Wiktoria Traczyk
9 Angelika Słowińska
10 Aleksandra Durak
11 Anna Kwiatek
12 Klaudia Fijałkowska
13 Pamela Jaros
14 Dominika Domagała
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WOKÓŁ NAS

Jest taka ulica w Radomiu

NieObiektywnym
okiem

Kilkudziesięciu patronów radomskich ulic i placów to osoby wielce dla Radomia – jego historii, życia politycznego, 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.

Jastrzębskiego
Janiszpol, Nowiny Malczewskie
Między ul. Stefana Banacha a Sołtykowską,
równoległa do ul. Bieszczadzkiej

Walenty Jastrzębski urodził się 14 lutego 1899 roku w Wierzbicy koło Radomia. W Wierzbicy mieszkał wraz z rodzicami i czworgiem rodzeństwa do 1912.
Wtedy to rodzice kupili gospodarstwo
rolne we wsi Józefów (gmina Gębarzów) i tam przeniosła się cała rodzina
Jastrzębskich.
W 1914 roku Walenty, za pośrednictwem pisma „Zaranie”, zetknął się
z ruchem ludow ym. Pięć lat później
został powołany do służby wojskowej
i wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
Mając 27 lat, w roku 1926, wstąpił
do Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, a pięć lat później zorgan i zowa ł koła , z jed noczonego ju ż ,
Stronnict wa Ludowego we wsiach:
Polany, Wierzbica, Kowala, Orońsko i Wolanów. W 1934 roku na zjeźd z ie pow iatow y m SL Wa lent y Jastrzębski został w ybrany prezesem
Związku Powiatowego w Radomiu.
Tuż przed w ybuchem wojny zorganizował obchody Święta Ludowego
RE K L A MA

w Wolanowie oraz wielk i wiec ant ysanac yjny w Guzowie, gdzie do-

sz ło do k r waw ych sta rć z pol ic ją .
Walenty Jastrzębski był też znanym
działaczem samorządowym; na forum
sejmiku radomskiego i w Zarządzie
Powiatow ym Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Radomiu w ystępował
przeciwko rządom sanacji. W 1936 roku
został nawet uhonorowanym listem
pochwalnym od przywódcy ludowców,
Wincentego Witosa, który przebywał
wtedy na emigracji.
Po napa ś ci Niem iec na Polskę
1 września 1939 roku, ponownie zmobilizowany, Walenty Jastrzębski brał
ud z ia ł w k a mpa n i i . Ud a ło mu się
po klęsce uniknąć niewoli i wrócić do
domu. 13 czer wca 1940 roku powołał konspiracyjne kierownictwo ruchu
ludowego na powiat radomski. Wraz
z Janem Kaweckim i Stanisławem Podrygałłą tworzył pierwszą trójkę Rocha.
We wrześniu pojechał do Janowic koło
Sz ydłowca, gdzie powołano gminne
trójki Rocha w powiecie radomskim;
m ia ł y za zada n ie orga n i zować si ł y
zbrojne ruchu ludowego.
Dalsza praca konspiracyjna Jastrzębskiego zostaje przerwana – 25 stycznia
1941 roku został aresztowany przez
gestapo. Po dwumiesięcznym pobycie
w katowni przy ul. Kościuszki został
wywieziony do Auschwitz, gdzie został
zamordowany.
Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Oświęcimskim.
29 marca 1985 roku Miejska Rada
Narodowa nazwała ulicę w Janiszpolu
imieniem Walentego Jastrzębskiego.

KA

Zdjęcia: Piotr Nowakowski

Ulica Walentego

Do widzenia
Coś się zaczyna i coś się kończy. Po ponad dwóch latach miejsce
w „7 Dniach”, które do tej pory zajmowały moje felietony, się zwolni.
Decyzja o wycofaniu moich tekstów nie była podjęta przeze mnie, ale
chyba dobrze się stało. Może się trochę wypaliłem, może potrzebna mi
przerwa w pisaniu. Z szacunku dla czytelników, których było naprawdę
sporo, postanowiłem podsumować spędzony z nimi czas i zwyczajnie się
pożegnać.
Zaczęło się banalnie. Długo broniłem się przed pisaniem felietonów.
Zmieniło się to 26 stycznia 2017 roku. Pierwszy felieton „Potęgą
stoczniową byliśmy od zawsze” nie miał jeszcze swojej stałej rubryki.
Ta pokazała się dopiero na początku lutego. Od tego czasu udało mi
się zebrać swoje grono czytelników. Zarówno tych, którym podobały
się moje felietony, jak i tych, którzy krytykowali wszystko – niezależnie
o czym pisałem. Lubiłem czytać ich opinie. Często mnie bawiły. W tym
momencie chciałem pozdrowić mojego stałego hejtera, który regularnie
przekręcał moje nazwisko. Wszak zawsze powtarzałem: „szanuj hejtera
swego, bo możesz nie mieć żadnego”. Mimo głosów krytyki (i mimo
nazwy „NieObiektywnym okiem”) starałem się zachować obiektywizm.
Nie krytykowałem konkretnych ugrupowań, ale głupotę poszczególnych
osób, a ciosy starałem się rozdawać po równo. Tak, aby żadnego
ugrupowania nie faworyzować. Oczywiście za dobre pomysły, ciekawe
projekty czy też działanie dla dobra miasta i jego mieszkańców nie raz
chwaliłem niektórych polityków czy lokalnych działaczy. Starałem się
pisać o sprawach lokalnych, pisać zabawnie, tak żeby po prostu moje
teksty dobrze się czytały. Czy mi się to udało? Sam nie wiem – zwłaszcza
słysząc opinie redakcyjnej koleżanki, która zawsze (no, może poza
jednym wyjątkiem) twierdziła, że czytanie tego, co napisałem, to istna
męczarnia.
W tym czasie często spierałem się też z poprzednim dyrektorem.
O czym mogę napisać, a czego lepiej nie poruszać. Dwa razy starliśmy
się na tyle, że o tym, co może, a co nie może pójść, musiał decydować
prezes. Często w tekstach starałem się przemycić moją niechęć do
jednego gatunku muzyki – do disco polo.
Co w tym czasie było miłe? Na pewno listy od czytelników, a możecie
mi wierzyć, że trochę ich było. Cieszyło to tym bardziej, gdyż w obecnych
czasach ta forma komunikacji jest raczej zapomniana. Teraz ludzie,
zamiast odręcznie napisanego listu wysłanego tradycyjną pocztą,
wolą e-maile. Miłe było, że czytelnicy czasami osobiście przychodzili do
redakcji, abym poruszył w tekstach problem, z jakim do mnie przyszli.
Zawsze starałem się im jakoś pomóc.
Czasem były miłe i zaskakujące momenty. Choćby wtedy, gdy
spotkałem na ulicy moją polonistkę z liceum. Pogratulowała tekstów
i stwierdziła, że lubi je czytać. Nie wiem, czy mówiła szczerze, czy przez
grzeczność, bo chyba nikt w liceum nie obstawiałby, że w dorosłym
życiu będę zajmował się jakimkolwiek pisaniem, ale na pewno było
to bardzo miłe. Miłe było też, gdy kiedyś idąc na autobus, podszedł do
mnie nieznany człowiek i tak po prostu pogratulował ostatniego tekstu.
Jedno jest pewne – nie znikam zupełnie. Moje felietony choć rzadziej
i bardziej okazjonalnie będą się pojawiać nadal w wersji internetowej
na portalu cozadzien.pl. Nie odchodzę z Radomskiej Grupy Mediowej,
nie zostałem też z niej zwolniony. Po prostu teraz będę się zajmował
trochę więcej częścią telewizyjną. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że
studiowałem operatorkę, a realizacja telewizyjna to mój konik.
Do widzenia, a może bardziej – do następnego przeczytania.
ADAM

D RA DT
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Jak pracować z dziećmi z autyzmem?
dziej obciążone są mamy, bo to one przede
wszystkim przebywają z dziećmi. Ojcom
jest łatwiej, w związku z tym, że zarabiają
na dom, więc te kilka godzin spędzają poza
nim i mają więcej tzw. odsapki. Natomiast
forma pracy w małej grupie daje możliwość
rozmowy z terapeutą i bezpiecznego opowiedzenia o swoich trudnościach. Wtedy
możemy uzyskać wsparcie i konkretny sposób działań, a to bardzo często jest najważniejsze. Przyprowadzając dzieci do różnych
placówek – tak jak Wróbelek – rodzice poznają się nawzajem, spotykają i wymieniają
doświadczeniami.
Ma pani bardzo bogate doświadczenie
zawodowe. Pracuje pani jako psycholog

Z Marią Kacperską,
psycholog w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Wróbelek”
przy ul. Paderewskiego
19 w Radomiu rozmawia
Michał Tarnowski.
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który obchodzimy 2 kwietnia, to
wyjątkowe święto. W jakim celu zostało
wprowadzone?
– Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
został wprowadzony, żeby zwrócić uwagę
społeczeństwa na obecność autystyków
w otaczającym nas świecie. Jednym z celów
jest również podnoszenie świadomości dotyczącej autyzmu. Bo dzieci z tym problemem
zachowują się inaczej, np. mają inne nawyki
żywieniowe, częste napady złości czy paniki,
a dodatkowo problemy ze snem. To wszystko
jest dla rodziców ogromnym stresem. Dlatego
trzeba o tym mówić, uświadamiać społeczeństwo, że takie dzieci są wśród nas. Trzeba
uczyć tolerancji na inność i postrzeganie dru-

giego człowieka jako kogoś naturalnego. Ten
dzień ma także na celu przybliżenie sposobów
zachowań wobec osób dotkniętych tym problemem. Dodatkowo chcemy pokazać rodzicom, że nie pozostają z tym problemem sami.
Co wpływa na poprawę funkcjonowania
dzieci z autyzmem? Jakie techniki terapeutyczne stosujecie w Niepublicznym
Punkcie Przedszkolnym „Wróbelek”?
– Są różne schematy funkcjonowania dziecka autystycznego, bo każde z nich prezentuje zestaw specyficznych dla siebie trudności.
Dlatego też najważniejsza jest praca nastawiona na indywidualny dobór różnych oddziaływań terapeutycznych, jak chociażby praca
w małych grupach. Natomiast praca podczas
terapii indywidualnej daje efekt w odniesieniu
do specyficznych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych każdego dziecka. Jest to terapia
psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
czy terapia integracji sensorycznej.
Są też różne formy terapii prowadzonej
z rodzicami. To niezbędny element procesu
terapeutycznego, ponieważ zajęcia realizowane w przedszkolu, bez kontynuowania
ich w środowisku domowym, nie przynosiłyby spodziewanych efektów. Dlatego
prowadzimy grupę wsparcia dla rodziców,
w czasie której mamy możliwość przybliżania im sposobów reagowania na różne
problemy z własnymi dziećmi. Instruujemy

od 30 lat. Dlaczego lubi pani pracować
z dziećmi?
– Lubię pracować z dziećmi i dorosłymi,
bo lubię pomagać. Uważam, że tyle z nas
zostaje, ile damy od siebie. Natomiast zajmowanie się dzieckiem, wyprowadzanie
go z różnych trudności, daje nam możliwość rozwijania jego potencjału. W pracy
z dzieckiem mamy możliwość wpływania
na jego rozwój i kształtowania osobowości. Wówczas efekty są nieporównywalnie większe niż w stosunku do osób dorosłych, które mają „zależałe” problemy.
Oczywiście poprawa u dorosłych jest
możliwa. Z dziećmi pracuje się na pewno
trochę trudniej niż z dorosłymi, ale efekty
są czymś cudownym.

ich, jakie ćwiczenia i w jaki sposób mogą
prowadzić ze swoimi dziećmi w domu. Ta
praca dotyczy także budowania relacji wewnątrzrodzinnych, zaangażowania rodzeństwa w proces terapeutyczny.
Oczywiście najlepsze efekty uzyskuje się
wtedy, kiedy diagnoza jest postawiona jak
najwcześniej. Najlepiej przed piątym rokiem
życia. Dzieci są wówczas objęte kształceniem specjalnym i wczesnymi formami
wsparcia. Praca terapeutyczna musi być intensywnie prowadzona przez ok. 30-40 godzin tygodniowo, tylko wtedy uzyskuje się
najlepsze efekty.
Czy i jak rodzina może wpływać na
uzyskiwanie efektów terapeutycznych?
– Rodzice dzieci autystycznych żyją
w ogromnym stresie. Są narażeni na brak
tolerancji i akceptacji społecznej. Dlatego tacy rodzice muszą przede wszystkim
nabrać dystansu do tej sytuacji. Muszą
uświadomić sobie, że najważniejsza jest akceptacja własnego dziecka i podchodzenie
z dystansem do tego, co dzieje się na zewnątrz. Uważam, że ogromnie istotne jest,
żeby rodzice wspólnie z dzieckiem uczestniczyli w terapiach i przechodzili przez ten
proces. Wzajemne wspieranie jest najważniejsze, równie ważne jest jednoznaczne
i zarazem jednomyślne podejmowanie różnych działań. Praktyka pokazuje, że najbar-

ul. Paderewskiego 19, tel. 602 308 689, e-mail: nppwrobelek@gmail.com
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PO GODZINACH

Piątek

20˚/9˚

t. odczuwalna 20˚ C
ciśnienie 1009 hPa
wilgotność 40%

Sobota

14˚/9˚

A to zgrywus

Przewodniczący klubu radnych PiS to niezły zgrywus. 1 kwietnia o godz. 19.37 zamieścił na swoich stronach na Facebooku oświadczenie, w którym poinformował, że z przyczyn osobistych rezygnuje z zaszczytnej funkcji. 2 kwietnia z rana
oświadczenie zniknęło. I teraz już nikt nie wie – nawet sami radni PiS-u – czy
rezygnacja została złożona na serio, czy dla żartu.

t. odczuwalna 13˚ C
ciśnienie 1008 hPa
wilgotność 69%

Niedziela

Witamy w ciemnogrodzie

18˚/7˚

Jak już jesteśmy przy 1 kwietnia, to równie nieprawdopodobnie zabrzmiała informacja o niemalże rytualnym paleniu książek i zabawek przez kilku księży
w Gdańsku. W zasadzie to do dzisiaj nie mogę w to uwierzyć. Na stosie znalazły
się maski i ﬁgurki, które kojarzą się z innymi religiami i wierzeniami, parasolka
z Hello Kitty, książki o Harrym Potterze i „Zmierzch”. Sprawa obiegła lotem błyskawicy zagraniczne media, a księża dostali mandat za palenie niebezpiecznych
substancji. Sprawa traﬁła nawet do prokuratury. Ciemnogród w naszym kraju
ma się dobrze, a nawet jest w natarciu.

t. odczuwalna 18˚ C
ciśnienie 1004 hPa
wilgotność 47%

Poniedziałek

19˚/9˚

Z pożółkłych szpalt

19˚/9˚

Dożywianie niemowląt

Dnia 23 b. m. w kolonji Polany, gminy
Zalesice, wybuchł pożar w zagrodzie gospodarza Jana Piątka, wskutek czego spalił się
wierzch domu mieszkalnego, obora, stodoła,
chlew, oraz narzędzia rolnicze. Ogólne straty wynoszą 5000 zł. Pożar powstał wskutek
wadliwego urządzenia komina. Wypadku
z ludźmi nie było.
Słowo nr 74, 29 marca 1929

Stacja Opieki nad Matką i dzieckiem oraz
„Kropla Mleka” prowadzi w Radomiu niezwykle pożyteczną działalność w dziedzinie
zdrowia publicznego.
W szerokim zakresie przeprowadzane jest
zwłaszcza dożywianie niemowląt, które pochłania rocznie około 1000 zł.
O rozmiarach tej akcji świadczy fakt, że
dziennie rozdaje się 110 litrów mleka pasteryzowanego i odżywcze mieszanki, zawierające płatki owsiane, ryż, cukier, środki lecznicze – lacton, larosan, tran i inne. „Kropla
Mleka” zaopatruje niemowlęta w flaszki,
mamki a w wyjątkowych wypadkach również w wyprawki.
Niedawno założona została z inicjatywy
Ubezpieczalni Społecznej filia stacji „Kropli
Mleka” na ul. Słowackiego, korzystająca
z pomocy głównej stacji „Kropla Mleka”,
istniejącej przy Zarządzie Miejskim.
Prawo korzystania ze Stacji mają w zasadzie wszyscy mieszkańcy Radomia. Za
środki leczniczo-odżywcze dla niemowląt
pobierane są drobne opłaty. Bezrobotni
otrzymują świadczenia darmo.
Trybuna nr 14, 2 kwietnia 1937

Pokrzywdzeni zmarli...
W budżecie na rok 1937-38 obniżono
zarówno wydatki na oględziny zwłok i na
dezynfekcję grobów.
Słusznie dr Fastman zapytał, czy Zarząd miejski liczy na mniejszą śmiertelność
w Radomiu.
Trybuna nr 14, 2 kwietnia 1937

Wysokie opłaty
w Bibliotece Miejskiej

Wiara czyni cuda

Wtorek

Pożar

Z terenu wyższych uczelni krajowych
otrzymujemy alarmujące wiadomości że
prym w awanturach akademickich dzierżą
absolwenci szkół radomskich.
(…) Próbkę „fantazji” akademickiej mieliśmy niedawno w Radomiu, gdy dwaj studenci wywołali w stanie pijanym awanturę
w kawiarni Przybytniewskiego.
Przygotowanie do zawodu „akademickiego” jest daleko ważniejsze.
Wielkie poruszenie wywołała swego
czasu awantura kilku gimnazików w kinie
Apollo. Jak się okazało uczniowie z tarczami
na rękawach byli pijani do nieprzytomności.
Nie chcemy przeceniać niebezpieczeństwa płynącego z demoralizacji młodzieży. Niemniej faktem jest, że winę tego
stanu ponoszą w części nasi pedagodzy,
nie reagujący zbyt ostro na wybryki młodzieży.
Demoralizacja prowadzi do czynów niepoczytalnych, których świadkami jesteśmy
na wyższych uczelniach.
Trybuna nr 14, 2 kwietnia 1937

Rzeź brzóz na Malczewie – donosi lokalna redakcja GazWyb-u, opisując nielegalną wycinkę drzew. A skoro można mówić o rzezi brzóz, to uprzejmie donoszę, że
cały czas mamy do czynienia z zagładą traw. Aż strach się bać, jakie będą nagłówki, kiedy w ruch pójdą kosiarki i nożyce do żywopłotów.

t. odczuwalna 19˚ C
ciśnienie 1004 hPa
wilgotność 49%

rzez Szymo a ykrotę

„Pedagogika” radomska i jej
skutki

Co za rzeź
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Biblioteka Miejska zastępuje w Radomiu
zarówno kulturę jak i sztukę... Pochłania
ona w każdym razie wszystkie prawie fundusze na ten cel.
Korzystanie z Biblioteki Miejskiej staje
się coraz trudniejsze. Opłata za abonament
jednej książki wynosi 1 zł, czyli więcej, niż
w innych bibliotekach prywatnych, nie korzystających z tak olbrzymich subwencyj.
Abonenci Biblioteki Miejskiej pokrywają
gros wydatków rzeczowych, wnosząc rocznie zł. 4500.
Gdyby nie olbrzymie wydatki personalne
w wysokości ponad 9 tys. zł. rocznie –#699
Biblioteka Miejska mogłaby przestać zajmować
się krzewieniem „kultury i sztuki” i awansować na przedsiębiorstwo handlowe.
Trybuna nr 14, 2 kwietnia 1937

5
1
2

t. odczuwalna 20˚ C
ciśnienie 1008 hPa
wilgotność 55%

Środa

16˚/10˚

t. odczuwalna 16˚ C
ciśnienie 1010 hPa
wilgotność 65%

Ale jaja!

Przełożony pani poseł – minister Marek, zwany przez złośliwców „Carycą”, również miał swój mocny akcent i to artystyczny. Podczas corocznej akcji malowania
świątecznych jajek w Łaźni zdeklasował konkurencję malując pięknego koguta.
Kogut to bardzo ciekawy wybór. Jest symbolem waleczności, czujności, ale również i płodności. Wypisz, wymaluj – polityk. Polecam licytować.

Minister raz jeszcze

Kilka dni później, w porannej rozmowie Radia Rekord i TV Dami, minister stwierdził, że za rządów PiS-u w Radomiu brakowało lekarzy, ale SOR działał – czym
rozsierdził internautów. I wyszła zadziorna, kogucia natura.

Czwartek

Tajny agent króla Europy?

19˚/8˚

t. odczuwalna 19˚ C
ciśnienie 1013 hPa
wilgotność 38%
źródło: twojapogoda.pl

1

– Wierzę, że dojdziemy do porozumienia z nauczycielami – radośnie zakomunikowała w jednym z wywiadów poseł Anna od dobrej zmiany. Wiara może i czyni
cuda, ale spieszę poinformować panią poseł, że rząd, póki co, nie zrobił nawet
pierwszego kroku.

1

Mazowsze, jako bardzo duże województwo i okręg wyborczy, ma to do siebie, że
traﬁają nam się bardzo ciekawi kandydaci do Parlamentu Europejskiego. Lewica
aż zgrzyta zębami na dźwięk nazwiska startującej od nas Kai Godek, ale okazuje się, że to nie koniec niespodzianek. Na listach Koalicji Europejskiej znalazł
się, pochodzący z Białobrzegów, Paweł Wojtunik. Tak, dobrze kojarzycie, to ten
znienawidzony przez „dobrozmianowców” szef CBA za czasów Donalda Tuska.
Czyżby był tajnym agentem w służbie króla Europy? Debata z pewnością stanie
się barwniejsza.
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Celem gry jest uzupełnienie pozostałych pól planszy cyframi od 1 do 9
(po jednej cyfrze w każdym polu). Każda z wpisywanych cyfr może wystąpić
tylko raz w każdym z wierszy, kolumn i obszarów.
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Kup sobie
klub
HydroTruck Radom poinformował, że wkrótce ruszy sprzedaż akcji radomskiego klubu.
Do nabycia przeznaczono 750 pakietów.
Zbigniew Sitkowski, właściciel klubu
oraz Piotr Kardaś, prezes HydroTruck
poinformowali o nowej inicjatywie.
Klub przeznaczy do sprzedaży 20 proc.
swoich akcji, czyli 750 pakietów. – Niewykluczone, że z czasem zwiększymy tę
liczbę. Liczymy, że sprzedaż nie potrwa
długo – powiedział Zbigniew Sitkowski,
właściciel klubu i firmy HydroTruck.
Cena pojedynczego pakietu to
250 zł. Maksymalna liczba akcji, którą
będzie mogła nabyć jedna osoba, to
20 sztuk. – Nie zależy nam na tym, żeby
te akcje nabyła jedna osoba. Chcemy,
by trafiły do jak największej liczby kibiców – powiedział Sitkowski.
Zapisy na akcje ruszyły w środę,
4 kwietnia i potrwają do końca miesiąca.
Zainteresowani będą musieli wypełnić
formularz zgłoszeniowy, następnie sporządzona zostanie umowa sprzedaży. Na
koniec w ręce nabywcy trafi certyfikat akcjonariusza klubu. Nabywcy akcji zyskają
również pamiątkową koszulkę ze złotym
logo klubu i napisem „Gold Fan”.
Radomską drużynę do takiej inicjatywy zachęciła... Wisła Kraków. „Smoki”
wzorowały się także na największych
europejskich klubach. – Przykładowo Real
Madryt sprzedał kibicom 100 proc. swoich
akcji. My Realem nie jesteśmy, a Radom
to nie Madryt, ale może zrobić sobie
mały Real w naszym mieście – zachęca
Zbigniew Sitkowski.

SJ

O krok
od mundialu
Napastnik Radomiaka Radom, Dominik
Sokół znalazł się w szerokiej kadrze Polski na
mistrzostwa świata.
Dominik Sokół znalazł się w szerokiej
kadrze reprezentacji Polski U-20 na
mistrzostwa świata w tej kategorii wiekowej. Napastnik Radomiaka Radom
jest jednym z dwóch, obok Konrada
Gutowskiego z Widzewa Łódź, zawodników z drugiej ligi, którzy zyskali uznanie
selekcjonera Jacka Magiery.
Wstępna lista zawodników zgłoszonych do udziału w mistrzostwach świata
do lat 20 liczy aż 50 nazwisk. Młody snajper „Zielonych” znalazł się na niej obok
adeptów akademii AS Romy, Bayernu
Monachium czy Manchesteru United.
Przypomnijmy: Dominik Sokół
zadebiutował w reprezentacji Polski
do lat 20 w meczu z Japonią (4:1).
To spotkanie było jednym z ostatnich
etapów przygotowań do turnieju, który
odbędzie się w naszej ojczyźnie.
– Przed nikim z listy 50 nie zamykamy
drzwi, choć kadrę na mundial w większości już znamy. Teraz rolą zawodników
jest w klubach potwierdzić swoją formę
i jakość. Do naszego spotkania się przed
mistrzostwami zostało już tylko 50 dni.
Wtedy spotkamy się w Łodzi i już po
trzech dniach gramy pierwszy mecz turnieju z Kolumbią – mówi Jacek Magiera.
Ostateczny kształt kadry reprezentacji
Polski na mundial poznamy w drugim
tygodniu maja. W jej składzie ma się
znaleźć trzech bramkarzy oraz 18 zawodników z pola. Pierwszy mecz mundialu
zostanie rozegrany 23 maja w Łodzi.
Polacy zmierzą się wówczas z reprezentacją Kolumbii. W tym samym mieście
15 czerwca zostanie rozegrany finał
młodzieżowych mistrzostw świata.

SJ
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Trzy gole, trzy punkty
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Po czterech wyjazdach z rzędu bez wygranej piłkarze Radomiaka w końcu się przełamali. Wygrana
3:0 w Wejherowie pozwoliła im powiększyć przewagę nad wiceliderem, Widzewem Łódź. „Zieloni” są
coraz bliżej awansu do pierwszej ligi.
 SZYMO JA

ZYK

Radomiak Radom zaczął mecz
w Wejherowie od szybkiego ataku.
Już w pierwszej minucie gry po rajdzie Leandro „Zieloni” mieli rzut
rożny. Po dośrodkowaniu Adama
Banasiaka niecelnie głową uderzał
jednak Meik Karwot. Po tym zdarzeniu gra jednak zwolniła, a z czasem lepiej w ofensywie prezentowali się piłkarze Gryfa. Po stronie
radomian kolejnej szansy szukał
Karwot, ale jego strzał z dystansu
był niecelny. Pierwszej interwencji
bramkarza doczekaliśmy się dopiero w 23. minucie gry, kiedy Artur
Haluch pewnie złapał strzał Roberta Chwastka zza pola karnego.
Golkiper radomian chwilę później
został sprawdzony po raz kolejny
i obronił uderzenie Adriana Liberackiego.
Po półgodzinie gry podopieczni Dariusza Banasika wciąż pozostawali bez celnego uderzenia
na bramkę Wojciecha Ferry. Nie
zmieniło się to po strzale Bruno
Luza, który zablokował obrońca
Gryfa, a także po próbie z dystansu Jakuba Wawszczyka. Pierwszy celny
strzał Radomiaka przyniósł... bramkę.
Po krótkim rozegraniu rzutu wolnego
Leandro huknął zza pola karnego, piłka odbiła się od obrońcy, a z bliska dobił ją Martin Klabnik. „Zieloni” objęli
prowadzenie, ale chwilę później mogli
je stracić. Po podaniu Dawida Rogalskiego na sam na sam wyszedł Maciej
Koziara. Artur Haluch popisał się jednak kapitalną paradą, po której piłka

odbiła się od poprzeczki. Przed końcem pierwszej połowy bramkarz lidera
drugiej ligi wykazał się po raz kolejny,
broniąc uderzenie z powietrza z pola
karnego.
Druga połowa spotkania odmieniła
obraz gry, ale zaczęła się podobnie jak
pierwsza. Radomiak wywalczył rzut rożny, jednak tym razem nie zakończył go
strzałem. Niedługo potem Jakub Wawszczyk uruchomił Patryka Winsztala,

rsus zaorał ro
Po raz pierwszy w tym sezonie Broń Radom przegrała z zespołem z Warszawy. Stołeczny Ursus pokonał „Broniarzy” 3:1.
Radomska drużyna straciła bramkę
po pierwszym strzale w meczu. W ósmej
minucie gry Ursus miał rzut rożny, po
nim doszło do zamieszania w polu karnym. Piłka ostatecznie trafiła na 16 metr,
a tam był Paweł Wolski, który precyzyjnym strzałem lewą nogą otworzył wynik
spotkania. Po stracie bramki podopieczni
Dariusza Różańskiego próbowali szybko
odpowiedzieć. Piłkę w pole karne zagrał
Kamil Czarnecki, dopadł do niej Przemysław Śliwiński, ale jego strzał z ostrego
kąta obronił Michał Olczak.
Mecz zaczął się od nowa, kiedy
w polu karnym faulowany był Kamil
Czarnecki. „Jedenastkę” na gola zamienił Patryk Czarnota, który uderzył
pewnie w lewy dolny róg bramki. Ursus
przebudził się w końcówce i miał sporego pecha. Najpierw nikt nie zamknął
dobrego dośrodkowania na piąty metr,
a potem po strzale z metra piłka poleciała... ponad poprzeczką. Doskonałą
szansę zmarnował też Patryk Kamiński,
który po kontrze znalazł się w polu karnym radomian, ale zbyt długo zwlekał
ze strzałem i został zablokowany przez
obrońcę.
Druga połowa gry także rozpoczęła
się fatalnie dla „Broniarzy”. W 48. minucie gry Wojciech Gorczyca zagrał piłkę
ręką we własnym polu karnym. Strzałem
„z wapna” Jakuba Kosiorka pokonał natomiast Patryk Kamiński. Broń próbowała odpowiedzieć, ale dopiero po 10 mi-

Mateusza Goerke. Obrońca Gryfa
wyleciał z boiska, a „Zieloni” wykorzystali osłabienie, by dobić rywala.
Jako pierwszy spróbował Banasiak,
ale jego strzał z rzutu wolnego odbił
Wojciech Ferra, a nieskuteczną próbę dobitki podjął Patryk Winsztal.
W 80. minucie spotkania Radomiak
wyprowadził szybką kontrę, Damian
Jakubik wyprzedził obrońcę, po czym
niczym rasowy napastnik posłał piłkę
obok bezradnego bramkarza. Zaledwie kilka chwil później wynik spotkania ustalił Adam Banasiak, który
wreszcie dopiął swego, wykorzystując
dośrodkowanie Patryka Mikity.
Końcowe minuty gry stały pod znakiem fauli, których w całej drugiej
połowie było – zdaniem sędziego – aż
29. Gra była co chwilę przerywana, ale
mimo to radomianie zdołali wyprowadzać kolejne ataki, które zapewniły im
cenne zwycięstwo. W sobotę, 6 kwietnia piłkarze „Zielonych” podejmą
ROW Rybnik. Ten mecz rozpocznie
się o godz. 16.
Radomianie mają obecnie pięć
punktów przewagi nad drugim w tabeli Widzewem Łódź. Czwarta w lidze
Elana ma na koncie o sześć „oczek”
mniej od Radomiaka.

Fot. Emil Ekert
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nutach oddała celny strzał na bramkę
rywali. Adam Imiela huknął z dystansu,
a Michał Olczak z problemami sparował
piłkę do boku.
W 65. minucie spotkania Broń przeprowadziła kolejną groźną akcję. Kamil
Czarnecki zagrał do Dominika Leśniewskiego, ten podał do Przemysława Śliwińskiego, ale napastnik uderzył wysoko
ponad bramką rywali. Niedługo potem
Michał Olczak po raz kolejny ocalił
swój zespół efektowną paradą po strzale
z ostrego kąta.
Ostatni kwadrans gry to coraz częstsze ataki Broni. Po zamieszaniu w polu
karnym radomianie oddali niecelne
uderzenie na bramkę Ursusa. W doliczonym czasie gry strzałem popisał się
jeden z piłkarzy Broni, ale Olczak pewnie złapał piłkę. Chwilę później w polu
karnym faulowany był Arkadiusz Ciach,
który wykorzystał rzut karny i ustalił wynik spotkania.
Ursus Warszawa – Broń Radom
3:1 (1:1)
Bramki: Wolski (8'), Kamiński (49'
rzut karny), Ciach (90+2' rzut karny) – Czarnota (32' rzut karny)
Broń: Kosiorek – Leśniewski, Góźdź,
Gorczyca, Wicik, Nogaj, Czarnota, Możdżonek (54' Imiela), Goljasz (46' Paterek), Czarnecki, Śliwiński (66' Więcek)

SJ

któr y w przer wie zmienił Dominika
Sokoła. Szansę na akcję bramkową zatrzymała skuteczna interwencja obrońcy
Gryfa. Bramki szukał także Adam Banasiak, jednak ustrzelił jedynie obrońcę,
a później posłał dośrodkowanie wprost
w ręce bramkarza. W odpowiedzi skutecznym blokiem popisali się także defensorzy Radomiaka.
K luczowa dla dalsz ych losów meczu okazała się druga żółta kartka dla

Gryf Wejherowo – Radomiak Radom 0:3 (0:1)
Bramki: Klabnik (38'), Jakubik (80'),
Banasiak (84')
Radomiak: Haluch – Wawszczyk,
Klabnik, Grudniewski, Jakubik – Karwot, Banasiak – Bruno Luz (83' Mikita),
Makowski (66' Kaput), Leandro – Sokół
(46' Winsztal)

Radomianka
mistrzy i olski
Dwa medale podczas mistrzostw Polski zdobyły pięściarki BKS Radomiak Radom.
Ogromnym sukcesem zakończył się start
Aleksandry Smuklerz w mistrzostwach Polski seniorów. W Grudziądzu zawodniczka
BKS Radomiak Radom została mistrzynią kraju wśród seniorek. Dla pięściarki
z Radomia to pierwszy tytuł w karierze.
W finale radomska zawodniczka pokonała
na punkty 4:1 Sylwię Kusiak ze Szczecina.
Walka odbyła się w kategorii do 81 kg.
Warto dodać, że niedawno Aleksandra
Smuklerz została młodzieżową wicemistrzynią Europy.
W Grudziądzu srebro wywalczyła jej
klubowa koleżanka, Agata Kaczmarska.
Znana pięściarka wystartowała w kategorii do 75 kg. W finale turnieju nieznacznie uległa Hannie Soleckiej, która

podobnie jak Kusiak reprezentuje szczecińskiego Skorpiona. Walka zakończyła
się werdyktem 3:2 na korzyść Soleckiej.
Kaczmarska także stanęła na drugim
stopniu podium w niedawnym czempionacie Starego Kontynentu w Rosji.
Podczas turnieju w Grudziądzu zobaczyliśmy również zawodniczki RKB Boxing Radom. Ewa Zamkowska odpada
jednak z zawodów przed wywalczeniem
awansu do strefy medalowej. Z kolei Natalia Marczykowska zdołała awansować
do półfinału. Porażka na tym etapie turnieju sprawiła, że radomianka wywalczyła brązowy krążek.

SJ
REKLA MA
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Druga bitwa
dla Czarnych!

Remis „Żeromy”
Po ośmiu rundach walki Michała Żeromińskiego z Oktavianem Gratiim
sędziowie nie wyłonili zwycięzcy.

Cerrad Czarni Radom pokonali Aluron Virtu Wartę Zawiercie 3:1 w drugim
meczu ćwierćfinałowym PlusLigi i wyrównali stan rywalizacji. Najlepszym
zawodnikiem spotkania wybrany został Tomasz Fornal. Decydujący pojedynek zostanie rozegrany w niedzielę w Zawierciu.
 KRZYSZTOF DOMAGAŁA

brwiowy, ale i tym razem „Żeroma” się
nie poddał. Do końca walki trwała wymiana ciosów, która zakończyła się remisem.
Sędziowie wskazali wyniki 77-75 dla Żeromińskiego, 77-75 dla Gratiiego oraz 76-76.
Co ciekawe, na tradycyjnym ważeniu
przed walką zabrakło... Gratiiego. Mołdawianin spóźnił się na ceremonię i zważono go osobno. Waga Żeromińskiego
wskazała 67,7 kg.
W walce wieczoru gali w Dzierżoniowie Łukasz Wierzbicki znokautował Michaiła Vovka w dziewiątej rundzie. Tym
samym niedawny pogromca Żeromińskiego obronił tytuł mistrza Polski.

SJ

„Smoki” utrzymały
ekstraklasę
Koszykarze HydroTrucku Radom pokonali Miasto Szkła Krosno 92:76.
Wygrana sprawiła, że radomianie zagrają w przyszłym sezonie w Energa Basket Lidze.

Fot. Emil Ekert

W minioną środę Cerrad Czarni po
niezwykle zaciętym pojedynku przegrali
na wyjeździe z Aluronem Virtu Wartą
Zawiercie 2:3. Po tamtym meczu trener
„Wojskowych” Robert Prygiel mówił, że
jego drużyna przegrała bitwę, ale jeszcze
nie wojnę i zapowiadał walkę we własnej
hali. Słowa dotrzymał.
Niedzielne spotkanie było zapowiadane jako jeden z najważniejszych dla
radomskiej siatkówki pojedynków od
lat. Kibice mocno mobilizowali się na
ten mecz i nie zawiedli. Hala wypełniła
się do ostatniego miejsca, a fani obu zespołów z całych sił dopingowali swoich
ulubieńców. Doping nie gasł nawet na
chwilę i trwał długo po ostatniej akcji
tego spotkania.
Radomianie doskonale rozpoczęli ten
mecz i w pierwszej partii budowali bezpieczną przewagę. W pewnym momencie
gospodarze prowadzili już 17:12 i wydawało się, że pewnie zmierzają w stronę
zwycięstwa. Zawiercianie jeszcze odrabiali straty, ale kiedy zbliżyli się na jeden
punkt (19:18), radomianie ponownie odskoczyli z wynikiem na 21:18. Wtedy to
na zagrywce pojawił się Grzegorz Bociek.
Były reprezentant Polski posłał dwa asy
serwisowe i jego drużyna wyszła na prowadzenie 22:21. Co prawda radomianie
mieli jeszcze dwie piłki setowe, ale nie
zdołali ich wykorzystać i to Warta wygrała pierwszego seta 28:26.
W drugim secie wyrównana walka trwała do stanu 12:12. Potem radomianie wrzucili wyższy bieg i zbudowali kilkupunktową
przewagę. Tym razem podopieczni Roberta Prygla nie wypuścili jej z rąk i wygrali
tego seta 25:20. Tę partię zakończył mocnym atakiem Tomasz Fornal.
Trzeci set był najlepszym opisem całej
ćwierćfinałowej rywalizacji między tymi
zespołami. Od początku do końca tej
partii trwała prawdziwa wymiana ognia
i żadna ze stron nie chciała ustąpić nawet
na milimetr. Gra była niezwykle wyrównana i dopiero w samej końcówce pozna-

Walka radomianina Michała Żeromińskiego z reprezentantem Mołdawii Oktavianem Gratiim została zakontraktowana
na osiem rund i dokładnie tyle trwała.
Dla boksera z naszego miasta było to już
20 starcie w ringu. Sędziowie po raz drugi
w karierze pięściarza wskazali na remis.
Radomski bokser lepiej wszedł w pojedynek i w pierwszych rundach zdawał się
mieć przewagę. Potem szala przechylała
się nieznacznie w kierunku zawodnika
z Mołdawii, który wyraźnie przeważał
w czwartej odsłonie rywalizacji. Żeromiński nie pozwolił jednak na zdobycie
wyraźniej przewagi i wkrótce znów szedł
cios za cios z rywalem. Gratii znów objął
prowadzenie trafiając radomianina w łuk

liśmy lepszego. Jednak zanim do tego
doszło, potrzebne było aż 10 piłek setowych; co ciekawe, po pięć zarówno dla
jednej, jak i drugiej strony. Ostatecznie
w grze na przewagi lepsi okazali się radomianie, którzy wygrali tego seta 34:32.
W czwartej partii radomianie próbowali pójść za ciosem, ale prowadzili tylko
na początku tej odsłony meczu. Potem
do głosu doszli zawiercianie. Warta, walcząc o utrzymanie w tym meczu, wyszła
na prowadzenie 16:13, ale błyskawicznie
je straciła. Gra się wyrównała i kiedy na
tablicy wyświetlał się remis 21:21, mogło
się wydawać, że będziemy świadkami kolejnej zaciętej końcówki. Jednak wtedy
cztery punkty z rzędu zdobyli radomianie i to oni wygrali tego seta 25:21, a całe
spotkanie 3:1.
Najlepszym zawodnikiem tego spotkania wybrany został Tomasz Fornal, ale
cała drużyna zasłużyła na duże słowa
uznania. Dejan Vincić mądrze rozsyłał
piłki w ataku i dzielił je niemal po równo

nie tylko na Fornala, ale Żalińskiego z Filipem. Sporo szans do ataku dostali nasi
środkowi, którzy skończyli 15 z 20 otrzymanych piłek. Na dystansie całego meczu
nasza drużyna utrzymała 58-procentową
skuteczność w ataku, co na tym poziomie
nie zdarza się aż tak często.
Po tym zwycięstwie Cerrad Czarni
Radom wyrównali stan ćwierćfinałowej
rywalizacji. Po dwóch meczach jest remis
1:1 i decydujące spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 7 kwietnia o godz.
17.30 w Zawierciu.
Cerrad Czarni Radom – Aluron
Virtu Warta Zawiercie 3:1 (26:28,
25:20, 34:32, 25:21)
Cerrad: Vincić, Żaliński, Pajenk, FIlip, Fronal, Huber, Ruciak (l), Wasilewski (l) oraz Ostrowski, Giger, Kwasowski
Warta: Masny, Waliński, Gawryszewski,
Malinowski, Ferreira, Rejno, Koga (l)
oraz Dosanjh, Żuk, Andrzejewski (l),
Bociek, Semeniuk

O tym, jak ważny był to mecz dla obu
zespołów, niech świadczy fakt, że po
doskonałej pierwszej kwarcie „Smoków” gospodarze potrafili się spiąć
i niemal wyrównać stan spotkania. Radomianie jednak nie mieli sobie równych w trzeciej kwarcie, dzięki czemu
sięgnęli po kluczowy triumf w walce
o utrzymanie. Koncert na parkiecie dał
Obie Trotter, który zaliczył 15 punktów
i 15 asyst, a niemal bezbłędny w rzutach
za trzy Artur Mielczarek był drugim
najskuteczniejszym zawodnikiem HydroTrucku.
Pierwsze minuty rywalizacji w Krośnie
nie były porywające. Po pięciu minutach
gry oba zespoły zmieniały się na prowadzeniu, ale punktów było jak na lekarstwo. Potem jednak „Smoki” odpaliły.
Seria 16 punktów zapewniła radomianom wysoką przewagę. W jej trakcie HydroTruck rzucił trzy trójki i zaliczył akcję
dwa plus jeden. Podopieczni trenera Roberta Witki zakończyli kwartę z przewagą
13 „oczek”.
Druga kwarta niespodziewanie zupełnie odmieniła rywalizację na parkiecie. W pierwszych trzech minutach
gospodarze rzucili osiem punktów
i wrócili do gry. Niedługo potem Miasto Szkła Krosno trafiło dwukrotnie
z dystansu i doprowadziło do stanu
31:30 dla radomian. Seria kolejnych

sześciu „oczek” dała gospodarzom
prowadzenie. Na kolejne pięć punktów
„Smoki” umiały już jednak odpowiedzieć siedmioma „oczkami”, ratując
prowadzenie do przerwy.
Trzecia odsłona gry początkowo była
bardzo wyrównana. Potem – podobnie jak w pierwszej kwarcie – „Smoki”
osiągnęły wyraźną przewagę. Radomska drużyna zaliczyła serię 13 punktów
z rzędu, odskakując rywalom. W końcówce kwarty HydroTruck jeszcze powiększył tę przewagę rzucając kolejne
sześć „oczek”. Ostatnia partia ponownie padła łupem gospodarzy, ale nie
odmieniła losów gry. Tę część gry rozpoczęły cztery celne trójki – po dwie
z każdej strony. „Smoki” rzuciły nawet
siedem punktów z rzędu, ale Miasto
Szkła Krosno zdołało odrobić straty
i wygrać różnicą dwóch punktów. W całym meczu HydroTruck był jednak lepszy o 16 „oczek”.
Miasto Szkła Krosno – HydroTruck Radom 76:92 (16:29; 28:16;
11:28; 21:19)
HydroTruck: Williams 24, Mielczarek
21, Sanadze 15, Trotter 15, Piechowicz
oraz Zegzuła 8, Lindbom 7, Wątroba 2,
Neal, Tyszka, Wall
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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)

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

BEZPŁATNY DODATEK DO TYGODNIKA „7DNI”
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PRZED NAMI OSTATNI MECZ SEZONU
E. Leclerc Radomka Radom czy Energa MKS Kalisz, który zespół zajmie siódme miejsce na zakończenie sezonu 2018/19 w Lidze Siatkówki
Kobiet? Decydujące spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 6 kwietnia o godz. 17 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.
Narutowicza 9 w Radomiu.
Walka o siódme miejsce w LSK nabiera rumieńców. Po rozegraniu dwóch spotkań jest remis 1:1, dlatego lepszą ekipę wyłoni mecz numer
trzy, który zostanie rozegrany w radomskiej hali
MOSiR-u. Triumfator tego spotkania będzie sklasyfikowany na wyższej pozycji na zakończenie
sezonu.
Dwa pierwsze mecze fazy play-off zakończyły
się wynikami 3:2. W Radomiu triumfowały kaliszanki, a w Kaliszu wygrały siatkarki Radomki. Co
ciekawe niemal idealny remis jest również w małych punktach. W 10 setach podopieczne Jacka
Skroka wywalczyły 206 „oczek”, a MKS zaledwie
o trzy punkty mniej. W rundzie zasadniczej oba
zespoły również podzieliły się zwycięstwami.
W Radomiu gospodynie wygrały 3:0, natomiast
w rewanżu kaliszanki triumfowały w takim samym stosunku. To wszystko zapowiada zaciekłą
rywalizację w meczu numer trzy.
W dwóch pierwszy pojedynkach o siódme
miejsce kluczem do zwycięstwa była dyspozycja
w zagrywce i bloku. W Radomiu w polu serwisowym oba zespoły prezentowały podobny poziom,
gdyż zarówno Radomka jak i MKS zanotowały po
osiem asów, ale gospodynie popełniły o trzy błędy
serwisowe więcej. Natomiast w Kaliszu proporcje
się odwróciły. Tym razem o trzy zagrywki mniej
popsuły podopieczne Jacka Skroka, a co więcej
zaaplikowały rywalkom o dwa asy więcej. Za to
w bloku lepszą dyspozycję w Radomiu prezentował MKS, który zapunktował tym elementem 16
razy, przy 10 punktach zdobytych w ten sposób
przez gospodynie. A w drugim meczu radomianki
odpowiedziały 19 punktowymi blokami, przy zaledwie 12 takich zagraniach MKS-u.

Indywidualnie największą gwiazdą rywalizacji
radomsko-kaliskiej jest Alicia Ogoms. Kanadyjska
środkowa w obu meczach zdobyła aż 36 punktów.
A co ciekawe budziła postrach nie tylko doskonałą
grą blokiem, ale była też podstawową opcją w ataku kaliszanek, a jej zagrywka siała spustoszenie po
radomskiej stronie siatki. W obu meczach sama
Ogoms wykonała tyle ataków, co wszystkie radomskie środkowe razem wzięte. Uważać trzeba również na przyjmującą Rebeckę Lazić, która w dwóch
meczach wywalczyła 29 punktów.
W szeregach Radomki w fazie play-off brakuje wyraźnej liderki. W pierwszym meczu najlepiej punktowały radomskie atakujące: Brittany
Abercrombie i Majka Szczepańska-Pogoda, co
może cieszyć Jacka Skroka, bowiem w zależności
od boiskowych wydarzeń może rotować składem
na tej pozycji. Za to w Kaliszu mecz z dwucyfrowym dorobkiem punktowym zakończyło aż sześć
zawodniczek. Natomiast MVP wybrana została
Serbka Sara Sakradżija.
Podczas sobotnie spotkania organizatorzy chcą
pobić rekord frekwencji. Pomóc ma w tym specjalna promocja. – Zależy nam na wsparciu naszych wspaniałych kibiców, którzy pomagali nam
przez cały sezon – powiedział Thomas Renard,
prezes E. Leclerc Radomki Radom. – Teraz chcemy
ich jeszcze raz prosić o pomoc, w ostatnim meczu tego sezonu, w którym doping będzie dla nas
bezcenny. Mamy nadzieję, że trybuny zapełnią
się do ostatniego miejsca, a może w tym pomóc
atrakcyjna cena biletów. Wszystkie wejściówki
na ten mecz będą kosztować 5 zł. Bilety można
nabywać na stronie internetowej www.radomka.
com oraz w dniu meczu w kasach MOSiR-u.

TRENERSKIM OKIEM

Sobotnie spotkanie z ENERGA MKS Kalisz okiem II trenera E.Leclerc Radomki Radom Piotra Filipowicza.
Ostatni mecz w walce o 7 miejsce
i mamy remis. W sezonie zasadniczym
też mieliśmy remis w naszych pojedynkach, wygraliśmy z Kaliszem za 3 punkty i tyle samo Kalisz wygrał z nami.
W całym sezonie dzieliły nas tylko dwa
punkty w tabeli, więc to pokazuje jak
zbliżony jest potencjał obu drużyn.
Teraz oba mecze 3:2, co dało niesamowitą walkę i takiej samej walki należy
się spodziewać w najbliższym meczu.
Dwie, bardzo wyrównane drużyny które, możemy porównywać w każdym
siatkarskim elemencie.
Przygotowania do meczu… Po tych
dwóch tie-break’ach, tych dwóch siatkarskich maratonach które przeżyliśmy
zarówno tutaj w hali MOSiR jak i w Kaliszu dziewczyny miały troszkę więcej

wolnego. Po dwóch i pół dniach wróciliśmy do treningu – lekka siłownia, trochę aktywacji siły, bo to nie jest czas na
dużą pracę na siłowni. Środa to dzień
treningu technicznego a od czwartku
mocne przygotowanie taktyczne ustawione pod najbliższego przeciwnika.
Po czterech meczach obie strony
znają się już naprawdę dobrze. Myślę,
że każda z dziewczyn ma przed oczami
taktykę na sobotnie spotkanie, ponieważ było to już tyle razy przerabiane,
powtarzane, rozdrabniane na czynniki
pierwsze, że przed ostatnią odprawą
video dziewczyny były naprawdę dobrze przygotowane, a przed meczem
odprawa techniczna to będą tylko
szczegóły, które pokażą nam klucz
i drogę do zwycięstwa w tym ostatnim
meczu sezonu.

WYGRANA W KALISZU! RADOMKA DALEJ W GRZE!
Siatkarki E. Leclerc Radomki Radom pokonały na wyjeździe Energę MKS Kalisz 3:2 i wyrównały stan rywalizacji o siódme miejsce
w Lidze Siatkówki Kobiet. Decydujący pojedynek odbędzie się już jutro w Radomiu w hali Miejsckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji..
Na zakończenie fazy zasadniczej LSK wyższe
miejsce w tabeli zajmowała drużyna z Radomia.
Dzięki temu podopieczne Jacka Skroka w rundzie
play-off miały przewagę własnego parkietu, ale
nie zdołały tego wykorzystać. Pierwsze spotkanie
w hali MOSiR-u zakończyło się zwycięstwem kaliszanek 3:2.
Drugi mecz odbył się w sobotę, 30 marca
w Arenie Kalisz. Radomianki pojechały tam z nożem na gardle, bowiem w razie porażki zakończyłyby sezon i zostały sklasyfikowane na ósmym
miejscu w stawce. Natomiast zwycięstwo pozwalało E. Leclerc Radomce na przedłużenie rywalizacji i na powrót obu zespołów do radomskiej
hali MOSiR-u.
Nasza drużyna doskonale rozpoczęła ten mecz
i wyraźnie prowadziła od początku pierwszego
seta. Radomianki prowadziły już 14:4, co pozwoliło im w pełni kontrolować boiskowe wydarzenia. Gospodynie miały problem ze skutecznością w ataku. Podopieczne Jacka Skroka wygrały
pierwszego seta 25:15.
Niestety w drugiej partii role się odwróciły. Tym
razem to gospodynie na początku uciekły z wynikiem i prowadziły 13:6. Wtedy radomianki popisały się serię czterech punktowych bloków z rzędu,
a po zepsutym ataku Natalii Strózik przewaga
MKS-u stopniała do zaledwie jednego „oczka”
(13:12). Gospodynie jeszcze odskoczyły, ale gra-

jące spokojnie radomianki ponownie zbliżyły się
na jeden punkt (17:18). Jednak od tego momentu
Radomka wygrała zaledwie jedną z ośmiu akcji
i w generalnym rozrachunku przegrała drugiego
seta 18:25.
W trzeciej partii kaliszanki parokrotnie budowały przewagę. W początkowej fazie gospodynie prowadziły 10:5, ale radomianki zdołały zniwelować niemal całe straty (10:11). Zawodniczki
MKS-u ponownie zapunktowały serią i odbudowały pięciopunktową zaliczkę (16:11). Kiedy
wydawało się, że gospodynie spokojnie dograją
tego seta to Radomka zdobyła siedem punktów
z rzędu i wyszła na prowadzenie 18:16. Następnie
nasza drużyna prowadziła już 21:18 i zamiast pójść
za ciosem to straciła pięć „oczek” z rzędu. MKS już
nie zmarnował tej szansy i wygrał tego seta 25:23
W czwartej odsłonie meczu Radomianki niemal od początku utrzymywały się na prowadzeniu i choć kaliszanki parokrotnie niwelowały straty to poza początkową fazą seta nie prowadziły
nawet przez moment. Podopieczne Jacka Skroka zdołały utrzymać nerwy na wodzy i wygrały tę
partię 25:21, doprowadzając do tie-breaka.Decydujący set był pokazem siły E. Leclerc Radomki
Radom. Nasze siatkarki wygrały tę partię 15:6,
a całe spotkanie 3:2. Najlepszą zawodniczką tego
meczu wybrana została serbska przyjmująca Radomki Sara Sakradżija.

Sponsorem I meczu
E.Leclerc Radomka Radom –
ENERGA MKS Kalisz
była
Hurtownia Farmaceutyczna
PORFARM
Hurtownia Farmaceutyczna PORFARM jest największą hurtownią
farmaceutyczną w regionie radomskim. Posiada własne, nowocześnie wyposażone zaplecze magazynowe oraz odznaczającą
się wysoką wiedzą i doświadczeniem wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Głównym celem hurtowni jest zapewnienie stabilnego
rozwoju firmy w warunkach silnej presji konkurencyjnej.
Możliwe jest to jedynie przy zapewnieniu partnerom handlowym
najwyższej jakości usług i najbardziej konkurencyjnej oferty asortymentowej. Działalność hurtowni na rynku farmaceutycznym
od blisko 20 lat daje partnerom biznesowym hurtowni poczucie
bezpieczeństwa i zaufania.
Ich doświadczenie oraz dobra znajomość uwarunkowań rynku
farmaceutycznego pozwala na szybkie i efektywne reagowanie
na zmieniające się potrzeby klientów.
Działalność hurtowni farmaceutycznej PORFARM została wielokrotnie doceniona przez środowiska ekonomiczne i biznesowe.
Hurtownia PORFARM został przyjęta m.in. do grona członków
Business Centre Club.
Pamiątkową koszulkę z rąk Trenera Jacka Skroka oraz Alicji Grabki
odebrał Prezes Zarządu Jacek Porczyński. Dziękujemy, że gracie
z Radomką!
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Mamy Złoty Sufit i rewelacyjny wygląd hali!
3 x R, czyli Radomka, Radom i rękawki – rozmowa z Gabrielą Ponikowską
W meczach o 7. miejsce w Lidze
Siatkówki Kobiet mamy remis
z Energa MKS Kalisz. Przed Wami
ostatni mecz sezonu. Jak idą przygotowania?
Dwa mecze, po pięć setów każdy…
Można powiedzieć, że przygotowania już rozpoczęły się na ostatnim
meczu w Kaliszu. Sztab szkoleniowy
przygotowuje odprawy, ale myślę, że
ani nasza, ani ich gra jakoś bardzo
się nie zmieni. Teraz czas na powtórzenie poprzednich założeń oraz
dopracowanie tych aspektów, które
mogły wcześniej zawieść, żeby ten
najbliższy mecz wygrać, nie dopuszczając do tie-break’a, bo wiadomo,
nikt tego nie chce.
Dwa mecze, dwa tie-break’i. Takie granie po 5 setów męczy?
W pewnym momencie tak. Ja jestem, tak uważam, jeszcze młodą
zawodniczką, ale słysząc od koleżanek kiedyś, że: niech ten sezon się
kończy. Bolą mnie już kolana… To teraz trochę odczuwam to na własnej
skórze. Taka intensywność jednak
daje się we znaki.
To jest Twój drugi sezon w Radomce. I Liga, teraz LSK. Czujesz jakąś różnicę? Większa presja? Nerwy
przed meczem? Większa motywacja?
Motywacja jest taka sama, bo zawsze chodzi o to, by wyjść na boisko i pokazać się z jak najlepszej
strony i wygrać każdy mecz. Natomiast jeśli chodzi o całą oprawę, to
faktycznie jest różnica… Zaczęły się
mecze transmitowane w telewizji,
na mecze przychodzi coraz więcej
ludzi. Dodatkowo dochodzą inne
obowiązki, związane ze sponsorami,
marketingiem, no i to już jest trochę
wyższy poziom niż I Liga.

Czyli, od sezonu w I Lidze do
chwili obecnej zmieniło się dość
dużo? W kwestiach organizacyjnych, marketingowych?
W Radomce zawsze dużą uwagę
przywiązywano do marketingu. Pamiętam, grając w I Lidze, to zawsze
było coś fajnego. Były rowery miejskie z naszymi podobiznami, wyjścia
do szkół i hala również wyglądała
inaczej, może nie tak jak teraz, kiedy nasze podobizny są na banerach,
ale zawsze było o nas głośno. Teraz
jest oczywiście więcej tego wszystkiego i wydaje mi się, że cała siatkarska Polska mówi, że mamy podczas
meczy najładniej wyglądającą halę.
Mamy Złoty Sufit i rewelacyjny wygląd wokół boiska.
Jesteś tu już dwa lata. Zdążyłaś
już polubić Radom? Jakieś ulubione miejsca?
Ojej… Właśnie wszyscy się czasem
dziwią, kiedy mówię, że Radom
traktuję jak swój drugi dom. Po prostu kocham to miasto i niezależnie
od tego jak się potoczą dalsze moje
losy, to na pewno będę bardzo tęsknić za tym miejscem. Mam z nim
mnóstwo wspomnień, wiadomo,
jedne lepsze, inne gorsze, ale mam
zawsze będę mieć mega sentyment
do tego miasta. Ulubione miejsca?
Jaaasne! Cała Żeromka :)
Oczywiście za dnia?
Oczywiście :) W nocy to się śpi
i odpoczywa przed kolejnym treningiem :)
A skąd pomysł na produkcję rękawków i działanie w branży tekstylnej związanej z siatkówką?
To w sumie śmieszna historia.
Moja koleżanka, która jest jakby szefową całego przedsięwzięcia, jadąc
na mecz powiedziała: „aaaa, zrobi-

łabym coś swojego, jakieś kwadraciki, trójkąciki, bo to wszystko co jest,
jest takie nudne.” I tak zaczęło się od
pierwszego projektu, potem okazało się, że to się komuś podoba więc
robimy dalej… Okazało się, że trafiłyśmy z pomysłem i jakoś to się kręci :)
Ale indywidualne zamówienia
też realizujecie, bo dziewczynom
w Radomce też się podobają i zakładają na mecze…
Kazałam im zamówić w Klubowych barwach, bo inaczej byśmy
się poobrażały <śmiech> A tak serio,
to chciały coś swojego więc niektóre mają rękawki z numerami lub
ksywkami w klubowych barwach,
również dla Akademii Radomki
zrobiłyśmy rękawki, więc staramy
się wspierać również radomską siatkówkę.
Treningi, mecze, sprzęt sportowy… Masz trochę czasu wolnego
dla siebie?
Jak już się zdarzy to lubię odpoczywać aktywnie, co pewnie jest
dziwne :) Na przykład idę na siłownię potrenować na orbitreku… Przeważnie w niedzielę, kiedy jest po
meczu i mam ten czas wolny, wtedy
chwila takiego zmęczenia fizycznego a potem odpoczynek w domu,
czyli leżenie i nic nie robienie :)
Dzięki za rozmowę!.
Również dziękuję i zapraszam
wszystkich kibiców na nasz ostatni mecz w sezonie. Czeka na Was
mnóstwo atrakcji, konkursy, rewelacyjna atmosfera i świetne siatkarskie widowisko! Nie może Was tam
zabraknąć

TIE BREAK Z RADOMKĄ
Czyli 15 punktów z... Kingą Drabek!
1. Imię i nazwisko:
2. Pozycja na boisku:
3. Numer na koszulce:
4. Miejsce urodzenia:

Kinga Drabek
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11. U kosmetyczki/fryzjera spędzam:
Paznokcie maluję sama, brwi
również. Do kosmetyczki chodzę
sporadycznie, fryzjer – co pół roku

Bielsko-Biała

12. Radom to dla mnie:
Cały czas poznaję to miasto :).

Libero

5. Gdy byłam mała chciałam:
Pomagać biednym dzieciom
6. W szkole uczyłam się:
No comment:)
7. Gdyby nie siatkówka to:
Tenis ziemny
8. Mój nie siatkarski idol:
Moi Rodzice
9. Mój siatkarski idol:
Paweł Zatorski
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10. Najczęściej słuchany utwór:
Dawid Podsiadło – Nie Kłam

13. W wolnym czasie:
Czytam, oglądam, maluję buty,
ucze się
14. Wymarzone wakacje:
W miejscu gdzie będę mogła odpocząć od cywilizacji.
15. Moje motto:
Nie rezygnuj z czegoś, o czym nie
możesz przestać myśleć nawet
jeden dzień.
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