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Szkoła liderów 4.0
List intencyjny dotyczący utwo-
rzenia na Uniwersytecie Techno-
logiczno-Humanistycznym Szkoły 
Liderów Przemysłu 4.0 podpisały 
w poniedziałek władze uczelni 
i fundacji Platforma Przemysłu 
Przyszłości.

str. 3

Jaka boni� kata?
Jeśli ktoś będzie chciał za prze-
kształcenie prawa użytkowania 
wieczystego gruntów w prawo 
własności zapłacić od razu całą 
sumę, może liczyć na boni� katę. 
Nie wiadomo jeszcze, jak duża 
będzie ulga i kiedy powstanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
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Różne smaki 
Wielkanocy
Zwyczaje wielkanocne zmieniają 
się jak w kalejdoskopie, w zależno-
ści od tego, w którą stronę świata 
skierujemy nasz wzrok. Zwiedza-
jąc zaledwie cztery różne krańce 
Polski wpaść można w zdumienie 
i zachwyt nad mnogością niezna-
nych w innych częściach kraju 
świątecznych obyczajów i tradycji.
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Wielkanoc to wiosna,
odradzanie się życia.

Zmartwychwstanie.
Nadzieja.

Niech te skojarzenia
prowadzą Państwa przez święta

i odsuną codzienność 
na dalszy plan.

Weselmy się po staropolsku
i odpoczywajmy.

Tego Wam życzymy

Zespół redakcyjny „7 Dni”
i Radomskiej Grupy Mediowej



2 PIĄTEK – CZWARTEK 19-25 KWIETNIA 2019NA AFISZU

BEZPŁATNY TYGODNIK DLA RADOMIA I REGIONU
Radom, ul. Okulickiego 39; II p.; tel. 48 360 25 25
Reklama „7 Dni”, Radio Rekord, CoZaDzień.pl, TV Dami
RadomLed – ekrany ledowe, 875 tablic reklamowych 
w windach i na klatkach schodowych: tel. 519 119 513, 
reklama@radiorekord.pl

Redaktor naczelny Radomskiej Grupy Mediowej: Krzysztof Domagała

Kierownik redakcji: Iwona Kaczmarska
Dziennikarze: Roksana Chalabry, Krzysztof Domagała,
Adam Hildebrandt, Milena Majewska, Szymon Janczyk
Projekt gra� czny: 7 Dni
Nakład: 10 tys. egzemplarzy

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
Wydawca: Radomska Grupa Mediowa Sp. z o.o., ul. Okulickiego 39, 26–600 Radom

Druk: ODDI Poland Spółka z o.o.; Kamień, ul. Radomska 2, 26-800 Białobrzegi

ISSN
 1895–8451

Podczas wtorkowych obrad sejmiku 
radni woj. mazowieckiego zdecydowali 
o przyznaniu dodatkowego wsparcia 
finansowego dla instytucji kultury. Kwota 
1,8 mln zł, w sumie, zostanie przeznaczona 
na modernizacje i zakup sprzętu.

– Nasze instytucje wciąż się rozwijają. 
Dzięki pozyskanym środkom zarówno 
z budżetu województwa, jak i UE zmieniły 
się nie do poznania. Jednak wciąż mają 
duże potrzeby, zwłaszcza w zakresie 
zakupu sprzętu czy wykonania prac 
remontowych. Tym bardziej cieszy fakt, że 
w ciągu roku znajdują się środki w naszym 
budżecie na ich zaspokojenie – podkreślił 
wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Muzeum Wsi Radomskiej otrzyma 
521 tys. zł na zakup sprzętu – ładowarki 
samojezdnej przegubowej wraz z wyposa-
żeniem i rębaka ciągnikowego tarczowego 
przyczepianego, a także na zakup samo-
chodu do przewozu eksponatów i wykona-
nie dokumentacji pod budowę ogrodze-
nia. Z kolei 223 tys. zł trafi do Muzeum 
Literatury im. Adama Mickiewicza na 
aktualizację dokumentacji pod rewalory-
zację zabytkowego parku pałacowego na 
terenie Muzeum Witolda Gombrowicza 
we Wsoli oraz na budowę dwóch budyn-
ków administracyjno-muzealnych.

NIKA

Pieniądze
od sejmiku
Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli 
i Muzeum Wsi Radomskiej dostaną dodat-
kowe pieniądze z sejmiku Mazowsza.

Wielkanocną kwestę zaplanowano 
w godz. 9-14. – W tym roku chcemy – jako 
komitet i parafia św. Wacława – przepro-
wadzić renowację dwóch zabytkowych 
nagrobków – mówi Sławomir Adamiec, 
wiceprzewodniczący SKOZCR. – Będą to 
XIX-wieczne, kamienne pomniki Emilii 
z Wolskich Targowskiej oraz rodziny Beł-
kowskich i Napiórkowskich. Szacowany 
przez nas łączny koszt prac konserwator-
skich to ok. 94 tys. zł. To będzie bardzo 
duży wysiłek finansowy, dlatego bardzo 
liczymy na dobre efekty tegorocznych 
kwest – tej najbliższej, w Wielką Sobotę 
i tej we Wszystkich Świętych. Część fun-
duszy zamierzamy pozyskać z dotacji od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Oba pomniki trzeba zdemontować 
i dopiero poddać zabiegom konserwator-
skim. – Niestety, pomnik Emilii z Wol-
skich Targowskiej wraz z całą strukturą 
komory grobowej uległ bardzo poważne-
mu zniszczeniu. W listopadzie ubiegłego 
roku doszło do katastrofalnego zapad-
nięcia się gruntu pod nagrobkiem, a dwie 
płyty bezpośrednio nakrywające kryptę 
w znacznej części osunęły się poniżej 
poziomu podmurówki. W trakcie upadku 
pomnika najmocniej ucierpiał element 
zwieńczenia, z którego ozdobna korona 
liści akroterionów została prawie w poło-
wie utrącona. Blok z wykutymi inskryp-
cjami stracił kilka obszernych fragmentów 
na narożach i krawędziach – opisuje 
zniszczenia Adamiec.

W ubiegłym roku SKOZCR przepro-
wadził, kosztem 26,5 tys. zł, renowację 
nagrobka ks. Michała Kobierskiego, 
który powstał w 1876 roku dla proboszcza 
radomskiej parafii farnej.

NIKA

Wielkanocna
kwesta
Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego 
Cmentarza Rzymskokatolickiego zaprasza 
w Wielką Sobotę do wsparcia renowacji 
zabytkowych nagrobków nekropolii przy 
ul. Limanowskiego.

T Y G O D N I K

Od kandydatów miasto wymaga m.in. 
wykształcenia wyższego magisterskie-
go z dziedzin artystycznych związanych 
z teatrem, z zakresu zarządzania w kul-
turze, filologii, marketingu lub finansów. 
Chętny do kierowania teatrem musi mieć 
minimum pięcioletni staż pracy w tea-
trze i minimum trzyletni staż na stano-
wiskach kierowniczych w sferze kultury 
(preferowane w instytucjach związanych 
z teatrem). Prezydent oczekuje też udo-
kumentowanej współpracy artystycz-
nej „przy realizacji międzynarodowych 
i ogólnopolskich przedsięwzięć artystycz-
nych”. Kandydaci mają przedstawić kon-
cepcję funkcjonowania teatru przez pięć 
sezonów artystycznych.

Chcieliśmy się dowiedzieć, czy w kon-
kursie wystartuje obecny dyrektor Zbi-
gniew Rybka. – Na razie pan dyrektor nie 
chce się na ten temat wypowiadać – po-
wiedziała nam Jolanta Korłub z Teatru 
Powszechnego.

Zbigniew Rybka wygrał ogłoszony 
przez miasto konkurs w 2008 roku; był 
jednym z 12 kandydatów. W styczniu 
2011 roku ówczesny prezydent Andrzej 
Kosztowniak przedłużył mu kontrakt 
o kolejne cztery lata. Na kilka miesię-
cy przed zakończeniem swojej kadencji 
Kosztowniak poprosił Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego o prze-
dłużenie umowy z Rybką. Zgodę uzyskał 
i kontrakt został podpisany do końca 
sierpnia 2019 roku.

Za dyrekcji Rybki radomskiemu te-
atrowi przybyły dwie sceny – w maju 
2010 roku otwarta została lalkowa scena 
Fraszka, a w 2013 zaczęła funkcjonować 
scena Kotłownia, na której wystawiana 
jest współczesna dramaturgia, spektakle 
autorskie i eksperymentalne. W 2017 roku 
Zbigniew Rybka otrzymał Złoty Medal 
Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.

R

Dyrektor z konkursu?
Prezydent ogłosił konkurs na dyrektora Teatru Powszechnego im. Jana 
Kochanowskiego. Nie wiadomo, czy obecny szef „Powszechnego” – Zbi-
gniew Rybka wystartuje.

W ubiegły czwartek i piątek „Powszech-
ny” wziął udział w dwóch prestiżowych fe-
stiwalach – 44. Opolskich Konfrontacjach 
Teatralnych – Klasyka Żywa oraz w 39. 
Warszawskich Spotkaniach Teatralnych, 
gdzie zaprezentował spektakl „Ferdy-
durke” na podstawie powieści Witolda 
Gombrowicza, wyreżyserowany przez 
Alinę Moś-Kerger. Premiera, przypo-
mnijmy, miała miejsce podczas ostatniego 
Międzynarodowego Festiwalu Gombrowi-
czowskiego.

Oba pokazy spotkały się ze znakomitym 
przyjęciem – zarówno ze strony publicz-
ności, jak i krytyków. Najpierw radomski 
spektakl znalazł się w gronie laureatów 
44. OKT – decyzją jury nagrodą za reży-
serię uhonorowana została Alina Moś-
-Kerger. – Spodobała nam się reżyseria 
„Ferdydurke”, czyli bardzo trudnej litera-
tury. Spektakl był w każdej minucie rewe-
lacyjnie wymyślony – uzasadniała werdykt 
przewodnicząca jury, reżyserka Ewelina 
Pietrowiak.

W recenzjach, jakie pojawiły się po 
opolskim i warszawskim występie, czy-
tamy m.in. Trzeci dzień Opolskich Kon-
frontacji Teatralnych „Klasyka Żywa” 
przyniósł najciekawsze jak dotychczas 
prezentacje. (…) Reżyserka w materiałach 
promocyjnych akcentowała – wydawać by 
się mogło, że nieco zaskakującą – auto-
biograficzność „Ferdydurke”. (…) To spra-
wia, że radomski spektakl staje się niemal 
konfesyjnym wyznaniem przedstawicieli 
nowej generacji ferdydurkistów, buntują-
cych się przeciw konwencjom. Propozycja 
nowego odczytania polskiego kanonu, 
ukazująca jego aktualność, spotkała się 
z entuzjastycznymi reakcjami, zwłaszcza 
nastoletnich widzów, do których dołączyła 
prawie cała widownia, nagradzając arty-
stów oklaskami na stojąco. To Wiktoria 
Formella, Nowa Siła Krytyczna.

Warszawskie Spotkania Teatralne nie 
mają formy konkursu, tu oceny wystawia 
publiczność. Oto, jak ocenili radomski 
spektakl:

Inscenizacja „Ferdydurke” w reż. Aliny 
Moś-Kerger oglądana dziś, kiedy trwa ko-
lejny dzień strajku nauczycieli, nabiera do-
datkowych znaczeń. Gombrowiczowskiemu 
„belferowi” dorabia się przecież jeszcze jedną 
gębę… W spektaklu rolę belfra zagrał Ma-
teusz Michnikowski – zagrał koncertowo, 
wyszedł pedagog jak z najgorszych szkolnych 
koszmarów :) Radomska „Ferdydurke” stoi 
zresztą na aktorach – cały zespół stworzył 
świetne postacie, a grali tak, że chociaż tekst 
znam na wyrywki, czekałam z niecierpliwoś-
cią, co będzie dalej, jak to będzie wymyślone, 
co pokażą. Brawo! Teatr Powszechny im. J. 
Kochanowskiego w Radomiu nie tak daleko!

* * *
WST to szczególny okres w roku, okazja 

do zobaczenia teatralnych perełek. W tym 
roku niewątpliwym wydarzeniem była in-
scenizacja „Ferdydurke” przedstawiona 
przez Teatr Powszechny z Radomia. To 
przedstawienie zachwyciło mnie świeżością 
spojrzenia na tekst Gombrowicza i dojrza-
łością aktorską zespołu. Muzyka i operowa-
nie światłem to kolejne atuty tego spekta-
klu. Sceny takie jak np. lekcja o Słowackim 
czy jazda bryczką z ciotką Hurlecką były 
świetnie zainscenizowane i doskonale za-
grane. Nic dziwnego, że oklaski po przed-
stawieniu długo nie milkły, a publiczność 
nie chciała się rozstać z aktorami.

No cóż, od dziś Radom będzie mi się 
kojarzył już nie z lotniskiem-widmem, 
z którego nic nie lata, lecz ze świetnym tea-
trem! Będąc w okolicy Radomia koniecznie 
trzeba tam zajrzeć! (znaczy do Teatru Po-
wszechnego, nie na lotnisko).

T

„Ferdydurke”
nagrodzona

Alina Moś-Kerger za reżyserię spektaklu „Ferdydurke” w radomskim 
Teatrze Powszechnym otrzymała nagrodę 44. Opolskich Konfrontacji 
Teatralnych – Klasyka Żywa. Dzień później przedstawienie zachwyciło 
publiczność Warszawskich Spotkań Teatralnych.
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Pisanki powstały przed dwoma ty-
godniami w Łaźni. Na zaproszenie 
prezydenta w malowaniu uczestniczyli 
samorządowcy, politycy, a także przed-
stawiciele służb mundurowych i ludzie 
kultury. W tym roku cały dochód z wy-
licytowanych pisanek zostanie przeka-
zany na leczenie 11-letniej Samanty, 
uczennicy Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 23 w Radomiu, która walczy 
z białaczką limfoblastyczną. Dziewczyn-
ka była kiedyś wolontariuszką i poma-
gała, teraz sama potrzebuje pomocy.

– To doskonała, świetna inicjatywa. 
Dwa tygodnie temu udało się w jed-
nym miejscu zgromadzić różne środo-
wiska i dzisiaj są widoczne efekty pracy, 
czasami nawet kilkugodzinnej, różnych 
osób. To bardzo ważna inicjatywa, któ-
ra – mam nadzieję – zaowocuje bardzo 
realną pomocą dla Samanty – mówiła 
tuż przed licytacją wiceprezydent Kata-
rzyna Kalinowska. Przyznała, że jest to 
akcja realizowana ponad szyldami par-
tyjnymi.

Największą kwotę uzyskano ze sprze-
daży pisanki przygotowanej przez pre-
zydenta Radosława Witkowskiego i jego 
małżonkę. Nabywca zapłacił za nią 800 zł. 
Wysokie ceny osiągnęły też pisanki Kata-
rzyny Kalinowskiej czy szefa Gabinetu Po-
litycznego Prezesa Rady Ministrów Marka 
Suskiego. Można było także wylicytować 
pisankę wykonaną przez zespół Lady 
Pank, na której znalazły się autografy 
muzyków, a także pisankę Radia Rekord.

Najwięcej, bo aż osiem, pisanek zlicy-
towała Joanna Zych-Szpakowska; wśród 
nich znalazły się chyba te najważniej-
sze – wykonane przez rodzeństwo Sa-
manty. – To dla mnie wielka przyjemność 
uczestniczyć w takich imprezach. Mimo, że 
nie znam osobiście Samanty ani jej rodzi-
ny, byłam już na koncercie charytatywnym 
dla niej – przyznała pani Joanna. – Myślę, 
że to bardzo miłe – dawać coś od siebie 
i widzieć przy tym uśmiech na twarzy dzie-
cka i rodziców. To jest największe szczęście 
i nagroda. A przy okazji mam przepiękne 
jajka na wielkanocny stół.

Prawie wszystkie pisanki znalazły na-
bywców i teraz będą ozdabiały świątecz-
ny stół. Te, które nie zostały zlicytowane 
podczas aukcji, można kupić w Łaźni 
przy ul. Żeromskiego.

KAROLINA SOKOŁO SKA

Licytacja pisanek
dla Samanty

8 tys. zł zebrano podczas licytacji pisanek, które w ramach charyta-
tywnej akcji „Stwórz pisankę – pomóż dzieciom” przygotowali znani 
radomianie. Licytacja odbyła się w ubiegłą sobotę w przerwie koncertu 
Radomskiej Orkiestry Kameralnej.
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Projekt będzie realizowany przez Cen-
trum Organizacji Pozarządowych. Ogólna 
jego wartość to ponad 561 tys. zł, a war-
tość dofinansowania – ponad 544 tys. zł.

– Utworzenie Kuźni Obywatelskiej daje 
nowe możliwości wspierania przez miasto 
radomskich organizacji pozarządowych, 
bez których trudno sobie teraz wyobrazić 
wiele aspektów naszego życia społecz-
nego i publicznego – mówi Mateusz 
Tyczyński, dyrektor Kancelarii Prezyden-
ta. – Dotychczasowe wsparcie finansowe, 
merytoryczne, techniczne, szkoleniowe 
i organizacyjne, jakie oferuje naszym or-
ganizacjom pozarządowym COP, zostanie 
rozszerzone o działania wolontariuszy.

Utworzenie Kuźni Obywatelskiej ma 
pomóc w przygotowaniu młodych rado-
mian do wejścia na rynek pracy. Projekt 
umożliwi także bieżące wsparcie orga-
nizacji pozarządowych w prowadzonych 
przez nie działaniach. Szkolenia pozwolą 
uczestnikom na zdobycie umiejętności 
z zakresu tworzenia stron internetowych 
na potrzeby organizacji pozarządowych, 
a także obsługi medialnej wydarzeń, 
spotkań i innych działań prowadzonych 
przez radomskie organizacje pozarządo-
we. Wyposażenie kupione w ramach pro-
jektu pozwoli na wsparcie tych działań, 
zarówno w okresie realizacji projektu, 
jak również po jego zakończeniu, a każda 
organizacja pozarządowa będzie mogła 
liczyć na pomoc wolontariuszy.

T

Kuźnia
obywatelska
Miasto pozyskało z Unii Europejskiej pienią-
dze na realizację projektu Radomskie Cen-
trum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska”. 
Rekrutacja uczestników ruszy 1 września.

 DARIUSZ OSI J

Platforma, przypomnijmy, jest fun-
dacją Skarbu Państwa, która ma dzia-
łać na rzecz wzrostu konkurencyjności 
przedsiębiorców poprzez wspieranie ich 
transformacji cyfrowej. PPP ma mieć sie-
dzibę w Radomiu i tu także powstanie 
Centrum Konsultacyjne Przemysłu Przy-
szłości, które będzie stanowiło centralny 
krajowy punkt kontaktowo-doradczy dla 
przedsiębiorstw zainteresowanych ukie-
runkowaniem w procesie transformacji 
cyfrowej.

– Rozpoczynamy proces deglomeracji, 
proces przenoszenia inwestycji central-
nych, wojewódzkich ze stolicy kraju oraz 
ze stolic poszczególnych województw 
do mniejszych województw – zauważył 
Adam Bielan, wicemarszałek Senatu 
RP. – Wkrótce Radom stanie się stolicą 
przemysłu przyszłości, ale jego uczelnia 
korzysta na tym już teraz.

W poniedziałek – w obecności wice-
premiera Gowina i wicemarszałka Bie-
lana – prof. Zbigniew Łukasik, rektor 
UTH i Andrzej Soldaty, prezes fundacji 
Platforma Przemysłu Przyszłości podpi-
sali list intencyjny w sprawie utworzenia 
na radomskiej uczelni Szkoły liderów 
Przemysłu 4.0.

– Uruchamiana Szkoła Liderów 

Przemysłu Przyszłości jest szkołą tych, 
którzy będą liderami zmian, którzy 
będą tę nową generację przemysłu two-
rzyć – stwierdził prezes Soldaty. – To 
stąd, z centrum konsultacyjnego utwo-
rzonego w Radomiu będzie prowadzona 
obsługa praktycznie całego kraju w for-
mie kontaktów z wykorzystaniem no-

woczesnych kanałów komunikacyjnych 
i w oparciu o kadrę tutaj wykształconą.

Prof. Łukasik zauważył, że uczelnia 
od początku związana jest z przemysłem 
i radomskimi zakładami. – Ale chcieliby-
śmy mieć również powiązania i z zagrani-
cą, i z zakładami z całego kraju. Dlatego 
przystąpiliśmy do tej inicjatywy – mówił 

rektor. – Myślę, że na bazie laboratoriów, 
które stale się u nas rozwijają, i na bazie 
kadry kierowniczej będziemy mogli po-
magać Platformie Przemysłu Przyszłości. 
I kształcić liderów przemysłu.

Szkoła Liderów 4.0 ma przygotowy-
wać wykwalifikowane kadry dla PPP 
i polskich przedsiębiorstw. Będzie 
kształcić w zakresie nowych rozwiązań 
technologicznych i biznesowych w prze-
myśle 4.0. Absolwenci natomiast posiądą 
wiedzę umożliwiającą budowanie stra-
tegii cyfryzacji przedsiębiorstw i sku-
teczne przeprowadzanie transformacji 
cyfrowej firm.

– Dzisiaj tu, w Radomiu postawiliśmy 
kolejne przęsło mostu łączącego biznes 
z nauką. Bardzo się cieszę z podpisania 
tego porozumienia, bo jest ono szan-
są zarówno dla uczelni, jak i dla PPP, 
i dla rozwoju nowoczesnego przemysłu 
w Radomiu – mówił wicepremier Go-
win. – Od ponad trzech lat Polska reali-
zuje strategię zrównoważonego rozwoju, 
inwestując również w mniejsze ośrodki, 
dając im impulsy rozwojowe.

Czwarta rewolucja przemysłowa, czy-
li przemysł 4.0 polega na wykorzystaniu 
technologii cyfrowych i zasobów danych 
w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego 
i przewagi konkurencyjnej na rynku. To 
połączenie przemysłu i cyfryzacji.

ko a li e ó  
List intencyjny dotyczący utworzenia na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym Szkoły Lide-
rów Przemysłu 4.0 podpisały w poniedziałek władze uczelni i fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. 
– Dziś w Radomiu postawiliśmy kolejne przęsło mostu łączącego biznes z nauką – zauważył Jarosław 
Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
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 I ONA KA ZMARSKA

5 października ubiegłego roku we-
szła w życie ustawa o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele mieszka-
niowe w prawo własności tych gruntów. 
Grunty te, w rozumieniu ustawy, to 
nieruchomości zabudowane wyłącznie 
budynkami mieszkalnymi jednorodzin-
nymi lub wielorodzinnymi (gdzie co 
najmniej połowa lokali stanowi lokale 
mieszkalne), wraz z budynkami gospo-
darczymi, garażami i innymi budow-
lami czy „obiektami umożliwiającymi 
prawidłowe korzystanie z budynków 
mieszkalnych”. Zgodnie z zapisami 
ustawy od 1 stycznia tego roku właści-
ciele mieszkań w blokach czy domów 
jednorodzinnych stojących na gruncie 
oddanym w użytkowanie wieczyste, 
uwłaszczą się z mocy prawa. W przy-
padku bloków warunkiem jest, aby 
przynajmniej jedno w nim mieszkanie 
zostało wyodrębnione na własność.

Nowi właściciele gruntu przez 20 lat, 
licząc od dnia przekształcenia, wno-
sić będą tzw. opłatę przekształcenio-
wą – równą wysokości opłaty rocznej 
obowiązującej na dzień przekształce-
nia. Możliwe jednak, że część uwłasz-
czonych zechce zapłacić od razu całość. 
W ustawie zapisano 60-procentową 
bonifikatę dla gruntów Skarbu Pań-
stwa, ulgą mogą też dla swoich gruntów 
ustanowić samorządy. W Radomiu do 
grudnia ubiegłego roku nowi właścicie-
le otrzymywali od miasta 90-procento-
wą bonifikatę.

Radni Prawa i Sprawiedliwości od 
kilku tygodni dopytują, kiedy władze 
miasta przygotują projekt uchwały 
w sprawie bonifikaty i apelują, by stało 
się to jak najszybciej. Na poniedziałko-

we posiedzenie prezydent 
prz ygotował in formac ję 
w tej sprawie. Jak się okaza-
ło, w Radomiu rzecz dotyczy 
800 budynków jedno- i wie-
lorodzinnych, czyli 10 tys. 
użytkowników wieczystych.

– Na razie analizujemy 
różne możliwości, spraw-
dzamy też, jakie ulgi stosu-
ją inne samorządy – przy-
znał wiceprezydent Konrad 
Frysztak. – Część samorzą-
dów podjęła już uchwały 
o przyznaniu bonifikaty, ale 
nie chcemy się spieszyć, bo 
niektóre te decyzje są uchy-
lane.

Dot ychczas  w iecz y śc i 
użytkownicy wnosili do bu-
dżetu miasta co roku ok. 
1 mln zł. – Gdybyśmy usta-
lili bonifikatę na poziomie 
99 proc. i gdyby większość 
użytkowników wieczystych 
zdec ydowała s ię w n ieść 
opłatę jednorazową za prze-
kształcenie, to – jak łatwo 
policzyć – do budżetu miasta w ciągu 
20 lat wpłynęłoby tylko 200 tys. zł, a nie 
20 mln zł, jak dotychczas – tłumaczył 
Frysztak. – To bardzo poważne ograni-
czenie dochodów miasta.

Do tego dochodzą koszty obsługi ca-
łej procedury – sprawdzenia, czy grunt 
rzeczywiście podlega przekształceniu, 
wydanie zaświadczeń (w pięciu egzem-
plarzach), wpis do księgi wieczystej. 
Miasto musi zatrudnić 11 osób, które 
będą się zajmować gruntami miejskimi 
i cztery dla przekształcenia gruntów 
Skarbu Państwa. Wynagrodzenia, opła-
ty pocztowe, materiały biurowe to koszt 
920 tys. zł rocznie.

– Ja bym się nie bał tych kosztów. Bo 
to są koszty mieszkańców, którzy po-
siadają prawo użytkowania wieczyste-
go – stwierdził Dariusz Wójcik. – Trud-
no, będziemy płacić ten 1 mln zł rocznie.

Mateusz Kuźmiuk chciał wiedzieć, 
dlaczego wiceprezydent twierdzi, że do 
budżetu z tytułu użytkowania wieczy-
stego wpływa 1 mln zł, jeśli w planie 
dochodów jest zapisane 2,9 mln. Poza 
tym do grudnia ubiegłego roku obo-
wiązywała w Radomiu uchwała o boni-
fikacie, a na Mazowszu nowe uchwały 
podjęła już połowa samorządów.

Wiceprezydent tłumaczył – w kwocie 
2,9 mln zł mieszczą się i inne podatki, 

nie tylko opłata za użytkowanie wie-
czyste.

– Chciałbym zapytać, kiedy uchwała 
o bonifikacie zostanie wprowadzona. 
Czy nie zostanie wprowadzona, bo bu-
dżet miasta straci 2 mln zł? Co to jest 
za strata w sytuacji, kiedy budżet mia-
sta to jest miliard złotych? – pytał Łu-
kasz Podlewski.

Wiceprezydent Frysztak uspoka-
jał – uchwała będzie. – Pracujemy nad 
tym, jaki procent mamy państwu przed-
stawić – powiedział. – Na razie wyda-
jemy zaświadczenie o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego we 
własność.

Jaka bonifikata?
Jeśli ktoś będzie chciał za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własno-
ści zapłacić od razu całą sumę, może liczyć na bonifikatę. Nie wiadomo jeszcze, jak duża będzie ulga 
i kiedy powstanie projekt uchwały w tej sprawie.

Pierwszy z projektów doty-
czy budowy układu komunika-
cyjnego na Wólce Klwateckiej. 
Wartość kosztów kwalifiko-
wanych to 11,8 mln zł. Drugi 
projekt zakłada rozbudowę ul. 
Piwnej i budowę ul. Zgodnej 
wraz z budową miejsc posto-
jowych, gdzie wartość kosztów 
kwalifikowanych sięga 5,5 mln 
zł. Trzeci z projektów to prze-
budowa ul. Małęczyńskiej, za 
2,5 mln zł.

– To trzy ważne dla miasta projekty. 
Na Wólce Klwateckiej planujemy utwo-
rzenie strefy przemysłowej i to teren, 
który wymaga odpowiedniego przygoto-
wania. Duże gospodarcze znaczenie ma 
także przebudowa Małęczyńskiej, która 
jest drogą dojazdową do wielu radom-
skich firm. Z kolei na przebudowę ulic 
Zgodnej i Piwnej od wielu lat czekają 
mieszkańcy tej części miasta. Chcemy 
poprawić komfort ich codziennego ży-
cia, a jednocześnie planujemy budowę 
miejsc postojowych, które będą mogły 
służyć obsłudze komunikacyjnej przy-
szłego Radomskiego Centrum Kultury, 

bulwarów nad Mleczną czy Miasta Kazi-
mierzowskiego – mówi prezydent Rado-
sław Witkowski.

Zgodnie z zasadami naboru wniosków, 
Radom jako miasto na prawach powia-
tu mógł złożyć trzy projekty. Te, które 
zostaną zakwalifikowane do realizacji 
w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych, mogą otrzymać dofinansowanie 
w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifi-
kowanych zadania, przy czym minimalny 
poziom dofinansowania wyniesie 50 proc. 
kosztów.

T

o rze ne ieni dze
na dro i

Trzy wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych skierowały władze miasta do wojewody mazowieckiego.

Z wnioskiem, by przyjąć stanowisko 
w sprawie zawieszenia strajku, wystąpił 
podczas poniedziałkowej sesji radny 
PiS Mirosław Rejczak. „Rada miejska 
zwraca się z prośbą o zawieszenie straj-
ku w szkołach maturalnych na okres 
egzaminów maturalnych” – napisano 
w projekcie apelu skierowanego do 
Związku Nauczycielstwa Polskiego.

– Odczucie mam ambiwalentne – przy-
znał wiceprezydent Karol Semik. – Bo 
treść tego stanowiska przesądza nieja-
ko, że w czasie egzaminów maturalnych 
strajk nauczycieli będzie nadal trwał. 
Nie wiem, jak to zostanie przyjęte przez 
nauczycieli – że radni przesądzają, iż oni 
będą strajkować do 6 maja...

Mirosław Rejczak tłumaczył, że 
w apelu nie chodzi o sam termin egza-
minów maturalnych, ale choćby o przy-
gotowanie arkuszy ocen uczniów ostat-
nich klas liceów i techników. – Na razie 
nie mamy sygnałów, że to nie zostanie 
zrobione w terminie – perswadował 
wiceprezydent Semik. – Tylko czte-
ry szkoły przed rozpoczęciem strajku 
nie sklasyfikowały uczniów. Jednak 
wszystko wskazuje na to, że zdążą to 
zrobić. Dyrektor może zwołać radę 
pedagogiczną np. w Wielki Czwartek, 
w Wielki Piątek albo we wtorek po 
świętach. Ferie są okresem wolnym od 

nauki dla uczniów, nie dla nauczycieli.
Przewodnicząca RM zdecydowała, 

że wniosek Rejczaka zostanie poddany 
pod głosowanie. Za przyjęciem apelu 
do ZNP było 11 radnych, dziewięciu 
głosowało przeciw, nikt się nie wstrzy-
mał od głosu.

We wtorek Marta Michalska-Wilk, 
przewodnicząca klubu radnych Koali-
cji Obywatelskiej przesłała do mediów 
stanowisko klubu, który wyraził „swoje 
pełne poparcie dla strajkujących na-
uczycieli”. „Stanowisko Rady Miej-
skiej Radomia wzywające nauczycieli 
do zawieszenia strajku na czas matur, 
które rozpoczną się za kilka tygodni, 
zostało przyjęte na poniedziałkowej se-
sji na wniosek i głosami radnych Prawa 
i Sprawiedliwości. Radni Koalicji Oby-
watelskiej głosowali przeciw” – czyta-
my. – „Uważamy, że strona rządowa 
powinna niezwłocznie przystąpić do 
dialogu z nauczycielami. Zakończenie 
protestu, czy choćby tylko jego czaso-
we zawieszenie, zależy w zdecydowanej 
mierze od dobrej woli rządu i szczerej 
debaty. Do zawarcia porozumienia 
niezbędne jest również zaprzestanie 
negatywnej kampanii wymierzonej 
w nauczycieli”.

NIKA

el do naucz cieli
O zawieszenie strajku na czas matur apelują do nauczycieli radni Pis. 
Radni Koalicji Obywatelskiej dla strajkujących wyrażają „pełne poparcie”.

Fo
t. S

zy
mo

n W
yk

rot
a

Fo
t. P

iot
r N

ow
ak

ow
ski

Urząd miejski rozstrzygnął przetarg na 
opracowanie dokumentacji projektowej 
żłobka. Wygrała Pracownia Projektowa 
„Pik” z Żor. Firma za swoje usługi zapro-
ponowała ponad 84 tys. zł. Dokumenta-
cja powinna być gotowa w ciągu siedmiu 
miesięcy, a w przyszłym roku rozpoczną 
się prace budowlane.

W nowym żłobku, który powstanie 
przy ul. Batalionów Chłopskich, znajdzie 
się 150 miejsc. Tym samym liczba miejsc 
w miejskich placówkach prawie się podwoi.

Budowa żłobka na Borkach to kolej-
ny element programu „Radom dla mło-
dych”, w ramach którego powstało już 
nowe przedszkole przy ul. Kilińskiego 
i żłobek przy ul. Michałowskiej.

T

Powstanie
kolejny żłobek
Coraz bliżej rozpoczęcia budowy nowego 
żłobka na Borkach.

W tej chwili w mieście działa tylko je-
den PSZOK – przy ul. Witosa. – Drugi 
ma służyć przede wszystkim mieszkańcom 
południowej części miasta. Po uruchomie-
niu punktu przy Wjazdowej nasz system 
zbiórki odpadów będzie kompletny – oce-
nia wiceprezydent Konrad Frysztak.

Miasto właśnie ogłosiło przetarg na za-
projektowanie i budowę PSZOK. Przy ul. 
Wjazdowej powstanie rampa umożliwia-
jąca rozładunek poszczególnych rodza-
jów odpadów do osobnych kontenerów, 
pomieszczenia magazynowe do zbiórki 
odpadów niebezpiecznych i tzw. ekobazar, 
czyli miejsce, w którym będą gromadzone 
odpady nadające się do ponownego wy-
korzystania. W punkcie będą nieodpłatnie 
przyjmowane m.in. odpady wielkogabary-
towe, np. meble, sprzęt RTV i AGD, zuży-
te opony, odpady budowlane i inne.

Nowy PSZOK ma zostać oddany do 
użytku pod koniec lipca 2020 roku.

T

Miasto ogłosiło
przetarg
W Radomiu powstanie drugi punkt selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Będzie się mieścił przy ul. Wjazdowej.

Inspektorzy patrolujący ulice Radomia 
nieoznakowanym radiowozem zwrócili 
uwagę na trzy pojazdy dostawcze, któ-
rych rzeczywista waga wraz z ładunkiem 
mocno odbiegała od dopuszczalnej masy 
całkowitej. Poza tym przewożony na 
jednym z samochodów piasek nie został 
zabezpieczony plandeką. – Niechlubny 
rekordzista ważył z ładunkiem 7,7 tony. 
O półtorej tony za dużo ważył także sa-
mochód z zamontowanym dźwigiem hy-
draulicznym, którym przewożono puste 
palety – informuje Główny Inspektorat 
Transportu Drogowego.

Kierowcy przeładowanych „dostawcza-
ków” zostali ukarani mandatami i mogli 
odjechać z miejsca kontroli ITD dopiero 
po przeniesieniu nadmiaru przewożo-
nych ładunków na inne pojazdy.

T

O parę ton
za dużo
Prawie 8 ton ważył samochód dostawczy 
z piaskiem, którego dopuszczalna masa 
całkowita wynosi 3,5 tony.
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Solaris zaproponował nieco ponad 
31 mln 967 tys. zł i zadeklarował udzie-
lenie trzyletniej gwarancji na autobusy 
Urbino 12 Electric oraz całą infrastruk-
turę ładującą. – Teraz złożona oferta 
musi zostać sprawdzona pod kątem 
formalnym, prawnym i rachunkowym. 
Zgodnie z założeniami nowe, elektrycz-
ne autobusy powinny się pojawić na ra-
domskich ulicach w połowie przyszłego 
roku – mówi wiceprezydent Konrad 
Frysztak.

Przypomnijmy: przedmiotem postępo-
wania jest zakup 10 pojazdów elektrycz-
nych wraz z ładowarkami. Dwie z nich 
to tzw. ładowarki pantografowe, umoż-
liwiające szybkie naładowanie pojazdu 
między kursami. Mają stanąć na pętli 
na Południu i Gołębiowie I. Dodatkowo 
kupionych ma być także 10 ładowarek, 
które będą zamontowane w zajezdni au-
tobusowej.

To pierwszy rozstrzygnięty przetarg 
w ramach całego projektu multimodal-
nego. Sukcesywnie będą rozstrzygane 
kolejne, m.in. na zakup nowych wiat 
przystankowych, biletomatów i tablic 
Systemu Dynamicznej Informacji Pa-
sażerskiej. W tym ostatnim przypadku 
chodzi o zakup 10 biletomatów i 20 tab-
lic SDIP. Biletomaty mają stanąć m.in. 
na pętli na Zamłyniu, na Gołębiowie 
i przy ul. Warszawskiej. Elektroniczne 
tablice zawisną również przy przystan-
kach, z których często korzystają pasa-
żerowie, np. na Wernera, Grzecznarow-
skiego czy Reja.

Ponadto przygotowano dokumen-
tację na przetarg dotyczący budowy 
trzech ścieżek rowerowych w mieście. 
Ma on zostać ogłoszony w ciągu kilku-
nastu dni.

T

Tylko jedna firma
Firma Solaris stanęła do przetargu na zakup autobusów elektrycznych. 
To jedna z inwestycji, które będą realizowane w ramach projektu multi-
modalnego, współfinansowanego z funduszy unijnych.

Z inicjatywą nadania nowej ulicy tego 
właśnie patrona zwróciła się do magi-
stratu grupa ponad 500 radomian. Jak 
napisali wnioskodawcy, „pragną upa-
miętnić i uhonorować człowieka w uzna-
niu jego ogromnych zasług dla rozwoju 
Radomia i miejscowej społeczności”. 
W poniedziałek projekt uchwały w tej 
sprawie trafił pod obrady rady miejskiej.

– Przyjęcie wniosku, z którym zwrócili 
się do nas radomianie, nie pociągnie za 
sobą żadnych kosztów dla mieszkańców, 
przy tej ulicy nie ma bowiem żadnego nu-
meru policyjnego – tłumaczył wiceprezy-
dent Konrad Frysztak.

Na sesją przyszło kilku wniosko-
dawców. – Wincenty Michalczewski 
był radomianinem, ukończył przed 
wojną naszą szkołę techniczną; służył 
w wojsku na Wołyniu, odbywał prak-
tykę w radomskim 72 Pułku Piechoty. 
W czasie II wojny światowej był jed-
nym z cichociemnych, był więźniem 
obozu koncentracyjnego. Po wojnie 
przez lata pracował w Techmatransie. 
Wyjechał do Warszawy tylko dlatego, 

że jego żona i córka były ciężko chore. 
To znakomita postać – przekonywała 
jedna z wnioskodawczyń. – Żyje jesz-
cze jego wnuczka; to jest także jej ma-
rzenie, żeby dziadek miał swoją ulicę 
w Radomiu.

Okazało się, że Wincentego Michal-
czewskiego znał osobiście radny Miro-
sław Rejczak – nie tylko przez wiele lat 
pracował z nim w Techmatransie, ale 
także grywał w brydża. – Ukrywał fakt, 
że był jednym z cichociemnych. Ro-
zumieliśmy to, bo w tamtych czasach 
mogły go spotkać z tego powodu repre-
sje – zauważył Mirosław Rejczak. – To 
był bardzo porządny człowiek. Zasłużył 
na to, żeby go uhonorować ulicą.

W głosowaniu za kandydaturą Win-
centego Michalczewskiego na patrona 
ulicy opowiedziało się 25 radnych, nikt 
nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu.

NIKA

O kpt. Wincentym Michalczewskim – str. 8

Cichociemny
patronem ulicy

Imię kpt. Wincentego Michalczewskiego – żołnierza Armii Krajowej, ci-
chociemnego nosić będzie ulica biegnąca od skrzyżowania z Jana Pawła 
II z Pallotyńską aż do Godowskiej.

R E K L A M A

 KAROLINA SOKOŁO SKA

Dokładnie 1 maja 2019 roku minie 
15 lat od czasu, kiedy Polska przystąpiła 
do Unii Europejskiej. We wtorek marsza-
łek Mazowsza Adam Struzik i wicemar-
szałek Rafał Rajkowski podsumowali 
w Radomiu te 15 lat. – Gdybyśmy doko-
nali bilansu i policzyli to, co uzyskaliśmy 
od roku 2004 i co wpłaciliśmy w postaci 
składki, to wyraźnie jesteśmy na plu-
sie – stwierdził marszałek Struzik. – Ta 
pomoc finansowa w postaci funduszy eu-
ropejskich ma olbrzymie znaczenie, bo 
60 proc. inwestycji publicznych jest do-
finansowanych z funduszy europejskich.

W ciągu 15 lat subregion radomski 
przeszedł ogromne zmiany. Ich efektem 
są nowe i zmodernizowane drogi, wyre-

montowane i wyposażone placówki zdro-
wotne i kulturalne, a także nowoczesne 
obiekty sportowe i place zabaw. W sumie 
do Radomia i siedmiu powiatów trafiły 
już z UE blisko 2 mld zł. – Ponad 2 tys. 
projektów, blisko 2 mld zł dofinansowa-
nia unijnego – to najlepiej obrazuje ak-
tywność samorządów i przedsiębiorców 
z subregionu radomskiego w pozyski-
waniu środków unijnych – zauważył wi-
cemarszałek Rajkowski. – Cieszę się, że 
dzięki temu wsparciu udało się zrobić tak 
wiele. Te liczby przekładają się bowiem 
przede wszystkim na rozwój naszego re-
gionu, a nasi mieszkańcy zyskują nowe 
przestrzenie kulturalne czy lepszy dojazd 
do miejsca pracy. Zwiększa się komfort 
leczenia, podróżowania i wypoczynku.

1 stycznia 2018 roku Mazowsze zostało 

podzielone statystycznie; wyodrębnione 
zostały dwa regiony: warszawski stołecz-
ny i mazowiecki regionalny. Jak zauważył 
marszałek, taki podział jest niezmiernie 
istotny, jeśli chodzi o nową perspektywę 
finansową. – W Brukseli cały czas trwa-
ją prace nad nowym budżetem. Chcemy, 
aby Komisja Europejska oparła go na ist-
niejącym od stycznia 2018 roku podziale 
statystycznym – wyjaśniał. – Mamy na-
dzieję, że w tej nowej perspektywie na lata 
2021-2027 wynegocjujemy lepsze warunki. 
Bo to, co w tej chwili zaproponowała Unia 
Europejska, nie jest korzystne, zarów-
no jeśli chodzi o politykę spójności, jak 
i wspólną politykę rolną. Dlatego podsta-
wowym zadaniem naszych posłów będzie 
poprawienie wyjściowych propozycji KE.

Jeśli tak się stanie, to drugim zadaniem, 
dla posłów z Mazowsza, będzie popiera-
nie zarządu województwa, aby w tej nowej 
perspektywie finansowej już klasyfikowa-
no nasz region według nowego podziału 
statystycznego, bo to umożliwi różne 
poziomy wsparcia finansowego. – Zależy 
nam również na tym, aby obszar poza-
metropolitalny został objęty programem 
operacyjnym Polska Wschodnia. 19 marca 
sejmik województwa w tej sprawie przyjął 
uchwałę – zdradził Struzik.

W ramach obecnej perspektywy finan-
sowej z RPO 2014-2020 wsparcie otrzy-
mało już 408 projektów realizowanych na 
obszarze subregionu radomskiego. Kwo-
ta dofinansowania z UE wyniosła prawie 
562 mln zł. W w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2007-2013 do 
subregionu radomskiego trafiło ponad 
1 mld zł, z czego ponad 320 mln zł pozy-
skali beneficjenci z Radomia. Zrealizo-
wanych zostało 345 projektów. Najwięk-
sze dofinansowanie, bo ponad 101 mln zł, 
poszło na budowę obwodnicy południo-
wej Radomia.

Rozwój regionu
i ki nii

– Od 15 lat znajdujemy się w przestrzeni rozwoju, pokoju i przyspieszonego 
okresu pozytywnych zmian w naszym kraju – stwierdził marszałek Adam 
Struzik na wtorkowej konferencji podsumowującej 15 lat członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 
będzie zamawiać nowe karty miejskie, 
ponieważ nakład dotychczasowych po-
woli się wyczerpuje. Jest to więc dobra 
okazja, aby pojawiły się na nich nowe 
motywy graficzne – przy współudziale 
pasażerów. Warto zaznaczyć, że ogól-
ny wzór obu stron Radomskiej Karty 
Miejskiej pozostanie bez zmian – kon-
kurs dotyczy jedynie zdjęcia lub grafi-
ki, które znajdują się na awersie elek-
tronicznego biletu. Do tej pory były 
to dwa ujęcia autobusów na pl. Coraz-
ziego, fotografia budynku UM i kolo-
rowa grafika promocyjna Radomia. 
Kolekcjonerzy kart z Polski, którzy 
przyjeżdżali do Radomia w celu wzbo-
gacenia zbiorów, mówili, iż mamy jedne 
z najciekawszych graficznie rozwiązań.

Na ogłoszony przez MZDiK kon-
kurs wpłynęło 30 prac. Dwóch komisja 
nie zakwalifikowała z powodów regu-

laminowych. – Generalnie członkowie 
komisji konkursowej byli zachwyce-
ni wysokim poziomem artystycznym 

większości prac – mówi Dawid Puton, 
specjalista ds. kontaktów z mediami 
MZDiK. – Autorzy włożyli mnóstwo 
serca w przygotowanie grafik. W wielu 
dziełach widać było czytelne nawiąza-
nia do strategii marki Radomia. Część 

uczestników konkursu trafnie przedsta-
wiła zagadnienia związane z historią lub 
teraźniejszością komunikacji miejskiej.

Ocenianie prac przebiegało następu-
jąco: każdy członek jury przyznawał każ-
dej pracy oceny za pomysłowość i orygi-
nalność (od jednego do pięciu punktów) 
oraz za związek pracy z tematyką (rów-
nież w skali od 1 do 5). Do drugiego eta-
pu przeszła dziesiątka prac – wszystkie 
miały powyżej 30 punktów (na 50 moż-
liwych). Ten drugi etap to głosowanie 
na fanpage'u MZDiK-u na Faceboo-
ku. Najwięcej „lajków” zdobył projekt 
RKM-026. Zgodnie z regulaminem 
konkursu liczba polubień będzie stano-
wiła 20 proc. ogólnej oceny danej pracy.

Ostateczna ocena prac nastąpi do 
19 kwietnia. Później MZDiK ogłosi na-
zwiska laureatów.

T

Nowe grafiki karty miejskiej
Trzydzieści prac zostało zgłoszonych w konkursie na grafikę przeznaczoną do wykorzystania na Radomskiej 
Karcie Miejskiej. Jurorzy wybrali 10 najlepszych i poddali głosowaniu internetowemu.
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Liturgia Kościoła wspomina w Nie-
dzielę Palmową uroczysty wjazd Pana 
Jezusa do Jerozolimy. W Ewangelii 
według św. Jana czytamy: „Nazajutrz 
wielki tłum, który przybył na święto, 
usłyszawszy, że Jezus przybywa do Je-
rozolimy, wziął gałązki palmowe i wy-
biegł Mu naprzeciw. Wołali: Hosanna! 
Błogosławiony, który przychodzi w imię 
Pańskie”. Św. Marek zaś pisze: „Wie-
lu zaś słało swe płaszcze na drodze, 
a inni gałązki ścięte na polach”. Zwy-
czaj święcenia palm pojawił się ok. VII 
wieku na terenach dzisiejszej Francji. 
Z kolei procesja wzięła swój początek 
z Ziemi Świętej. W IV wieku istniała 
już procesja z Betanii do Jerozolimy, 
co odnotowała Egeria – chrześcijańska 
pątniczka pochodzenia galijskiego lub 
hiszpańskiego. W Niedzielę Palmową 
patriarcha otoczony tłumem ludzi wsia-

dał na osiołka i wjeżdżał do Świętego 
Miasta, a wierni ścielili przed nim swo-
je płaszcze i liście palmowe. Następnie 
wszyscy udawali się do bazyliki Zmar-
twychwstania, gdzie sprawowano uro-
czystą liturgię. Procesja ta stopniowo 
rozpowszechniła się w całym Kościele. 
W Rzymie szóstą niedzielę Wielkiego 
Postu początkowo obchodzono wy-
łącznie jako Niedzielę Męki Pańskiej, 
podczas której uroczyście śpiewano 
Pasję. Dopiero w IX wieku do liturgii 
rzymskiej włączony został jerozolimski 
zwyczaj urządzania procesji upamięt-
niającej wjazd Pana Jezusa do Jeruza-
lem. Z czasem obie te tradycje połączyły 
się w jedną, dając liturgii Niedzieli Pal-
mowej podwójny charakter. Pierwsza 
udokumentowana wzmianka o procesji 
w Niedzielę Palmową pochodzi z ok. 
821 roku.

W polskiej tradycji ludowej Niedzielę 
Palmową nazywano także Kwietną lub 
Wierzbną. Palma jest symbolem trium-
fu, ale również męczeństwa. Dlatego 
w ikonografii święci przedstawiani są 
właśnie z liściem palmowym jako sym-
bolem śmierci męczeńskiej. Palma (dwa 
liście palmowe, między nimi krzyż lub 
jeden liść oplatający krzyż) często po-
jawia na nekrologach, jest ona bowiem 
również symbolem odkupienia i zapo-
wiedzią raju po śmierci.

Wykonywanie palm wielkanocnych 
ma bogatą tradycję. Regionalne palmy 
tworzone były z materiałów dostęp-
nych w okolicy, ich wygląd uzależnio-
ny był również od inwencji i zdolności 
twórczych autorki. Tradycyjne palmy 
wielkanocne przygotowuje się z gałą-
zek wierzby, która w symbolice Koś-
cioła oznacza zmartwychwstanie i nie-
śmiertelność duszy. Używano także 
gałązek malin i porzeczek. Ścinano je 
w Środę Popielcową i przechowywano 
w naczyniu z wodą, aby puściły pąki na 
Niedzielę Palmową. W trzpień palmy 
wplatano również bukszpan, barwinek, 
borówkę i cis. Tradycja wykonywania 
palm szczególnie żywa jest na Kurpiach 
i Podkarpaciu, gdzie co roku odbywają 
się konkursy na najdłuższą i najpięk-
niejszą palmę.

Także region radomski może się po-
szczycić bogatymi tradycjami w tym 
względzie. Najpiękniejsze palmy można 
podziwiać co roku podczas uroczystości 
Niedzieli Palmowej, organizowanych 
przez Muzeum Wsi Radomskiej. Palma 
musiała być własnoręcznie zrobiona. 
W regionie radomskim „palmę robiono 
z rogoziny, z trzciny i liwiny. Przybiera-
no ją wstążeczkami i kwiatkami”. Do 
kościoła niosła ją zazwyczaj gospody-
ni – „Przygotowują je zawsze gospody-
nie i one zanoszą też do kościoła. Robią 
je z trzciny, bazi tzw. liwany, kwiatków. 
Dekorują je wstążkami”.

Poświęcone palmy przynoszono po 
mszy do domu. Nie wolno ich było wy-

rzucać (można je palić), nie powinno 
się ich również nikomu pożyczać, bo 
może to przynieść pecha właścicielowi. 
Gospodynie dawały bazie z palmy do 
połknięcia dzieciom: „Po przyniesieniu 
z kościoła dzieci łykają baźki z poświę-
conej palmy: Masz jednego kotka łyk-
nąć, to nie będziesz miał guza w gardle. 
Palemkami robiono krzyże na progu 
domu, aby piorun nie uderzył w zagro-
dę. Po tych zabiegach wieszano palmę 
za święty obraz”. Praktykowany był 
również zwyczaj bicia palmą: „Po przyj-
ściu z kościoła uderzali się wzajemnie 
poświęconą palmą i dla przypomnienia 
o nadchodzących święcie mówiono:

Palma bije, nie zabija.
Za sześć noc Wielkanoc,
za tydzień Wielki Dzień”.
Palmy miały też inne zastosowa-

nie: bito nimi zwierzęta wyganiane na 
pierwszy wiosenny wypas i przestraszo-
ne dzieci, łykano baźki na ból gardła 
i żołądka. Popiół ze spalonej, zeszło-
rocznej palmy służył za proch, którym 
ksiądz w Środę Popielcową posypywał 
głowy wiernych.

 I ONA KA ZMARSKA

Na podstawie teks tu Magdaleny 
Szejgiec „Palma dawniej i współcześnie”

Palma bije, nie zabija
Niedziela Palmowa – szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest także Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniej-
szy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym – Wielki Tydzień. Tego dnia w kościołach święci się palmy, które w tradycji 
chrześcijańskiej symbolizują odradzające się życie.
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Strząska, chrzanówka, szołdra, mło-
dzowy kuch, prażnica, studzienina – nie-
jeden zaprawiony w kulinarnych bojach 
kucharz miałby niemały kłopot z rozszy-
frowaniem potraw, kryjących się za tymi 
egzotycznymi nazwami. A kulinaria to 
dopiero początek, jeśli chodzi o osob-
liwości, jakie napotkać można w czasie 
Wielkanocy w różnych rejonach Polski.

NA PODLASIU Z ROZMACHEM
Tradycja święcenia palm wielka-

nocnych znana jest w Polsce od śred-
niowiecza i upamiętnia wjazd Jezusa 
do Jerozolimy. Od niedużych wierz-
bowych witek, po skrupulatnie sple-
cione, sięgające nawet kilku metrów 
konstrukcje – w każdym rejonie Polski 
prezentują się one inaczej. Na Podla-
siu palmy nazywa się „wierbnicami”, 
a przygotowywane są ze szczególną 
dbałością o detale. Znajdująca się 
nieopodal Kurpiowszczyzna słynie 
z najbardziej kunsztownych kompo-
zycji. Palmy kurpiowskie tradycyjnie 
powstają z pnia ściętego drzewa, co 
też tłumaczy ich imponujące rozmia-
ry. Skrupulatnie oplecione wstążkami, 
bibułą i kwiatami mogą osiągnąć wy-
sokość nawet 10 metrów. Poświęcona, 
niewielka palma służy w tamtych re-
jonach również do swego rodzaju bło-
gosławieństwa – delikatne smagnięcie 
witką ma przydać dziewczętom urody, 
a chłopcom dzielności.

Także kulinarne oblicze podlaskiej 
Wielkanocy jest wyjątkowe. Kluczową 
potrawą jest czerwony barszcz, któ-
ry zazwyczaj kojarzy się z Wigilią. Tu 
przyrządzany jest z buraków kiszonych. 
Obowiązkową pozycją w menu jest rów-
nież pascha oraz szołdra, czyli szynka 
wędzona. Nie można zapomnieć o sęka-
czu, którego nie trzeba przedstawiać mi-
łośnikom regionalnych wypieków. Kró-
lową wielkanocnych potraw jest jednak 
babka w wersji wytrawnej, bo ziemnia-
czana. Ten prawdziwy podlaski rarytas, 
przyrządzony w oparciu o tradycyjną re-
cepturę, jest przygotowywany z utartych 
ziemniaków zmieszanych z podsmażo-
nym boczkiem, doprawionych kmin-
kiem i solą, a następnie zapieczonych 

w piekarniku na złocisty kolor. Możemy 
jednak wzbogacić jej smak różnymi do-
datkami, np. żółtym serem.

M S   SM  C
Małopolska Wielkanoc nie miałaby 

racji bytu bez Emausu, czyli odpustu, 
który w świąteczny poniedziałek odby-
wa się przy krakowskim klasztorze nor-
bertanek na Zwierzyńcu (tuż przy ul. 
Emaus). Skąd tak nietypowa nazwa dla 
tej tradycji? Nawiązuje ona bezpośred-
nio do biblijnej wsi, do której zmierzał 
Chrystus po zmartwychwstaniu.

Wpisującym się w krajobraz regio-
nalnych zwyczajów południowej Polski 
widokiem są także „dziady śmigust-
ne” – milczący przebierańcy w strojach 
ze słomy, grasujący w nocy z niedzieli 
na poniedziałek, którzy oblewają wodą 
tych, którzy poskąpią im niewielkich 
datków. Ich cicha misja wiąże się z hi-
storią żydowskich wysłanników, pod-
dających zmartwychwstanie Chrystusa 
w zwątpienie – wskutek swej niewiary 
utracili mowę.

Obok unikatowych na skalę kraju 
tradycji, także i kuchnia wielkanocna 
Małopolski ma wiele do zaoferowania. 
Wyrazista i sycąca chrzanówka, pocho-
dząca z wsi Lanckrona, cieszy się naj-
większą sławą wśród mieszkańców połu-
dniowych krańców Polski. Regionalnym 
przysmakiem z krainy małopolskiej jest 
także strząska, serwowana na niedzielne 
śniadania, którą przyrządza się z pokro-
jonych wędlin, jajek, chrzanu i przypraw 
zalewanych wodą i octem z dodatkiem 
żelatyny.

M S  
Nieco podobny do podlaskiej tradycji 

smagania wierbnicami jest pomorski 
obyczaj zwany szmagusterem. Tym ra-
zem kluczowe jest jednak użycie deli-
katnych gałązek, które powinny się już 
lekko zazielenić. Z tego powodu zrywa 
się je na długo przed Wielkanocą i prze-
chowuje w wodzie, w domowym cieple.

Tradycyjne poniedziałkowe pole-
wanie wodą na Pomorzu paradoksal-
nie przybiera bardzo subtelną formę, 
bardziej przypominając pokrapianie. 

Północne pisanki, choć tradycyjnie 
malowane na jeden kolor, najczęściej 
poprzez zagotowanie w suchych obier-
kach cebuli, dziś często zdobione są 
w bardzo misterne wzory kaszubskie 
oraz ażurowe żłobienia.

W Wielkanoc na Pomorzu skoszto-
wać można m.in. szynki w cieście, która 
smakuje równie apetycznie na zimno, 
jak i na ciepło. Dla wzbogacenia tra-
dycyjnej receptury możemy pokusić się 
o wcześniejsze obtoczenie szynki w tar-
tym żółtym serze, który urozmaici nie 
tylko nutę smakową dania, ale i ułatwi 
przywieranie ciasta do szynki.

Dawniej na śniadanie przyrządzana 
była najczęściej prażnica, do dziś sta-
nowiąca bardzo popularne danie śnia-
daniowe. Jest to bowiem nic innego jak 
jajecznica usmażona na boczku, będąca 
istnym rarytasem po czterdziestodnio-

wym poście, w czasie którego jedzono 
tylko i wyłącznie żur oraz śledzie. Ze 
słodkości zdecydowany prym wiedzie 
młodzowy kuch obsypany kruszonką, 
czyli klasyczna babka drożdżowa, przy-
gotowywana także w wersji marchew-
kowej.

S  C
W wielu rejonach polski tradycyjną 

potrawą wielkanocną jest żurek. I choć 
w Wielkopolsce dość wcześnie pożeg-
nano się z tradycją spożywania tego 
dania, to na jego kanwie wyrósł inny, 
bardzo ciekawy obyczaj. „Palenie żuru”, 
bo o nim mowa, polegało na rozbijaniu, 
zakopywaniu, a nawet paleniu garnków 
z żurem, który jako kluczowa potrawa 
postna tuż przed Wielkanocą zdecydo-
wanie nie należał już do kanonu ulubio-
nych dań.

Jedną z nowszych tradycji wielkopol-
skich, która przywędrowała z Niemiec, 
jest wręczanie dzieciom słodkich poda-
runków przyniesionych przez zajączka. 
Warunkiem otrzymania prezentu było 
jednak wcześniejsze przygotowanie 
gniazdka, w którym wielkanocny gość 
mógłby je ukryć.

Po czterdziestu dniach ścisłej diety 
postnej, która w przeszłości obfitowała 
głównie we wspomniany żur oraz „pyry 
z gzikiem”, w poznańskich rejonach sta-
wia się przede wszystkim na bardzo po-
żywne śniadanie. Dlatego też wielkopol-
ski stół wielkanocny powinien być suto 
zastawiony głównie daniami mięsnymi. 
Obok tradycyjnych wędlin bardzo często 
podawana jest także galareta z wieprzo-
wych nóżek, zwana studzieniną.

SU R ANI L

Różne smaki Wielkanocy
Zwyczaje wielkanocne zmieniają się jak w kalejdoskopie, w zależności od tego, w którą stronę świata skierujemy nasz wzrok. 
Zwiedzając zaledwie cztery różne krańce Polski wpaść można w zdumienie i zachwyt nad mnogością nieznanych w innych częś-
ciach kraju świątecznych obyczajów i tradycji.
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Wielkanocna babka ziemniaczana
SKŁADNIKI

–  400 g sera żółtego
–  1,5 kg ziemniaków
–  150 g boczku 

wędzonego 
parzonego

–  150 g kiełbasy 
wędzonej

–  3 jajka
–  3 ząbki czosnku
–  3 łyżki mąki 

ziemniaczanej
–  1 łyżeczka kurkumy
–  sól, pieprz, majeranek 

do smaku

WYKONANIE
Ziemniaki obrać, umyć i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Odsączyć z nadmiaru 
wody. Boczek pokroić w paseczki, kiełbasę w kostkę i podsmażyć na patelni na 
złoty kolor. Połączyć z ziemniakami, dodać jajka, wyciśnięty przez praskę czosnek, 
przyprawy, mąkę i kurkumę. Wszystko dokładnie wymieszać. Blaszki „keksówki” 
wysmarować tłuszczem i posypać bułką tartą. Układać warstwami, na przemian 
masę ziemniaczaną i plastry sera. Wierzch babki udekorować paseczkami sera. Piec 
w piekarniku w temperaturze 180°C przez ok. 60 minut.

Wielkanocne roladki schabowe
SKŁADNIKI

–  schab bez kości 
(4 kotlety)

–  garść świeżego szpinaku
–  8 plasterków sera 

żółtego
– sól i pieprz do smaku
– 1 łyżka oleju

Sos wiosenny:
100 g śmietankowego 
serka topionego, 250 ml 
śmietanki słodkiej 18%, 
garść świeżych ziół: koper, 
natka, szczypior, bazylia, 
rozmaryn, sól i pieprz do 
smaku

WYKONANIE
Serek rozpuścić w śmietanie, podgrzewając i często mieszając. Dodać posiekane zioła 
i doprawić do smaku. Kotlety cienko rozbić, doprawić solą i pieprzem, na każdy położyć 
liście szpinaku i po dwa plasterki sera. Zawinąć jak gołąbki, spiąć wykałaczkami 
i obsmażyć na oleju na złoty kolor. Następnie podlać szklanką wody i poddusić do 
miękkości (ok. 10 minut). Przed podaniem rozkroić i polać sosem.

LUDZIE I STYLE

Różne smaki Wielkanocy
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Oficer Wojska Polskiego II RP, Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Ar-
mii Krajowej, cichociemny.

Wincenty Michalczewski urodził się 
25 stycznia 1909 roku w Przytyku, jako 
syn Józefa Michalczewskiego, rymarza 
i Eleonory z domu Kaktus. Do szkoły 
powszechnej uczęszczał w Przytyku, 
a w 1924 wyjechał do Radomia – do 
Państwowej Średniej Szkoły Technicznej 
Kolejowej. Tu pięć lat później otrzymał 
świadectwo dojrzałości. Jako technik 
rozpoczął pracę w Powiatowym Zarzą-
dzie Drogowym w Łucku.

Od 15 sierpnia 1931 do 30 czerwca 
1932 był w Szkole Podchorążych Rezer-
wy Piechoty w Zambrowie, skąd prze-
niesiono go na praktykę do 72 Pułku 
Piechoty im. Dionizego Czachowskiego 
w Radomiu; pełnił tu funkcję doradcy 
drużyny. 12 września 1932 został mia-
nowany na plutonowego podchorąże-
go, potem podporucznika i przenie-
siony do 24 Pułku Piechoty w Łucku. 
W 1937 roku Wincenty Michalczewski 
został oddelegowany na kurs oficerów 
do Szkoły Uzbrojenia w Warszawie, 
a po jej ukończeniu przeznaczony do 
Korpusu Oficerów Uzbrojenia do dys-
pozycji Kierownictwa Zaopatrzenia 
Uzbrojenia w Warszawie.

W sierpniu 1939 dostał przydział 
mobilizacyjny do rzeszowskiej filii fa-
bryki Cegielskiego. W związku z ewa-

kuacją zakadu został przeniesiony do 
Szefostwa Uzbrojenia Dowództwa 
Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu, 
a 15 września otrzymał rozkaz dotar-
cia do drugiego rzutu Sztabu Naczel-
nego Wodza. Stało się to niemożliwe 
wobec agresji Związku Radzieckiego 
na Polskę. Michalczewski dołączył 
więc do X Brygady Kawalerii Pan-
cernej, z którą przekroczył granicę 
polsko-węgierską. Został internowany 
w Nagymaros, skąd uciekł 10 lutego 
1940 roku. Przez Budapeszt dostał się 
do Splitu, a potem do Marsylii. Skie-
rowano go do Ośrodka Szkoleniowego 
Legii Oficerskiej w Vichy. Po kapitu-
lacji Francji Michalczewski przedostał 
sie do  Liverpoolu. Oddelegowany do 
pociągu pancernego „A” w Wadebrid-
ge (Kornwalia). W konspiracji posłu-
giwał się pseudonimem „Mir” i „Cel”; 
używał też nazwisk Wincenty Jane 
albo Witold Romeyko.

Po ochotn icz ym zg łoszeniu się, 
w kwietniu 1941, do pracy w kraju, Win-
centy Michalczewski przeszedł prze-
szkolenie konspiracyjne ze specjalnoś-
cią dywersji. W nocy z 3 na 4 września 
1942 odbył skok na placówkę odbiorczą 
„Żaba”, położoną 12 km na południe 

od Łowicza. Doszedł do Skierniewic 
i pociągiem udał się do Warszawy. Przy-
dzielony do Obszaru AK Lwów Oddz. 
IV Sztabu jako szef uzbrojenia obszaru.

17 kwietnia 1943 roku został przy-
padkowo aresztowany przez Gestapo 
we Lwowie. Występował wtedy pod na-
zwiskiem Witold Romeyko i jako taki 
przewieziony został do więzienia. Przez 
pewien czas był tam ogrodnikiem wię-
ziennym i przygotowywał się do ucieczki. 
3 października został wysłany do Oświę-
cimia, a 8 listopada przeniesiony do 
obozu koncentracyjnego w Mauthausen-
-Gusen, gdzie zatrudniony został w Bau 
Kommando (biuro projektów budowy).

Po uwolnieniu 5 maja 1945 przez woj-
ska amerykańskie wyjechał do Linzu, 
a potem do Wielkiej Brytanii. W paź-
dzierniku 1948 wrócił do kraju.

W latach 1949-1954 pracował w Kie-
leckim Przedsiębiorstwie Budownictwa 
Przemysłowego jako kierownik grupy ro-
bót w Radomiu, odbudowywał Fabrykę 
Broni, a od 1955 był głównym inżynie-
rem inwestycji w Cementowni „Przyjaźń” 
w Wierzbicy koło Radomia. Od 1961 r. 
pełnił funkcję starszego projektanta i kie-
rownika działu inwestycji w Przedsiębior-
stwie Projektowania i Dostaw Inwestycyj-
nych oraz Transportu Technologicznego 
i Składowania „Techmatrans” w Rado-
miu. W 1957 uzyskał stopień inżyniera bu-
downictwa na Politechnice Warszawskiej. 
W 1974 roku przeszedł na emeryturę.

Wincenty Michalczewski zmarł 8 li-
stopada 1999 roku w Warszawie. 

Rada Miejska Radomia nazwała jego 
imieniem ulicę 15 kwietnia 2019 roku.

NIKA

Ulica kpt. Wincentego

Michalczewskiego

Młodzianów, Prędocinek

Od skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Pallotyńską 

do ul. Godowskiej
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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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Spacerkiem po mieście

Hala targowa na pl. Musztry

Pusty plac przy obecnej ul. Struga wojska rosyjskiego zaborcy wykorzystywa-
ły od połowy XIX wieku do nauki jazdy konnej. Stąd zapewne wzięła się jego 
nazwa – popularna wśród radomian jeszcze na początku drugiej połowy XX 
wieku – Rajtszula albo Rajszula (z niem. Reitschule – szkoła jazdy konnej). 
W latach 70. XIX wieku miasto wykupiło od władz carskich niewykorzysty-
wany już teren i urządziło drugie w Radomiu targowisko. Przez prawie 20 lat 
radomianie kupowali jaja, sery i masło, drób i buty „pod chmurką” – raz tonąc 
w błocie, raz krztusząc się od pyłu. Ulitowały się nad nimi dopiero władze gu-
bernialne, które w 1893 roku poleciły prezydentowi Radomia ucywilizowanie 
bazaru. Miastu do wypełnienia zaleceń zwierzchności jakoś się nie spieszy-
ło – dopiero trzy lata później plac wybrukowano, a w sierpniu 1896 architekt 
miejski August Zalewski przedłożył plany budowy hali targowej. Oddano ją 
do użytku 29 sierpnia 1898 roku. Budynek jest parterowy, podpiwniczony; 
kształtem przypomina starożytną bazylikę. Do hali prowadziło pięć wejść. 
Dwa rzędy kolumn dzieliły jej wnętrze na trzy nawy. W każdej z nich August 
Zalewski zaprojektował po 12 miejsc (jatek) do sprzedaży mięsa oraz po czte-
ry do sprzedaży ryb. Do wszystkich stoisk doprowadzono bieżącą wodę, co 
na owe czasy było ewenementem. W ogóle była radomska hala targowa najno-
wocześniejszą w Królestwie Polskim. Na zewnątrz – wokół budynku przygoto-
wano zadaszone miejsca, gdzie prowadzona była działalność gastronomiczna 
i gdzie handlowano innymi niż w hali produktami.

Popularna Rajszula z elegancką halą przekształciła się jeszcze za cara 
w nobliwy pl. Musztry. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości plac nazwa-
no Wolności, a w 1925 przemianowano go na pl. Jagielloński. Warto wiedzieć, 
że w drugiej połowie lat 20. władze miejskie na uporządkowanie i zadrzewienie 
placu wydały prawie 20 tys. dolarów z otrzymanej od amerykańskich finansi-
stów tzw. pożyczki ulenowskiej.

Hala pełniła swoje handlowe funkcje przez całe dwudziestolecie wojenne 
i w czasie niemieckiej okupacji. W 1945 roku stała się własnością Państwowe-
go Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego. 9 sierpnia 1948 w gruntownie 
zmodernizowanym budynku otwarto Państwowy Dom Towarowy „Senior”, 
nadal przy pl. Jagiellońskim. Dwa lata później plac przemianowano na Zwy-
cięstwa, targowisko natomiast władze miasta przeniosły na puste działki przy 
ul. Wernera.

W 1982 roku XIX-wieczny budynek hali targowej wpisany został do rejestru 
zabytków.

W 1995 Dom Towarowy „Senior” (ponownie przy pl. Jagiellońskim; Rada 
Miejska Radomia przywróciła przedwojenną nazwę placu w 1990 roku) ku-
pił właściciel PPHU Cobratex. Nie tylko wyremontował mocno nadwerężo-
ny przez czas obiekt, ale przywrócił mu zabytkowe walory architektoniczne. 
Aż do września ubiegłego roku Senior pełnił funkcje handlowe. Jak nam 
powiedział właściciel zabytku, Stanisław Staniszewski dawna hala targowa 
jest teraz salą ekspozycyjną. Zaplanowano 40 stanowisk dla firm, które chcą 
zaprezentować swoją ofertę radomianom. Wkrótce będzie gotowy kalendarz 
ekspozycji.
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Jest taka ulica w Radomiu
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SMACZNEGO 

PASZTET Z ZIELONEJ 
SOCZEWICY

SKŁADNIKI

– 1 pietruszka
– 2 jajka
– 6 łyżek drobnych otrąb
– 5 łyżek oliwy z oliwek
– 1 łyżeczka majeranku
– 1 łyżeczka oregano
– 1 łyżeczka tymianku
– 0,5 łyżeczki pieprzu
– 1 pęczek natki pietruszki
– 500 g soczewicy zielonej
– 4 średnie marchewki
– 2 średnie cebule
– 1 mały seler

PRZYGOTOWANIE

Soczewicę gotujemy do miękkości 
razem z warzywami. Odsączamy 
i przepuszczamy przez maszynkę. 
Następnie do zmielonej soczewicy 
z warzywami dodajemy jajka, 
otręby, posiekaną pietruszkę 
i 5 łyżek oliwy. Potem przyprawy: 
pieprz, majeranek, oregano, 
tymianek. Całość mieszamy 
łyżką. Masę przekładamy do 
wysmarowanej oliwą formy 
keksowej. Posypujemy po wierzchu 
dowolnymi otrębami i wstawiamy 
do piekarnika nagrzanego do 
temp. 190°C. Pieczemy przez 
45 minut. Zostawiamy do 
ostygnięcia, dopiero potem 
wyjmujemy z formy.

R E K L A M A

C z y  ś w i ę t a  z a w s z e 
oznaczają dodatkowe ki-
logramy? Jak przetrwać 
Wielkanoc i nie przytyć? 
Konrad Gaca, znany spe-
cjalista żywieniowy, któ-
ry odchudził tysiące Po-
laków, podpowiada, jak 
uniknąć nadprogramo-
wych kilogramów w tym 
szczególnym czasie. – Moi 
pacjenci często boją się 
o to, jak przetrwają świę-
ta. Martwią się, że przez 
wszechobecne smakołyki 
kuchni tradycyjnej prze-
rwą dietę i zniweczą cały 
sukces w odchudzaniu, 
jaki do tej pory osiągnę-
li – mówi Konrad Gaca, 
ekspert ds. leczenia oty-
ło ś c i ,  t wór c a  met o d y 
Mądrego Odchudzania 
Gaca System. – Tłumaczę 
wtedy, że wszystko zależy 
od nastawienia i… pla-
nu. Wiele osób oddycha 
z ulgą, gdy dowiaduje się, 
że święta można spędzić 
w wersji fit i dzięki temu 
nie martwić się o swoją figurę.

PRZYGOTUJ POTRAWY WIELKANOCNE 
W WERSJI FIT!

Ogranicz sól i cukier, przygotuj lżej-
sze wersje tradycyjnych potraw. Przepi-
sów jest całe mnóstwo! Znajdziesz je np. 
w książce „Kuchnia Fit” Konrada Gacy.

 S    C   
M

Przed posiłkiem Konrad Gaca poleca 
wypić szklankę wody z cytryną. – Taki 
napój sprawi, że zjemy nieco mniej, a do-
datkowo metabolizm zostanie przyspie-
szony – mówi ekspert. – Ten prosty trik 
można stosować przed każdym posiłkiem.

 B S   C   M S  
 S   C    C  

B 

Choć święta sprzyjają całodzienne-
mu siedzeniu przy stole, warto mimo 
wszystko postawić na regularne po-
siłki o stałych porach. – Praktyka nie-
jedzenia przez cały dzień z powodu 
zaplanowanej, wieczornej kolacji lub 
śniadania, które przeciągnie się na 
wiele godzin, nie jest dobrym pomy-
słem – ostrzega Gaca. – To prosta dro-
ga to wilczego głodu, przez który zje-
my na ostatni posiłek o wiele za dużo. 
Wielkanoc to szczególny czas, ale nie 
warto z tego powodu rozregulowywać 

swojego metabolizmu. Regularność to 
podstawa!

  M C  C
W ten sposób można łatwo oszukać 

mózg i… żołądek! Średnia porcja mię-
sa lub sałatki będzie wyglądała znacz-
nie okazalej na mniejszym talerzu 
i dzięki temu zjemy mniej bez poczucia 
straty.

  
– Napoje alkoholowe sprzyjają nie 

tylko tyciu, ale także odwodnieniu, któ-
rego przykre skutki odczuwamy znacz-
nie dłużej – ostrzega specjalista żywie-
niowy. – Dlatego jeśli zależy nam na 

szczupłej sylwetce, warto 
zrezygnować ze spożywa-
nia alkoholu.

B    
 

– Święta nie muszą ozna-
czać braku ruchu. Jeśli na 
co dzień jesteśmy aktywni, 
to nie ma powodu, żeby 
rezygnować z tego w cza-
sie świąt – mówi Konrad 
Gaca. – Codzienny spacer 
albo jazda na rowerze po-
mogą nam przyspieszyć 
metabolizm. Zabierz rodzi-
nę na wielkanocny spacer 
i razem cieszcie się aktyw-
nością!

S  S  M
C a ł y  c z a s  p a m i ę t a j 

o swoim celu, który ma 
związek z odchudzaniem. 
Nie traktuj świąt jako prze-
rwy w odchudzaniu – masz 
przed sobą marzenie, które 
już niebawem może się speł-
nić, jeśli tylko będziesz kon-
sekwentna! Miej w zasięgu 

ręki zdjęcie lub cytat, który cię motywuje. 
Często przypominaj sobie o tym, do cze-
go dążysz.

Święta nie muszą skończyć się diete-
tyczną katastrofą – wystarczy jedynie 
nie tracić głowy i przestrzegać kilku 
zasad. To pozwoli ci zachować szczupłą 
sylwetkę i bez obaw zasiadać do wiel-
kanocnego stołu. – Pamiętajmy, że 
święta wielkanocne trwają tylko kilka 
dni i warto zawalczyć o to, żeby pozo-
stały po nich jedynie miłe wspomnienia 
o chwilach relaksu z rodziną – mówi 
Konrad Gaca.

FIT L

Wielkanoc w stylu fit
Święta Wielkiej Nocy powinny upłynąć w atmosferze spokoju i wypoczynku. Ci, którzy walczą o do-
skonałą sylwetkę na lato, często jednak obawiają się pokus świątecznych smakołyków i przybrania na 
wadze, dlatego święta stają się dla nich pasmem wyrzutów sumienia.

składa
Zarząd „Społem” w  Radomiu

Życzenia 
Zdrowych, Spokojnych, 

Pełnych Rodzinnego Ciepła i Radości 
Świąt Wielkanocnych
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Podnoszą cholesterol, zbyt długo się 
trawią, obciążają żołądek, dodają nam 
parę kilogramów, a do tego jeszcze ta 
mrożąca krew w żyłach salmonella… 
Czas rozwiać wątpliwości na temat 
tego, ile jajek możemy zjeść przy świą-
tecznym stole, czy (jeśli w ogóle) szko-
dzą i jakie niosą ze sobą korzyści.

Co z tym cholesterolem? Najwię-
cej cholesterolu, ok. 212 mg, występu-
je w żółtku, a dopuszczalna domowa 
dawka to 300 mg. – Według badań 
przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii 
tygodniowe spożycie trzech, czterech 
jajek jest zdrowe. Warto pamiętać, 
że jajka to źródło witamin A, D, E, K 
a także witaminy B12 i B2. To także mi-
kro- i makroelementy: magnez, żelazo, 
potas i fosfor. Jajka zawierają również 
luteinę, która poprawia widzenie i chro-
ni przed szkodliwym promieniowa-
niem UV – tłumaczy Paweł Hylewski, 
internista z Salve Przychodnie w Ło-
dzi. – Dlatego wyeliminowanie z diety 
jajek może mieć zły wpływ na orga-

nizm. Wyjątek stanowią osoby uczulo-
ne na białko i/lub żółtko. Z kolei nad-
mierne spożycie jajek może powodować 
podwyższony poziom LDL cholesterolu 
odpowiedzialnego za miażdżycę.

Jajka wielkanocne a waga. Po-
wszechnie uważa się, że spożywanie 
jajek powoduje tycie. Na szczęście nie 
jest to do końca prawda. Wszystko za-
leży od tego, w jakiej formie je zjada-
my. Jedno ugotowane jajko zawiera ok. 
78 kcal, można więc powiedzieć, że jest 
dietetyczne i na pewno od niego nie 
przytyjemy. Inaczej jest jednak w przy-
padku np. jajek smażonych lub jajek 
z majonezem. Ważna jest zatem forma 
podania i dodatki, a nie jajko samo 
w sobie. Warto zapamiętać, że białko 
jaj nie zawiera tłuszczu, a żółtko ma go 
w sobie zaledwie 5 g.

Wbrew wszystkim mitom, jajka za-
wierają wiele wartości odży wczych 
i warto je jeść.

FIT L

Jajka wielkanocne
  zdro e cz  nie

Wielkanocne stoły uginają się od potraw, a w roli głównej one – jajka. 
Jak to z nimi jest? Jeść czy nie jeść? Szkodzą czy nie?

PORADNIKOWO
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Z pożółkłych szpalt
rzez Sz mona kro

Tytuł profesora dla nauczycieli 
szkół powszechnych

Czynniki miarodajne wyjaśniają, że 
nauczyciele szkół powszechnych, którzy 
pracują w zawodzie od 1 czerwca 1926 r. 
i posiadają ukończone studja wyższe (uni-
wersyteckie) wraz z odpowiedniemi egzami-
nami końcowemi, mają prawo do używania 
tytułu profesora.

Słowo nr 84, 10 kwietnia 1930

Godziny handlu
w Wielkim Tygodniu

Zakłady handlowe w czasie od dnia 
14 do dnia 19 b. m. mogą być otwarte 
o 2 godziny dłużej, jednakże nie dłużej niż 
do godz. 21, w Wielką Sobotę zaś, t. j. 19-go 
kwietnia do godz. 18-ej.

Słowo nr 89, 16 kwietnia 1930

Pierwsze dźwiękowce

Pierwszy krok na drodze wprowadze-
nia w Radomiu filmu dźwiękowego uczy-
niły „Nowe Czary”, wyświetlając film p.t.: 
„A gdy nadejdzie chwila rozstania”. (…) 
Narazie uwzględniono w filmie tym tylko 
śpiew, doskonale odtworzony, i momentami 
komiczne, kłótnia i gwizdanie.

Prawdziwemi, oryginalnemi dźwiękow-
cami są dodatki. Pierwszy dodatek to śpiew 
George’a Dewey’a Washington’a (bas-bary-
ton). Głos wychodzi niezmieniony i b. czy-
sty, a przedewszystkiem ma się wrażenie, 
że wychodzi wprost z ust śpiewającego. (...)

Drugi dodatek, to gra na banjo. Dwóch 

odtwórców popisuje się zarówno świetną 
techniką gry, jak i śpiewem. Można śmiało 
sądzić, że dodatki te są pierwszem słowem 
nowej ery kinematograficznej w Radomiu, 
ery filmów dźwiękowych, które pokonują 
filmy nieme.

M. P.
Słowo nr 90, 17 kwietnia 1930

KRONIKA POLICYJNA

Wandalizm
Dnia 12 b. m. Bakura Wacław i Banasik 

Tadeusz, zamieszkali przy ul. Marywilskiej 
2, wsiedli do dorożki Birenbauma Pere-
ca – Żytnia 7 i kazali się wozić po mieście. 
Wymienieni porżnęli sukno nożami na siedze-
niu, poczem nie uregulowawszy należności, 
w czasie jazdy wyskoczyli z dorożki i zbiegli.

Dochodzenie prowadzi się.

Groźny pożar spowodował
5-letni chłopiec
– Dnia 9 b. m. we wsi Żabia Wola, gmi-

ny Błotnica, wybuchł pożar w zagrodzie 
Stanisława Wójtowicza, wskutek czego 
spaliła się stodoła ze słomą. Straty wynoszą 
950 zł. Pożar powstał wskutek nieostrożne-
go obchodzenia się z ogniem.

– Dnia 10 b. m. we wsi Kierzków, gminy 
Zakrzew, wybuchł pożar w zagrodzie Trze-
ciaka Jana, wskutek czego spalił się dach na 
domu drewnianym oraz obórka, 2 prosiaki, 
sieczkarnia, garderoba. Straty wynoszą 2000 
zł. Pożar spowodował 5-letni synek poszko-
dowanego – Stefan, który bawił się zapał-
kami przy słomianej ścianie.

Wielkanoc się zbliża,
przynosząc dla naszych pań nowe kłopoty i wzmożoną pracę. W końcu zapanuje wszak-

że w domu harmonja, przypominająca świąteczny głos dzwonów. Pyszny aromat świeżo 
upieczonego placka rozchodzi się po całem mieszkaniu, nadając całości nastrój świąteczny. 
Jakież byłyby święta bez smacznego świeżo upieczonego i własnemi rękoma przygotowa-
nego placka! Dlatego też przezorna gospodyni używa do pieczywa wyłącznie proszku Dra. 
Oetkera, który daje gwarancję, że trud jej uwieńczony zostanie pomyślnym rezultatem.

Słowo nr 84, 10 kwietnia 1930

Reklama

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

Zmiany w teatrze?
Magistrat ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora naszego teatru. Ogłosił, 
choć mógł przedłużyć dotychczasowy kontrakt dyrektora Rybki. Tak działo się 
wcześniej. Wiewiórki donoszą, że dyrektorski gabinet przypadnie jednemu 
z aktorów, który zupełnie przypadkiem został niedawno radnym. Obecny szef 
teatru nabrał w temacie wody w usta. Pożyjemy, zobaczymy.

Radny idzie do sądu
Dość tego! Powiedział radny Kazimierz i idzie do sądu w sprawie ujawnie-
nia umowy zawartej z PPL-em odnośnie przejęcia naszego portu lotniczego. 
Skarbnik miasta chciał umowę ujawnić, nie zgodził się prezes PPL. O tej umo-
wie krążą już niesamowite historie. I nawet wiewiórki w tej sprawie chodzą 
skołowane. Może rzeczywiście lepiej ją ujawnić. Zwłaszcza przed wyborami.

Obywatel na dziedzińcu
Jest w Radomiu miejsce, którego wartość – zwłaszcza w trakcie obrad rady 
miejskiej – jest nie do przeszacowania. To dziedziniec budynków przy ul. Mo-
niuszki. Zwyczajowo parkują tam jedynie samochody straży miejskiej (reszta 
ma zakaz), ale pewien obywatel postanowił skorzystać z darmowego parkingu 
mimo zakazów. Strażnicy niezwłocznie przystąpili do czynności i wówczas oka-
zało się, że obywatel ma sądowy zakaz prowadzenia samochodów i jest pod 
wpływem alkoholu.

Mistrzowie parkowania
Bardzo popularne w Internecie są od kilku lat miejsca, gdzie przedstawia się 
„mistrzowsko” zaparkowane pojazdy. Na trawnikach, chodnikach, nawet na 
rondach. Klasą samą w sobie są tutaj kierowcy z Radomia lub okolic. Pewien 
jegomość, chcąc wysłać paczkę w paczkomacie przy ul. Gagarina postano-
wił zatarasować przejazd i wyjazd wszystkim pozostałym uczestnikom ruchu 
i klientom pobliskiego marketu, parkując na środku parkingu. Nieważne, że 
pod samą maszyną było kilka wolnych miejsc parkingowych. Mistrzostwo zo-
bowiązuje.

Czerwona dwuwładza
Leszek Miller miał rację mówiąc, że jednym z głównych problemów lewicy jest 
to, że jest za dużo wodzów, a za mało Indian. Jeszcze nie minęły echa wiecu 
poparcia dla nauczycieli zorganizowanego przez wodza Marcina, który niczym 
Luter przybijał na drzwiach siedziby PiS-u świadectwa dla Zalewskiej i Kar-
czewskiego, a już wódz Waldemar, przy błogosławieństwie wielkiego wodza 
Włodzimierza, wbija mu nóż w plecy. Okazuje się bowiem, że można organizo-
wać kampanię SLD bez wiedzy jego dotychczasowego szefa. Problem w tym, 
że wodza Marcina uznaje za wodza większość działaczy, ale nie partyjna cen-
trala. Niezły galimatias. Co ciekawe, największy problem będą mieli nie sami 
czerwoni bracia, których pozostała już garstka, ale cała Koalicja Europejska. Bo 
z kim tu gadać o listach do sejmu?

Nie szkoda róż
Prawie 900 lat kultury poszło z dymem. Mówię oczywiście o paryskiej kate-
drze Notre Dame. Odbudowa, jeśli w ogóle będzie możliwa, potrwa latami. 
Wielka strata dla światowego dziedzictwa kulturowego. Mimo wszystko… 
Wesołych Świąt!

7
4

2
1

5

1

6

8

1

7

9

8

8

6
3

7
8
4

3
5

9

2

5

2

1
3

8

8
7

9

4
5

5

9
7
8

1

9

2
7 1

7

1

5
4

2

6

19˚/4˚
t. odczuwalna 19˚ C
ciśnienie 1032 hPa
wilgotność 35%

Piątek

17˚/5˚
t. odczuwalna 17˚ C
ciśnienie 1028 hPa
wilgotność 38%

Sobota

18˚/4˚
t. odczuwalna 18˚ C
ciśnienie 1023 hPa
wilgotność 37%

Niedziela

16˚/9˚
t. odczuwalna 15˚ C
ciśnienie 1017 hPa
wilgotność 58%

Poniedziałek

13˚/5˚
t. odczuwalna 10˚ C
ciśnienie 1017 hPa
wilgotność 72%

Wtorek

13˚/9˚
t. odczuwalna 11˚ C
ciśnienie 1012 hPa
wilgotność 81%

Środa

20˚/7˚
t. odczuwalna 20˚ C
ciśnienie 1014 hPa
wilgotność 59%

Czwartek
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Transfer Armanto Goufasa do Ra-
domiaka od początku był ciekawostką. 
Do Radomia trafił Nikaraguańczyk, 
który dotychczas występował w drugiej 
lidze greckiej. Skrzydłowy przez dłuższy 
czas trenował z zespołem i czekał na 
załatwienie formalności. Te się przecią-
gały, ale ostatecznie w końcówce sezonu 
zawodnik zadebiutował w rezerwach 
„Zielonych”. Założenie było bowiem 
takie, że Goufas pomoże ekipie Macieja 
Lesisza w awansie do czwartej ligi i zo-
stanie sprawdzony w pierwszym zespole.

Tak też się stało. Piłkarz z Nikaragui 
zagrał w sześciu meczach „okręgówki”, 
strzelił w nich pięć goli i… na tym jego 
przygoda w Radomiu się zakończyła. Po 
krótkiej szansie w sparingu Radomiaka 
z Górnikiem Łęczna, Dariusz Banasik 
mu podziękował, a zawodnik trafił do 
trzeciej ligi greckiej. Zimą przeniósł się 
o szczebel wyżej, a potem został powo-
łany do reprezentacji Nikaragui. Debiut 
miał wymarzony: w starciu z Boliwią 
zdobył jedną z bramek. – Jestem bardzo 
podekscytowany. Chciałem reprezento-
wać kraj, z którego pochodzi moja mat-
ka – mówił w nikaraguańskich mediach.

Selekcjoner Henry Duarte powołał 
go na kolejne mecze, a Goufas zagrał 
45 minut w meczu z Gwatemalą. Jakie 
będą jego dalsze losy? Nikaragua szyku-
je się do czerwcowego Złotego Pucharu 
CONCACAF. Amerykański odpowied-
nik mistrzostw Europy będzie świetnym 
oknem wystawowym dla skrzydłowego. 
Jeśli Armanto zostanie powołany na 
turniej i dobrze na nim wypadnie, może 
zaliczyć kolejny sportowy awans.

SJ

Gwiazda
z Ameryki
Byli piłkarze Radomiaka Radom rzadko 
kończą jako reprezentanci kraju. Tymczasem 
Armanto Goufas ma szansę pojechać z Nika-
raguą na Złoty Puchar CONCACAF.

Spotkanie od początku toczyło się pod 
dyktando gospodarzy. W pierwszych mi-
nutach Resovia oddała kilka groźnych 
strzałów na bramkę Artura Halucha, ale 
stanął na wysokości zadania. Gospoda-
rze po akcji skrzydłem powinni objąć 
prowadzenie, ale Bartłomiej Buczek nie 
trafił czysto w piłkę. Chwilę później to 
samo zrobił Patryk Mikita i wiele wska-
zywało na bezbramkowy remis do prze-
rwy. Wtedy jednak obrona Radomiaka 

pokpiła sprawę. Maciej Świdzikowski 
faulował rywala na skrzydle w okolicach 
pola karnego. Piłka po dośrodkowaniu 
trafiła w rękę Michała Grudniewskiego, 
a rzut karny wykorzystał Buczek. Sędzia 
Marcin Bielawski zakończył pierwszą po-
łowę, ale wtedy ruszyli do niego oburze-
ni trenerzy Radomiaka. Efektem zajścia 
było odesłanie na trybuny Jakuba Stu-
dzińskiego, kierownika zespołu.

Drugą część gry zdominowali zupeł-

nie piłkarze Radomiaka, ale próżno było 
szukać dogodnych sytuacji. Dopiero po 
godzinie gry Mikita oddał pierwszy cel-
ny strzał na bramkę rywala. Wcześniej do 
siatki trafił wprawdzie Dominik Sokół, 
ale był na spalonym. Najlepszą szansę 
zmarnował Rafał Makowski, który z bli-
ska trafił w bramkarza. Efektu nie przy-
niosły również liczne stałe fragmenty gry, 
po których Adam Banasiak nie potrafił 
celnie dośrodkować piłki w pole karne.

„Zieloni” przegrali 0:1, a po meczu sę-
dzia został zaatakowany po raz drugi, tym 
razem przez piłkarzy Radomiaka. Tych 
ostatecznie odgoniła ochrona, która eskor-
towała arbitra w drodze do szatni. Zawod-
nicy z kolei zostali wezwani pod sektor 
gości. Tam kibice w twardych słowach 
wyjaśnili im, że w ich grze nie widać nie 
tylko pomysłu, ale i zaangażowania. „Nie 
zrobicie z nas debili” – dało się usłyszeć od 
wymagających awansu fanów „Zielonych”. 
Kibice zaznaczyli także, że w sobotnim 
meczu oczekują wyłącznie wygranej, a na 
koniec okazali piłkarzom wsparcie, za co 
ci podziękowali im brawami.

Resov ia –  R adomiak R adom 
1:0 (1:0)

Bramki: Buczek (45+3' rzut karny)
Radomiak: Haluch – Wawszczyk 

(81' Winsztal), Klabnik, Świdzikow-
ski, Grudniewski (57' Jabłoński, 70' 
Rolinc) – Banasiak, Kaput – Bruno 
Luz (46' Sokół), Makowski, Lean-
dro – Mikita

SZYMON JAN ZYK

Cyrk objazdowy
W meczu Resovii z Radomiakiem Radom padła tylko jedna bramka, ale emocji nie brakowało. Dwukrotnie 
dochodziło do awantury z udziałem radomian i sędziego, który schodził z murawy pod eskortą ochrony.

 SZYMON JAN ZYK

Mecze radomskich „Smoków” ze Stel-
metem Enea Zielona Góra zawsze były 
emocjonujące. Tym razem nie było ina-
czej, nawet po dużych zmianach w oby-
dwu zespołach. Przyjazd brązowego 
medalisty mistrzostw Polski sprzed roku 
i uczestnika prestiżowej ligi VTB do Ra-
domia wywołał tym większe emocje, że 
barwy Stelmetu reprezentuje Michał So-
kołowski. Zasłużona dla radomskiej ko-
szykówki postać przed meczem została 
nagrodzona pamiątkowym tableau.

Na boisku jednak sentymentów nie 
było. Już w pierwszej kwarcie zielonogó-
rzanie osiągnęli przewagę. Po pierwszej 
kwarcie goście prowadzili czterema punk-
tami. Straty udało się jednak szybko odro-
bić w drugiej odsłonie gry. Carl Lindbom 
trafił z faulem, a po niecelnym rzucie wol-
nym piłkę zebrał Adrian Bogucki, który 
doprowadził do remisu. Radomska druży-
na w drugiej kwarcie zagrała koncertowo, 
a punkty zdobyte przez Artura Mielczar-
ka sprawiły, że na przerwę HydroTruck 
schodził z dwoma punktami przewagi.

Trzecia k warta przez długi czas 
układała się świetnie dla radomskich 
„Smoków”. Radomianie prowadzili już 
nawet 52:44, ale w końcówce tej czę-
ści spotkania zmarnowali tę przewagę. 
Stelmet dzięki rzutom wolnym odrobił 
straty, a celny rzut gości za trzy sprawił, 
że przewaga HydroTrucku przed ostat-
nią kwartą zmalała do jednego punk-
tu. W czwartej odsłonie meczu kibice 
oglądali koszykarskie szachy. Obydwa 
zespoły nie potrafiły odskoczyć rywa-
lowi, idąc punkt za punkt. Ostatecznie 
„oczko” więcej na koncie zgromadzili 

goście, co oznaczało, że zwycięzcę wy-
łoni dogrywka.

Ekipa Roberta Witki rozegrała ją 
wzorowo. Wobec nieskuteczności Stel-
metu, pierwsze skrzypce zagrał Obie 
Trotter, który trafieniem z dystansu za-
pewnił radomianom przewagę. Amery-
kanin ustalił także wynik meczu, rzuca-
jąc celnie z linii rzutów wolnych.

HydroTruck Radom – Stelmet 
Enea BC Zielona Góra 74:70 (19:23, 
19:13, 16:17, 12:13, d. 8:4)

Mecz w Gliwicach nie rozpoczął się do-
brze dla radomian. Po półtorej minutcie 
gry gospodarze prowadzili już 6:0. Sygnał 
do ataku radomianom dał Jarvis Williams. 
Amerykanin zaliczył dwie akcje dwa plus 
jeden i zdobył dziewięć „oczek”, dopro-
wadzając do stanu 9:12 dla gliwiczan. 
Radomska drużyna od tego momentu 
szła punkt za punkt z rywalem, a w końcu 
objęła prowadzenie 21:18. Finisz należał 
jednak do rywali, którzy zdobywając sześć 
punktów wygrali pierwszą kwartę.

Drugą część meczu gospodarze rozpo-
częli od podwyższenia prowadzenia o trzy 
punkty. Potem GTK celną trójką odpo-
wiedziało na cztery „oczka” dopisane do 
konta HydroTrucku i wciąż to gliwiczanie 
byli w lepszym położeniu. Ostatnie trzy 
minuty gry to jednak kolejny koncert Wil-
liamsa. Dwa plus jeden i cztery punkty 
z gry Amerykanina w połączeniu z tra-
fieniem z dystansu Carla Lindboma spra-
wiły, że do przerwy „Smoki” przegrywały 
z rywalem tylko jednym punktem.

Także w trzeciej odsłonie gry GTK 
szybko odskoczyło HydroTruckowi. Po-
nownie w roli głównej wystąpił Jarvis 

Williams, który zaliczając kolejną ak-
cję dwa plus jeden, odrobił część strat. 
Potem sześć punktów dołożył Carl Lin-
dbom, dzięki czemu przewaga „Smo-
ków” wynosiła cztery punkty. Kolejne 
„oczko” dołożył Marcin Piechowicz, 
ale w końcówce GTK odrobiło straty. 
W ostatniej minucie gry gospodarze ob-
jęli prowadzenie, a HydroTruck zdołał 
już tylko wyrównać stan meczu.

Po dwóch minutach gry w ostatniej 
partii HydroTruck prowadził z GTK 
czterema punktami. Nie minęło jed-
nak dużo czasu, a gospodarze odrobili 
straty i prowadzili 68:67. Kluczowe dla 
losów meczu mogło być trafienie Des-
monda Washingtona z faulem, po któ-
rym gliwiczanie osiągnęli cztery punkty 
przewagi. Radomianie odpowiedzieli 

jednak trzema „trójkami” i zdawało się, 
że są na prostej drodze do zwycięstwa. 
GTK wygrało dosłownie rzutem na ta-
śmę. Na 11 sekund przed końcem spot-
kania za trzy trafił Washington i ekipa 
trenera Roberta Witki musiała uznać 
wyższość rywala.

Gospodarzy do wygranej poprowadził 
Desmond Washington, autor 26 punktów 
i 10 zbiórek. W radomskiej drużynie bli-
ski double-double był Obie Trotter, który 
do 10 asyst dołożył sześć punktów. Ko-
lejny mecz HydroTruck Radom zagra już 
w najbliższą sobotę (20 kwietnia), kiedy to 
podejmie Polpharmę Starogard Gdański.

GTK Gliwice – HydroTruck Ra-
dom 80 :78 (24 :21; 16 :18 ; 23:24 ; 
17:15)

Thrillery HydroTrucku
Koszykarze HydroTrucku Radom zapewnili swoim kibicom mnóstwo emocji. Najpierw po dogrywce 
ograli trzecią siłę w kraju – Stelmet Eneę Zieloną Górę, a potem rzutem na taśmę polegli w Gliwicach.

Legionovia Legionowo obroniła w Kę-
trzynie tytuł mistrzyń Polski juniorek 
w siatkówce. Przyczyniły się do tego po-
chodzące z Radomia siatkarki – Zuzan-
na Górecka, Aleksandra Rojecka, Maria 
Woźniak i Paulina Za-
borowska. Zaborow-
ska, oprócz drugiego 
złota, przywiozła do 
domu również nagro-
dę dla najlepszej roz-
grywającej turnieju. 
Maria Woźniak była 
natomiast kapitanem 
mistrzowskiej drużyny.

Fazę grupową ekipa 
z Legionowa zakończy-
ła na drugim miejscu, tuż za Volleyem 
Piła. W pierwszym meczu legionowianki 
ograły Energetyka Poznań 3:1, potem 
przegrały z pilankami 2:3 po zaciętym 
pojedynku. W ostatnim spotkaniu obroń-
czynie tytułu pewnie rozbiły San-Pajdę 
Jarosław 3:0, przyklepując awans do 
półfinału. Tam, również w trzech setach, 
drużyna z Legionowa wygrała z Pałacem 
Bydgoszcz. Bydgoszczanki ostatecznie 
zdobyły brązowy medal. Najlepszą siat-
karką tego meczu została Paulina Zabo-
rowska.

W finale Legionovia ponownie spotka-
ła się z Volleyem Piła. To starcie dwóch 
najmocniejszych drużyn turnieju było tak 

samo wyrównane, jak pierwsze. Drużyna 
radomianek ostatecznie wygrała 3:1, 
a Zuzanna Górecka zdobyła w tym me-
czu aż 17 punktów.

Warto dodać, że Zuzanna Górecka wy-
stępem w mistrzostwach 
Polski juniorek żegna się 
z zespołem Legionovii. 
„Bardzo się cieszę, że 
to właśnie w tym klubie 
mogłam rozpocząć swoją 
przygodę z dorosłą siat-
kówką. Nie ukrywam, 
był to bardzo ciężki se-
zon. Jestem ogromnie 
wdzięczna wszystkim, 
którzy mi pomagali sta-

wać się lepszym zawodnikiem i człowie-
kiem. Moja przygoda z Legionovią dobie-
gła końca. Idę realizować swoje kolejne 
cele i marzenia” – skomentowała ostatni 
turniejowy występ zawodniczka, dodając, 
że zdobywanie medali nigdy się nie nudzi.

Wiele wskazuje na to, że cała czwórka 
złotych medalistek z Kętrzyna wkrótce 
spotka się na parkietach Ligi Siatków-
ki Kobiet. Klub zmienić może jednak 
również Paulina Zaborowska. Zdobyta 
podczas mistrzostw statuetka MVP tylko 
pomoże jej w poszukiwaniach nowego 
zespołu.

SJ

Radomianki
na medal

Siatkarki z Radomia zdobyły złote medale mistrzostw Polski juniorek. 
Czwórka młodych radomianek stanowi filar drużyny Legionovii Legionowo.
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R E K L A M A

Mecz nie rozpoczął się dobrze dla go-
ści z Radomia. Po nieco ponad kwadran-
sie gry po raz trzeci w tym sezonie katem 
Broni okazał się Michał Miller, który za-
mienił dośrodkowanie w pole karne na 
gola. Gospodarze nacierali i szukali ko-
lejnych okazji bramkowych, ale na poste-
runku stał Jakub Kosiorek. W końcówce 
pierwszej części gry Broń mogła jednak 
wyrównać. Najpierw strzał Przemysława 
Śliwińskiego obronił golkiper Sokoła, 
a potem Patryk Czarnota przeniósł piłkę 
nad poprzeczką po strzale głową.

Po zmianie stron gospodarze pod-
wyższyli prowadzenie, jednak sędziowie 
dopatrzyli się faulu na bramkarzu Broni. 
Niedługo potem „Broniarze” oddali dwa 
strzały głową, ale obydwa nie osiągnęły 
celu. Radomska drużyna przejęła kontro-
lę nad przebiegiem wydarzeń na boisku 
i raz po raz nękała defensywę lidera trze-
ciej ligi. Efektem tego była m.in. groźna 

sytuacja, po której gospodarzy uratowało 
wybicie piłki z linii bramkowej, a potem 
poprzeczka. W końcówce spotkania pod-
opieczni Dariusza Różańskiego dopięli 
swego. Wślizg Wojciecha Kupca przy-
niósł wyrównującego gola i dał Broni 
cenny punkt.

W Wielki Piątek o godz. 18 radomia-
nie podejmą Ruch Wysokie Mazowie-
ckie. W tym meczu na pewno nie zagra 
Maksim Kventsar, który zszedł z boiska 
z pękniętą kością śródstopia.

Sokół Aleksandrów Łódzki – Broń 
Radom 1:1 (1:0)

Bramki: Miller (16') – W. Kupiec (78')
Broń: Kosiorek – Góźdź, Gorczyca, 

Kventsar (28' W. Kupiec), Leśniewski, 
Nogaj, Czarnota, Imiela, Paterek, Czar-
necki (68' Więcek), Śliwiński

SJ

Postraszyli lidera
Broń Radom nie przerwała wyjazdowej serii bez wygranej, ale urwała 
punkt liderowi rozgrywek – Sokołowi Aleksandrów Łódzki.

Michał Cieślak właśnie dziś (piątek, 
19 kwietnia) kończy 30 lat. Radomski bok-
ser do tej pory stoczył 18 walk na zawo-
dowych ringach i wszystkie wygrał, w tym 
12 przed czasem. Jednak kariera wycho-
wanka radomskiej Broni nie rozwijała 
się tak, jak się tego spodziewano. Wszyst-
ko przez dopingową wpadkę z grudnia 
2016 roku, która na ponad rok zatrzymała 
karierę Cieślaka. Teraz radomski bokser 
chce zapomnieć o przeszłości i pokazać, 
że ciągle stać go na wielkie walki. 

W tym roku Cieślak stoczył jeden poje-
dynek. Pierwszego marca pokonał w Le-
gionowie twardego Youriego Kalengę. 
Radomianin tak mocno obijał rywala 
z Konga, że ten nie wyszedł do ostatnie-
go starcia. Teraz czeka go kolejny trud-
ny sprawdzian, być może najtrudniejszy 
w całej dotychczasowej karierze.

Najbliższym rywalem Cieślaka bę-
dzie Olanrewaju Durodola. 38-letni 
Nigeryjczyk stoczył na zawodowych 
ringach 35 walk, z czego 29 wygrał, 
w tym 27 przed czasem. Jego najwięk-
szym osiągnięciem było znokautowanie 

w drugiej rundzie Rosjanina Dmitryja 
Kudriaszowa. Doszło do tego w listopa-
dzie 2015 roku w Kazaniu. Co prawda 
w następnej walce Durodola przegrał 
z Marisem Briediesem, ale i tak zapisał 
się w pamięci fanów szermierki na pię-
ści. Nigeryjczyk ponad 20 walk zakończył 
w dwóch pierwszych rundach. Często 
nokautuje rywali i dzięki temu zyskał 
przydomek „Boska Siła”. Teraz będzie 
chciał zastopować Michała Cieślaka. Dla 
Durodoli będzie to druga walka w na-
szym kraju. W czerwcu 2018 roku Nige-
ryjczyk przegrał na punkty w Rzeszowie 
z Krzysztofem „Diablo” Włodarczykiem.

Do walki Michała Cieślaka z Olanre-
waju Durodolą dojdzie 31 maja na gali 
w Pruszkowie. Tego dnia na kolarskim 
torze odbędzie się gala sportów walki, 
organizowana przez Tomasza Babiloń-
skiego. Poza walkami pięściarzy swoje 
umiejętności zaprezentują również za-
wodnicy MMA, w tym pochodzący z Ra-
domia Daniel „Rutek” Rutkowski.

KD

Boska Siła
na drodze Cieślaka

Obdarzony potężnym uderzeniem, doświadczony Nigeryjczyk Olanrewa-
ju Durodola będzie kolejnym rywalem Michała Cieślaka na zawodowych 
ringach. Do walki dojdzie 31 maja w Pruszkowie na połączonej gali 
boksu i MMA.

Ponad 120 zawodników wzięło udział 
w zapaśniczych zawodach w Pabiani-
cach. Turniej odbył się w ubiegłą sobotę 
i zakończył dużym sukcesem zawodni-
ków z Radomia. Olimpijczyk wystawił 
do rywalizacji 20 zapaśników, którzy 
zdobyli aż 16 medali.

W zawodach wzięły udział dzieci 
i kadeci. Pierwszą grupę reprezentowa-
ło 11 zawodników z Radomia, a drugą 
dziewięciu. Wśród dzieci totalną domi-
nacją radomian zakończyły się rozgryw-
ki w kategorii wagowej do 60 kg, w któ-
rej Olimpijczyk zdobył wszystkie trzy 

medale. Dwa krążki radomianie zdobyli 
także w kategorii do 30 kg. Dwóch za-
wodników na podium stanęło również 
wśród kadetów w kategorii do 51 kg.

Na najwyższym stopniu podium sta-
nęło czterech zapaśników z najmłodszej 
kategorii wiekowej: Marek Cieślakow-
ski (34 kg), Przemysław Andrychowski 
(45 kg), Adrian Walerczak (50 kg) oraz 
Mateusz Magierek (60 kg). Srebrne me-
dale zdobyło trzech kolejnych: Franciszek 
Kleczewski (30 kg), Jakub Andrychowski 
(37 kg) i Adam Pietruszka (60 kg). Tyle 
samo dzieci sięgnęło po brąz, który zdoby-

li: Wiktor Kobos (30 kg), Marcin Rochow-
ski (40 kg), Błażej Kowaleczko (60 kg).

Radomska druż yna miała tak że 
dwóch mistrzów wśród kadetów, a byli 
to Jan Włodarczyk (45 kg) i Adrian Re-
destowicz (51 kg). W tej kategorii wie-
kowej zdobycz medalową Olimpijczyka 
dopełniły cztery brązowe krążki, zdo-
byte przez Oskara Kucharczyka (51 kg), 
Patryka Szymańskiego (55 kg), Bartło-
mieja Ciesielskiego (65 kg) i Jakuba Ob-
łękowskiego (92 kg).

SJ

Młodzież z sukcesami
Rośnie kolejne pokolenie radomskich mistrzów w zapasach. Aż 16 z 20 zawodników Olimpijczyka zdobyło 
medale podczas zawodów w Pabianicach.

  KRZYSZTOF DOMAGAŁA
KAROLINA KOŁTUNIAK

Pierwszy mecz rozpoczął się od serii 
zagrywek Wojciecha Żalińskiego, po 
której radomianie prowadzili 6:2. Cerrad 
Czarni kontynuowali dobrą grę i utrzyma-
li przewagę do samego końca. Partię za-
kończył autowy atak Milada Ebadipoura.

Na początku drugiego seta zagrywką 
straszył Karol Kłos i Skra prowadziła już 
6:1. Podrażnieni bełchatowianie prowa-
dzili kilkoma punktami aż do stanu 16:16, 
gdy z przechodzącej piłki bez wahania za-
atakował Wojciech Żaliński. Końcówka 
była bardzo wyrównana do stanu po 22, 
ale ostatnie kilka punktów należało jed-
nak do gości, którzy wygrali 25:23.

Trzeciego seta także lepiej rozpoczęli 
przyjezdni, a Czarni wydawali się nieco 
zdezorientowani wydarzeniami na par-
kiecie. Mimo że na boisku pojawili się 
Kamil Kwasowski, Michał Ostrowski 
i Reto Giger, zawodnicy z Radomia nie 
byli w stanie odrobić strat. Przewaga 
Skry wypracowana w początkowej fazie 
seta pozwoliła im wygrać 25:21 i prowa-
dzić w całym meczu 2:1.

W kolejnej odsłonie meczu Robert 
Prygiel mocno zmienił skład. Prócz zmia-
ny ustawienia, kluczem do zwycięstwa 
okazał się po raz kolejny blok. Dzięki 
niemu Czarni prowadzili 5:3 i 11:6. Kil-
ka błędów w przyjęciu i w ataku sprawiło 
jednak, że Skra wyszła na prowadzenie 
13:12. Od tego momentu gra toczyła się 
właściwie punkt za punkt do stanu 23:23. 
Seta zakończył skuteczny blok na Mila-
dzie Ebadipourze.

Tie-break od początku przebiegał pod 
dyktando radomian, ale w końcówce 
Skra zatrzymała Żalińskiego i Fornala 
i miała piłkę meczową przy stanie 14:13. 
Jednak w kluczowym momencie Artura 
Szalpuka zatrzymał Michał Ostrowski, 
a potem Żaliński zablokował Ebadipo-
ura. Mecz zakończył się asem serwiso-
wym Ostrowskiego.

Cerrad Czarni Radom – PGE Skra 
Bełchatów 3:2 (25:21, 23:25, 21:25, 
26:24, 16:14)

Podopieczni Roberta Prygla wygrali 
pierwszą partię 25:23. Do zwycięstwa 

w tej odsłonie spotkania poprowadził 
ich Norbert Huber. Młody środkowy 
radomskiego zespołu tylko w tej partii 
zdobył siedem punktów, w tym aż czte-
ry blokiem.

Drugi set był niezwykle wyrównany. 
Zespoły raz za razem wymieniały się na 
prowadzeniu, ale do stanu 18:18 żadna 
ze stron nie zdołała odskoczyć od rywali 
na więcej niż jeden punkt. Dopiero póź-
niej radomianie stracili nieco koncentra-
cji, a to przełożyło się na dwa punktowe 
bloki gospodarzy. W kluczowych akcjach 
zatrzymani zostali Michał Filip i Tomasz 
Fornal, a Skra wygrała tego seta 25:22.

Trzecia partia od początku nie ukła-
dała się po myśli Cerradu Czarnych. 
PGE Skra Bełchatów dosyć szybko 
zbudowała bezpieczną przewagę. Go-
spodarze prowadzili już 13:6 czy 20:11. 
Zwycięstwo bełchatowian nawet przez 
chwilę nie było zagrożone. Skra poko-
nała „Wojskowych” 25:17 i objęła pro-
wadzenie w meczu 2:1.

Po bloku na Tomaszu Fornalu bełcha-
towianie prowadzili już 6:3. Radomianie 
odrobili straty, ale po kilku akcjach Skra 
prowadziła 19:15 i wydawało się, że pew-
nie zmierzała w kierunku zwycięstwa. 
„Wojskowi” po raz kolejny wrócili do 
gry i od wyniku 22:19 dla Skry zdobyli 

cztery punkty z rzędu i wyszli na prowa-
dzenie 23:22. Jednak po bloku Kocha-
nowskiego na Huberze to gospodarze 
mieli piłkę meczową przy stanie 24:23, 
ale goście ją obronili, a potem wygrali 
partię na przewagi 29:27.

W piątego seta lepiej weszli radomia-
nie, którzy prowadzili już 4:2. Nieste-
ty, Cerrad Czarni nie zdołali utrzymać 
przewagi. Jednak radomianie nie zała-
mywali rąk. Po autowym ataku Ebadipo-
ura był remis 11:11, a po chwili asa do-
łożył Wojciech Żaliński i to „Wojskowi” 
wyszli na prowadzenie 12:11. Niestety, 
w kluczowych momentach Mariusz Wla-
zły dwukrotnie zatrzymał Tomasza For-
nala i PGE Skra Bełchatów wygrała tego 
seta 15:13, a całe spotkanie 3:2.

Po tym meczu w rywalizacji do dwóch 
wygranych spotkań mamy remis 1:1. 
Decydujący pojedynek zostanie roze-
grany w czwartek, 25 kwietnia o godz. 
17.30 w radomskiej hali MOSiR-u. Dru-
żyna, która wygra to spotkanie, zakoń-
czy sezon 2018/19 na piątym miejscu 
w stawce, natomiast przegrany zostanie 
sklasyfikowany na szóstej lokacie.

PGE Skra Bełchatów – Cerrad 
Czarni Radom 3:2 (23:25, 25:22, 
25:17, 27:29, 15:13)

Trwa walka
o 5. miejsce

Zwycięstwo i porażka to bilans Cerradu Czarnych Radom w dwóch pierw-
szych meczach rywalizacji o piąte miejsce w PlusLidze z PGE Skrą Bełcha-
tów. Decydujące spotkanie zostanie rozegrane po świętach.
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CODZIENNIE ŚWIEŻE PRODUKTY
OD REGIONALNYCH PRODUCENTÓW

Wielkanoc z RHM
Wernera 10a / Szarych Szeregów

WIELKANOCNIE NISKIE CENY,
ŚWIEŻE I PEŁNE SMAKU 
MIĘSO I WĘDLINY

Z całą pewnością w RHM czuć już wiosenną, świąteczną atmosferę. 
W okres przygotowań  klienci kompleksu weszli w wiosennym, radosnym nastroju. W sobotę 13 kwietnia, 
przy ul. Wernera,można było zrobić przedświąteczne zakupy oraz degustować pyszności od lokalnych producentów.
Nieodzownym elementem umilającym zakupy w tym okresie  jest występ zespołu ludowego „Wolanianki”.

Radomskie Hale Mięsne to kompleksowy obiekt, z bardzo bogatą ofertą dla każdego. To jedyna w mieście hala speł-
niającą wszystkie normy narzucone przez Unię Europejską w sprawie handlu świeżym mięsem, z tzw. uboju gospo-
darczego, porcjowanego w obecności klienta. 

Jak podkreśla Leszek Woźniak – Prezes Zarządu Radomskich Hal Mięsnych w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby 
klientów asortyment hali został poszerzony o nowe, dodatkowe produkty oraz dyskont.

W Radomskich Halach Mięsnych na klientów czekają codziennie świeże produkty w jeszcze niższych cenach. Zapraszamy 
na świąteczne zakupy.

Wiosenne nowości w Radomskich Halach Mięsnych!
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Z Thomasem Renardem, 
prezesem E. Leclerc Radom-
ki Radom o pierwszym sezo-
nie w Lidze Siatkówki Kobiet 
i planach na kolejne lata roz-
mawia Krzysztof Domagała.

Za wami pierwszy sezon w Lidze Siatkówki 
Kobiet. Czy debiut był udany?

– Zdecydowanie tak. Nie patrzę tylko i wyłącz-
nie przez pryzmat wyników sportowych, bo tutaj 
zakładany cel osiągnęliśmy. Patrzę na całokształt 
naszych działań – zarówno tych sportowych, jak 
i organizacyjnych czy marketingowych. Rok temu 
zmagaliśmy się z wieloma kwestiami prawnymi 
i długo nie wiedzieliśmy, czy będziemy mogli 
grać w LSK. Dlatego ja na ten pierwszy rok patrzę 
jak na zdobywanie cennego doświadczenia. Przy 
okazji było wiele pozytywnych emocji, choć cza-
sem zdarzały się i te negatywne. Generalnie ten 
rok był super.

A jaki jest przeskok między pierwszą ligą 
a ekstraklasą?

– Najważniejszą różnicą jest poziom finansowy. 
W LSK trzeba mieć budżet trzy razy większy, niż 
w I lidze. Natomiast ze względów marketingo-
wych już w poprzednim sezonie podpatrywa-
liśmy najlepszych i staraliśmy się podążać ich 
tropem. Myślę, że dzięki temu udało nam się po-
kazać Radom z jak najlepszej strony. Natomiast 
sportowo zasadniczą różnicą jest podejście do 
kwestii analizy i ustalania taktyki.

Cofnijmy się o 12 miesięcy. Jest połowa kwietnia 
2018 roku. Czy podjąłby pan teraz te same decyzje?

– Oczywiście, że nie. Człowiek zawsze uczy się 
na błędach. Teraz wiem zdecydowanie więcej 
o tym, jak buduje się skład na sezon. My nie mie-
liśmy na to zbyt wiele czasu. Bo kiedy inne zespo-
ły negocjowały kontrakty z siatkarkami, my mu-
sieliśmy dogrywać kwestie prawne startu w LSK. 
Przez co mieliśmy zdecydowanie mniej czasu na 
budowanie składu, a to przełożyło się na naszą 
dyspozycję na początku sezonu. Zapłaciliśmy też 
trochę frycowego, bo wiele naszych zawodniczek 
debiutowało w Ekstraklasie. My też się uczyliśmy, 
chociażby organizacji meczów na tym poziomie. 
Ale gdybym cofnął się w czasie, na pewno w inny 
sposób zbudowałbym skład.

Ale nie żałuje pan decyzji o wejściu do LSK?
– Kompletnie nie żałuję. Wyznaczyłem sobie wie-

loletni plan, który ma przynieść również wymierne 
korzyści dla firmy E. Leclerc, ale o tym będziemy 
rozmawiać za kilka lat. Wiemy, co trzeba robić krok 
po kroku. Powoli podnosimy sobie poprzeczkę. 
W tym sezonie chcieliśmy być w pierwszej ósemce 
i udało nam się ten cel zrealizować. W przyszłym 
sezonie chcemy awansować do fazy play-off. A przy 
okazji naszym celem jest promocja Radomia i żeń-
skiej siatkówki w naszym mieście. Myślę, że – jak 
na razie – jesteśmy pozytywną reklamą dla naszego 
miasta. A możemy to jeszcze polepszyć.

Dwa lata temu graliście w drugiej lidze, rok 
temu w pierwszej, teraz w Ekstraklasie. Na razie 
rozwój realizowaliście krok po kroku. Jakie są 
cele na kolejne lata?

– Jak zaczynaliśmy prace nad projektem Ra-
domka, naszym głównym celem było zrobie-
nie czegoś pozytywnego dla żeńskiego sportu 
w Radomiu. Z takim pomysłem zaczynaliśmy 
grę w drugiej lidze, a potem wszystko poszło jak 
po sznurku. Teraz naszym celem jest awans do 
fazy play-off w przyszłym sezonie, a jak już się 
tam dostaniemy, to wszystko może się wydarzyć. 
Czwórka LSK jest w naszym zasięgu, a na pewno 
awans do tego grona byłby dla nas ogromnym 
sukcesem.

Czyli w medale jeszcze nie celujecie?
– Jeszcze nie, ale tegoroczne play-offy pokaza-

ły, że zespoły, które na papierze były faworytami 
nie koniecznie muszą wygrać na parkiecie. W tym 

roku zarówno Chemik Police jak i Developress Rze-
szów był wyżej notowany, niż ekipy z Łodzi, a wie-
my kto zagra w finale. Dlatego, jeżeli za rok awan-
sujemy do szóstki to będziemy walczyć o miejsce 
w półfinale, a tam może się wszystko zdarzyć. 

W pierwotnym składzie na ten sezon nie mie-
liście żadnej zagranicznej zawodniczki. Pod tym 
względem byliście ewenementem w naszej 
lidze, ale potem szybko sięgnęliście po zawod-
niczki z innych państw. Dlaczego?

– Brak zagranicznych siatkarek w pierwszym 
składzie wynikał trochę z braku czasu i zamiesza-
nia z kwestiami prawnymi, o którym już wspomi-
nałem. Wtedy wydawało nam się, że drużyna, któ-
rą zbudowaliśmy, wystarczy do walki o miejsca, 
w które celowaliśmy. Jednak okazuje się, że sport 
jest nieprzewidywalny i w trakcie rozgrywek mu-
sieliśmy się wzmocnić. Wtedy nasz wzrok mocno 
skierował się na zagraniczne rynki i sprawdza-
liśmy różne oferty. Wiemy, że w środku sezonu 
transfery nie są łatwe, bo do dyspozycji są albo 
zawodniczki, które z różnych powodów nie pod-
pisały kontraktów, albo zawodniczki z państw 
takich, jak USA, gdzie nie ma ligi i dopiero po za-
kończeniu szkoły siatkarki rozglądają się za ligo-
wymi angażami. My wybraliśmy ten drugi kieru-
nek i szukaliśmy wzmocnień za oceanem.

Jednak zanim zbudowaliście finalny skład, 
przez Radom przewinęło się wiele zawodniczek. 
Była Turczynka, dwie Amerykanki i ostatecznie 
Serbka. Dosyć długo trwały poszukiwania opty-
malnego zestawienia.

– Faktycznie trochę to trwało i też sporo kosz-
towało. A musieliśmy testować, bo zagraniczne 
zawodniczki są w różnej formie. Dlatego trze-
ba je sprawdzać przed podpisaniem kontraktu. 
Ostatecznie trafiliśmy na trzy zawodniczki, któ-
rych poziom sportowy był dobry i to dało nam 
wiele spokoju i pozwoliło wrócić do gry. Dzięki 
temu ostatecznie zakończyliśmy sezon na siód-
mym miejscu, czyli na lokacie, którą zakładaliśmy 
przed startem rozgrywek.

W tym sezonie postanowiliście mocno zmie-
nić wystrój hali MOSiR-u. Kibice, którzy chodzili 
na wasze mecze i spotkania Cerradu Czarnych 
Radom, mogli mieć wrażenie, że te spotkania 
rozgrywane są w dwóch innych obiektach.

– Z hali przy Narutowicza na co dzień ko-
rzystają trzy kluby, a nie ma tam na tyle po-
wierzchni reklamowych, żeby zmieścić wszyst-
kich sponsorów. Dla nas już tego miejsca 
zabrakło, ale zaakceptowałem to, bo jesteśmy 
najmłodszym klubem, który dopiero wchodzi 
na salony. Dlatego zgodziłem się na to, żeby 
wprowadzić nasz mechanizm i w inny sposób 
wizualizować logotypy naszych sponsorów. My-
ślę, że nam się to udało, bo ludzie z całej Polski 
chwalili ten system.

Nowością była też strefa młodego kibica. Ta-
kie rozwiązanie wprowadziliście jako pierwszy 
radomski klub.

– A mamy jeszcze bogatsze plany. Niestety, 
ograniczają nas możliwości hali przy Narutowi-
cza, bo potrzebujemy nieco więcej przestrzeni, 
żeby stworzyć prawdziwą strefę rodzinną, któ-
ra w dogodny sposób pozwoli oglądać mecze 
Radomki całym rodzinom. Zależy nam na tym, 
żeby tworzyć na naszych spotkaniach jak naj-
lepszą atmosferę i być miejscem, do którego 
przychodzą całe rodziny. Dlatego, jak powsta-
nie większa hala, to będziemy dalej inwestować 
w rozwój strefy młodego kibica.

Czyli, jeżeli powstanie hala przy Struga, bę-
dziecie chcieli grać w tym miejscu?

– Krok po kroku. Na razie jeszcze nie jesteśmy 
gotowi, żeby grać na tak dużym obiekcie. Po-
trzebujemy jeszcze roku, żeby zbudować od-
powiednią atmosferę i żeby kibice czuli więź 
z naszym klubem i się z nim identyfikowali. 
Wierzę w to, że tak się stanie i Radomka będzie 
w stanie osiągnąć wielkie rzeczy. Ale my spo-
kojnie realizujemy swój plan i powoli budujemy 
potęgę Radomki.

Jak Pan skomentuje frekwencję na meczach 
E. Leclerc Radomki Radom w tym sezonie?

– Byłem pozytywnie zaskoczony i to już od 
pierwszego spotkania. Nawet, gdy graliśmy 
w środy czy piątki, czy w późnych godzinach, 
zawsze na nasze mecze przychodziło wielu ki-
biców. W ten sposób pokazaliśmy, że w naszym 
mieście jest duża grupa sympatyków żeńskiej 
siatkówki.

Siatkarki zakończyły walkę na parkietach 
i rozpoczął się okres ciężkiej pracy działaczy. 
Zapewne prowadzicie rozmowy z przyszłymi 
zawodniczkami. Ile nowych siatkarek przyj-
dzie do Radomki w tym okienku transfero-
wym?

– Nie powiem nic nowego, jeżeli stwierdzę, że 
będą zmiany w naszym zespole. Na razie jeszcze 
prowadzimy rozmowy z zawodniczkami, które 
w minionym sezonie reprezentowały barwy E. 
Leclerc Radomki Radom. Ale już teraz mogę 
zapewnić, że wzmocnimy nasz zespół na tyle, 
żeby w przyszłym sezonie walczyć o awans do 
fazy play-off. Cieszy mnie, że w ostatnich tygo-
dniach wpłynęło do nas wiele ofert – zarówno 
z Polski, jak i z zagranicy. Zawodniczki i agenci 
wysyłają nam wideo i CV siatkarek, a to poka-
zuje, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy zdo-
byliśmy zaufanie środowiska i zawodniczki już 
inaczej podchodzą do gry w barwach E. Leclerc 
Radomki Radom.

To zapytam nieco inaczej. Przed rozpoczęciem 
ostatniego sezonu do Radomki przyszło sześć 
nowych zawodniczek. Teraz będzie więcej czy 
mniej ruchów transferowych?

– To trudne pytanie. Dzisiaj nie jestem w stanie 
na nie odpowiedzieć. To wszystko się zmienia 
bardzo dynamicznie. Razem ze sztabem szkole-
niowym mamy plan A, plan B i plan C, a każdy 
zakłada inną liczbę transferów. Mogę zdradzić, 
że naszym celem jest ściągnięcie do Radomia 
kilku reprezentantek Polski. Czy nam się to uda? 
Zobaczymy. Ale dlatego nie chcę skreślać dziew-
czyn, które w tym sezonie grały w Radomiu, bo 
pokazały, że potrafią walczyć i zasłużyły na to, 
żeby brać je pod uwagę przy ustalaniu składu na 
kolejny sezon.

A czy w sztabie szkoleniowym dojdzie do 
zmian? I przede wszystkim, czy Jacek Skrok zo-
stanie w Radomce na kolejny sezon?

– Rodzina Radomki od początku zakładała, 
że tworzymy projekt w oparciu o ludzi z nasze-
go miasta. Jednym z nich jest Jacek Skrok i nie 
wyobrażam sobie, żeby mogło go w Radomce 
zabraknąć. Dlatego Jacek zostaje z nami na 
kolejny sezon. Natomiast sztab szkoleniowy zo-
stanie wzmocniony. Najprawdopodobniej dojdą 
do niego dwie osoby, które pozwolą nam wejść 
na wyższy poziom sportowy, ale również i ana-
lityczny.

THOMAS RENARD: 
POWOLI PODNOSIMY SOBIE POPRZECZKĘ
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Przed sezonem mówiłem, że nie czujemy się gor-
si od wielu zespołów w Lidze i mamy ambitne pla-
ny, żeby znaleźć się w środku tabeli. Skończyliśmy 
poniżej środka tabeli, bo na ósmym miejscu. Może 
samo zakończenie sezonu niezbyt satysfakcjonu-
jące, ale to, że spokojnie utrzymaliśmy się w Lidze 
i utrzymaliśmy LSK dla Radomia, otarcie się o czoło-
wą szóstkę, to generalnie można powiedzieć, że jest 
to poziom zadowalający i satysfakcjonujący. 

Nie było to łatwe. Po trudnym początku sezonu, 
gdzie w pierwszych siedmiu kolejkach zdobyliśmy 
tylko 3 punkty to nas zaniepokoiło i wtedy byliśmy 
zdecydowanie pod kreską. 

Nie tylko my mieliśmy problem na początku bo 
podobne sytuacje miały inne drużyny z Ligi. Zaczęli-
śmy się odbudowywać meczem z Kaliszem (wygra-
na 3:0) potem wygrana w Bielsku, walka z Budow-
lanymi, gdzie zaczęliśmy wierzyć w siebie i mimo 
porażki w ostatnim meczu 2018 roku osiągnęliśmy 
ten limit punktów który sobie zakładaliśmy. Sty-
czeń zaczęliśmy od wygranych i pojawiła się nawet 
nadzieja na play-off, niestety, nie udało się.

Trochę brakowało tego zwycięstwa w ostatnim 
meczu o 7. miejsce, po dwóch emocjonujących 
meczach z MKS Kalisz i dla mnie osobiście niespo-
dziewanie na koniec sezonu porażka, co trochę boli, 

że nie udało się postawić tej kropki nad i. Ale ten 
minimalny poziom satysfakcji udało się osiągnąć.

Dla wielu dziewczyn ostatnie dwa sezony to spo-
ry krok w ich karierze siatkarskiej, bo po udanym 
sezonie w I Lidze znalazły się w Ekstraklasie. Część 
zmian w składzie w tym sezonie wymuszone były 
kwestiami zdrowotnymi, poszukiwania rozgrywa-
jącej oraz atakującej i udało się zakontraktować 
Shafi  oraz Brittany. W styczniu doszła do nas Sara 
na pozycję przyjmującej, bo uznaliśmy, że potrze-
bujemy wzmocnienia na tej pozycji. Między innymi 
dzięki tym zmianom zagraliśmy lepszą drugą po-
łowę sezonu. Poza tym, myślę, że każda z dziew-
czyn która była w Radomce od początku miała 
swój duży wkład w to co ostatecznie udało się 
osiągnąć i dla wielu z nich był to naprawdę udany 
sezon i zrobiły kolejny krok w swoim siatkarskim 
rozwoju. 

Plany na kolejny sezon mamy ambitniejsze i te 
założenia są takie, żeby jednak znaleźć się w fa-
zie play-off. Na pewno jesteśmy zainteresowani 
lepszym miejscem niż w tym sezonie, ale jeszcze 
za wcześnie, aby o tym wszystkim szczegółowo 
mówić.

Poza tym będziemy dalej popularyzować kobiecą 
siatkówkę w Radomiu i postaramy się zarazić jesz-
cze większą grupę kibiców tym sportem. 

Krótkie podsumowanie sezonu 2018/2019 w Lidze Siatkówki Kobiet okiem Trenera E.Leclerc Radomki Radom Jacka Skroka

TRENERSKIM OKIEM
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Sezon 2018/2019 na zdjęciach!
Przeżyjmy to jeszcze raz :)

Dziękujemy za wsparcie w sezonie 2018/2019!
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I niech stanie się… jasność !!! 
I niech będzie smacznie, 

ciepło, serdecznie i bardzo rodzinnie... 
a w lany poniedziałek ob�cie mokro 

Zdrowych i Wesołych 
Świąt Wielkanocnych 

życzy …
Salon z oświetleniem ELEKTROLAND
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Wielkanocny stół w pastelach. Świą-
teczny stół w pastelowych barwach będzie 
idealnie podkreślał radosną atmosferę Wiel-
kanocy i początek długo wyczekiwanej wio-
sny. – Na stole możemy rozłożyć jasnoróżo-
wy obrus lub bieżnik. Każde nakrycie niech 
będzie, np. w innym odcieniu. Taki efekt 
uzyskamy chociażby dobierając różne pod-
kładki lub serwetki. Sztućce obwiążmy atła-
sowymi wstążeczkami. Pamiętajmy o stroiku 
ze świecą. Możemy też w przezroczystym 
wazonie lub na paterze umieścić pisanki 
w pastelowych barwach. Przy każdym tale-
rzu ułóżmy gałązkę bukszpanu, która będzie 
ładnym kontrastem dla delikatnych barw. 
Na tak radosnym stole nie powinno zabrak-
nąć dekoracyjnych figurek – zabawnych 
zajączków i króliczków. Jeśli zależy nam na 
bardziej eleganckim efekcie, dobierzmy bia-
łe elementy – np. obrus lub talerze – radzi 
Justyna Czapla, stylistka marki wnętrzarskiej 
Eurofirany.
Biel & czerń. Biało-czarne dekoracje nie 
muszą oznaczać nudy ani zbytniej powa-
gi. – Wbrew pozorom ten klasyczny zestaw 
barw daje nam wiele możliwości dekoracyj-
nych. Możemy bawić się zdobieniami, do-
bierając np. naczynia czy tekstylia w biało-
-czarne kropki, paski lub inne geometryczne 
wzory – mówi stylistka i dodaje: Oryginalny 
efekt uzyskamy malując na czarnych pisan-

kach białe wzory i na odwrót. Z kolei nad 
stołem możemy zawiesić gałązki bazi ozdo-
bione biało-czarnymi wstążeczkami. W na-
szej wielkanocnej kolekcji mamy także wiele 
stylowych figurek i dekoracji w tych barwach. 
Dla ożywienia nakrycia możemy dodać kolor 
zielony lub różowy. Tak klasyczne zestawie-
nie sprawdzi się zarówno w bardzo nowo-
czesnych, jak i tradycyjnych wnętrzach.
Żółty i zielony. Symbolizująca życie i roz-
kwitającą wiosnę zieleń w połączeniu z ko-
lorem żółtym to najbardziej tradycyjny duet 
wielkanocny. Świąteczny stół przystrojony 
w tych barwach będzie świeżą i radosną de-
koracją całego domu. – Możemy zaskoczyć 
naszych gości, jeśli na stole umieścimy nie-
typowe ozdoby, np. stroiki z naturalnych ga-
łązek lub liści, kolorowe pisanki w wytłocz-
kach zamiast naczynia czy kolekcją małych 
figurek w kształcie zajączków, króliczków 
i innych wielkanocnych symboli. Przy każ-
dym nakryciu możemy postawić małe mi-
seczki lub słoiczki z zasadzoną rzeżuchą, 
na której poukładamy np. słodkie pisan-
ki – podpowiada Justyna Czapla. W ferwo-
rze przygotowań nie zapomnijmy o eleganc-
kich tekstyliach – obrusach, serwetkach czy 
bieżniku. To podkreśli świąteczny charakter 
całego nakrycia.

⊲⊲ Superpani.pl

WIELKANOCNY STÓŁ 
W TRZECH ODSŁONACH

Już wkrótce spotkamy się z najbliższymi przy wielkanocnym 
stole. Oprócz tradycyjnego koszyczka, wyśmienitych potraw 
i deserów nie może na nim zabraknąć również ozdób 
i stylowego świątecznego nakrycia. NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA 

ZDROWYCH, RADOSNYCH 

I SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY,

SMACZNEGO JAJKA, 

MOKREGO DYNGUSA,

A TAKŻE ODPOCZYNKU 

W RODZINNYM GRONIE 

ŻYCZY...

RADOM UL. BIAŁA 2

TELEFON 48 385 86 20
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Radosnej Wielkanocy,
miłych spotkań przy świątecznym stole,

pyszności i smakołyków wypełnionych zdrowiem
życzy Piekarnia Wacyn

producent naturalnego i tradycyjnego
pieczywa na zakwasach i rozczynach

Przy współczesnym trybie życia wiosenne 
Święta Wielkanocne to często jedna z nie-
licznych okazji do rozmów z bliskimi i po-
bycia razem nieco dłużej. Taka atmosfera 
niewątpliwie sprzyja też wspólnemu bie-
siadowaniu przy suto zastawionym stole. 
Czy wielkanocne smaczne potrawy muszą 
być tuczące? Niekoniecznie – wystarczy, 
że wprowadzisz do wielkanocnego menu 
trochę zielonych warzyw, które pomogą za-
dbać o figurę i zachwycą gości smakiem. 
Jakie dary natury uwzględnić?
Jarmuż to smaczne, zielone warzywo, któ-
re posłuży nam nie tylko jako dekoracja 
świątecznych potraw, ale przede wszystkim 
dostarczy naszym organizmom białka, wita-
miny C i K, potasu, żelaza i przeciwutlenia-
czy. Poza tym znajdziemy w nim błonnik, 
który pomoże zachować zgrabną sylwet-
kę. – Jarmuż to niezwykle cenne warzywo, 
smaczne i bogate w składniki odżywcze. 
Jego wartość odkryli także Polacy, chętnie 
wykorzystując w swoich kuchniach – przy-
znaje Katarzyna Głębocka, ekspert marki 
Eisberg. – Doskonałe połączenie stanowi 
z sałatą, bogatą w przeciwutleniacze, kwas 
foliowy, mangan, potas, żelazo, magnez, 
a także witaminy z grupy B, C i E. Dodatko-
wo sałata w swych rozmaitych postaciach 

także pięknie zaprezentuje się na stole.
Co ważne, przygotowując wielkanocną sa-
łatkę, warto majonez zastąpić dressingiem 
na bazie oliwy z oliwek i soku z cytryny. Sa-
łatka będzie pyszna, a na pewno mniej ka-
loryczna.
O jakim zielonym warzywie warto jeszcze 
pamiętać? Z pewnością o szpinaku, któ-
ry odżywi nas kwasem foliowym, wapniem 
i żelazem, a także ryboflawiną, tiaminą, 
czy witaminą A, B6 i K. Wspomoże również 
proces przemiany materii dzięki wysokiej 
zawartości błonnika. Ze szpinaku wycza-
rujemy oryginalny farsz do jajek. Nadzienie 
w formie musu z awokado i szpinakiem za-
chwyci gości smakiem, a dekoracja listkami 
bazylii czy zdrowymi kiełkami stworzy nietu-
zinkową kompozycję na talerzu.
Od tej pory tradycyjne wielkanocne jajka 
już nigdy nie będę takie same. Dodatkowo 
szpinak możemy wykorzystać jako składnik 
pasztetu z kaszy jaglanej lub w wersji z ło-
sosiem. A jeśli wielkanocne babki, serniki 
i mazurki już nieco ci się znudziły, tu także 
jest alternatywa – na świąteczny deser ide-
alnie sprawdzi się uwielbiane ciasto szpina-
kowe.

⊲⊲ Superpani.pl

JAK NIE PRZYTYĆ
W WIELKANOC?

Wielkanoc to czas radosnych spotkań przy rodzinnym stole. Co zrobić, 
aby nie odbierając sobie przyjemności z kosztowania niecodziennych 
dań, równocześnie nie przybrać dodatkowych kilogramów? Jakie dania 
przygotować na kulinarną, wielkanocną ucztę?



IV 19 kwietnia 2019

WIELKANOC PACHNĄCA RELACJĄ…
Wielkanoc to czas miłości, pokoju i jedności. To doskonały moment, by tworzyć i umacniać relacje, a także by roz-
począć długą drogę do pojednania w rodzinie lub kręgu znajomych. Być może już w te święta uda nam się odbyć fascy-
nującą podróż w głąb siebie i stworzyć najpiękniejszą i najbardziej pełną relację – z samym sobą.

Tworzę
Okres przygotowania do Wielkanocy i samo święto 
to właściwy moment, by budować więzi rodzinne. 
Rodziców z dziećmi, sióstr i braci, dziadków z wnu-
kami. Ci starsi są nieocenioną skarbnicą wiedzy 
o tradycjach świątecznych i chętnie służą swoim 
doświadczeniem młodemu pokoleniu. Wspólne 
malowanie pisanek, przygotowywanie koszycz-
ków świątecznych, pieczenie ciast, nakrywanie 
wielkanocnego stołu – to tylko część okołoświą-
tecznych aktywności, które pomogą w budowaniu 
relacji. Wszystko to ma na celu nie tylko znalezie-
nie wspólnego zajęcia, ale przede wszystkim sca-
lenie rodziny, umożliwienie spotkania i porozma-
wiania ze sobą, poznanie przez dzieci i młodzież 
własnych korzeni i tradycji, a przede wszystkim 
poświęcenia sobie nawzajem uwagi, na którą czę-
sto nie mamy czasu podczas „zabieganego” dnia. 
Dziadkowie i rodzice są ogromnym źródłem wiedzy 
i miłości – bardzo bliskim, a do tego zawsze do-
stępnym. Święta to czas, gdy w sposób naturalny 
młodzi mogą czerpać z niego do woli.

Umacniam
Czy istnieją lepsze okazje, by spotkać się przy 
wspólnym stole? Smaczne jedzenie, wszechobec-
na radość, przyroda budząca się do życia, coraz 
dłuższe dni, a do tego… osoby, których nie wi-
dujemy na co dzień. Wielkanocny stół to idealne 
miejsce na podtrzymywanie i odświeżanie relacji 
rodzinnych, a także przyjacielskich. Kilka dni razem, 
rozmowy, spacery, biesiadowanie i celebrowanie 
tradycji, wspólny śmiech podczas Lanego Ponie-
działku, odwiedziny u znajomych i pozostałych 
członków familii. To wszystko umacnia więzi, jedno-
czy i daje solidny background młodym pokoleniom.

Ważne, żeby podczas tych spotkań zrobić aktuali-
zację wiedzy na temat swoich bliskich. Spotykając 
się, niekiedy tylko raz do roku, żyjemy swoimi wy-
obrażeniami na temat wujków, cioć, babć czy kuzy-
nów. Żeby faktycznie ten czas wspólnych spotkań 
był niezapomniany, ważne żebyśmy poznali się 
na nowo. Zamiast spędzić kilka milczących chwil 
ze swoimi wyobrażeniami, zapytajmy, co się przez 
ten rok zmieniło u naszych krewnych, co dzisiaj 
dla nich jest ważne, 
co przeżyli przez 
ten czas, o czym 
dzisiaj marzą, kogo 
ciekawego poznali 
i z czym w tym roku 
się zmagali? Pytaj-
my szczegółowo 
o wszystko, bądź-
my ciekawi siebie 
nawzajem. – Tylko 
wtedy, kiedy pozna-
my się „na nowo”, 
będz iemy mog l i 
uznać ten czas za 
prawdziwie rodzin-
ny. A kiedy rozje-
dziemy się znowu 
do własnych spraw 
i  o b o w i ą z k ó w , 
w sercach zabie-
rzemy tych, którzy naprawdę żyją w naszych ro-
dzinach, a nie tylko w wyobrażeniach sprzed lat. 
Dzięki temu łatwiej też będzie nam pozbyć się 
niedopowiedzeń, urazów i animozji familijnych, 
które jak wirus psują wszystko w naszych rela-
cjach – mówi Michał Zawadka – trener, mówca, 

autor książek z zakresu rozwoju osobistego i spo-
łecznego dzieci oraz młodzieży.

Wybaczam
Wielkanoc (jak również święta Bożego Narodze-
nia) ma w sobie ogromną moc miłości, miłosierdzia 
i przebaczenia. To okres pojednania… Długiego 
i niełatwego procesu. Jego początkiem jest prze-
baczenie. Bardziej realne – bo może być zrealizo-

wane przez jedną 
s t ronę.  Samemu 
m o ż e m y  p o d j ą ć 
decyzję, że chcemy 
komuś wybaczyć 
i rozpocząć drogę 
dojścia do rzeczy-
wistego przebacze-
nia. Jest to w dużej 
mierze egoistyczne 
działanie – bo jeśli 
zrobimy to tak na-
prawdę z serca, to 
zyskamy wewnętrz-
ny spokój, który po-
zwoli nam bardziej 
cieszyć się życiem 
i otaczającym nas 
światem. Kolejnym 
krokiem na drodze 
do pojednania jest 

wyciągnięcie dłoni i szczera, otwarta rozmowa. 
Święta to niesamowity i magiczny czas na tego 
typu działania, nie tylko w kręgu rodziny, ale rów-
nież znajomych. Jest to naturalny moment na spo-
tkania i pojednanie, gdzie myśli nasze krążą wokół 
dobra i bardziej otwieramy się na głos serca. Być 

może już teraz uda nam się rozpocząć ten proces, 
a „owoce” lepszych relacji „skonsumować” w nad-
chodzące święta. Pamiętajmy – zawsze zaczynamy 
od siebie. Nie ma innej drogi.

Święta – podróż w głąb siebie
Chińczycy mówią: jeżeli chcesz zmieniać świat, 
najpierw trzy razy przejdź się po swoim domu. Na-
sze symboliczne świąteczne pojednanie i przeba-
czenie powinno zacząć się od spojrzenia w lustro. 
Bardzo często nie potrafimy pogodzić się z kimś na 
zewnątrz, ponieważ nie jesteśmy pogodzeni z sa-
mym sobą. Często przeglądamy się w swoistym 
krzywym zwierciadle – żyjąc tym, co słyszymy na 
swój temat, co myślą o nas inni, wymyślając pro-
blemy lub ciągnąc za sobą własne, utarte opinie 
o nas samych.
Podczas tej Wielkanocy proponuję uśmiechnąć się 
do siebie i pomyśleć patrząc w lustro – DOBRZE, 
ŻE JESTEŚ. Samoakceptacja to prosta ścieżka do 
otwierania się na innych, przebaczania i tworzenia 
udanych relacji. Pozwoli ona bez obaw słuchać ser-
ca, wyciągnąć pojednawczą dłoń i odpuścić. I nie 
chodzi tu bynajmniej o poddanie się, ale uznanie, 
że z drugiej strony ktoś może widzieć świat inaczej 
i to jest jak najbardziej OK.
Życzę wszystkim w te święta wyjątkowo dużo 
uśmiechu, również uśmiechu do samych siebie. 
Wiary w siebie, która doda odwagi i siły, żeby od-
rzucić wszystkie fałszywe opinie na wasz temat. 
Dzięki temu będziecie mogli z radością pojednać 
się ze wszystkimi i przede wszystkim ze sobą.
Bądźcie szczęśliwi.
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