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Premier Mateusz Morawiecki zainaugurował budowę portu lotniczego w Radomiu. Lotnisko, które 
będzie gotowe w październiku 2020 roku, ma nosić nazwę Port Lotniczy Warszawa – Radom im. Boha-
terów Radomskiego Czerwca 1976 r.

st  

Fot. Szymon Wykrota

R E K L A M A

Kwoty uprawnione 
i nie
MOSiR odzyskał miliony od wy-
konawców stadionu Radomiaka 
i hali, ale jeden z tych wykonaw-
ców – � rma Maxto ma zastrze-
żenia do kontroli nad procesem 
inwestycyjnym, więc zawiadomiła 
prokuraturę o możliwości popeł-
nienia przestępstwa. 

 st   

Wasze stawy, 
nasza zapora
Wodociągi Miejskie będą remon-
tować zalew na Borkach i stawy 
kolmatacyjne, a miasto przebudu-
je jaz kozłowy i zaporę na zbiorni-
ku. Całością miały zająć się Wodo-
ciągi, ale radni nie wyrazili zgody 
na takie rozwiązanie.

 st  

Żydowska historia 
Radomia
Spacer sentymentalny po Wało-
wej, koncert Gerard Edery Trio, 
premiera Teatru Poszukiwań i � l-
mu o Edwardzie Kossoyu złożą 
się na tegoroczne 11. Spotkania 
z Kulturą Żydowską „Ślad”.

 st  

Sto lat bez „atestu”
Zróbmy naszemu miastu prezent 
i przynajmniej rozpocznijmy pra-
ce nad uporządkowaniem jego 
zewnętrznych atrybutów samo-
rządności.

 st  
Tak się żegna 
o wiele łatwiej
30 czerwca 2019 roku Wojciech 
Żaliński przestanie być zawodni-
kiem Cerradu Czarnych Radom. 
Przyjmujący opuszcza Radom po 
pięciu latach gry. Rozmawia z nim 
Krzysztof Domagała.

 st  
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– Z wielką przyjemnością zapraszamy 
do wzięcia udziału w ogólnopolskim 
festiwalu gitarowym. Wspaniała sala 
koncertowa im. Krzysztofa Pendere-
ckiego przy Zespole Szkół Muzycznych 
im. Oskara Kolberga jest wymarzonym 
miejscem dla takiego wydarzenia i po-
mysł jego organizacji zakiełkował już 
kilka lat temu – twierdzą organizatorzy 
RZG, czyli Zespół Szkół Muzycznych 
i Towarzystwo Muzyczne w Rado-
miu. – Radomski Zlot Gitarowy miał 
wystartować już w ubiegłym roku, ale 
z powodu trudności, jakie przeżywała 
nasza szkoła, niestety, nie mógł się od-
być. Szczęśliwie w bieżącym roku stało 
się to możliwe i z radością pragniemy 
zaprosić wszystkich miłośników gitary 
do wspólnego przeżywania tego gita-
rowego święta. Mamy nadzieję, że za-
równo koncerty zaproszonych artystów, 
jak i zmagania konkursowe dostarczą 
państwu niezapomnianych wrażeń.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski 
i przeznaczony jest dla uczniów klas 
gitary szkół muzycznych I i II stopnia. 
Jego celem jest promowanie utalento-
wanych młodych wykonawców, konfron-
tacja poziomu i osiągnięć dydaktycznych 
i wymiana doświadczeń między peda-
gogami z różnych ośrodków. Organiza-
torom imprezy chodzi także o popu-
laryzację kultury, a w szczególności 
muzyki gitarowej w Radomiu, powiecie 
radomskim i na Mazowszu.

Konkurs zaplanowano w trzech 
kategoriach wiekowych: urodzeni po 
31 grudnia 2008, urodzeni po 31 grudnia 
2003 i urodzeni po 31 grudnia 1998. 

Poza młodymi muzykami z Radomia, 
Kozienic czy Pionek, zgłosili się ucznio-
wie m.in. z Puław, Warszawy, Zduńskiej 
Woli, Leżajska, Wadowic, Bielska 
Podlaskiego, Gdańska, Gdyni, Krako-
wa, Tarnowa, Poznania czy Legnicy. 
Przesłuchania konkursowe, które są 
otwarte dla publiczności (wstęp wolny), 
zaplanowano na sobotę i niedzielę. 
Tego pierwszego dnia, w godz. 10-18 bę-
dziemy mogli posłuchać aż 20 uczest-
ników zlotu, urodzonych po 31 grudnia 
2003, natomiast w niedzielę, od godz. 
10 zaprezentuje się piątka adeptów 
gitary urodzonych po 31 grudnia 2008, 
a od godz. 11.30 jedenaścioro muzyków 
urodzonych po 31 grudnia 1998.

Werdykt jury poznamy w niedzielę; 
ogłoszenie wyników, rozdanie nagród 
i koncert laureatów zaplanowano na 
godz. 19.

W programie Radomskiego Zlo-
tu Gitarowego przewidziano także 
występy bardziej doświadczonych 
i uznanych muzyków. W piątek o godz. 
19 wystąpi poznański zespół Erlen-
dis Quartet – najczęściej nagradzany 
kwartet gitarowy w historii. Natomiast 
w sobotę, także o godz. 19, muzykę 
Astora Piazzolli zaprezentuje Orkiestra 
Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycz-
nych im. Oskara Kolberga pod dyrekcją 
Przemysława Zycha oraz Bartosz Kołsut 
(akordeon), Paweł Kwaśny (gitara) oraz 
zespół Accordions for World. Bilety 
do nabycia w sekretariacie ZSM lub na 
godzinę przed koncertami.

N KA

Festiwal
gitarowy
To pierwsza tego typu impreza organizo-
wana w Radomiu – dzisiaj (piątek, 
10 maja) rozpoczyna się trzydniowy 
Radomski Zlot Gitarowy.

i tek   maja
 Bez powtórzeń – Aleksander Józef 
Olszewski. Galeria Łaźnia (ul. Traugut-
ta 31/33) zaprasza o godz. 17 na I część 
wystawy z cyklu „Pracownie – konfron-
tacje”. W tegorocznej edycji zaprezen-
towana zostanie twórczość i sylwetka 
inicjatora szkolnictwa artystycznego na 
Wydziale Sztuki Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Humanistycznego – prof. 
Aleksandra Olszewskiego oraz jego 
współpracowników, których zmotywował 
do kariery akademickiej. W I części są 
to Andrzej Brzegowy, Hanna Wojdała-
-Markowska, Andrzej Markiewicz, Jan 
Trojan, Łukasz Rudecki.

So ota   maja
 Spacer literacki śladami Jana 
Gauzego. Miejska Biblioteka Pub-
liczna zaprasza o godz. 13 na kolejny 
spacer literacki – „Radom – Brazy-
lia – Radom”, tym razem śladami Jana 
Gauzego – podróżnika, pisarza i plasty-
ka, autora książek podróżniczych, czło-
wieka o niezwykle bogatym życiorysie. 
Miejsce zbiórki: kapliczka św. Rocha 
przy ul. Słowackiego.

 Happening na pl. Corazziego.
W ramach cyklu „Wolność 24/7” i reali-
zowanego w jego ramach projektu „(Do)
wolność” artysta wizualny Piotr Piasta 
i jego ekipa filmowa, składająca się z mło-
dzieży z X LO im. S. Konarskiego zapra-
sza na happening. – Na pl. Corazziego 
od godz. 13 do godz. 15 będziecie mogli 
z nami zamanifestować swoje rozumie-
nie wolności i wyrazić je na nietypowych 
„transparentach”, które sami przygotuje-
cie. Wspaniała ekipa młodych filmowców 
z X LO im. S. Konarskiego zarejestruje 

wasze wypowiedzi na temat wolności. 
Będzie to także szansa dla radomian na 
wzięcie udziału w unikatowym projekcie 
filmowym i... społecznym – zachęca Piotr 
Piasta. Zespół Impacto De Radom – spe-
cjaliści od wolności wyrażania emocji po-

przez muzykę, nadadzą rytm.
 U Zośki i Staśka na imieni-
nach – sąsiedzka potańcówka. MOK 
„Amfiteatr” wraz z Centrum Aktywno-
ści Lokalnej zapraszają na podwórkowe 
tango. Spotykamy się w przestrzeni 
podwórka przy ul. Chełmońskiego 3, 
Śniadeckich 11 i Brandta 4. Potańczy-
my, pośpiewamy i po prostu pobawimy 
się razem przy muzyce. W programie 
sąsiedzkie konkurencje i animacje 
dla dzieci. Jak na imieniny przystało, 
nie zabraknie poczęstunku. Początek 
o godz. 16. Wstęp wolny.

ie ziela   maja
 Sztuka na ekranie. Kino studyjne 
przy Mazowieckim Centrum Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia”, w ramach 
cyklu „Sztuka na ekranie”, zaprasza 
o godz. 16 na angielski dokument „Klimt 
i Schiele. Eros i Psyche”. Film opowiada 
o tym niezwykłym momencie dla sztuki, 
literatury i muzyki, w którym wśród ar-
tystów krążą nowe idee, Freud odkrywa 
popędy psychiki, a kobiety zaczynają 
walkę o uzyskanie niezależności.

 Polski Jazz 360°: Kuba Stankie-
wicz Trio – koncert. O godz. 19 w Kuź-
ni Artystycznej, w ramach projektu Pol-
ski Jazz 360°, wystąpi Kuba Stankiewicz 
Trio. Kuba Stan-
kiewicz od wielu 
lat należy do ści-
słej czołówki pol-
skich pianistów 
ja z zow ych.  Od 
2002 roku współ-
pracuje z Micha-
łem Urbaniakiem; 
w latach ubiegłych 
członek zespołów Janusza Muniaka, 
Lory Szafran, Zbigniewa Namysłowskie-
go, Artura Dutkiewicza, Mariusza Lu-
bomskiego, Miki Urbaniak, Zbigniewa 
Wegehaupta oraz grupy Bisquit promo-
wanej przez wytwórnię Kayax; koncertu-
je również z Grzegorzem Karnasem, Agą 
Zaryan, Grażyną Auguścik, Urszulą Du-
dziak i Januszem Skowronem. Bilety po 
30 zł, po 40 zł w dniu koncertu w kasie 
Amfiteatru przy ul. Parkowej 1 (w godz. 
9-15) i na biletyna.pl.

N KA

T Y G O D N I K

– Przez 25 lat do Radomia zjeżdżali 
z całej Polski młodzi ludzie, dla których 
śpiewanie to nie robienie show, lecz pew-
na forma obcowania ze słowem. Mamy 
jednak wrażenie, że ta formuła troszkę 
się zestarzała, przejadła. Dlatego zdecy-
dowaliśmy się w tym roku na małą rewo-
lucją – nie będzie konkursu – mówi Be-
ata Drozdowska, dyrektor Radomskiego 
Klubu Środowisk Twórczych i Galerii 
„Łaźnia”, który jest organizatorem tur-
nieju. – Turniej funkcjonuje nadal, w tym 
sensie, że każdy z widzów będzie mógł 
wybrać taką formę przedstawienia poe-
zji, jaka mu odpowiada. Oferujemy rado-
mianom pięć koncertów, które wzbogaci 
panel dyskusyjny służący prowokowaniu 
refleksji i wymianie myśli choćby i na 
taki temat, dlaczego zdecydowaliśmy się 
na modyfikację formuły. Gościć będzie-
my prawdziwe gwiazdy z obszaru poezji 
śpiewanej i piosenki artystycznej.

Turniej rozpoczął w czwartek Janusz 
Kasprowicz i Stanisław Marinczenko. Dzi-
siaj (piątek, 10 maja) o godz. 12 w Łaźni 
(ul. Żeromskiego 56) zaplanowano panel 
dyskusyjny „W kręgu poezji śpiewanej 
i piosenki artystycznej”. – Zakładamy 
podjęcie próby spojrzenia z perspektywy 
2019 roku na zjawiska artystyczne to-
warzyszące radomskiemu turniejowi od 
ćwierćwiecza – wyjaśniają organizatorzy.

Honorowym prelegentem i głównym 
ekspertem panelu będzie Jan Kondrak, 
a przewidziano wystąpienia Marcina 
Kępy „Dlaczego moja córka nie słucha 
Kaczmarskiego?” i Edmunda Kordasa 
„Za co kocham Jana Kondraka”.

Wieczorem (godz. 18) występ kilkuo-
sobowej formacji z bogatym instrumenta-

rium, działającej od kilkunastu lat w for-
mule piwnicy artystycznej, czyli Teatru 
Piosenki Młyn z Hrubieszowa – „Pamięć 
twojego podwórka”. Wstęp – 10 zł.

– Ciekawostką jest uruchomienie 
pasma dla najmłodszych odbiorców. Tu 
duże ukłony w stronę artystów, państwa 
Rokickich, którzy podjęli trud przygoto-
wania takiej właśnie oferty i to w sensie 
szerszym niż jednorazowa prezentacja na 
radomskiej imprezie – informują organi-
zatorzy turnieju.

Strefa Dzieci powstała w 2011 roku, 
a tworzą ją Kasia Rokicka – śpiew i Rafał 
Rokicki – fortepian; muzycy wykształceni 
w Stanach Zjednoczonych. Początek kon-
certu „Poezja śpiewana dla najmłodszych” 
w sobotę o godz. 12 (Łaźnia, ul. Żerom-
skiego 56), a w programie utwory Jana 
Brzechwy i Juliana Tuwima. Wstęp wolny.

W drugim z  sobotnich koncer-
tów – o godz. 18 – wystąpi Janusz Radek. 
Usłyszeć będzie można najbardziej zna-
ne utwory wokalisty – począwszy od liry-
ki krakowskiej, przez piosenki Czesława 
Niemena, własne kompozycje czy te na-
pisane do wierszy Haliny Poświatowskiej. 
Bilet wstępu – 30 zł.

26. Ogólnopolski Turniej Śpiewających 
Poezję zakończy w niedzielę (godz. 18) 
występ zespołu Kwiat Jabłoni. Kwiat Ja-
błoni to duet folkowy rodzeństwa Sien-
kiewiczów – Kasi i Jacka, dzieci Kuby 
Sienkiewicza. W ich repertuarze dominu-
ją polskie, autorskie piosenki o intrygują-
cych tekstach i porywającej warstwie mu-
zycznej łączącej akustyczne instrumenty 
z elektroniką. Wstęp – 20 zł.

KOS

urniej
ez ryszni ów

Za nami koncert Janusza Kasprowicza i Stanisława Marinczenki, przed 
nami występy Teatru Piosenki Młyn, Ellyah Music, Janusza Radka i Kwia-
tu Jabłoni – w czwartek rozpoczął się 26. Ogólnopolski Turniej Śpiewają-
cych Poezję. W bardzo zmienionej formule.

Fo
t. m

ate
ria

ły 
RK

ŚT
iG 

„Ła
źn

ia”
Extrem Cascaders Team to połącze-

nie elementów pirotechnicznych, świet-
lnych i muzycznych, a także niezwykłych 
umiejętności najlepszych kaskaderów. 
W programie m.in. przejazd przez ścia-
nę ognia z człowiekiem na masce pojaz-
du, drift, czyli technika jazdy pojazdem 
w kontrolowanym poślizgu, palenie 
gumy, przebijanie głową płonącej ścia-
ny, będąc jednocześnie na masce BMW, 
jazda samochodem na dwóch kołach, 
kontrolowane wypadki, kaskaderzy jeż-
dżący na bocznych kołach samochodów 
osobowych, quadów oraz wiele, wiele in-

nych popisów, mrożących krew w żyłach. 
Pokaz kończą zawsze ogromne Monster 
Trucki. Będzie także możliwość prze-
jażdżki.

Impreza odbędzie się na parkingu hi-
permarketu E.Leclerc. Wejściówki do 
nabycia w kasach, bezpośrednio przed 
danym programem. Dzieci do trzech 
lat gratis. Ceny biletów: dzieci od 3 do 
12 lat – 20 zł, powyżej 12 lat – 30 zł. Po-
czątek pokazów i w sobotę, i w niedzielę 
o godz. 18.

C
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Najlepsi europejscy kaskaderzy i ich wielkie maszyny w sobotę i niedzie-
lę (11 i 12 maja) będą gościć w Radomiu.

R E K L A M A
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Trzy zwycięskie prace znajdą się na 
12 tys. kart, które Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji będzie wydawał już za 
kilka tygodni.

– Gratuluję zwycięzcom i dziękuję 
wszystkim, którzy wzięli udział w kon-
kursie. Zależy nam na tym, aby karta 
miejska była atrakcyjna zarówno pod 
względem jej funkcjonalności, jak i wizu-
alnie, bo to także może się przełożyć na 
jej popularność. Do tej pory zostało już 
wydanych 66,5 tys. kart. Mam nadzieję, 
że ta liczba będzie wciąż rosła, bo Ra-
domska Karta Miejska to wiele korzyści 
dla radomian korzystających z komuni-
kacji miejskiej – mówił, wręczając nagro-
dy, prezydent Radosław Witkowski.

Przypomnijmy: do konkursu zostało 
zgłoszonych 30 prac. Ocenie komisji pod-
dano 28, bo dwie nie spełniły wymogów 
regulaminowych. Jury, w którego składzie 
byli przedstawiciele Miejskiego Zarzą-
du Dróg i Komunikacji oraz Urzędu 
Miejskiego, wybrało dziesięć najlepszych. 
Przeszły one do drugiego etapu, czyli do 
głosowania na oficjalnym profilu MZDiK 
na Facebooku. Zgodnie z regulaminem 
konkursu głosy komisji stanowiły 80 proc. 
całości oceny (40 proc. za oryginal-
ność i pomysłowość, czyli maksymalnie 
25 punktów oraz tyle samo za zgodność 
z tematyką). Pozostałe 20 proc. oceny, 
czyli maksymalnie 12,5 punktu pochodzi-
ło z przeliczenia głosów na Facebooku.

Ze względu na to, że dwie najwyżej 
ocenione prace dostały taką samą liczbę 
punktów, MZDiK postanowił przyznać 
dwie równorzędne pierwsze nagro-
dy – Przemysławowi Wrochnie i Zuzan-
nie Mrowiec-Podeszwie oraz nagrodę 
trzecią – Ernestowi Sewerynowi. Za 
pierwsze miejsca laureaci otrzymali po 
2500 zł i bezpłatne przejazdy autobusami 
komunikacji miejskiej w Radomiu przez 
rok (dla siebie i członków najbliższej ro-
dziny). Trzecie miejsce to 1000 zł i roczne 
bezpłatne przejazdy dla laureata.

Podczas uroczystości w magistracie 
autorzy najlepszych prac otrzymali od 
prezydenta Witkowskiego gratulacje, dy-
plomy i zestawy z gadżetami miejskimi.

Dotychczasowe wzory RKM funkcjo-
nowały od około pięciu lat.

C

Autorzy kart
nagrodzeni
Przemysław Wrochna, Zuzanna Mrowiec-Po-
deszwa i Ernest Seweryn otrzymali nagrody 
w konkursie na projekt grafiki, która znajdzie 
się na Radomskiej Karcie Miejskiej.

 K ZYSZ O  OMA A A

We wtorek wbito pierwszą symboliczną 
łopatę, która zainaugurowała przebudo-
wę radomskiego lotniska. W wydarzeniu 
wziął udział premier Mateusz Morawie-
cki, wicemarszałek Senatu RP Adam 
Bielan, szef gabinetu premiera Marek 
Suski, wiceminister infrastruktury Mi-
kołaj Wild oraz prezes Przedsiębiorstwa 
Państwowego „Porty Lotnicze” Mariusz 
Szpikowski. Nie zabrakło również parla-
mentarzystów ziemi radomskiej i przed-
stawicieli władz samorządowych.

Premier Mateusz Morawiecki pod-
kreślił, że to ważny dzień dla Rado-
mia. – Dziś przełamujemy klątwę rzu-
coną na Radom przez komunistów! 
Klątwę, która ciążyła nad tym miejscem 
od 1976 roku, i to przez nią te tereny 
były pomijane przy kluczowych inwesty-
cjach w infrastrukturę, przemysł czy go-
spodarkę – powiedział premier. – Teraz 
ta klątwa została przełamana i Radom 
odzyskał zabraną godność.

Oficjalnie przebudowa radomskie-
go lotniska rozpoczęła się w l ipcu 
2018 roku, kiedy to PPL przejął udzia-
ły w spółce Port Lotniczy Radom od 
miasta. Teraz trwa demontaż urządzeń 
i sprzętu wewnątrz terminalu; w jego 
miejsce powstanie nowy. – Tu na ra-
zie jest ściernisko, ale będzie wielkie, 

międzynarodowe lotnisko – rozpoczął 
swoje wystąpienie wicemarszałek Adam 
Bielan. – Radomskie lotnisko będzie 
gotowe w październiku 2020 roku 
i w pierwszej fazie obsłuży 3 mln pasaże-
rów. Natomiast w drugiej będzie mogło 
obsługiwać aż 10 mln podróżnych i być 
może stanie się drugim największym 
portem lotniczym w kraju. Radom bę-
dzie lotniskiem zapasowym dla prze-

ciążonego portu Chopina w Warszawie, 
a w kolejnych latach – dla powstałego 
Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Budowa lotniska w Radomiu ma być 
katalizatorem rozwOJU gospodarczego 
naszego miasta i całego regionu. – Dzięki 
lotnisku do Radomia przyjdą wielkie in-
westycje, a co za tym idzie nowe miejsca 
pracy. Lotnisko otworzy drzwi na świat 
i Radom będzie bliżej Europy, a to przeło-

ży się na europejskie zarobki w tym regio-
nie – przekonywał Mateusz Morawiecki.

Z kolei Adam Bielan porównał po-
wstające w Radomiu lotnisko do portu 
lotniczego w Katowicach. – Lotnisko 
w Katowicach przełożyło się pośred-
nio na stworzenie 40 tys. miejsc pracy 
w całym regionie i przyniosło 650 mln 
zł przychodu dla całej aglomeracji ślą-
skiej. Mam nadzieję, że w Radomiu bę-
dzie podobnie, a zyska na tym cały re-
gion – stwierdził. 

Podczas inauguracji budowy zdradzo-
no również nazwę, jaką w przyszłości 
będzie nosiło lotnisko. Od teraz pełna 
nazwa brzmi „Port Lotniczy Warsza-
wa – Radom im. Bohaterów Radomskie-
go Czerwca 1976 r.”.

Lotnisko w Radomiu ma być oddane 
do użytku w październiku 2020 roku. 
Wcześniej jednak trzeba przebudować 
i wydłużyć pas startowy, wybudować 
płytę postojową i parkingi. Niedaleko 
portu ma też powstać nowy peron ko-
lejowy. Przystanek o roboczej nazwie 
Radom Wschód powstanie przy ul. Że-
romskiego. Początek prac przy tej inwe-
stycji planowany jest na 2020 rok. Przy-
stanek będzie dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych i ma ułatwić 
pasażerom podróżującym z Warszawy 
szybką przesiadkę do innych środków 
komunikacji i dojazd do lotniska.

l twa eła ana
Premier Mateusz Morawiecki zainaugurował budowę portu lotniczego w Radomiu. Lotnisko, które 
będzie gotowe w październiku 2020 roku, ma nosić nazwę Port Lotniczy Warszawa – Radom im. Boha-
terów Radomskiego Czerwca 1976 r.
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W Radomiu do egzaminów matural-
nych przystąpiło ok. 2,5 tys. uczniów li-
ceów i techników. W poniedziałek pisali 
egzamin z języka polskiego na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym, we wto-
rek – z matematyki oraz języka łacińskie-
go i kultury antycznej. W środę abiturien-
ci zmierzyli się z angielskim, a w czwartek 
z matematyką na poziomie rozszerzonym 
i filozofią. Na piątek zaplanowano biolo-
gię na obu poziomach oraz wiedzę o spo-
łeczeństwie.

– Myślałam, że będzie gorzej. Stres po-
jawił się po wyjściu z matury, przed nie 

było aż tak źle. Temat nie zaskoczył; prze-
widywałam, że będą „Dziady” – mówiła 
nam w poniedziałek Sandra, maturzystka 
z IV LO im. Jana Kochanowskiego.

Innej „kochanowszczance” – Annie 
stres towarzyszył przed samym egzami-
nem: – W momencie kiedy otworzyłam 
arkusz, stres minął i podeszłam do tego 
na luzie.

Nie obyło się jednak bez niespodzia-
nek. II LO im. Dionizego Czachowskie-
go, V LO im. Romualda Traugutta, I LO 
im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół 
Samochodowych, Zakład Doskonalenia 
Zawodowego im. 72 Pułku Piechoty, 
Zespół Szkół Elektronicznych im. Boha-
terów Westerplatte, Zespół Szkół Spo-
żywczych i Hotelarskich to radomskie 
placówki, które we wtorek otrzymały 
wiadomości o podłożonych w budynkach 
bombach. E-maile przyszły jednak na tyle 
wcześnie, że zarówno straż pożarna, jak 
i policja zdążyły sprawdzić budynki przed 
rozpoczęciem matury. Egzamin rozpo-
czął się planowo i bez zakłóceń.

KS  C

Matury z alarmem
W poniedziałek – egzaminem z języka polskiego rozpoczęły się matury. 
Siedem szkół w Radomiu i jedna w regionie otrzymały e-maile z infor-
macją o rzekomo podłożonych bombach.

Wraz z majowym świadczeniem eme-
ryci i renciści otrzymują jednorazowe 
świadczenie pieniężne. Jego wysokość to 
1100 zł brutto, czyli wartość netto wynie-
sie najczęściej 888 zł. Inaczej jest tylko 
w przypadku renty rodzinnej pobieranej 
przez kilka uprawnionych osób (np. wdowę 
i osierocone dziecko). Przysługuje wtedy 
jedno świadczenie pieniężne podzielone na 
równe części dla wszystkich uprawnionych.

Przyznanie trzynastej emerytury jest 
automatyczne, nie trzeba składać wnio-
sku w tej sprawie. – W szczególnej sy-
tuacji są osoby pobierające świadczenia 
i zasiłki przedemerytalne. Te przysługu-
jące za maj będą wypłacone w czerwcu, 
więc jednorazowe świadczenia pieniężne 
towarzyszące tym świadczeniom także 
zostaną przekazane w czerwcu – tłuma-
czy Piotr Olewiński, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS woj. mazowieckiego.

W przypadku zbiegu prawa do świad-
czeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub 
emerytury wypłacanej wraz z rentą wy-
padkową) osobie uprawnionej przysługu-

je tylko jedno jednorazowe świadczenie 
pieniężne. Jeśli świadczenia wypłacane 
są przez dwa różne organy emerytalno-
-rentowe, „trzynastkę” wypłaci ZUS.

Jednorazowe świadczenie pieniężne 
otrzymają osoby uprawnione do emery-
tury, renty z tytułu niezdolności do pracy, 
renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty 
rodzinnej, rodzicielskiego świadczenia 
uzupełniającego, świadczenia pieniężne-
go przysługującego cywilnym niewidomym 
ofiarom działań wojennych, nauczyciel-
skiego świadczenia kompensacyjnego oraz 
świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Trzynastkę otrzymają też osoby, które 
miały ustalone prawo do wymienionych 
świadczeń na 30 kwietnia 2019 i nie było 
ono zawieszone np. z uwagi na osiąganie 
przychodów przekraczających obowią-
zujące progi zarobkowe. ZUS wypłaci je 
także tym osobom, w sprawie których pro-
wadzone jest postępowanie wyjaśniające 
prowadzące do przyznania świadczenia.

C

Nie trzeba
skła a  wniosku

Majowe świadczenia, które otrzymują emeryci i renciści, będą wyższe. 
Wszystko za sprawą tzw. trzynastej emerytury.
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Zakończyła się inwentaryzacja hali 
widowiskowo-sportowej i stadionu 
wchodzących w skład Radomskiego 
Centrum Sportu. Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, który jest inwestorem 
RCS, wczoraj (czwartek, 9 maja) ogłosił 
przetarg na dokończenie inwestycji.

Przed dwoma tygodniami prezes 
MOSiR-u Grzegorz Janduła poinfor-
mował, że spółka odzyskała już ponad 
10,5 mln zł w ramach gwarancji. – Kwo-
ta ta będzie dodana do puli, jaką dyspo-
nujemy przy przetargu na dokończenie 
prac – mówi prezes Janduła.

S    S  S

Tymczasem radomscy działacze Pra-
wa i Sprawiedliwości w ubiegły ponie-
działek zwołali konferencję prasową, 
by wyrazić zaniepokojenie sytuacją na 
budowie RCS. – Grozi nam sytuacja, 
w której być może miasto nie będzie 
miało pieniędzy na dokończenie inwe-
stycji, bo pieniądze zostały roztrwonio-
ne – mówił Marek Suski, szef Gabinetu 
Prezesa Rady Ministrów. – Ta niefra-
sobliwość władz miasta przy płaceniu 
za niewykonane prace to rzecz bezpre-
cedensowa. To pokazuje całkowity cha-
os, bałagan, brak nadzoru nad wykony-
wanymi pracami.

Przypomnijmy: to radny PiS Łukasz 
Podlewski 19 kwietnia ujawnił pisma, 
z których wynika, że inwestor zapła-
cił wykonawcy Radomskiego Centrum 
Sportu ok. 15 mln zł za coś, czego nie 
ma. – W historii radomskiego samorzą-
du nigdy nie było takiej sytuacji, aby 
ktokolwiek stawiał miastu i miejskim 
spółkom zarzut upłynnienia gdzieś 
15 mln zł – twierdził poseł Andrzej 
Kosztowniak.

Parlamentarzyści PiS przedstawili ra-
port, z którego wynika, że przy budowie 
RCS zostały opłacone rzeczy, które nie 
zostały wykonane. Chodzi m.in. o try-
buny mobilne, zadaszenie trybuny połu-

dniowej i północnej czy system drenażu 
i zraszania. – Tu jest cała długa lista roz-
bieżności na łączną kwotę ok. 15 mln zł. 
Gdzie są te wszystkie elementy, za które 
miasto zapłaciło? – pytał Suski.

 K  S S   

Parlamentarzyści PiS zażądali od 
prezydenta wyciągnięcia konsekwencji 
w stosunku do wiceprezydenta Konrada 
Frysztaka i prezesa Janduły, jako osób 
odpowiedzialnych za nadzór nad budo-
wą RCS. Ich zdaniem inwestycja obu pa-
nów przerosła. – Jest wiele miesięcy po 
terminie oddania hali i wydane zostały 
pieniądze. Dziś nikt nie jest w stanie 
powiedzieć, kiedy hala zostanie odda-
na – zauważył Suski. – Bo jeśli są spo-
ry dotyczące wyceny wykonanych prac, 
to może to oznaczać długoletni proces 
sądowy. Jednocześnie pan prezydent 
nie wskazał, w jaki sposób rozwiązać 
problem.

Parlamentarzyści PiS wezwali więc 
prezydenta „do natychmiastowego 
przedstawienia planu rozwiązania sytu-
acji i dokończenia inwestycji”.

Z kolei Wojciecha Skurkiewicza, wi-
ceministra obrony narodowej oburzyło, 
że choć Radomskie Centrum Sportu jest 
nadal w budowie, to stworzony w struk-
turach MOSiR pion odpowiedzialny za 
RCS zatrudnia 11 osób; to menadżer 
hali, kierownik, dwóch specjalistów, 
dwie sprzątaczki i pięciu pracowników 
zabezpieczenia sportowego. – Co te 
osoby robią? Czyż to nie jest wyciąga-
nie pieniędzy? – zauważył wiceminister 
Skurkiewicz. – Menadżer hali, która 
pewnie i w roku 2019 nie zostanie od-
dana do użytku, zarabia bardzo duże 
pieniądze. Za co? Za kontraktowanie 
imprez na hali widmo. To jest coś nie-
bywałego!

Kinga Bogusz, przewodnicząca rady 
miejskiej przyznała, że klub radnych PiS 
od początku jest zainteresowany tym, 
co dzieje się na budowie Radomskiego 
Centrum Sportu. – Jako radni dalej bę-
dziemy drążyć ten temat i wyjaśniać, co 

stało się z tymi pieniędzmi 
i będziemy starali się je od-
zyskać – przyznaje Kinga Bo-
gusz. – Bo jeżeli nam się nie 
uda, to źródłem pieniędzy na 
dokończenie tej inwestycji 
będą obligacje, czyli dalsze 
zadłużanie miasta.

Ponadto Marek Suski przy-
pomniał, że „skarb państwa 
może zwrócić się do miasta 
o zwrot przekazanej dotacji, 
w przypadku wad przy inwe-
stycji”. A ta rządowa dotacja 
wyniosła 40 mln zł.

 S S K   
  

Na odpow ied ź m ia sta 
nie trzeba było długo cze-
kać. – Politycy Prawa i Spra-
wiedliwości, niestety, nie 
pierwszy raz podają niepraw-
dziwe informacje w sprawie 
budowy Radomskiego Cen-
trum Sportu. To przykre, bo 
wydawałoby się, że wszyst-
kim nam powinno zależeć na 
dokończeniu tej inwestycji. 
Takie wystąpienia nie słu-
żą niczemu, poza zbijaniem 

kapitału politycznego i mogą zaszko-
dzić tej inwestycji – zauważył we wtorek 
Mateusz Tyczyński, dyrektor Kance-
larii Prezydenta. – Nie jest prawdą, że 
nie ma elementów trybun mobilnych 
czy konstrukcji zadaszenia na stadionie 
piłkarskim. Podobnie ma się rzecz z sy-
stemem drenażu i nawadniania boiska. 
Wszystkie te elementy są wyproduko-
wane, zabezpieczone 
i znajdują się w posia-
daniu MOSiR.

Tyczyński zapre-
zentował d z ienn i-
k a r z o m  p r o t o k ó ł 
częściowego odbioru 
robót z 2018 roku, 
na którym widnieje 
podpis reprezentanta 
firmy Maxto. – Firma 
Maxto mówiła o tym, 
co jest fizycznie na 
placu budowy. Nato-
miast jeszcze wiele 
elementów zostało 
wykonanych i – zgod-
nie z zapisami między 
MOSiR-em a wyko-
nawcami – jest skła-
dowanych po prostu 
w magazynach. Tak 
że mówienie, że mi-
liony złotych wyparo-
wały, to czysta fikcja 
i gra po to, żeby robić 
polityczną awantu-
rę – stwierdził.

Prezes Janduła sta-
nowczo zaprzeczył, 
jakoby MOSiR wydał 15 mln zł. – Za 
wszystko płaciliśmy zgodnie z umową 
i protokołami odbioru – zauważył. I do-
dał: – Z gwarancji Rosy udało się ściąg-
nąć 10,5 mln zł, została jeszcze gwaran-
cja Maxto w wysokości 1,8 mln zł i to 
o tę gwarancję Maxto walczy, posługując 
się nierzetelnym dokumentem.

Szef MOSiR-u odniósł się także do 
słów Wojciecha Skurkiewicza. – Stano-
wiska, które znajdują się w strukturze 
MOSiR, nie oznaczają, że ci ludzie fak-

tycznie pracują. To tylko plan na przy-
szłość, na moment, kiedy hala zostanie 
oddana do użytku – tłumaczył. – Jeżeli 
chodzi o stanowisko pani menadżer... Jej 
umowa została wypowiedziana; będzie 
pracowała prawdopodobnie do 30 maja. 
Kierownik obiektu pracuje tu już od 
15 lat i w tym roku przechodzi na emery-
turę. Panie sprzątaczki pracują obecnie 
na basenie, więc nie ma tak, że utworzy-
liśmy puste stanowiska.

 K

Na to wszystko oświadczenie prze-
słała mediom krakowska firma Maxto. 
„MAXTO, jako jeden z podmiotów 
uczestniczących w realizacji przedmio-
towej inwestycji, z olbrzymim zaskocze-
niem przyjmuje wiele informacji prze-
kazywanych przez Zamawiającego za 
pośrednictwem mediów, które w naszej 
ocenie – pomijając znaczną część naji-
stotniejszych w niniejszej sprawie oko-
liczności – kształtują mylne wyobrażenie 
opinii publicznej na temat istniejącego 
stanu rzeczy i jego przyczyn” – czytamy.

Przedstawiciele Maxto przypomi-
nają, że już 14 lutego na spotkaniu 
w urzędzie miejskim przekazali raport 
z wyników przeprowadzonej na zlece-
nie krakowskiej firmy inwentaryzacji 
robót, która wykazała, że „zakres robót 
budowlanych rzeczywiście wykonanych 
na budowie jest znacznie mniejszy od 
zakresu potwierdzonego protokołami 
odbioru robót”. Przedstawiciele Maxto 
zwracali wówczas uwagę obecnych, że 
„nie ustalono dlaczego MOSiR do-
konał zapłaty na rzecz ROSA-BUD 
za niewykonane roboty budowlane, 

których łączna wartość przekracza 
12 mln zł brutto, a następnie wzywał 
ROSA–BUD do ich »dostarczenia« 
na budowę. 12 kwietnia Maxto prze-
kazało władzom miasta opinię specja-
listów z uprawnieniami biegłych sądo-
wych z zakresu budownictwa, która 
potwierdziła rozbieżności wykazane 
w inwentaryzacji przekazanej 14 lutego. 
Z obu dokumentów wynika – w opinii 
Maxto – że inwestor przekazał Rosa-
-Budowi „nieuprawnioną kwotę” ok. 

12 mln zł brutto. Dodatkowo MOSiR 
spłacił roszczenia podwykonawców 
Rosa-Budu na kwotę ponad 8 mln zł. 
„Podkreślić należy, że niezgłoszeni 
podwykonawcy ROSA-BUD jak wyni-
ka z nieoficjalnych informacji zgłaszają 
dodatkowe roszczenia na kwotę ponad 
4 mln zł” – czytamy w oświadczeniu 
Maxto. – „W sumie daje to kwotę ok. 
24 mln zł, które zostały nienależnie za-
płacone ROSA-BUD w trakcie realiza-
cji inwestycji, a którą to kwotę Inwestor 
będzie zmuszony dopłacić gdyż gwaran-
cje ubezpieczeniowe wystarczą jedynie 
na pokrycie części roszczeń”.

K  S

Maxto „konsekwentnie nie zgadza 
się z przyczynami odstąpienia od umo-
wy wskazanymi przez Zamawiającego 
i uważa, że odpowiedzialność za nie-
właściwe i niezgodne z zapisami umowy 
prowadzenie procesu inwestycyjnego 
leży po stronie Zamawiającego, który 
w nieprawidłowy sposób dokonywał 
odbiorów robót i rozliczenia umowy”. 
„Z uwagi na brak jakichkolwiek reakcji 
ze strony Inwestora na prośby Maxto 
o skontrolowanie procesu inwestycyjne-
go i przeprowadzenie oceny stanu roz-
liczenia Maxto złożyło w Prokuraturze 
Regionalnej w Lublinie zawiadomienie 
o możliwości popełnienia przestępstwa. 
Sprawę prowadzi Prokuratora Okrę-
gowa w Zamościu” – napisali przed-
stawiciele krakowskiego wykonawcy 
w oświadczeniu.

Zaapelowali do władz miasta i rady 
miejskiej „o przedstawienie opinii pub-
licznej rzetelnego rozliczenia inwesty-

cji”. „Ogłoszenie nowego przetargu na 
ukończenie inwestycji bez wyjaśnienia 
jakie działania doprowadziły do uszczu-
plenia budżetu projektu o ok. 24 mln zł 
uniemożliwi pociągnięcie do odpowie-
dzialności osób odpowiadających za ten 
stan rzeczy i naraża Miasto Radom na 
poniesienie jeszcze większych kosztów, 
których nie można przewidzieć bez rze-
telnego rozliczenia dotychczas zrealizo-
wanego zakresu prac” – uważają przed-
stawiciele firmy Maxto.

Kwoty uprawnione i nie
MOSiR odzyskał miliony od wykonawców stadionu Radomiaka i hali widowiskowo-sportowej, ale jeden z tych wykonawców 
– firma Maxto ma zastrzeżenia do kontroli nad procesem inwestycyjnym i do „przeprowadzenie oceny stanu rozliczenia”, więc 
zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. PiS z kolei uważa, że prezydent – w związku z sytuacją – powi-
nien odwołać władze MOSiR-u i wiceprezydenta Konrada Frysztaka. Ponadto działacze PiS wzywają Radosława Witkowskiego do 
„przedstawienia planu rozwiązania sytuacji i dokończenia inwestycji”.
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Prace na Borkach, przypomnijmy, 
prowadzone są w ramach Programu 
LIFE – „Adaptacja do zmian klimatu 
poprzez zrównoważoną gospodarkę 
wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”. 
Kiedy projekt składany był do Komisji 
Europejskiej, zapisano w nim, że Wodo-
ciągi Miejskie zajmą się oczyszczeniem 
samego zalewu i modernizacją stawów 
kolmatacyjnych, a miastu pozostanie 
przebudowa jazu kozłowego, który ma 
za zadanie kierować wodę na stawy 
kolmatacyjne do oczyszczenia, a także 
budowa nowej zapory piętrzącej wodę 
w zalewie.

Podczas kwietniowej sesji miasto 
przedstawiło wśród zmian w budżecie 
projekt zmniejszenia o 1 mln 244 tys. 
zł wydatków na program LIFE właś-
nie. – Chodzi o wydatki inwestycyjne 
na niekwalifikowaną część programu. 
Pieniądze te były zapisane w budżecie 
miasta na modernizację jazu kozłowego 
i zapory na Borkach – tłumaczył wice-
prezydent Jerzy Zawodnik. – Ale kilka 
tygodni temu uzyskaliśmy zgodę Komisji 
Europejskiej, by to Wodociągi Miejskie 
realizowały wszystkie prace związane 
z zalewem. Co wydaje się logiczne, skoro 
już zajmują się zalewem i stawami kolma-
tacyjnymi. Nie wiem, dlaczego na etapie 
składania projektu zostało to rozdzielo-
ne. Dlatego prosimy radę o zmniejszenie 
wydatków o 1 mln 244 tys. 55 zł.

Innego zdania wydawał się być klub 
radnych PiS. Łukasz Podlewski, który 
zabrał głos w imieniu klubu, złożył wnio-
sek, by nie zmniejszać wydatków na zada-
nia gminy związane z programem LIFE. 
Dlaczego? Na Borkach nic się nie dzieje 
od jesieni, kiedy to została spuszczona 
woda. Nie ma więc gwarancji, że Wo-
dociągi Miejskie wywiążą się z nowego, 
dołożonego im zadania. Poza tym skoro 
miasto chce, by jego część inwestycji na 
Borkach przejęły Wodociągi Miejskie, to 
radni PiS chcieliby usłyszeć także opinię 
spółki. A jeśli już, to miasto powinno 

wcześniej przenieść zadanie do WM, 
choćby przy okazji tworzenia budżetu.

– Nie mogliśmy przyjść z tym do pań-
stwa, kiedy tworzony był budżet, bo cze-
kaliśmy na odpowiedź komisarza UE, 
czy w ogóle jest możliwe przeniesienie tej 
części prac, które miało wykonać miasto, 
do Wodociągów. Zgodę dostaliśmy do-
piero w marcu – tłumaczył Zawodnik.

Wiceprezydent odpierał też zarzuty, że 
nic się z zalewem na Borkach nie dzieje. 
Wodociągi nie mogą nic zrobić, bo od 
kilku miesięcy czekają na decyzję środo-
wiskową. Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska nakazała przygotowanie ra-
portów oceny oddziaływania na środowi-
sko, choć to, co na Borkach będzie robio-

ne, ma właśnie poprawić klimat. Mimo 
tych wszystkich perturbacji, przedstawi-
ciele Komisji Europejskiej, którzy parę 
tygodni temu oceniali realizację pro-
gramu LIFE, byli „bardzo zadowoleni” 
z tego, jak radzi sobie Radom.

– Jeśli przyjmiecie państwo wniosek 
klubu radnych PiS, modernizacja jazu 
i zapory spadnie na wydział inwestycji 
UM, który nigdy nie zajmował się inwe-
stycjami wodno-kanalizacyjnymi. Nie 
ma tam ludzi, którzy by się na takich 
przedsięwzięciach znali. Trzeba ich bę-
dzie zatrudnić – przekonywał wicepre-
zydent Zawodnik. – Naprawdę byłoby 
lepiej, gdyby całością prac zajęły się Wo-
dociągi Miejskie, które mają fachowców 

i już zajmują się pracami nad zalewem.
Za przyjęciem wniosku klubu PiS, 

który m.in. uniemożliwia WM prace 
nad jazem kozłowym i zaporą, głosowa-
ło 16 radnych, 12 było przeciw, nikt się 
nie wstrzymał od głosu.

Tymczasem w tym tygodniu ruszyły 
prace przy oczyszczaniu stawów kolmata-
cyjnych. Na kilkusetmetrowym odcinku 
zostanie też udrożnione koryto Mlecz-
nej. Prace wykonuje Zakład Produkcyj-
no-Usługowy z Mniszka, który wygrał 
ogłoszony przez Wodociągi Miejskie 
przetarg. – To działanie ma zapewnić 
dopływ czystej wody do zbiornika. Chce-
my, by zalew na Borkach był atrakcyj-
nym miejscem do wypoczynku i rekrea-

cji – mówi wiceprezydent Jerzy Zawodnik.
W tej chwili prowadzone są prace 

w nieckach stawów, które mają oczysz-
czać wodę wpływającą do zalewu. – Po 
modernizacji woda będzie przepływać 
przez labirynt między konstrukcjami 
kamiennymi. Spowoduje to, że filtro-
wana i czysta woda będzie wpływać do 
zalewu. Po oczyszczeniu stawów z osa-
dów rozpocznie się udrożnianie koryta 
Mlecznej powyżej jazu kozłowego, który 
znajduje się bliżej ul. Suchej – mówi El-
żbieta Stanke, dyrektor projektu LIFE 
w Wodociągach Miejskich.

Oczyszczenie stawów kolmatacyjnych 
i udrażnianie Mlecznej potrwa około 
dwóch miesięcy.

Wasze stawy, nasza zapora
Wodociągi Miejskie będą remontować zalew na Borkach i stawy kolmatacyjne, a miasto przebuduje jaz kozłowy i zaporę na 
zbiorniku. Całością miały zająć się Wodociągi, ale radni nie wyrazili zgody na takie rozwiązanie.
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Sprawa  zaczę ła  s i ę  w  czerwcu 
2014 roku, kiedy w okolicach Płocka 
zatrzymano dwóch mieszkańców Ko-
szalina, którzy jechali skradzionym na 
terenie Niemiec land roverem, wartym 
ok. 450 tys. zł. Pojazd miał przerobione 
numery nadwozia i był zarejestrowany 
na bezrobotnego mężczyznę, tzw. słupa. 
Okazało się, że na jego nazwisko zareje-
strowanych było kilka innych samocho-
dów. Z ustaleń śledczych wynika, że tzw. 
słupów było więcej – wybierano z reguły 
osoby, znajdujące się w trudnej sytuacji 
życiowej, które za 100-200 zł zgadzały 
się zarejestrować pojazdy na swoje na-
zwisko, jako kupione poza granicami 
Polski.

Drobiazgowe działania policjantów 
CBŚP doprowadziły do ustalenia składu 
grupy przestępczej i zasięgu jej działa-
nia. Według policjantów pojazdy były 
skradzione w latach 2012-2017 głównie 
w Niemczech, Szwecji, Norwegii, Hiszpa-
nii, Finlandii, Belgii i Luksemburgu.

Z ustaleń CBŚP wynika, że wśród podej-
rzanych są urzędnicy z wydziałów komuni-
kacji, urzędów skarbowych, a także diag-
ności. Dzięki współpracy z nimi tworzona 
była fikcyjna historia skradzionych pojaz-
dów. Po rejestracji samochody były sprze-
dawane zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Zgromadzono materiał dowodowy, 
który pozwolił na odzyskanie 17 pojaz-
dów o wartości blisko 2,3 mln zł. W spra-
wie zatrzymano 51 osób podejrzanych. 
16 z nich usłyszało zarzuty działania 
w zorganizowanej grupie przestępczej, 
w tym jedna kierowania tą grupą – 36-let-
ni mężczyzna. Pozostali usłyszeli zarzuty 
paserstwa, fałszowania dokumentów, 
a także prania pieniędzy. 14 osób zosta-
ło tymczasowo aresztowanych przez sąd. 
Większość z nich pochodzi z rejonu Ko-
szalina i Białogardu.

Śledztwo jest nadzorowane przez Pro-
kuraturę Okręgową w Płocku.

C

Gang samochodowy
rozbity

Policjanci z płockiego CBŚP, z zarządu w Radomiu, rozbili zorganizowaną 
grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o kradzieże pojazdów.

Radomska Stacja Pogotowia Ratunko-
wego obejmuje swoim działaniem miasto 
Radom oraz powiaty radomski, lipski, 
zwoleński, kozienicki, grójecki, przysu-
ski i szydłowiecki. Od 1 kwietnia do 
tej listy – decyzją wojewody mazowie-
ckiego – dołączyły powiaty warszaw-
ski-zachodni, żyrardowski i grodziski. 
Samorząd Mazowsza zdecydował 
o zakupie w tym roku 23 karetek dla 
stacji w Warszawie, Ostrołęce, Płocku 
i Siedlcach, a także przekazał 2,5 mln 
zł na kupno ambulansów dla RSPR. 
Nowa karetka z pełnym wyposaże-
niem kosztuje 650 tys., a ambulans 
z wyposażeniem dla noworodków to 
koszt nawet 1 mln zł.

– Regularnie staramy się wymie-
niać tabor, ale potrzeby są coraz 
większe. Stąd nasza prośba o do-
datkowe wsparcie, do której samorząd 
Mazowsza się przychylił. Zakup nowych 
ambulansów to jeden z punktów nasze-
go programu „Pakt na rzecz zdrowia”, 
podpisanego w październiku ubiegłego 
roku – przypomniał przy okazji podpi-
sywania umowy o dofinansowaniu wice-
prezydent Konrad Frysztak.

Wniosek władz miasta poparł za-
rów no z a r z ąd wojewód z t wa ,  ja k 
i radni Mazowsza, którzy zdecydowa-
li o przyznaniu 2,5 mln zł na zakup 

now ych ambulansów. – Radomska 
Stacja Pogotowia Ratunkowego jest 
instytucją miasta, ale jej działalność 
dotyczy mieszkańców ogromnej czę-
śc i  Mazowsza. A l icz y się przede 
wszystk im bezpieczeństwo. Cieszę 
się, że dzięki tej dotacji miasto kupi 
nowoczesne karetki. Zdrowie i ż y-

cie ludzkie to dla nas priorytet – mó-
wił wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Ratownicy medyczni bez sprawnych 
karetek i specjalistycznego sprzętu mają 

mniejsze szanse na ocalenie czyjegoś 
życia. – Wszyscy zdajemy sobie spra-
wę, jak ważne jest szybkie dotarcie 
do osoby potrzebującej pomocy i jak 
ważna jest szybka reakcja zespołów 
ratownictwa medycznego. Często 
minuty, a nawet sekundy decydują 
o ludzkim życiu. Dlatego też syste-
matycznie przekazujemy Radomskiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego fun-
dusze na zakup nowych ambulansów. 
W ubiegłym roku tabor naszego pogo-
towia wzbogacił się o trzy nowe am-
bulanse wyposażone w nowoczesny 
sprzęt ratujący życie – przypomniał 
wiceprezydent Jerzy Zawodnik.
Tylko w ubiegłym roku zespoły ratow-

nictwa medycznego zrealizowały ponad 
42 tys. zleceń w Radomiu i powiecie ra-
domskim. Z roku na rok liczba wezwań 
rośnie, a to powoduje intensywną eks-
ploatację karetek i sprzętu.

A SZ OS J

rowie i ży ie lu zi to riorytet
Pięć nowoczesnych ambulansów jeszcze w tym roku wyjedzie na ulice Radomia. Będzie to możliwe dzięki 
wsparciu samorządu Mazowsza, który przekazał miastu 2,5 mln zł na zakup nowych karetek.
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Spotykamy się o godz. 9.30. W tym 
roku trasy naszych wypraw układa Woj-
ciech Kiraga – pasjonat polskich rowerów 
przedwojennych i ich historii, miłośnik 
górskich wędrówek, szczególnie po Ta-
trach i Bieszczadach, na co dzień w Ra-
domskim Towarzystwie Retrocyklistów 
„Sprężyści”. – Radom opuszczamy jadąc 
przez dzielnicę Pruszaków. Ul. Wieniaw-
skiego dojeżdżamy do drogi krajowej nr 
7 i skręcamy w lewo, by po ok. 150 m 
skręcić w prawo. Jesteśmy w miejscowo-
ści Kończyce Kolonia. Po ok. 1 km na 
skrzyżowaniu skręcamy w prawo wzdłuż 
linii wysokiego napięcia (na słupach kra-
towych). Na kolejnym skrzyżowaniu skrę-
camy w lewo. Trzymamy się głównej drogi, 
mijamy wsie Podlesie i Franciszków, we 
Franciszkowie przejeżdżamy pod drogą 
S7. Dojeżdżamy do Wolanowa. Na pierw-
szym skrzyżowaniu skręcamy w prawo. 
Po ok. 30 m skręcamy ponownie w pra-
wo w drogę krajową nr 12. Po kolejnych 
100 m wydzielonym pasem jezdni skręca-
my w lewo na plac przed centrum handlo-
wym – opisuje trasę Wojciech Kiraga.

Jazdę kontynuujemy, wyjeżdżając sprzed 
centrum handlowego na DK 12 w stronę 
Radomia. Na skrzyżowaniu za Urzędem 
Gminy Wolanów, zgodnie z drogowska-
zem, wydzielonym pasem skręcamy w lewo 
w kierunku Zakrzewa. Opuszczamy Wola-
nów. Trzymamy się głównej drogi. Jest dość 
kręta, ale dobrze oznakowana. Mijamy 
wieś Kowala Duszocina. We wsi Chruślice, 
ok. 60 m za figurką św. Jana (z prawej stro-
ny drogi) skręcamy w lewo. Mijamy wieś 
Zabłocie, docieramy do Bieniędzic, gdzie 
na głównym skrzyżowaniu (po prawej stro-
nie przystanek autobusowy, po lewej sta-
cja trafo) skręcamy w prawo. Na kolejnym 
skrzyżowaniu przy szkole jedziemy prosto. 
W Jarosławicach, na skrzyżowaniu z dro-
gą z pierwszeństwem przejazdu skręcamy 
w lewo. Dojeżdżamy do Krzyszkowic. Na 
skrzyżowaniu skręcamy w lewo, a na kolej-
nym w prawo. Przejeżdżamy przez Młód-

nice, trzymając się głównej drogi. Za wsią 
docieramy do skrzyżowania, przez które 
przejeżdżamy na wprost; po prawej zapora 
i zalew domaniowski. We wsi Konary skrę-
camy w prawo, dojeżdżając do zabudowań 
Pałacu Domaniowskiego (niestety, już nie 
po zabytkowych kocich łbach).

– Trasa jest łatwa, w całości drogami 
asfaltowymi. Miejsca, w których należy za-
chować szczególną ostrożność to przejazdy 
drogami krajowymi – zapewnia Wojciech 
Kiraga.

By wziąć udział w naszej wyprawie, trze-
ba do godz. 12 w piątek, 10 maja wysłać 
SMS o treści: jazda.domaniow.imiena-
zwisko na nr 7248. Koszt SMS-a to 2,46 zł 
brutto. Otrzymacie Państwo SMS zwrotny. 
Należy go zachować i okazać podczas reje-
stracji na starcie. Koniecznie więc zabierz-
cie na Co Za Jazda! telefon komórkowy. 
Wysłanie jednego SMS-a uprawnia do 
skorzystania przez jedną osobę z wyciecz-
ki, poczęstunku i udziału w konkursach 
z nagrodami. Można jednak z tego samego 
numeru telefonu zarejestrować np. kilku 
członków rodziny czy przyjaciół.

Cały dochód z SMS-ów przeznaczamy 
na akcję charytatywną – wsparcie chorego 
dziecka. Dotychczas uczestnicy pomogli 
opłacić operację serca małego Marcelka 
i rehabilitację dzielnej Blanki.

N KA

Co Za Jazda! 
do Domaniowa

Druga w tym sezonie wyprawa z cyklu Co Za Jazda! swoją metę będzie 
miała w Domaniowie. Miłośników rowerowych wycieczek zapraszamy 
w niedzielę, 12 maja na parking przy Radomskich Halach Mięsnych; 
to stąd wyruszamy.
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Bycie Stolicą Kultury Mazowsza – a taką 
jest w tym roku Radom – zobowiązuje, 
więc tegoroczny Ślad stał się jednym z wy-
darzeń włączonych w kulturalne przewod-
niczenie województwu. – Bardzo się cie-
szymy, że chociaż Spotkaniom z Kulturą 
Żydowską stuknęło już 10 lat, to nadal się 
rozwijamy, a program Śladu staje się coraz 
bogatszy – mówi Renata Metzger, dyrek-
tor Resursy Obywatelskiej. – W tym roku 
mieliśmy tyle pomysłów i tyle propozycji, 
w jaki sposób przypomnieć o społeczności, 
która przez II wojną światową stanowiła 
trzecią część Radomia, że po raz pierwszy 
Ślad będzie trwał aż tydzień. Będzie i mu-
zycznie, i literacko, i naukowo, i teatralnie.

Wyjątkowy, bo w całości poświęcony 
tematyce żydowskiej, będzie tegoroczny 
numer Radomskich Studiów Humani-
stycznych. – To artykuły naukowe, ale 
myślę, że sięgną po nie z przyjemnością 
także radomianie po prostu zainteresowa-
ni historią miasta i okolic – zachęca prof. 
Dariusz Kupisz, szef Zespołu Naukowego 
do Badań Dziejów Radomia. – Renata 
Metzger pisze o wybitnym, pochodzącym 
z Radomia pisarzu żydowskim Jehoszui 
Perlem i percepcji jego twórczości, Adam 
Duszyk przybliża dzieje spółdzielczości ży-
dowskiej,  Sebastian Piątkowski opowiada 
o Samuelu Józefie Diamencie, przewodni-

czącym Naczelnej Rady Starszych Ludno-
ści Żydowskiej Dystryktu Radomskiego, 
a Joanna Marciniak przedstawia historię 
tzw. skarbu żydowskiego.

Podczas tegorocznych spotkań będzie 
można kupić nowe, poszerzone wydanie 
„Beit Radom”. – Nakład pierwszego już się 
wyczerpał, a zaprzyjaźnione z Radomiem 
Stowarzyszenie Radomian w Paryżu posta-
nowiło sfinansować nową edycję – zdradza 
Renata Metzger.

Jedna z  cz łonkiń  s towarzysze-
nia – Edith Chomentowski jest córką 
radomskiego malarza Dawida Garkin-

kiela; opowie zresztą 
o swoim ojcu.

Marcina Davida Króla 
część radomian na pew-
no kojarzy z Radomską 
Orkiestrą Kameralną. 
Współpracował z Re-
sursą przy poprzednich 
edycjach Śladu, a w tym 
roku strona muzyczna 
Spotkań z Kulturą Ży-
dowską to jego zasługa. 
Dzięki niemu po raz 
pierwszy posłuchamy 
m.in. muzyki chasydz-
kiej. To także skrzypek 
ROK „odczytał” zanu-
coną przed laty przez 
pochodzącego z Rado-

mia Bez Ziona Golda i nagraną melodię 
radomskich Żydów. Podczas Śladu odbę-
dzie się jej współczesne prawykonanie.

W ubiegłym roku do Resursy trafiły 
fragmenty macew odnalezione podczas 
rozbiórki prywatnego domu. W sobotę od-
będzie się uroczystość – z udziałem m.in. 
Michaela Schudricha, naczelnego rabina 
Polski – ich osadzenia na cmentarzu ży-
dowskim.

Wstęp na wszystkie wydarzenia Śla-
du jest bezpłatny. Poza promocją książki 
Agaty Maksimowskiej odbywają się one 
w Resursie Obywatelskiej.

owska 
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Spacer sentymentalny po Wałowej, promocja książek Marcina Kępy i Agaty 
Maksimowskiej, koncert Gerard Edery Trio, premiera Teatru Poszukiwań i filmu 
o Edwardzie Kossoyu, a ponadto wystawa, panele dyskusyjne i wykłady złożą 
się na tegoroczne 11. Spotkania z Kulturą Żydowską „Ślad”.

Poniedziałek, 13 maja
– godz. 12 – „Na marginesie...” – wycieczka śla-
dami radomskiego prawnika i pisarza Edwarda 
Kossoya (zbiórka przed Resursą)
– godz. 18 – „Ja, mój tata i nasza żydowska hi-
storia" – spotkanie z reżyserem Andrzejem Sa-
piją i projekcja jego filmu o Edwardzie Kossoyu

Wtorek, 14 maja
– godz. 12 – „Radom w dobie Holocaustu oczami 
holenderskiego Żyda Julesa Schelvisa” – wykład 
Filipa Główki, ucznia VI LO im. J. Kochanowskiego
– godz. 18 – Retrospotkanie 17 – promocja 
książki Marcina Kępy „Balkony. Siedem opowie-
ści o żydowskim Radomiu”, spotkanie z autorem 
i prezentacja fotografii o tematyce żydowskiej 
z portalu Radom.Retrospekcja

Środa, 15 maja
– godz. 12 i 18 – Klub Dobrego Filmu: „Nieczy-
ści”, reż. Daniel Najenson – film z Międzynarodo-
wego Festiwalu Filmowego „Żydowskie Motywy”

Czwartek, 16 maja
– godz. 12 – „Artystyczna pasja” – wykład Edith 
Chomentowski z Paryża o jej ojcu, pochodzą-
cym z Radomia malarzu Dawidzie Garfinkielu
– godz. 17.30 – „Pamięć 28 750-185” – wernisaż 

prac fotograficznych Ireneusza Domańskiego; 
dawne zdjęcia udostępniło Archiwum Państwo-
we w Radomiu
– godz. 18 – „Historia radomskich Żydów” – pro-
mocja specjalnego wydania Radomskich Stu-
diów Humanistycznych poświęconych tematyce 
żydowskiej i drugiego, rozszerzonego wydania 
publikacji „Beit Radom/Dom Radom”
– godz. 19 – „Chojze – Widzący z Lublina” – kon-
cert muzyki chasydów. Wystąpią: Symcha Keller 
(śpiew, flet), Paweł Stępnik (gitara klasyczna), 
Krzysztof Pachla (klarnet), Robert Brzozowski 
(kontrabas), Bartłomiej Stańczyk (akordeon), To-
masz Kozdraj (instrumenty perkusyjne), Marcin 
David Król (skrzypce)

Piątek, 17 maja
– godz. 17.30 – „Dziewczyna z pamiętnika” – ot-
warcie wystawy przygotowanej przez Muzeum 
Galicja z Krakowa (na podstawie pamiętnika Ryf-
ki Lipszyc z łódzkiego getta)
– godz. 18 – „Tak bym chciała...” – premiera 
spektaklu Teatru Poszukiwań na podstawie pa-
miętników Ryfki Lipszyc i Anny Frank, adaptacja 
i reżyseria Włodzimierz Mancewicz

Sobota, 18 maja
– godz. 12 – „Wałowa – historia żydowskiej 

dzielnicy” – spacer sentymentalny (start: skrzy-
żowanie ul. Wałowej i Żeromskiego)
– godz. 16 – „Stosunki polsko-żydowskie. Szan-
se i zagrożenia” – panel dyskusyjny z udziałem 
m.in. dr historii Idit Gil z Izraela, Sharon Grossfeld 
i Hildy Chazanovitz (USA) i dr. Tomasza Domań-
skiego (IPN)
– godz. 19 – „Birobidżan. Ziemia, na której mie-
liśmy być szczęśliwi” – promocja książki Agaty 
Maksimowskiej i spotkanie z autorką (Sala Mul-
timedialna w Muzeum im. J. Malczewskiego; 
wydarzenie w ramach Nocy Muzeów)

Niedziela, 19 maja
– godz. 13 – „Pamięć” – uroczystość z udziałem 
m.in. Michaela Schudricha, naczelnego rabina 
Polski, i Piotra Puchty, szefa Fundacji Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego (cmentarz żydowski 
przy ul. Towarowej)
– godz. 17 – „Jak uczyć o polsko-żydowskiej 
historii?" – panel dyskusyjny z udziałem nauczy-
cieli oraz potomków dawnych radomian zaan-
gażowanych w projekty związane ze wspólnym 
dziedzictwem historycznym
– godz. 19 – „W kraju Wisły” – koncert Gerard 
Edery Trio: Gerard Edery (gitara, śpiew), Marcin 
David Król (skrzypce), Sebastian Wypych (kon-
trabas)
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W pierwszych latach Wolnej Polski 
sprawa wzorów herbów miejskich długo 
pozostawała nieuregulowana. Problem 
ten dotyczył większości herbów miej-
skich II Rzeczypospolitej, w tym rów-
nież Radomia. Jeszcze w latach dwu-
dziestych ubiegłego wieku w miejskim 
ratuszu Radomia można było spotkać 
dwa wizerunki herbu miasta, oba o ro-
dowodzie XVIII-wiecznym, ukształto-
wanym ostatecznie w drugiej połowie 
XIX wieku. Jeden (z koroną zamknię-
tą, odwołującą się do imperatorskiej 
korony carskiej) umieszczony był na 
balustradzie oddzielającej prezydium 
rady od reszty sali posiedzeń, wzorowa-
ny na herbie ze ściany frontowej ratusza 
i drugi (bez korony), zbliżony 
do tego z budynku dworca 
kolejowego, widniał na ścia-
nie sali obrad. Obydwa wy-
obrażenia herbowe, z powodu 
braku oficjalnego zatwierdze-
nia przez władze państwowe, 
funkcjonowały w miejskiej 
przestrzeni publicznej aż do 
1939 roku (z przewagą tego 
bez korony). 

Prawne przesłanki dotyczą-
ce uregulowania symboliki sa-
morządu terytorialnego przy-
niosło dopiero rozporządzenie 
prezydenta RP z listopada 
1930 roku. Wydany w ślad za 
rozporządzeniem okólnik Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrz-
nych wprowadzał trzyletni okres 
przejściowy, w którym „związki 
komunalne mogą legalnie używać 
nadal oznak i pieczęci starego typu, do-
tychczas przez nie używanych”. Po tym 
okresie każdy herb miasta wymagał ofi-
cjalnego zatwierdzenia przez władze pań-
stwowe. Regulacja ta pozwoliła władzom 
Radomia na przejściowe i tymczasowe 
posługiwanie się herbem w jego dawnej, 
XIX-wiecznej postaci.

Władze II RP przed wybuchem woj-
ny wydały 104 decyzje zatwierdzające 
herby miast polskich. Niestety, nie było 
wśród nich herbu Radomia. Był 
natomiast herb Kielc, zatwier-
dzony w 1937 roku.

Przyczyn takiego stanu rze-
czy było wiele. Jedna z nich to 
półroczne opóźnienie w złoże-
niu do Wojewódzkiego Urzędu 
w Kielcach stosownej dokumen-
tacji. Prace nad nią rozpoczęto 
dopiero 15 lutego 1933 roku, 
a ich efekt dotar ł do K ielc 
1 września 1933, co praktycz-
nie uniemożliwiało pozytywną 
realizację wniosku. Na domiar 
złego przesłana dokumentacja 
zawierała usterki merytoryczne.

Symbole narodowe Państwa 
Polskiego, tak jak i symbole 
poszczególnych samorządów 
polskich, już od pierwszych 
dni II wojny światowej stały się 
przedmiotem wściekłego ataku 
niemieckich władz okupacyjnych. 
Wprowadzono zakaz posługiwania 
się nimi pod rygorem dotkliwych kar.

Narzucona narodowi polskiemu po 
II wojnie światowej nowa ideologia 
z niechęcią odnosiła się do rzeczywistej 
samorządności obywateli, a co za tym 
idzie, również i do jej symboli. Histo-
ryczne herby miast pozostały głównie 
w kręgu zainteresowania nielicznych 
uczonych, a dyskusje na ten temat od-

bywały się okazjonalnie. Tak było rów-
nież w Radomiu. W nawiązaniu do ob-
chodów milenium państwa polskiego 
odbyła się w naszym mieście dyskusja 
zorganizowana przez Miejską Radę 
Narodową „W sprawie uregulowania 
herbu m. Radomia”. Wnioski i propo-
zycje wynikłe z tej dyskusji ograniczały 
się głównie do kwestii – przyjąć herb 
o XV-wiecznym rodowodzie czy też po-
zostać przy jego XVIII-wiecznej wersji? 
Po raz pierwszy zabrał w tej sprawie 
głos wybitny polski heraldyk Stefan K. 
Kuczyński i zaproponował w swoim re-
feracie „Uwagi w sprawie herbu miasta 
Radomia” powrót do najdawniejszego 
wyobrażenia herbowego, znajdującego 

się na pieczęci radzieckiej m. Rado-
mia z 1421 roku. Nie miało to jednak 
żadnego znaczenia, gdyż wszystkie te 
propozycje zostały odrzucone przez 
ówczesnych radnych. Nadal więc w prze-
strzeni miejskiej funkcjonowało kilka 
nieoficjalnych, często zdeformowanych, 
XIX-wiecznych wizerunków herbowych 

(głównie na medalionach, sztandarach 
organizacji turystycznych i sportowych 
czy też wydawnictwach regionalnych 
i kościelnych witrażach).

Powstanie w 1975 roku województwa 
radomskiego było kolejną okazją do 

uporządkowania sprawy herbu, a nawet 
podniesienia go do rangi herbu woje-
wództwa. Zaistniały bowiem ku temu 
nowe przesłanki prawne, stworzone 
przez władze państwowe w 1978 roku. 
Niestety i z tej szansy nie skorzystano. 
Wspomniane wyżej przesłanki prawne 
to ustawa o odznakach 
i  mu nd u r a c h ,  k t ór a 
przywracała w Polsce 
prawne podstawy usta-
nawiania herbów miast. 
Art. 3 tej ustawy mówił 
bowiem o tym, że jed-
nostki samorządu tery-
torialnego mogą ustana-
wiać w drodze uchwały 
(…) „własne herby, flagi, 
emblematy oraz insygnia 
i inne symbole”. Ustawa 
zastrzegała jednak, że 
wspomniane symbole 
samorządowe muszą być 
„ustanowione w zgodzie 
z  za sada m i  hera ld y-
ki, weksylologii (nauka 
o sztandarach) i miejscową 
tradycją historyczną”. Wpro-
wadzono też wymóg zaopinio-
wania przez ministra właściwego 
do spraw administracji publicz-
nej. Do ustawodawstwa heraldycznego 
wraca więc (obowiązujący do dzisiaj) 
przedwojenny wymóg akceptacji wize-
runku herbu miasta przez władze mini-
sterialne.

Zmiany ustrojowe, jakie zaszły w na-
szym kraju po 1989 roku, przywróciły 
autentyczność samorządu lokalnego. 
Herb miasta stał się realnym symbo-
lem wspólnoty oraz jej wizerunkiem 
zewnętrznym w kontaktach z miastami 
Europie Zachodniej. Tam, inaczej niż 
w Polsce, symbole samorządowe cieszy-
ły się i cieszą niezmiennie dużą rangą 
i są trwale związane z lokalną historią.

Obecnie obowią zując y herb m. 
Radomia został ustanowiony przez 
Radę Miejską 20 grudnia 1990 roku 
i od razu wzbudził wiele emocji i dys-
kusji, które z mniejszym lub większym 
nasileniem trwają do dziś  XIX-wieczny 
herb miasta został wzbogacony o nowe 
elementy i przegłosowany przez rad-
nych. Kłopot z legalizacją naszego herbu 
nie zniknął wraz ze wspomnianą uchwa-
łą – trwa ona nadal. Radni pierwszej 
kadencji, uchwalając wizerunek herbu 
zapomnieli bowiem (choć byli do tego 

zobowiązani) o zasięgnięciu opinii sto-
sownych władz państwowych.

Od tego czasu minęło prawie 30 lat. 
Wiele się w tym względzie zmieni-
ło. Zdefiniowane i doprecyzowane 
zostały pojęcia z zakresu symboliki 
samorządowej. Przy ministerstwie ad-

ministracji powstała specjalna komi-
sja heraldyczna, której zadaniem jest 
opiniowanie symboli samorządowych. 
Również i prace nad herbem Radomia 
nabrały tempa. Stało się to głównie za 

sprawą znanego i uznanego heraldyka 
Henryka Seroki, który swoje bada-
nia nad herbem miasta opublikował 
w książce Radomskiego Towarzystwa 
Naukowego „Herb Radomia”. Wspo-
mniał w niej m.in., że „zespół symboli 
miejskich w praktyce musi być tworzo-
ny od podstaw”.

18 grudnia 2009 roku radni ponownie 
dyskutowali o herbie miasta, tym razem 
na uroczystej sesji z udziałem naukow-
ców, historyków, archiwistów i miesz-
kańców miasta. Na sesji tej Henryk Se-
roka zaprezentował swoją monografię 
herbu Radomia. Odbyła się dyskusja na 
ten temat, w której uczestniczyli zapro-
szeni goście. Oprócz wspomnianego już 
dr. Henryka Seroki uczestniczył w niej 
również radomski historyk prof. dr hab. 
Dariusz Kupisz, wykładowca UMCS 
w Lublinie oraz znakomity heraldyk, au-
tor wielu prac naukowych, wykładowca 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr 

hab. Zenon Piecha. Uczestnicy obrad 
podczas dyskusji – oprócz głównego te-
matu, jakim były dzieje herbu Radomia 
na przestrzeni wieków – sporo krytycz-
nych uwag skierowali również pod adre-
sem obecnego wizerunku herbu miasta. 
Uwagi te dotyczyły głównie:

–  rycerskich labrów w herbie miasta,
–  umieszczenia w tarczy herbu papie-

skiego,
– złej kolorystyki,
–  złego kształtu tarczy herbowej,
–  niepoprawnie umieszczonej korony 

(koron).
Podkreślano również, że błędem jest 

posługiwaniem się dwiema wersjami 
herbu. Niestety, nie zapadły w tej spra-
wie żadne wiążące decyzje. Uczestnicy 
sesji ograniczyli się głównie do ogólnego 
stwierdzenia, że w tej sprawie „należy 
zwrócić się po odpowiednie opracowa-
nie do heraldyków” (sic!). Nikt jednak 
tego nie uczynił do dziś. Obecnie dys-
kusja na ten temat toczy się dalej, głów-
nie w Internecie i w czasie towarzyskich 
pogawędek pasjonatów naszej lokalnej 
historii. A herb Radomia prezentowa-
ny jest na uczelniach humanistycznych, 
gdzie prowadzone są zajęcia z heraldy-
ki – niestety, w negatywnym kontekście.

Pytamy więc – co stoi na przeszko-
dzie, by zgodnie z ustaleniami, jakie 
zapadły na wspomnianej sesji RM 
w 2009 roku, obecni samorządowcy 
zwrócili się do zgromadzonych w ko-
misji heraldycznej MSWiA heraldyków 
z prośbą o opinię na temat naszego 
herbu. Opinię, która – naszym zda-
niem – może zakończyć raz na zawsze 
zbędną dyskusję na ten temat i stać się 
początkiem budowy kompleksowego 
Systemu Identyfikacji Wizualnej Ra-
domia, opartego na trzech prostych fi-
larach: tradycji historycznej, zasadach 
heraldycznych i obowiązującym prawie. 
Jeżeli tak się nie stanie, to zawsze będą 
wątpliwości dotyczące nie tylko legal-
ności naszego herbu, ale również jego 
kształtu i treści.

Ale nie tylko o herb chodzi. Przez 
ostatnie 30 lat nikt nie zainteresował 
się legalnością łopoczących na miej-
skich uroczystościach flag, ani też roz-
brzmiewającego z wieży dawnego ra-
tusza miejskim hejnału (a jest się czym 
pochwalić). O ile w przypadku herbu 
możemy mówić o braku „atestu”, o tyle 
w przypadku barw miejskich i hejnału 
należy stwierdzić wprost – są one niele-
galne. Nigdy bowiem nie podjęta została 
przez radnych uchwała, która by je usta-
nawiała. Najwyższy czas, by to zmienić. 
Wątpiących odsyłamy do pierwszych 
stron statutu Lublina z prośbą o porów-
nanie ich ze statutem Radomia. Cieka-
wa lektura, polecamy. Nie tylko Lublin 
uporał się z tą tematyką, uczyniła to już 
większość miast w Polsce. 21 lutego br. 
również radni Kielc z sukcesem podjęli 
trud legalizacji i uporządkowania swo-
ich symboli miejskich, uchwalając jed-
nogłośnie stosowną uchwałę rady miej-
skiej. Dlaczego nam nie może się udać?

Trwają jeszcze obchody 100-lecia nie-
podległości. Zróbmy naszemu miastu 
prezent z tej okazji i przynajmniej roz-
pocznijmy prace nad uporządkowaniem 
jego zewnętrznych atrybutów samorząd-
ności i wielowiekowej tradycji.

JANUSZ WIECZOREK
Towarzystwo Miłośników Historii 

i Zabytków Radomia

Sto lat bez „atestu”, 
czyli rzecz o herbie Radomia

W stulecie odzyskania niepodległości

i drugi (bez korony), zbliżony 
do tego z budynku dworca 
kolejowego, widniał na ścia-
nie sali obrad. Obydwa wy-
obrażenia herbowe, z powodu 
braku oficjalnego zatwierdze-
nia przez władze państwowe, 
funkcjonowały w miejskiej 
przestrzeni publicznej aż do 
1939 roku (z przewagą tego 

Prawne przesłanki dotyczą-
ce uregulowania symboliki sa-
morządu terytorialnego przy-
niosło dopiero rozporządzenie 
prezydenta RP z listopada 
1930 roku. Wydany w ślad za 
rozporządzeniem okólnik Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrz-
nych wprowadzał trzyletni okres 
przejściowy, w którym „związki 
komunalne mogą legalnie używać 
nadal oznak i pieczęci starego typu, do-

o sztandarach) i miejscową 
tradycją historyczną”. Wpro-
wadzono też wymóg zaopinio-
wania przez ministra właściwego 
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„Cóż do tego dodać? ..., że w licznych 
recenzjach z wielu wystaw krajowych uka-
zują się reprodukcje jego obrazów obok 
takich mistrzów jak Wojciech Kossak czy 
Adam Bunsch, może i to, że w wydanej 
przed wojną encyklopedii Trzaski, Ewer-
ta i Michalskiego znalazło się pod hasłem 
Władysław Mikos opisanie jego życia 
i twórczości. A wiadomo, że w encyklo-
pediach nie umieszcza się nazwisk ludzi 
tuzinkowych, a tym bardziej przeciętnych 
artystów” – pisał w 1972 roku Wacław 
Rousseau w katalogu radomskiej wystawy 
Władysława Mikosa.

Urodził się Władysław Mikos 19 listo-
pada 1885 roku w Brzózie koło Kozienic, 
w rodzinie chłopskiej. Uczył się najpierw 
w szkole gminnej w Głowaczowie, a po-
tem w gimnazjum realnym W. Wróblew-
skiego w Warszawie. Wysłali go tam 
rodzice, którzy widzieli wielki talent pla-
styczny syna, ale woleli, by zdobył solidne 
wykształcenie i zawód, zamiast całe życie 
klepać biedę jako malarz. Władysław 
chodził posłusznie do gimnazjum, ale 
wieczorami uczył się w szkole rysunku 
i malarstwa przy Muzeum Przemysłu 
i Rzemiosła w Warszawie. Maturę uzy-
skał jednak w gimnazjum w Charkowie, 
gdzie przebywał w latach 1905-1907.

Po powrocie do Warszawy Władysław 
Mikos zapisał się do Klasy (Szkoły) Ry-
sunkowej, gdzie profesorem był Wojciech 
Gerson. Po dwóch latach, profesorowie 
tej szkoły: Miłosz Kotarbiński i Jan Kazi-
mierz Kauzik, zachwyceni talentem Wła-
dysława, zarekomendowali go na wydział 
malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Jego wykładowcami byli 
m.in. Jacek Malczewski, Teodor Axen-
towicz i Leon Wyczółkowski. Ukończył 
ASP – ze srebrnym medalem – w 1914. 
W tym samym roku został członkiem rze-
czywistym Towarzystwa Zachęty Sztuk 

Pięknych w Warszawie, a w 1915 miała 
miejsce pierwsza wystawa jego obrazów. 
W 1916 roku za portret „W. Resche” 
i „Dziewczynę z kaczeńcami” otrzymał 
wyróżnienie. Nazwisko Mikosa coraz 
częściej pojawia się na łamach prasy co-
dziennej i fachowej. W 1924 „Kurier War-
szawski” zamieszcza reprodukcję „Babci 
z różańcem” wśród najlepszych prac wy-
stawianych w Zachęcie. W tym samym 
roku za, również pokazane w Zachęcie, 
„Klony” uzyskał wyróżnienie. 24 maja 
1931 w „Kurierze Warszawskim” wydru-
kowano trzy reprodukcje obrazów z wy-
stawy w Zachęcie: Wojciecha Kossaka, 
Adama Bunscha i Władysława Mikosa. 
Nie tylko malował – udzielał także lekcji 
rysunku.

W 1931 roku, po ślubie z Ireną Sze-
wińską – nauczycielką z Ostrowca Świę-
tokrzyskiego, wrócił do Radomia. Miko-
sowie zamieszkali przy ul. Słowackiego 
50 i oboje podjęli pracę w szkolnictwie. 
W 1934 na indywidualnej wystawie w Za-
chęcie Władysław otrzymał wyróżnienie 
za „Babcię z bursztynami”.

„Ten jego marsz od sukcesu do sukce-
su, usłany licznymi modelami, nagrodami 
i wyróżnieniami, entuzjastycznymi recen-

zjami, zakupami do zbiorów państwo-
wych i prywatnych, w kraju i za granicą 
(np. do Stanów Zjednoczonych już przed 
wojną) przerwała w brutalny sposób 
pełna, bestialstw i pogardy, szczególnie 
dla artystów i naukowców, druga wojna 
światowa” – pisał we 1972 roku Wacław 
Rousseau. – „Artysta nie przerywa jed-
nak pracy. Ma trudności z malowaniem 

w plenerze. Tworzy w zaciszu domowym, 
dokumentując swym dziełem wielkie 
umiłowanie ziemi ojczystej i rodaków. 
On, który znany był ze swej działalności 
artystycznej szerokim kręgom interesują-
cych się sztuką był prześladowany przez 
Gestapo i musiał się ukrywać. Znalazł się 
w szeregach przygotowanych do wywozu 
i na liście przeznaczonych do stracenia. 
Energiczna interwencja entuzjastów jego 
talentu, ludzi dobrej woli, w ostatniej 
chwili wyrwała go z rąk oprawców”.

Został aresztowany w łapance, a od 
wywiezienia do obozu uratował go ks. 
Stanisław Sikorski z parafii św. Jana. 
Przekonał Niemców, że ten akurat ma-
larz jest niezbędny do odnawiania koś-
cioła i renowacji obrazów.

Po 1945 wstąpił do radomskiego To-
warzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, był 
wielokrotnie nagradzany, a jego prace 
wystawiane w Radomiu, Kielcach i War-
szawie. Już w lipcu 1945 otrzymał medal 
od Radomskiego Towarzystwa Sztuk 
Pięknych. Wielki sukces odniósł na pierw-
szej powojennej wystawie zbiorowej, 
która odbyła się we wrześniu 1947 roku. 
W 1950 o obraz „Pierwszy pokos” ubiega-
ło się aż siedem instytucji. Ostatecznie zo-
stał kupiony przez Ministerstwo Kultury 
i Sztuki. Wystawa z okazji 40-lecia pracy 
artystycznej, w 1955 roku, przyniosła zna-
komite recenzje. Dwa lata później Wła-
dysław Mikos został odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi za całokształt twórczo-
ści. Jego prace znajdują m.in. w zbiorach 
muzeum Zachęty, Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Na-
rodowego Rolnictwa i Wsi Polskiej w Szre-
niawie koło Poznania, Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu.

Władysław Mikos zmarł 3 listopada 
1970 roku w Radomiu. Pochowany został 
w grobowcu rodzinnym na cmentarzu 
w Kozienicach.

Miejska Rada Narodowa nadała nazwę 
Władysława Mikosa jednej z ulic na Jani-
szpolu 29 marca 1985 roku.

N KA

Ulica Władysława

Mikosa
Janiszpol

Między ul. Czesława Gołaszewskiego 

a Potokiem Malczewskim
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Jest taka ulica w Radomiu Spacerkiem po mieście

Kapliczka św. Rocha

Pierwotnie stała tuż przy ul. Słowackiego, ale w1999 roku, przy okazji re-
montu wiaduktu odsunięto ją od krawędzi jezdni i wkomponowano w ogro-
dzenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Kapliczka zbudowana 
została, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, w stylu neogotyckim. 
Uwagę przechodnia zwraca dwuspadowy dach pokryty dachówką oraz flan-
kujące elewację frontową dwa dwupoziomowe filary, wysunięte znacznie przed 
front obiektu. Prostokątne wejście zwieńczone jest łukiem, a zamyka je dwu-
skrzydłowa metalowa krata. Dach zwieńczony jest krzyżem. Nad wejściem od 
2009 roku znajduje się wyrzeźbiony w drewnie wizerunek św. Rocha.

Informacje o kapliczce zawdzięczamy nieocenionemu ks. Janowi Wiśniew-
skiemu. W „Dekanacie radomskim” (Radom 1911 rok) zapisał: „Kaplica 
na Glinicach św. Rocha, z cegły wystawiona, którą dał Sadowski. Wznieśli 
ją: Dzwonkowski, Gruszczyński i Piekarski w 1893 r.”. Ponieważ na ziemiach 
polskich święty Roch czczony był przede wszystkim jako patron chroniący od 
zarazy, tradycja każe łączyć kapliczkę z upamiętnieniem jednej z XIX-wiecz-
nych epidemii cholery, które dziesiątkowały ludność Radomia.

Święty Roch urodził się w Montpellier w południowej Francji w rodzinie mag-
nackiej. Wobec braku danych nie jest możliwe ustalenie chronologii dat z jego 
życia. Przypuszczalnie są to lata 1295-1327. Gdy Roch miał 19 lat, rodzice zmar-
li. W tym czasie silnie promieniował na całą Francję kult św. Franciszka z Asyżu. 
Zafascynował się nim także młody Roch – sprzedał odziedziczony po rodzicach 
majątek, a pieniądze rozdał ubogim w swoim mieście. I postanowił udać się 
w pielgrzymce do Rzymu. Nie dotarł jednak do Wiecznego Miasta, bo we wło-
skim miasteczku Acquapendente zatrzymała go epidemia dżumy. Zgłosił się do 
miejscowego szpitala, oferując pomoc. Chodził od łóżka do łóżka pocieszając, 
budząc otuchę i wiarę w Boga. Po ustaniu epidemii opuścił miasto i udał się do 
Rzymu, gdzie nawiedzał kościoły, opiekując się chorymi i ubogimi.

Po trzech latach postanowił wrócić do rodzinnego miasta. Gdy znalazł się 
nad Lago Maggiore (Jeziorem Wielkim), w miasteczku Angera, pochwycili 
go żołnierze pograniczni, biorąc za szpiega włoskiego. W więzieniu przesie-
dział pięć lat, przesłuchiwany i torturowany. Czując zbliżającą się śmierć, miał 
powiedzieć: – Panie, jeśli mam o co prosić, to spraw łaskawie, aby dla zasług 
najukochańszego Syna Twego został uleczony każdy, który mnie w zaraźliwej 
chorobie wezwie o pomoc. Według innych hagiografów, słowa te miały się 
znajdować na ścianie celi więziennej.

Święty Roch jest patronem Montpellier, Parmy, Wenecji, aptekarzy, lekarzy, 
ogrodników, rolników i szpitali oraz brukarzy i więźniów.

W 2009 roku Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia, dzięki 
odpisom z 1% radomian, mógł przeprowadzić gruntowny remont kapliczki 
św. Rocha. Obiekt zyskał nowy dach i stół ołtarzowy, odnowiona została po-
sadzka, żeliwna krata i elewacja. Renowacji, w pracowni konserwatorskiej Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego, poddany został obraz Matki Boskiej Często-
chowskiej, który w kapliczce wisi od początku XX wieku. Przy okazji remontu 
pojawił się też wizerunek św. Rocha. Wyrzeźbił w dębowym drewnie artysta 
Władysław Gruszczyński.

Kapliczka św. Rocha wpisana została do rejestru zabytków w kwietniu 
2011 roku.
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Niewątpliwą zaletą roweru jest jego 
uniwersalność. Tania eksploatacja 
i możliwość poruszania się nim prak-
tycznie wszędzie sprawia, że trudno 
znaleźć alternatywę dla szybkiego prze-
mieszczania się na krótkich odcinkach. 
Szczególnie, że największą korzyścią jest 
zdecydowana poprawa zdrowia.

ODCHUDZANIE NA ROWERZE
Wystarczy godzina pedałowania, by 

spalić nawet 800 kalorii. Oczywiście, wy-
nik ten w dużej mierze zależy od tempa, 
jakim się poruszamy, naszej masy ciała 
czy pogody. Spalanie kalorii nie będzie 
tak efektywne, jak w przypadku biega-
nia, jednak warto zwrócić uwagę, że 
rower jest znacznie bezpieczniejszy dla 
osób ze sporą nadwagą. Dlaczego? Cho-
dzi o przeciążenia organizmu. Jeżdżąc 
na rowerze, nie mamy do czynienia z tak 
dużymi obciążeniami, jak w przypadku 
biegania. Dotyczy to przede wszystkim 
stawów kolanowych.

Rower skutecznie eliminuje dole-
gliwości, na które skarżą się osoby 
z brzuszkiem. Chodzi tu przede wszyst-
kim o bóle pleców, które są wynikiem 
siedzącego trybu życia. Jazda na rowerze 
pozytywnie wpłynie także na kręgosłup, 
o ile oczywiście nasz jednoślad będzie 
mieć prawidłowo ustawioną pozycję.

Regularna jazda rowerem pomaga 
modelować sylwetkę. Szczególnie po-
zytywny wpływ ma na mięśnie czworo-
głowe ud i pośladki. Poza tym poprawia 

dotlenienie krwi, zwiększa pojemność 
płuc. Nie wolno także zapominać, że 
podnosi poziom endorfin i hormonów, 
które poprawiają samopoczucie.

K S    
Osoby, które zaczynają swoją rowero-

wą przygodę, powinny jeździć dwa, trzy 

razy w tygodniu po 30-40 minut. Pamię-
tajmy, że efekty są większe, gdy ćwiczymy 
systematycznie, np. trzy razy w tygodniu 
co drugi dzień. Mięśnie zużywają glu-
kozę i kwasy tłuszczowe. W pierwszych 
minutach wysiłku wykorzystują przede 
wszystkim zapasy glukozy. Dopiero po 
ok. 30 minutach zaczyna być spalany 

tłuszcz. Jazda na rowerze zwiększa od-
porność na zmęczenie i daje możliwość 
wyciszenia się, a także obcowania z na-
turą. Jest jedną z niewielu aktywności, 
która może być praktykowana właściwie 
przez każdą osobę. Przeciwwskazaniem 
jest jedynie zaawansowana choroba sta-
wów i kręgosłupa, a także poważne scho-
rzenia układu krążenia. Rower pomaga 
też osobom chorym na cukrzycę i tym, 
które są nią zagrożone. Aktywność po-
prawia wrażliwość komórek na insulinę. 
W efekcie można przyjmować jej mniej. 
Jazda na rowerze polecana jest też przez 
kardiologów, ponieważ skutecznie chroni 
przed miażdżycą. Obniża poziom „złego 
cholesterolu”(LDL) i zwiększa wskaźnik 
„dobrego” (HDL).

K S S  
Pierwsze trasy powinny być krótkie 

i w miarę płaskie. Stopniowo należy 
zwiększać dystans i trudność tras. Jeśli 
będziemy przyzwyczajać mięśnie do wy-
siłku, zmniejszy się ryzyko zakwasów. 
Pamiętajmy, aby podczas jazdy koniecz-
nie uzupełniać płyny. Warto wyrobić 
w sobie nawyk systematycznego picia, 
biorąc łyk napoju co 10-15 minut, a nie 
dopiero wtedy, gdy poczujemy pragnie-
nie. Jeśli przejażdżka ma potrwać dłu-
żej niż godzinę, dobrze jest też zabrać ze 
sobą coś do jedzenia. Może to być owoc 
lub baton sportowy.

Zdrowie na rowerze
Nie jest tajemnicą, że regularna jazda na rowerze nie tylko poprawia kondycję, ale również samopo-
czucie. Nie każdy może sobie pozwolić na wysiłek fizyczny, jakim jest bieganie, a dla innych regularne 
wizyty na siłowni wiążą się ze zbyt dużym obciążeniem.

SMACZNEGO 

SZYBKA SAŁATKA 
Z ŻURAWINOWYM SOSEM

SKŁADNIKI
– 100 g rukoli
– 4 niewielkie pomidory
– 1 mała cebula
– 100 g żurawiny
– 100 g chrupiącej sałatki Bakalland
– 2 łyżki oliwy z oliwek

PRZYGOTOWANIE
Rukolę myjemy, pomidory kroimy 
w ósemki, cebulę w talarki. Garść 
żurawiny blendujemy z 2 łyżkami 
oliwy z oliwek. Rukolę posypujemy 
pomidorami, cebulą, dodajemy 
suszoną żurawinę, Chrupiącą sałatkę 
i polewamy przygotowanym sosem. 

ZIELONY MIKS 
Z ORZECHAMI LASKOWYMI

SKŁADNIKI
– kilka zielonych szparagów
– 1 awokado
– 1 opak. sera typu feta
– miks sałat
– pęczek rzodkiewki
–  100 g zielonego groszku (może być 

mrożony)
–  100 g orzechów laskowych
–  kilka liści natki pietruszki 

i szczypiorek do dekoracji
– 2 łyżki oliwy z oliwek
– łyżka soli

PRZYGOTOWANIE
Szparagi myjemy, odcinamy suche 
końcówki, większe dzielimy na pół 
i wkładamy do wysokiego garnka 
z osoloną wodą. Po zagotowaniu 
wody gotujemy je ok. 5-8 minut, aż 
będą miękkie, ale zostaną chrupiące. 
Mrożony groszek przelewamy ciepłą 
wodą, rzodkiewkę kroimy w plasterki, 
a awokado w paski. Całość łączymy 
z sałatą, posypujemy pokruszoną fetą 
i orzechami laskowymi, posiekaną 
pietruszką i odrobiną szczypiorku. 
Polewamy dwiema łyżkami oliwy.

Jaką broń wybrać? Istnieje wiele 
różnych metod na zwalczanie trądziku. 
Z pomocą przychodzą środki dostępne 
m.in. w aptekach. Dobra wiadomość 
jest taka, że wiele aptecznych prepara-
tów jest hipoalergicznych, co oznacza, 
że nie zawierają drażniących i uczula-
jących składników. Jeśli wybrane przez 
nas metody pielęgnacji nie 
przynoszą oczekiwanych 
efektów, należy udać się 
po poradę do dermatologa, 
który może zalecić stosowa-
nie antybiotyku.

Jak powstaje trądzik? 
Dojrzewanie to istna burza 
hormonów, które stymulują 
organizm do zmian. Skóra 
również ulega pobudze-
niu. Znajdujące się w niej 
gruczoły łojowe stają się 
nadgorliwe – produkują 
bardzo duże ilości sebum, 
czyli łoju skórnego, który 
ma za zadanie nawilżać ją 
i chronić przed szkodliwymi 
drobnoustrojami. Nadpro-
dukcji sebum towarzyszy 
też nadmierne rogowacenie 
naskórka. Mieszanka tłusz-
czu i martwych komórek wypełnia prze-
wód odprowadzający sebum i zatyka go. 
W ten sposób powstają zaskórniki. Na 
twarzy zawsze bytują jakieś bakterie, naj-
częściej jest to Propionibacterium acnes. 
To właśnie one wywołują stan zapalny 
w okolicach zaskórników, powodując po-
wstanie czerwonych i bolesnych grudek. 
Na ich czubku z czasem pojawi się biała 
kropka – zbiera się tam ropa, która może 

wypełniać nawet całą powierzchnię po-
wstałej grudki.

Pielęgnacja cery trądzikowej. Twarz 
należy dokładnie oczyszczać rano i wie-
czorem antybakteryjnymi piankami, że-
lami lub emulsjami przeznaczonymi 
do skóry trądzikowej. Dobrze dobrany 
kosmetyk do mycia twarzy nie powinien 

zawierać alkoholu – mimo silnie anty-
bakteryjnego działania będzie wysuszał 
i podrażniał skórę. Co trzy dni należy 
wykonać peeling skóry, który usunie z jej 
powierzchni martwy naskórek. Dla cery 
trądzikowej odpowiednie są peelingi en-
zymatyczne – te zawierające grubsze lub 
mniejsze ziarna stosujemy tylko wtedy, 
kiedy na cerze nie ma zmian ropnych. 
Po oczyszczaniu przychodzi czas na to-

nizację – wykonujemy ją po użyciu żelu 
do mycia twarzy lub peelingu. Tonik 
przywraca odpowiednie pH skórze, od-
żywia ją i zmniejsza produkcję sebum. 
Tak oczyszczona cera jest gotowa na 
krem, a więc dawkę odżywienia. Uży-
wamy kremów przeznaczonych do cery 
trądzikowej – będą działać matująco, 

odżywczo i antybakteryj-
nie. Dobrze, aby krem taki 
miał w składzie ekstrakty 
z rumianku, tymianku, kory 
brzozowej czy hibiskusa. 
Dobrze sprawdzi się także 
żel aloesowy. Na szczególnie 
uporczywe wypryski można 
używać punktowo prepara-
tów antytrądzikowych, któ-
re będą wysuszać, odkażać 
i działać przeciwzapalnie.

Czego nie robić? Nie 
wolno wyciskać powstałych 
wyprysków i grudek – po-
woduje to tylko dodatkowe 
rozprzestrzenienie się bak-
terii. W takich sytuacjach 
warto pomyśleć o wizycie 
u kosmetyczki i wykonaniu 
oczyszczania twarzy. Po-
nadto warto zapamiętać, 

aby nie dotykać twarzy brudnymi rękami 
i nie drapać jej. Należy wykluczyć z die-
ty na jakiś czas kawę i cukier. Posiłki 
powinny zawierać warzywa strączkowe, 
orzechy i brązowy ryż. Zamiast napojów 
gazowanych znacznie lepiej wypić zieloną 
herbatę i oczywiście unikać przetworzo-
nej żywności.

ak wal zy  z tr zikiem
Metody leczenia trądziku są różne – dobór najlepszej z nich jest zależny od rodzaju choroby. Warto pamiętać, aby 
nie dotykać twarzy brudnymi rękami i nie drapać jej oraz nie używać tłustych kremów i kosmetyków z alkoholem.

Przed wyjściem do lasu czy parku na 
pewno dobrym pomysłem jest założenie 
długich spodni, zakrytych butów, bluzy 
z długim rękawem i nakrycia głowy. 
Można pomyśleć także o narzuceniu na 
szyję i odkryte ramiona chustki. Odzież 
w jasnych kolorach pozwoli nam łatwiej 
zauważyć kleszcza i szybko go usunąć. 
Kleszcze szczególnie lubią miejsca ciepłe 
i wilgotne. Pachwiny, zgięcia kolan, 
pachy, skóra głowy pod włosami – to 
najczęstsze miejsca ukąszenia, dlatego to 
je powinniśmy chronić szczególnie.

Dodatkowo warto na odkrytą skórę 
oraz zewnętrzną stronę ubrania za-
stosować środki odstraszające owady 
i kleszcze. Wskazane jest także użycie 
kremu z filtrem UV. Należy pamiętać, 
że jako pierwszy nakłada się na skórę 
krem ochronny UV, a następnie preparat 
przeciwkleszczowy.

Bardzo ważne, aby po powrocie ze 
spaceru dokładnie obejrzeć skórę. Prze-
gląd najlepiej zrobić w dobrze oświetlo-
nym miejscu, pamiętając o niewielkich 
rozmiarach kleszcza. Naszą uwagę 
powinny przykuć wszelkie zaczerwie-
nienia, plamki sugerujące zadrapanie 
lub ukąszenie. Warto po spacerze wziąć 
prysznic – istnieje szansa, że mimo że 
zostaliśmy ukąszeni przez kleszcza, nie 
zdążył się on jeszcze wgryźć i w trakcie 
kąpieli zostanie usunięty.

Uwaga
kleszcze
Wbrew pozorom kleszcze spotkamy nie tylko 
w lasach czy na łąkach, lecz także na skwer-
kach, w miejskich parkach czy w pobliżu 
naszych domów.
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Z pożółkłych szpalt
rzez Szymona ykrotę

Autobus wpadł do rowu

Dnia 25 b. m. o godz. 21-ej, autobus na-
leżący do Szlachetki Bronisława, zamieszka-
łego w Iłży, a prowadzony przez kierowcę 
Skrzypczyńskiego Stanisława wpadł do 
rowu na drugim kilometrze szosy, wiodącej 
ze Skaryszewa do Radomia.

Żadnych ofiar w ludziach nie było. Kata-
strofa nastąpiła z powodu urwania się wąsa 
kierowniczego wskutek czego autobus zmu-
szony był wjechać w rów.

Słowo nr 101, 2 maja 1930

Asekuracja kasy miejskiej

O tym, jak biednym jest nasz samorząd 
miejski świadczy fakt, że kasa miejska ase-
kurowana jest od kradzieży i włamania tyl-
ko na sumę 15,000 zł, gdy same wydatki 
osobowe za zarząd ogólnie wynoszą mie-
sięcznie 30,000 zł.

Trybuna nr 17, 23 kwietnia 1937

Poświęcenie szpitala 
wojskowego

W poniedziałek odbyło się w Radomiu 
poświęcenie szpitala garnizonowego na ul. 
Narutowicza z udziałem przedstawicieli 
władz wojskowych i cywilnych. Minister-
stwo Spraw Wojskowych reprezentrował 
szef departamentu ośrodka zdrowia gen. 
Rouppert i dow. O. K. gen. Trojanowski.

W uroczystościach udział brał z ramienia 
władz miejskich wiceprezydent inż. Radomski.

W dniu 4 maja odbyła się w Skarżysku 
uroczystość poświęcenia Ośrodka Zdrowia 
Fabryki Amunicji.

Trybuna nr 18, 6 maja 1938

3 maja w Radomiu

Rocznicę Konstytucji 3 maja Radom ob-
chodził niezwykle uroczyście.

Komitet uroczystości Narodowo-Pań-
stwowych w Radomiu ogłosił piękną ode-
zwę, w której czytamy:

„Konstytucja Trzeciomajowa jest wieczy-
stym świadectwem, że była u nas zawsze 
bogate źródła życia, że Polsce przyświecały 

nowożytne humanitarne ideały praworząd-
ności, demokratyzmu i harmoni społecznej. 
W dniu 3 maja oddajemy hołd duchom 
przodków i w oparciu o obecną Konstytucję 
Kwietniową, stańmy zespoleni w jednolitym 
szeregu, czerpiąc z ołtarzów przeszłości nie-
złomną wiarę w przyszłość”.

Po nabożeństwach w kościołach i w Sy-
nagodze gdzie okolicznościowe przemówie-
nie wygłosił rabin Tajtelbaum, odbyła się 
na Pl. 3 maja wspaniała rewia wojskowa 
której przyglądały się tysięczne tłumy.

Trybuna nr 18, 6 maja 1938

Groźny pożar na wsi

W nocy z 28 na 29 b. m. o godz. 24 m. 10. 
w zabudowaniach Józefy Osapnik, w kol. 
Kozienice, gminy Potworów, wybuchł po-
żar, wskutek czego spłonął doszczętnie dom 
mieszkalny wraz z przyległą stodołą i oborą. 
Ponieważ sąsiednie budynki znajdowały się 
w pobliżu, przeto pożar przeniósł się na za-
budowania Grzegorczyka Adama i Porady 
Józefa; spaliły się doszczętnie domy miesz-
kalne, obory i stodoły. Ogólne straty wyno-
szą 23 000 zł.

Przyczyna pożaru dotychczas nie ustalo-
na. Dochodzenie prowadzi się.

Słowo nr 101, 2 maja 1930

Znalezienie zwłok noworodka

Dnia 1 b. m. o godz. 18-ej na placu gar-
barni p. Karscha w Radomiu, znaleziono 
zwłoki noworodka płci męskiej. Dochodze-
nie prowadzi Policja.

Słowo nr 104, 7 maja 1930

KRONIKA POLICYJNA

Złapany na gorącym uczynku
Jakubiak Stanisław, zamieszkały w Ra-

domiu przy ulicy Kieleckiej 8, zapomocą 
oderwania kłódki od komórki Kowalskiego 
Aleksandra, zamieszkałego w tymże domu, 
usiłował ukraść 3 szt. świń, wartości 300 
zł. Jakubiak został przyłapany na gorącym 
uczynku przez poszkodowanego.

Słowo nr 101, 2 maja 1930
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

Słoiki?
Dziennikarze to hieny. Z nudów i wrodzonej złośliwości przyjrzeli się oświad-
czeniom majątkowym naszych ukochanych, brukselskich przywódców i wy-
szło na jaw, że nieźle oni zaoszczędzili. Taki np. europoseł Karski ponad sie-
dem baniek, posłanka Hübner ponad pięć, a nasz rodzimy poseł Kuźmiuk 
blisko cztery miliony. Jak się udało odłożyć aż tyle? Czyżby latali do Brukseli 
ze słoikami?

Łopata znów w akcji
Wydarzeniem tygodnia jest niewątpliwie wbicie pierwszej łopaty na budowie 
nowego portu lotniczego, ogłoszenie jego nazwy i patronów. Dwie ostatnie 
kwestie nie przykuły tyle uwagi, co pierwsza. Symboliczne przesypywanie 
piasku w specjalnie ustawionej na kostce brukowej formie spotkało się z wie-
loma uszczypliwościami. Pojawiły się klasyczne uwagi o tym, że rządzący naj-
lepiej nadają się do łopaty. Mówiono o zabawie panów w piaskownicy, że 
brakuje grabek. A może to nie była piaskownica? Może to kuweta i to poży-
czona od sami wiecie kogo…

Nie do śmiechu
Nie do śmiechu jest za to pewnej działaczce Obywateli RP, która zmalowała, 
a przynajmniej wywiesiła wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej 
aureoli. Policja o szóstej rano wparowała jej na chatę, przeszukała i zatrzymała 
jak prawdziwego bandytę, oskarżając o profanację czy tam inną obrazę uczuć. 
Dożyliśmy dziwnych czasów, że za idiotyzm można być potraktowanym jak 
poważny przestępca, a jak komuś obrabują piwnicę, ukradną rower czy dadzą 
w twarz, to jest duża szansa, że sprawca nie zostanie wykryty.

Kampanijne wieści
Jakbyście Państwo nie zauważyli, to jesteśmy na fi niszu kampanii wyborczej 
do europarlamentu. Do wyborów, a dokładnie – do ciszy wyborczej zosta-
ły dwa tygodnie. Kampania jest wyjątkowo niemrawa. Nie ma ani wieców, 
ani konwencji, a i konferencje prasowe jakieś takie niemrawe i o niczym 
(a przynajmniej niczym nowym). Na mieście widać tylko Bielana, Wojtunika 
i Kuźmiuka. Gdzieniegdzie przebija się osamotniony prof. Rosati. Z rzetelno-
ści trzeba zaznaczyć, że pojawiło się również kilka billboardów pani, której 
nazwiska nie jestem w stanie zapamiętać, z Lewicy Razem. Zdjęcie bardzo 
udane, ale stylistycznie bardziej kojarzy się z reklamą kremu niż z przekazem 
politycznym. Ciekawy jest również brak Jarosława Kalinowskiego – jedynki 
z list KE. Czyżby już osiadł na laurach, sądząc, że pozycja na liście sama zrobi 
robotę?

Z życia pośląt
Jak już jesteśmy przy posłach europejskich, to zobaczmy co u naszych ro-
dzimych. Poseł Andrzej od dobrej zmiany oczekuje na pierwszą rozprawę 
z GazWybą, którą pozwał o zniesławienie. Do pozywających ostatnio dołączył 
sam Prezes i chyba trzeba to potraktować jako swoisty prezent na 30-lecie 
gazety. Anna Maria natomiast martwi się o Kościół i ubolewa nad wszech-
obecnymi w nim wpływami wspomnianego wyżej Prezesa. Wdzięczny naród 
odetchnął z ulgą, że ktoś pilnuje naszych interesów.
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17˚/9˚
t. odczuwalna 17˚ C
ciśnienie 1007 hPa
wilgotność 64%

Piątek

17˚/8˚
t. odczuwalna 16˚ C
ciśnienie 1015 hPa
wilgotność 50%

Sobota

12˚/9˚
t. odczuwalna 9˚ C
ciśnienie 1020 hPa
wilgotność 93%

Niedziela

12˚/6˚
t. odczuwalna 9˚ C
ciśnienie 1027 hPa
wilgotność 81%

Poniedziałek

17˚/8˚
t. odczuwalna 16˚ C
ciśnienie 1024 hPa
wilgotność 67%

Wtorek

12˚/9˚
t. odczuwalna 10˚ C
ciśnienie 1017 hPa
wilgotność 84%

Środa

15˚/8˚
t. odczuwalna 14˚ C
ciśnienie 1014 hPa
wilgotność 49%

Czwartek
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30 czerwca 2019 roku Wojciech 
Żaliński przestanie być zawodnikiem 

Cerradu Czarnych Radom. Przyj-
mujący opuszcza Radom po pięciu 

latach gry. Rozmawia z nim 
Krzysztof Domagała.

a wami najle szy sezon o  lat  ako zyli
ie o na  miejs u w staw e  ale mo ło 

y  o wiele le iej  zy ten me z w awier iu 
nie sie zi wam i le w łowa

– Staram się zapomnieć o meczach 
z Wartą. Każdy, kto był w naszym zespo-
le, ma niedosyt, że wpuściliśmy do czwór-
ki zespół, który de facto nie był od nas 
sportowo lepszy. W sześciu meczach był 
remis trzy do trzech. Były to różne po-
jedynki; niektóre bardziej wyrównane, 
inne mniej. Do dziś uważam, że byliśmy 
z Aluronem sportowo równi, ale tak się 
potoczyły losy, że w tym sezonie to oni 
wygrywali ważniejsze mecze. Ale w oce-
nie tego sezonu bardzo pomogły nam 
wygrane z ciągle aktualnym mistrzem 
Polski, czyli PGE Skrą Bełchatów. Bo 
gdybyśmy zajęli szóste miejsce, byłoby to 
słabe zakończenie sezonu, ale po wygra-
nej ze Skrą z goryczą porażki w Zawier-
ciu szybko się uporaliśmy. Bo to zwycię-
stwo naprawdę dobrze smakowało.

 zy miejs a w ółfinale nie rze rali ie 
nie o w ze niej  zyli w ko ów e fazy za
sa ni zej lus i i  kie y to na samym finiszu 

ali ie się wy rze zi  w ta eli ar ie  
rzez to w wier finała  nie mieli ie 

atutu własnej ali  a on mó ł y o mieni  tę 
rywaliza ję

– To tylko gdybanie. Ani przed roz-
poczęciem rywalizacji z Wartą, ani 
teraz nie uważam, że atut własnej hali 
pomógłby nam w ćwierćfinałowej wal-
ce. Już w lidze pokazaliśmy, że możemy 
wygrać w Zawierciu. Natomiast Warta 
pokonała nas w Radomiu w meczu Pu-
charu Polski. W tych meczach nie decy-
dowała hala. Nie ma gwarancji, że jak-
byśmy startowali z czwartego miejsca, 
to byśmy tę rywalizację w fazie play-off 
wygrali.

 ostatni  sezona  skła  erra u 
zarny  niemal się nie zmieniał  e nak rok 

temu zako zyli ie zma ania na  miej
s u w staw e  a teraz na  loka ie   ze o 
to wynikało

– Złożyło się na to wiele czynników. 
Najważniejszym z nich była stabilizacja. 
Cały cykl naszej drużyny trwał trzy lata, 
a co roku wymieniane były tylko poszcze-
gólne partie tego zespołu. To była wymia-
na pojedynczych klocków. Ważna była 
stabilizacja na pozycji rozgrywającego 
oraz lepsze zdrowie Dejana Vincicia, któ-
ry w tym sezonie wypadł z gry tylko na 

krótki czas. Uważam, że gdyby rok temu 
Dejan miał mniej kontuzji, to już i wtedy 
mogliśmy osiągnąć lepsze rezultaty.

W tym sezonie pomogło nam to, że 
szybko zbudowaliśmy swoją grę, a co 
za tym idzie pewność siebie. Wygrali-
śmy wszystkie spotkania towarzyskie. 
Wiadomo, że nie miało to znaczenia 
w kontekście ligi, ale spowodowało, że 
po mocnej porażce z Jastrzębskim Wę-
glem na inaugurację, potrafiliśmy szyb-
ko wrócić, bo dalej wierzyliśmy w siebie. 
I pokazaliśmy to wygrywając sześć czy 
siedem kolejnych spotkań z rzędu.

Naszym atutem było to, że trenowa-
liśmy praktycznie w pełnym składzie 
przez całe przygotowania. Nie było tylko 
Dejana Vincicia i Alena Pajenka, acz-
kolwiek z Dejanem większość z nas już 
wcześniej grała, a on znał systemy i wie-
dział, czego oczekuje Robert Prygiel. 
Natomiast to, że Dejan doskonale zna 
się z Pajenkiem, pomogło Alenowi bły-
skawicznie wkomponować się w skład.

la ze o teraz to wszystko się ko zy  
 zerw a większo  zawo ników o u i 

a om  zy tym me zem ze Skr  eł a
tów zamknęli ie jaki  roz ział w swoi  
kariera

– Każdy przypadek trzeba trakto-
wać indywidualnie; nie mogę oceniać 
ruchów moich kolegów. Ja spędziłem 
w Cerradzie Czarni Radom pięć fanta-
stycznych lat, ale postanowiłem odejść. 
Mam 31 lat na karku i wiem, że już 
młodszy nie będę. Uznałem, że po tak 
dobrym sezonie to doskonała okazja, 
żeby zmienić otoczenie. W tym roku do-
syć wcześnie ruszył rynek transferowy 
i szybko musiałem podjąć decyzję. Mam 
dobre doświadczenia ze współpracy 
z wszystkimi ludźmi w radomskim klu-
bie, ale uznałem, że w tym wieku chcę 
jeszcze spróbować czegoś innego. Chcę 
zobaczyć, jak siatkówka i jej organizacja 
wygląda z innej perspektywy, niż w Cer-
radzie Czarni Radom.

amiętam nasz  rozmowę wa lu  trzy lata 
temu  te y mówiłe  że zostaniesz już 
w a omiu na o re  że esz  a y twoje 

zie i oszły tutaj o szkoły  Sk  teraz 
zmiana tej e yzji

– Mój syn rozpoczyna właśnie eduka-
cję szkolną i to też był jeden z argumen-
tów, że jeżeli chcę gdzieś wyjechać, to 
teraz jest najlepszy moment. Na tę chwi-
lę moje życie wygląda tak, że Franek 
będzie musiał tylko raz zmienić szkołę, 
kiedy będę wracał do Radomia. Choć 
nigdy nie wiadomo, co mi los przyniesie 
w przyszłości i za bardzo tego nie planu-
ję. Na razie przez dwa lata osiągnę pew-
ną stabilizację i będę w jednym miejscu. 
A później zobaczymy.

Już przed startem tego sezonu plano-
wałem spróbować gry za granicą i mia-
łem ku temu nawet pewne możliwości, 
ale szybkie ruchy na polskim rynku 
transferowym wymusiły moją decyzję. 

Oczywiście mogłem czekać dłużej i zo-
baczyć, czy przyjdą zagraniczne oferty, 
ale wtedy nie miałbym już żadnej alter-
natywy z polskiej ligi.

le ostałe  ofertę nie o o rzu enia  jeżeli 
o zi o warunki finansowe
– Skoro się na nią zdecydowałem, to 

musiała być dobra. Nie mogę być hipo-
krytą i mówić, że jestem niezadowolony. 
To nie była jedyna propozycja, którą 
otrzymałem w tym sezonie, ale zdecy-
dowałem się, z różnych względów, i na 
pewno finanse też odegrały ważną rolę.

a to  wiele lat ry w lus i ze  ale na 
twoim kon ie nie ma jesz ze ża ne o 
me alu mistrzostw olski  rzez ał  karierę 
wystę owałe  w rużynie li owy  „ re nia
ków”  ie miałe  ni y ro ozy ji  że y ój  

o to owe o klu u
– Rok temu dostałem propozycję, 

żeby iść do czołowego klubu PlusLigi, 
ale moja rola w tym zespole byłaby moc-
no ograniczona. Moja kariera potoczyła 
się tak, że sportowo nie dałem rady wbić 
się na wierzchołek PlusLigi. Nie byłem 
w stanie grać pierwszych skrzypiec w ze-
społach, które walczyły o medale. Nie 
wszyscy muszą uprawiać sport na tym 
najwyższym poziomie; każdy na swój 
sposób jest ograniczony...

utaj muszę rzerwa  este  sió mym naj
le iej unktuj ym zawo nikiem w istorii 

lus i i   tym sezonie yłe  najle iej 
serwuj ym zawo nikiem li i  w rankin u 
wsze  zasów jeste  na i tym miejs u  

ię  ta skromno  jest nie na miejs u
– Te cyfry wynikają z tego, że dłu-

go gram w PlusLidze i do tej pory tak 
prowadziłem swoją karierę, że występo-
wałem w zespołach, w których miałem 
dużo okazji do grania. Gdybym pokiero-
wał swoją ścieżkę inaczej i był w lepszych 
zespołach, ale przebywał mniej na par-
kiecie, to takich liczb bym nie osiągnął. 
Mam nadzieję, że w przyszłości będę je 
mógł jeszcze polepszyć.

asz łatkę soli ne o li ow a   w re re
zenta ji olski roze rałe  zale wie kilka 
s otka   rankin a  o który  ws omnie
li my  iężko szuka  niektóry  siatkarzy  
którzy maj  na swoim kon ie mistrzostwo 

wiata
– Nie chcę się porównywać jeden do 

jednego z innymi zawodnikami. To nie 
moja rola. Na pewno siedzi mi to gdzieś 
z tyłu głowy, że nigdy kariery w kadrze 
nie zrobiłem. Życie jest jednak spra-
wiedliwe, więc pewnie na to nie zasłu-
żyłem. Nie tylko umiejętności decydują 
o tym, kto gra w kadrze, ale też pewne 
inne sploty okoliczności. Ja miałem swo-
je bardzo krótkie pięć minut w repre-
zentacji i cieszę się, że mogłem chociaż 
tyle doświadczyć gry w biało-czerwonej 
koszulce. Trochę zazdroszczę swoim ko-
legom, z którymi rywalizowałem od ju-
niora. Z większością kadrowiczów znam 
się od momentu, kiedy nie potrafiliśmy 
grać w siatkówkę, a teraz ich widzę na 
światowych salonach. Jest taka nutka za-
zdrości, że mnie tam z nimi nie ma, ale 
myślę, że oni też solidnie zapracowali, 
żeby być w tym miejscu, w którym są.

o raz ru i o usz zasz a om  te y 
zostałe  o te o zmuszony rzez e yzję wła z 
a aru  teraz to twoja wia oma e yzja  zym 

się różni ten oj ie  ali ski  który ziewię  
lat temu o usz zał a om  o  te o  który ru

i raz rusza na o ój siatkarskie o wiata
– To całkowicie inne sytuacje. Wtedy 

podążałem za kontraktem, za papierem, 
który mnie wiązał. Teraz robię to w pełni 
świadomie, w porozumieniu z rodziną, 
którą już posiadam. Wtedy byłem ka-
walerem. Mogłem decydować o wszyst-
kim bardzo spontanicznie. A teraz wiele 
spraw musiało się złożyć, żebym zdecy-
dował się na opuszczenie miasta. Jestem 
dziś dojrzałym mężczyzną, który ma żonę 

i dwójkę dzieci oraz sporo życiowego do-
świadczenia. Więc myślę, że podjąłem 
bardzo dobrą decyzję. Mój ciągle aktual-
ny trener – Robert Prygiel też dwukrot-
nie opuszczał Radom. A ostatecznie na 
koniec swojej kariery tutaj zakotwiczył, 
bo to jego miasto. Mogę powiedzieć, że 
trochę podążam jego ścieżką; może nie 
idę do tych samych klubów, ale nasza dro-
ga jest podobna.

le lat zynnej kariery wi zisz jesz ze rze  
so  ia omo  że rzyjmuj y nie raj  o 

 ale zy zakła asz s enariusz  w którym 
tak samo jak i ał u iak zmienisz ozy

ję na li ero
– Na libero na pewno się nie widzę. 

Nie mam takich predyspozycji; przyję-
cie zawsze było moją piętą achillesową, 
więc na pewno nie będę grał na pozycji 
libero. Mam nadzieję, że będę zdrowy 
i w formie i nie będę nigdy zmuszony, 
żeby zakończyć karierę z powodów 
zdrowotnych. Nie wiem, ile jeszcze lat 
będę grał. Oczywiście chcę, żeby był to 
jak najdłuższy okres. Bo to jest to, co 
robię w życiu najlepiej. Może to dziw-
nie brzmi, ale ja niczego innego jeszcze 
się w życiu nie nauczyłem. Studiuję, ale 
to siatkówka jest czymś, co sprawia mi 
niezwykłą radość, a jednocześnie jest 
moją pracą.

 jakie stawiasz so ie ale  jako tak o
wia zony siatkarz

– Moim celem jest to, żeby z roku na 
roku grać tak, żeby spełniać swoje założe-
nia drużynowe i indywidualne. Nie każdy 
zespół będzie grał o mistrzostwo Polski, 
a czasami osiągając mniejszy wynik moż-
na powiedzieć, że to większy sukces niż 
mistrzostwo w topowych klubach.

akie yły ele na ten sezon
– Drużynowo chciałem wejść z moim 

zespołem do szóstki. Natomiast indy-
widualnie chciałem dużo i dobrze grać, 
bo od dawna nie miałem takiej konku-
rencji, jak w tym roku z Tomkiem For-
nalem, Kamilem Kwasowskim i Kubą 
Rybickim. Obawiałem się tej konkuren-
cji i liczyłem się z tym, że mogę trochę 
mniej grać. A sam się pozytywnie zasko-
czyłem, bo jako jedyny zawodnik w dru-
żynie zagrałem we wszystkich setach. 
Dlatego w tym sezonie spełniłem swoje 
założenia indywidualne i drużynowe.

zy jest jaki  me z lu  moment s otkania  
jakie roze rałe  w arwa  erra u zar
ny  a om  który ę zie amiętał rzez 

ałe ży ie
– Najbardziej pamiętam spotkania, 

które udało się odwrócić moją zagryw-
ką. Na zawsze będę pamiętał mecz z As-
seco Resovią Rzeszów sprzed czterech 
lat. Była wtedy seria moich zagrywek, 
która pozwoliła nam wygrać, a właśnie 

takie dobre serie zapadają mi w pamięć. 
To są najbardziej pozytywne momenty, 
jeśli chodzi o indywidualne osiągnięcia. 
Drużynowo to właśnie też ten mecz był 
dla mnie szczególny. Pokonaliśmy wte-
dy klasową drużynę, a jeszcze po tym 
spotkaniu podszedł do mnie Stephane 
Antiga, czyli ówczesny trener reprezen-
tacji Polski i powiedział mi, że wkrótce 
dostanę powołanie do kadry.

a tym me zu z eso i  try uny w ali 
Si u ękały w szwa  o o nie yło 

w kwietniu na waszym ostatnim me zu ze 
Skr  zy tak so ie wyo rażałe  oże nanie 
z ra omsk  u li zno i

 – Wiemy, jakie były realia. Jak jesz-
cze nie byliśmy pewni miejsca w szóst-
ce, a już część z nas zdecydowała, że po 
sezonie odejdzie z klubu. Więc obawia-
łem się, jak może wyglądać mój ostatni 
mecz i jak mogę zostać zapamiętany 
przez kibiców. Dlatego z pewnym lękiem 
podchodziłem do serii z Bełchatowem, 
bo nie byliśmy jej faworytem. Ale uda-
ło nam się pożegnać w chyba najlepszy 
możliwy sposób, bo zwycięstwem nad 
mistrzem Polski. Po tym meczu na mo-
jej twarzy pojawiły się łzy i cieszę się, 
że tak to się skończyło. Właśnie w ten 
sposób wyobrażałem sobie odejście 
z klubu – ze łzami w oczach i ogromem 
dobrych wspomnień. Tak się żegna 
o wiele łatwiej, niż kiedy jest się kopnię-
tym przez klub w tyłek. Wiem, że Cerrad 
Czarni chciał, żebym został na kolejny 
sezon, i bardzo to doceniam, ale odszed-
łem z klubu na swoich zasadach.

le me z ze Skr  nie ył ostatnim s ot
kaniem  które oj ie  ali ski roze ra 
w arwa  erra u zarny  a om

– Nie wiem. Chciałbym wrócić do tej 
drużyny i wyobrażam sobie, że jeszcze 
kiedyś będę grał w barwach Cerradu 
Czarnych Radom. Ale niewykluczone, 
że w moim nowym miejscu tak mi się 
spodoba, że zostanę tam dłużej, a po-
tem już nie będzie dla mnie w Radomiu 
miejsca. Młodsi koledzy, którzy wcho-
dzą do ligi, są coraz lepsi, co pokazuje 
przykład chociażby Tomka Fornala. Ja 
za dwa lata będę miał już 33 lata i choć 
mam nadzieję, że będę zdrowy i w do-
brej dyspozycji, to nie mam gwarancji, 
że radomski klub będzie mnie wtedy 
potrzebował.

le twój om zostaje w a omiu
– Oczywiście!

 tu wró isz o zako zeniu kariery
– Mam nadzieję, że jeszcze w jej trak-

cie. Bardzo bym chciał jeszcze kiedyś za-
grać w barwach Cerradu Czarnych Ra-
dom, ale nie będę tworzył niepotrzebnej 
presji. Niczego nie planuję i zobaczymy, 
co przyniesie mi los.

Tak się żegna o wiele łatwiej
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Sukcesy w ostatnich dniach święci-
ły dwie drużyny Akademii Tenisowej 
Masters, które reprezentowały Radom 
w półfinale drużynowych mistrzostw Pol-
ski młodziczek oraz w eliminacjach do 
Talentiady do lat 10. Młode zawodniczki 
AT Masters o awans do finału mistrzostw 
kraju walczyły w Bielsku-Białej. Tam 
radomianki w składzie: Karolina Gołda, 
Nelli Witkowska, Julia Cieśluk, Wikto-
ria Chmielewska i wypożyczona z STK 
Sopot Oriana Gniewkowska, wygrały 
dwa mecze: 6:0 z TTT Toruń i 6:0 z Tie 
Breakiem Warszawa. Jedyną porażkę 
radomianki poniosły w meczu z gospody-
niami. Z BKT Advantage Bielsko-Biała 
drużyna z Radomia przegrała 1:6, choć 
w kilku meczach była bliska zwycięstwa. 
Mimo to AT Masters zajęło drugie 
miejsce w grupie. Dzięki temu udało mu 
się wywalczyć awans do finału imprezy, 
która odbędzie się we wrześniu.

Z kolei drużyna do lat 10 rywalizo-
wała w Warszawie o awans do półfinału 
Talentiady 2019. Radomski klub odde-
legował do stolicy kraju dwa zespoły, 
z których jeden zdołał zakwalifikować się 
do kolejnego etapu zawodów. Łącznie 
w stołecznym mieście stawiło się 15 dru-
żyn klubowych. Sześcioosobowe zespoły 
rywalizowały w czterech konkurencjach: 
sprawnościowych, drużynowych, parate-
nisowych i tenisowych. Jedna z drużyn 
zajęła drugie miejsce w zawodach i wy-
walczyła awans do półfinału rozgrywek. 
W składzie drużyny AT Master znaleźli 
się: Ignacy Malec, Marcel Niewiadomski, 
Filip Bulski, Patrycja Pietrzyk, Magda 
Szymczak i Wanessa Słyk. Warto dodać, 
że gospodarzem półfinałowych zmagań 
będzie Radom, a zawody odbędą się 
w dniach 1-2 czerwca.

SJ

Sukcesy
tenisistów
W radomskiej Akademii Tenisowej Masters 
rośnie nowe pokolenie topowych tenisistów. 
Młodzi adepci tego sportu odnoszą spore 
sukcesy w skali krajowej.

Obie Trotter z HydroTrucku Radom 
ma za sobą bardzo udany sezon. Do-
świadczony rozgrywający z Ameryki 
został najlepszym asystującym Energa 
Basket Ligi. Amerykanin w sezonie za-
sadniczym notował średnio 7,6 asysty 
na mecz. 35-latek zagrał w 27 meczach 
„Smoków” w tym sezonie. Najlepszym 
wynikiem Trottera było 15 asyst w star-
ciu z Miastem Szkła Krosno. Łącznie aż 
siedmiokrotnie zaliczył dwucyfrową licz-
bę asyst w meczu ligowym.

Dla lidera radomskiej drużyny nie było 
to jedyne wyróżnienie. Trotter został 
również zawodnikiem, który najczęściej 
przechwytywał piłkę rywalom, notując 
2,1 przechwytów na mecz. Amerykanin 
błyszczał w domowych starciach z Kin-
giem Szczecin i Polskim Cukrem Toruń. 
W obydwu spotkaniach zaliczył po sześć 
przechwytów.

Rozgrywającego docenili również ki-
bice „Smoków". Fani wybrali Trottera 
MVP sezonu w specjalnym głosowaniu. 
Amerykanin otrzymał 59 proc. głosów 
(225) i wyprzedził Fina Carla Lindboma.

Z kolei Robert Witka to debiutant na 
trenerskiej ławce. Swój premierowy se-
zon w nowej roli zakończył na 11. miejscu 
w Energa Basket Lidze. Witka dostanie 
szansę, by kontynuować swoje dzieło 
w Radomiu. – Stawiamy na kontynuację 

i wspólny rozwój – mówi właściciel klubu 
Zbigniew Sitkowski.

Z decyzji władz klubu cieszy się sam 
zainteresowany. – Bardzo się cieszę, 
że właściciele i zarząd klubu obdarzyli 
mnie zaufaniem, i że dzięki temu będę 
mógł nadal rozwijać swój warsztat i swoje 
umiejętności trenerskie w HydroTrucku 
Radom. Pod każdym względem miniony 
sezon wiele mnie nauczył. Cieszę się, że 
moja praca została oceniona pozytywnie. 
Teraz czas na chwilę odpoczynku, ale 
tak naprawdę już zabieramy się do pracy 

przed następnym sezonem – stwierdził 
Witka.

Właściciel klubu, Zbigniew Sitkowski 
ma nadzieję na powrót do złotych lat 
radomskiej koszykówki. Misję odbudo-
wania pozycji HydroTrucku zdecydował 
się więc powierzyć osobie, która była 
z drużyną także w trudniejszych chwi-
lach. – Przeszliśmy przez to wspólnie, 
zahartowaliśmy się w bojach, wiele się 
nauczyliśmy – podkreśla.

SJ

„Smoki” wyróżnione
W Energa Basket Lidze przyszedł czas na wyłonienie czołowych postaci. Obie Trotter został obsypany nagroda-
mi przez fanów i ligę, a Robert Witka otrzymał wyróżnienie od HydroTrucku Radom w postaci kredytu zaufania 
i przedłużenia umowy.
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Radomska biegaczka Martyna Kotwiła 
szlifuje formę przed nadchodzącym se-
zonem letnim. Zimą zawodniczka RLTL 
ZTE Radom nie zaliczyła wielu startów. 
Kotwiłę zobaczyliśmy m.in. w Toruniu 
i Spale, a także na Halowych Mistrzo-
stwach Polski, gdzie sięgnęła po złoty 
medal na swoim koronnym dystansie, 
ustanawiając nowy rekord życiowy w hali. 
Przed startami na stadionie 20-letnia mi-
strzyni Polski w biegu na 200 metrów 
odbyła dwa intensywne zgrupowania. 
W kwietniu radomianka, m.in. wspólnie 
Natalią Wosztyl, trenowała w Hiszpa-
nii. – Razem z trenerką Bożeną Jadczak 
wykonałyśmy solidną pracę – relacjono-
wała dwutygodniowy pobyt na Półwyspie 
Iberyjskim Kotwiła.

Po powrocie do Polski radomianka 
nie miała za dużo czasu na odpoczynek. 
Wspólnie z klubową koleżanką z RLTL 
ZTE przeniosła się do Zakopanego, 
gdzie odbyło się kolejne zgrupowanie. 
Młoda mistrzyni pochwaliła się, że pod-
czas obozu w górach udało jej się pobić 
treningowy rekord. „Jak co roku o tej po-
rze zaliczam sprawdzian 250m. Pomimo 
pogody mało sprzyjającej do szybkiego 

biegania udało się pobiegać życiów-
kę” – napisała na swoim Facebooku.

Tuż po zakończeniu zgrupowania w Za-
kopanem Kotwiła udała się do Poznania. 
Tam, jako ambasadorka polskiej marki 4F, 
gościła na biegu Wings for Life. Ideą tego 
biegu jest pomoc osobom zmagającym się 
z urazami rdzenia kręgowego. Bieg ten 
jest wyjątkowy także dlatego, że biega-
czy goni w nim... meta. Warto dodać, że 
samochodem wyznaczającym linię mety 
kierował sam Adam Małysz.

Jakie są dalsze plany radomskiej mi-
strzyni? Obecnie skupia się na... egzami-
nach maturalnych. Kotwiła, która niedaw-
no ukończyła technikum, nie ma taryfy 
ulgowej, mimo napiętego terminarza star-
tów. W ostatnich dniach czerwca radom-
ską sprinterkę zobaczymy w Lublinie, 
gdzie odbywać się będą mistrzostwa Polski 
do lat 23. Z kolei w dniach 23-25 sierpnia 
Kotwiła będzie broniła mistrzostwa kra-
ju przed własną publicznością. 95. edycja 
mistrzostw Polski odbędzie się bowiem na 
stadionie MOSiR-u przy ul. Narutowicza 
9 w Radomiu.

SJ

Kotwiła szykuje
formę na lato

Martynę Kotwiłę czeka wymagający letni sezon, w trakcie którego rado-
mianka będzie broniła tytułu mistrzyni Polski w biegu na 200 metrów. 
Biegaczka RLTL ZTE Radom obecnie pracuje nad formą.

 SZYMON JANCZYK

Zwycięstwo w meczu z Siarką Tarno-
brzeg definitywnie rozstrzygnie sprawę 
awansu Radomiaka do pierwszej ligi. 
Radomianie w dwóch ostatnich meczach 
mogli znacząco zbliżyć się do promo-
cji, ale wówczas musieliby liczyć także 
na korzystne wyniki innych spotkań. 
Musieliby także pokonać rywali, a do 
tego nie mieli szczęścia. Podopieczni 
Dariusza Banasika w miniony weekend 
w ostatnich sekundach stracili zwycię-
stwo w Siedlcach. „Zieloni” prowadzili 

z Pogonią po golu Patryka Mikity, jed-
nak w doliczonym czasie spotkania go-
spodarze doprowadzili do wyrównania 
za sprawą Pawła Łydkowskiego. Co cie-
kawe, piłkę dogrywał mu… były piłkarz 
Radomiaka, Dariusz Brągiel.

O meczu w Siedlcach czas już jednak 
zapomnieć. Przed sobotnim (11 maja) 
starciem, które będzie zarazem ostatnim 
domowym spotkaniem w tym sezonie, 
w ekipie z Radomia panuje pełna mobi-
lizacja. Siarka wciąż walczy o ligowy byt 
i na pewno nie poda trzech punktów na 
tacy. Kibice nie zakładają jednak inne-

go scenariusza niż 
fetowanie powrotu 
do pierwszej ligi już 
w sobotę. Nie moż-
na się temu dziwić, 
bo podczas 13-let-
niej podróży „Zie-
lonych” po niższych 
ligach, fani Rado-
miaka przemierzyli 
za swoim klubem 
blisko… 80 tys. km.

W ł a ś n i e  t y l e , 
czyli mniej więcej 
dwa okrążenia kuli 
ziemskiej, przemie-
rzył radomski klub 
w drodze na mecze 
wyjazdowe. Rado-
miak w trakcie gry 
w niższych l igach 
zwiedził 83 miejsco-
wości. Najczęściej, 
dziewięciokrotnie, 
radomianie gościli 
w Elblągu. Siedem 
s p o t k a ń  o d b y ł o 
się w Legionowie 

i Warszawie, a sześciokrotnie Radomiak 
gościł w Nowym Dworze Mazowieckim, 
Łodzi, Pruszkowie, Siedlcach i Tarno-
brzegu. W kilku miastach „Zieloni” 
mierzyli się z aż trzema klubami. Miało 
to miejsce w Warszawie (Hutnik, Polo-
nia, Ursus), Rzeszowie (Stal, Resovia 
i Stal Stalowa Wola) czy Łodzi (UKS 
SMS, ŁKS, Widzew). Inną ciekawostką 
jest to, że w Siedlcach i Płocku rado-
mianom przyszło się mierzyć zarówno 
z pierwszym zespołem – odpowiednio 
Pogoni oraz Wisły, jak i... rezerwami 
obydwu klubów.

Radomiak Radom w trakcie eskapad 
po kraju doświadczył wielu przygód. 
Bramkę „Zielonym” strzelił... później-
szy reprezentant kraju. W 2013 roku 
do bramki strzeżonej przez Piotra Ba-
nasiaka trafił Damian Kądzior, obecna 
gwiazda Dinama Zagrzeb. Radomia-
nom z kolei udało się pokonać Bartosza 
Białkowskiego. W Elblągu rezerwowy 
golkiper Polaków z Mistrzostw Świata 
2018, wyciągał piłkę z siatki po strzale 
Marcina Rosłańca. Piłkarze z Radomia 
na swojej drodze spotkali także Roberta 
Lewandowskiego i Jacka Góralskiego.

W trakcie tej wędrówki kibice zawsze 
byli z Radomiakiem. Ponad 200 fanów 
„Zielonych” zameldowało się w Górze 
Kalwarii, gdzie radomianie zainauguro-
wali czwartą ligę w sierpniu 2008 roku. 
Z kolei na pierwszym domowym meczu 
Radomiaka w czwartej lidze stawiło się 
ponad 2000 wiernych kibiców. Ekipę Ja-
cka Magnuszewskiego, bijącą się w bara-
żach o awans do drugiej ligi, dopingowa-
ło ponad 3000 fanów. Do Sandomierza 
udało się ok. 300 fanatyków, którzy 
wspierali swoją drużynę, nawet mimo że 
nie zostali wpuszczeni na stadion. Wart 
wspomnienia jest chociażby wyjazd 
do Lublina, gdzie pojawiło się ponad 
1200 fanów „Zielonych”. Kibicowska 
wiara przez lata nie zmalała – niedawno 
do Łodzi udało się ponad 900 kibiców 
z Radomia.

Wielu z tych, którzy przez lata wspie-
rali Radomiaka na wyjazdach, stawi się 
w sobotę na stadionie MOSiR-u z na-
dzieją na świętowanie awansu. Kibice 
także dołożyli do tego sukcesu swoją ce-
giełkę, a klub tego nie ignoruje. Właśnie 
dlatego ostatnim meczom sezonu towa-
rzyszy hasło #RazemPoAwans.

Za czwartej ligi smak…
Radomiak Radom już w najbliższy weekend może zapewnić sobie awans do pierwszej ligi. „Zieloni” 
wróciliby na zaplecze ekstraklasy po 13 latach przerwy, kończąc tym samym tułaczkę prowadzącą od 
czwartej do drugiej ligi.
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