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Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli zaprasza w niedzielę, 13 stycznia na 

wystawę obrazów Janiny Blicharskiej-Linar „Portret nieoczywisty”.



Gramy dla małych

Oj, będzie się działo – w niedzielę, 
13 stycznia 27. Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Na ulicach 
Radomia na rzecz chorych dzieci 
będzie kwestowało ok. 350 wolonta-
riuszy. Tradycyjne koncerty tym ra-
zem zaplanowano na pl. Corazziego; 
gwiazdą wieczoru będzie Reni Jusis. 
A o godz. 20 wyślemy Światełko do 
Nieba.

 

Mieszkanie Plus
bliżej

Miasto przystąpiło do spółki MDR 
Radom, która w ramach rządowego 
programu Mieszkanie Plus będzie 
budowała mieszkania na wynajem. 
Mają powstać, przy ul. Tytoniowej, 
124 mieszkania.

 

Orszak 
Trzech Króli 2019

Trzej mędrcy – Kacper, Melchior 
i Baltazar już po raz ósmy pokłonili 
się maleńkiemu Jezusowi w żłóbku. 
W ich orszaku – pod hasłem „Tobie, 
Królu i Panie, kłaniają się radomianie” 
– wędrowały przez miasto tłumy.

 

Felieton Adama 
Hildebrandta

Jedzie pociąg z daleka?

 

Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, działa poprzez swoich Autoryzowanych Agentów jako pośrednik kredytowy banków: 

pożyczkowych: Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o., InCredit Sp. z o.o., NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., 
Provident Polska SA, SuperGrosz Sp. z o.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., Rapida Sp. z o.o., CreditStar Sp.z 

umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/
pożyczkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki i/lub wypłaty kwoty 
kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty kredytu/pożyczki. Stan na dzień 14.02.2018 r.

RRSO - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredyty gotówkowe i konsolidacyjne (RRSO 23,41%),  (RRSO 108,79%)

ul. Focha 6  tel. 48 363 02 03 

 
ul. Struga 22  tel. 791 383 806 ul. Traugutta 13 tel. 48 362 44 26

Fines Operator Bankowy RADOM

Oferta wielu banków

Na realizację małych
i dużych marzeń

Wypłata gotówki nawet
w dniu złożenia wniosku



Fot. Szymon Wykrota
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ą
Noworoczny 
koncert w Łaź-
ni. O godz. 18 
w Łaźni (ul. Że-
romsk iego 56) 
rozpoczn ie się 
koncert Jolanty 
Sip z zespołem. 
O p r ó c z  u t wo -
rów autorsk ich 

usłyszymy także piosenki Leonarda 
Cohena, Boba Dylana, Jacquesa Brela, 
Włodzimierza Wysockiego, Jana Kon-
draka, Hanny Lewandowskiej i Piotra 
Selima, Barbary Kondrak, Grażyny 
Lutosławskiej, Jacka Musiatowicza. Ar-
tystka z 20-letnim stażem, współtworzą-
ca Lubelską Federację Bardów, wykona 
piosenki najbardziej lubiane i wyczeki-
wane przez publiczność. Będzie wielo-
barwnie – lirycznie i kabaretowo! Skład 
zespołu: Jolka Sip – śpiew, Piotr Bo-
gutyn – gitara elektryczna, Michał Iwa-
nek – piano, Michał Wąsik – gitara ba-
sowa, Maks Wosk – skrzypce i Krzysztof 
Redas – perkusja. Jolanta Sip jest lau-
reatką Srebrnego Prysznica III Ogólno-
polskiego Turnieju Śpiewających Poezję 
Łaźnia 1996. Wstęp wolny.

Spotkanie z ikoną. O godz. 18 
w filii nr 6 (ul. Kusocińskiego 13) Miej-
skiej Biblioteki Publicznej odbędzie się 
otwarcie wystawy prac radomskich iko-
nografów i uczestników warsztatów iko-
nopisania prowadzonych w KLO im. św. 
Filipa Neri w Radomiu.

Spektakl „Aniołek” w Resur-
sie. „Aniołek” to piękna, pełna miło-
ści i symboli opowieść o nieoczywistej 
obecności drugiego człowieka. Tak 
niezwykła, jak cała historia autor-
ki – podróżniczki, reporterki, dzien-
nikarki, która zginęła w 2002 roku na 
wyspie Bali. Bohaterką „Aniołka” jest 
Karolina. Osoba niemłoda, która – wy-
dawałoby się – swoje w życiu osiągnęła. 
A jednak zdąży jeszcze pochować męża 
(który mimo tego wcale nie stanie się 
w jej życiu mniej obecny), pokochać 
i być kochaną. „Aniołek” to pełna uro-
ku opowieść o oswajaniu śmierci po-
przez miłość, o niewierności i jej kon-
sekwencjach, o kobiecości i o tym... że 
nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od 
nowa. Scenariusz na podstawie powieści 

„Aniołek” Beaty 
Pawlak – Alicja 
Sztylko w opra-
c o w a n i u  d r a -
m at u rg ic z ny m 
Rober ta Stęp -
niewskiego. Re-
ż yser ia Robert 
S t ę p n i e w s k i , 
o p r a c o w a n i e 
muzyczne Mate-

usz Strzelecki, scenografia Danuta Piąt-
kowska-Poręba, Robert Stępniewski. 
Spektakl w wykonaniu aktorów Teatru 
Resursa. Wstęp wolny.

Kabaretowo w sali ROK. O godz. 
18 i 20.30 w sali Radomskiej Orkiestry 
Kameralnej będzie można obejrzeć 
Kabaret Moralnego Niepokoju w pro-
gramie „Tego jeszcze nie grali”. Wstęp 
płatny.


Trzy wystawy w Centrum Rzeź-
by Polskiej w Orońsku. O godz. 14 

w Muzeum Rzeźby Współczesnej od-
będzie się wernisaż wystawy „Tu czy 
tam? Współczesna polska ilustracja dla 
dzieci”. Interaktywny projekt skierowa-
ny do młodego widza, który ma na celu 
w sposób wyjątkowy przekonać jak naj-
większą grupę osób do czytania. Przed-
stawia książkę jako piękny i intrygujący 
przedmiot kultury wizualnej. Wystawie 
towarzyszyć będzie atrakcyjny program 
edukacyjny złożony z lekcji, wykładów 
oraz autorskich spotkań z utalentowany-
mi polskimi ilustratorami i projektanta-
mi graficznymi. Uczestnicy warsztatów 
dowiedzą się, czym jest ilustracja, jak 
powstaje i jaka jest jej rola w koncepcji 
książki obrazkowej. Młody widz będzie 
miał możliwość sprawdzić się jako ilu-
strator oraz utrwalić zdobytą wiedzę 
w kreatywnym zeszycie z zadaniami. 
Natomiast w Galerii Oranżeria, również 
o godz. 14, zaplanowano wernisaż wysta-
wy Tomasza Matuszaka „Napalm Trave-
les. Discover True Holy Land”. Napalm 
Travels to nazwa niecodziennego „biura 
podróży”, które zabierze cię do niegdyś 
wspaniałego miasta Hebron, położone-
go w południowej części Zachodniego 
Brzegu, od lat okupowanego przez Izra-
elskie Siły Obronne (IDF). O tej samej 
godzinie w Galerii Kaplica będzie moż-
na zobaczyć wystawę Krzysztofa Roz-
pondka „Perenne opus”. Na wystawie, 
poza tytułowym cyklem „Perenne opus”, 
zobaczymy również wybór kompozycji 
przestrzennych autora zrealizowanych 
w ramach innych serii.

Teatr Piasku Tetiany Galit-
syny „Królowa śniegu”. Królowa 
Śniegu – jedna z najpopularniejszych 
i ponadczasowych historii dla dzieci 
w zupełnie nowej odsłonie, malowana 
na żywo piaskiem i śniegiem! Początek 
spektaklu o godz. 17 w sali ROK. Wstęp 
płatny.


Wkręć się w muzykowanie. Kuź-
nia Artystyczna zaprasza na kolejne 
spotkanie „Wkręć się w muzykowanie”, 
które jest formą rodzinnych, twórczych 
warsztatów. W ich trakcie dzieci w spo-
sób aktywny doświadczają ciekawych 
przygód, poznając inne kultury i muzykę 
z różnych strony świata. Kolejna podróż 
odkryje przed nami muzyczne zakątki 
karnawałowej Austrii. Usłyszymy naj-
piękniejsze melodie grywane podczas 
koncertów noworocznych, a poprzez 
wspólne tworzenie sami poczujemy się 
jak na wiedeńskim balu! Cykl realizowa-
ny jest we współpracy z Zespołem Szkół 
Muzycznych im. Oskara Kolberga w Ra-
domiu. Prowadzenie: Kinga Bobienko. 
Liczba miejsc ograniczona. Warsztaty 
o godz. 10 i 12 w Kuźni Artystycznej przy 
ul. Daszyńskiego 5. Wstęp: 10 zł – wej-
ście rodzinne (1 dziecko + 1 dorosły). Na 
wydarzenie dostępne są bilety zniżkowe 
wyłącznie dla posiadaczy Karty Rodziny 
Osoby z Niepełnosprawnością.

Spotkanie w k lubie seniora.
O godz. 17 w Domu Kultury „Idalin” 
rozpocznie się spotkanie w klubie se-
niora. Wstęp płatny.

Grandioso w katedrze. O godz. 17 
koncert noworoczny da w katedrze Ra-
domska Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
„Grandioso” pod dyrekcją Dariusza 
Krajewskiego.



Pewnie zastanawiasz się, jak to zrobić? 
Odpowiedź jest prosta – wystarczy, że 
weźmiesz udział w plebiscycie na Miss 
Studniówek 2019, którego organizatorem 
jest Radomska Grupa Mediowa. W jaki 
sposób się zgłosić? Na każdej studniów-
ce, organizowanej przez radomskie szko-
ły ponadgimnazjalne stawi się grupa pra-
cowników RGM; to oni będą poszukiwali 
najpiękniejszych dziewczyn. Wystarczy 
do nich podejść, pozwolić sobie zrobić 
zdjęcie i wypełnić formularz zgłoszenio-
wy. I może za rok to właśnie ty będziesz 
gwiazdą wybiegów w Nowym Jorku, Pa-
ryżu czy Mediolanie! Zdjęcia kandydatek 
będą się regularnie 
pojawiać na porta-
lu CoZaDzien.pl 
w specjalnie dedy-
kowanej zakładce.

W y b ó r  M i s s 
Studniówek 2019 
będz ie  przeb ie -
gał dwuetapowo. 
Pierwszy etap to 
głosowanie za po-
mocą SMS-ów. Koszt jednego SMS 
to 1,23 zł z VAT. A w treści wiado-
mości należy wpisać MISSRADOM.
numerkandydatki. Głosowanie trwa 
od 7 stycznia do 10 lutego 2019 roku. 
Wyniki będzie można sprawdzać na 
bieżąco na portalu CoZaDzien.pl. Za 
pomocą głosowania SMS-owego wyło-
nimy osiem finalistek, które przejdą do 
drugiego etapu. A w nim czekają nas 
bezpośrednie pojedynki w mediach 
społecznościowych. Drugi etap wy-
borów miss potrwa od 12 do 22 lute-
go. A w tym czasie odbędą się starcia 

ćwierćfinałowe, półfinały i wielki finał. 
Wybór najpiękniejszej dziewczyny tego-
rocznych studniówek będzie przebiegał 
za pomocą głosowania na Facebooku 
portalu CoZaDzien.pl.

Wybory Miss Studniówek 2019 to 
poza doskonałą zabawą również cenne 
nagrody. Upominki mamy dla wszyst-
kich zgłaszających się kandydatek. Każ-
da odważna dziewczyna, która weźmie 
udział w zabawie, otrzyma tygodniowy 
karnet do klubu fitness Pop Gym. Nato-
miast Miss i Wicemiss Studniówek 2019 
dostaną nagrody rzeczowe, ufundowa-
ne przez partnerów naszej akcji, m.in. 

Mazowieckie Centrum 
Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia”, klub 
fitness Pop Gym czy 
Miejski Ośrodek Spor-
tu i  Rekreacji .  Do-
datkowo zwyciężczyni 
naszej zabawy, czyli 
Miss Studniówek 2019 
przejdzie automatycz-
nie do finału wyborów 

Miss Polonia 2019 – Ziemia Radomska 
i będzie miała szansę na pójście w ślady 
Aleksandry Górak, która przed rokiem, 
wygrywając nasze regionalne elimina-
cje, została I Wicemiss Polonia 2018.

Teraz to właśnie ty możesz pójść w jej 
ślady! Dlatego nie zastanawiaj się ani 
chwili, tylko szukaj nas na studniówce 
i zgłoś się do naszej zabawy! To nic nie 
kosztuje, a możesz przeżyć przygodę ży-
cia i właśnie podczas swojej studniówki 
rozpocząć karierę w modelingu!



ń


Tej wyjątkowej nocy przyszli maturzyści zapominają o nauce – w ubie-

głą sobotę rozpoczęły się w Radomiu studniówki. A jeśli jesteś atrakcyj-

ną, pełną uroku, wyjątkową młodą kobietą i zjawisz się na jednej z ra-

domskich studniówek, możesz zostać Miss Studniówek 2019 i rozpocząć 

karierę w świecie modelingu, mediów i show-biznesu.
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Stowarzyszenie szuka osób – zwią-
zanych w Radomiem, energicznych, 
aktywnych, z głowami pełnych pomy-
słów – które chciałyby znaleźć swoje 
miejsce w organizacji społecznej. Wszel-
kie informacje będzie można zdobyć na 
spotkaniu otwartym, które odbędzie się 
w niedzielę, 13 stycznia o godz. 17 w Na-
szej Szkapie (ul. Dowkontta 2).

Projekty Stowarzyszenia Droga Mlecz-
na są już dobrze znane w Radomiu. To 
cieszące się dużą popularnością spacery, 
dzięki którym zwiedzamy miasto mniej 
i bardziej znanymi ścieżkami. To także 
Salony Drogi Mlecznej, podczas których 
fachowcy i przedstawiciele różnych 
dziedzin poruszają ważne dla miasta te-
maty (np. smog, lotnisko, rozwój miasta, 
oferta kulturalno-turystyczna itp.). To 
dzięki stowarzyszeniu w Naszej Szkapie 
organizowane są Tandem Language 
Evening, podczas których rozmowy przy 
poszczególnych stolikach prowadzone są 
w różnych językach. 



Wejdź na

Drogę Mleczną

Po dwóch latach od pojawienia się 

w przestrzeni miasta stowarzyszenie Droga 

Mleczna zaprasza radomian do współpracy.

Janina 
Blicharska-
-Linar 
(1934-2004) 
urodziła się 
w Lubli-
nie, żyła 
i tworzyła 
w Krakowie, 
ale poprzez 
rodzinę 
była mocno 

związana także z Radomiem. W Rado-
miu bywała bardzo często, tu została 
pochowana.

Jej malarska pasja zrodziła się 
w Krakowie. Wiedzę o sztuce artystka 
zdobywała u prof. krakowskiej ASP 
Mariana Konarskiego. Zajmowała się 
głównie malarstwem, a także batikiem, 
grafiką i pisaniem ikon.

Jej prace były prezentowane na po-
nad 30 wystawach, m.in. w Towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 
w Piwnicy pod Baranami, w Dworku 
Białoprądnickim.

Teraz twórczość Janiny Blicharskiej-
-Linar postanowiło przypomnieć grono 
jej krakowskich i radomskich przyjaciół. 
W Muzeum Witolda Gombrowicza we 
Wsoli będzie można obejrzeć blisko 20 
obrazów tej artystki.

Wernisaż uświetnią przyjaciele 
malarki: Dorota Ficoń – aktorka Teatru 
Witkacego w Zakopanem i Łucja Czar-
necka – sopranistka, prof. Akademii 
Sztuk Teatralnych w Krakowie. Akom-
paniament: Jerzy Chruściński, zastępca 
dyrektora Teatru Witkacego, twórca 
muzyki do ponad stu spektakli.

Otwarcie wystawy zaplanowano na 
godz. 17. Wstęp wolny.

Dojazd z Radomia do Wsoli 
bezpłatnym autobusem z przystanku 
Chrobrego/Czysta (kierunek: Micha-
łów), zbiórka o godz. 16.20. Powrót 
ok. godz. 18.30.



Portret

nieoczywisty

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli za-

prasza w niedzielę, 13 stycznia na wystawę 

obrazów Janiny Blicharskiej-Linar „Portret 

nieoczywisty”.

Fo
t. 

M
W

G 
w

e W
so

li





3PIĄTEK – CZWARTEK 11-17 STYCZNIA 2019 AKTUALNOŚCI

 Ł

W tym roku WOŚP gra pod hasłem 
„Pomaganie jest dziecinnie proste – gra-
my dla małych dzieci bez focha”. Pienią-
dze, które uda się zebrać podczas te-
gorocznego finału, będą przeznaczone 
na zakup sprzętu dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych.

– Zapraszam wszystkich. Bądźmy ra-
zem, grajmy wszyscy z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy do końca świata 
i jeden dzień dłużej – apeluje prezydent 
Radosław Witkowski.

Radomski Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy odbędzie się na pl. 
Corazziego przed urzędem miejskim. 
Koncerty rozpoczną się o godz. 14.30; 
zagrają radomskie zespoły, m.in. JMS 
Band, Mistrz i Małgorzata czy Cichosza. 
Gwiazdą wieczoru będzie Reni Jusis, 
która wystąpi o godz. 19.

– Na samym placu też wiele będzie się 
działo. Swój udział zapowiedzieli m.in. 
Sprężyści i Radomskie Klasyki oraz klub 
4x4 – wylicza Bartosz Bednarczyk, szef 
radomskiego sztabu WOŚP. – Z kolei 
w Łaźni urządzimy sklepik z gadżetami 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Tradycyjnie odbędzie się także zbiór-
ka krwi, będzie można zostać dawcą 
szpiku, zbadać sobie poziom cukru we 
krwi czy wzrok. Nie zabraknie atrakcji 
dla aktywnych – w ramach radomskiego 
finału stowarzyszenie Biegiem Radom! 
organizuje Bieg WOŚP 2019 „Policz się 
z cukrzycą”.

Jak mówi szef sztabu Bartosz Bednar-
czyk, na ulicach Radomia od samego 
rana kwestować będzie ok. 350 wolonta-
riuszy, wśród nich także prezydent Ra-

dosław Witkowski i wiceprezydent Jerzy 
Zawodnik. – Szczególnie miło wspomi-
namy ubiegłoroczny finał, podczas któ-
rego udało się zebrać rekordową w Ra-
domiu sumę – ponad 336 tys. zł. To tylko 
pokazało, że radomianie mają wielkie 
serca i potrafią je otwierać, aby poma-
gać najmłodszym pacjentom – przyznaje 
Radosław Witkowski.

W tym roku Witkowski zdecydował 
się przekazać na aukcję w ramach Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy swój 
szczęśliwy krawat, w którym składał 
przyrzeczenie na prezydenta miasta. Bę-

dzie go można wylicytować w niedzielę. 
Natomiast pozostałe licytacje odbędą 
się w sobotę, 12 stycznia od godz. 20 
w restauracji Winowajcy.

Radomska Grupa Mediowa jest 
partnerem radomskiego finału WOŚP. 
W związku z tym Sylwia Pysiak i Mi-
chał Tarnowski będą współprowadzić 
koncerty na pl. Corazziego, a TV 
Dami będzie przez cały dzień towarzy-
szyła Orkiestrze. Na licytację przezna-
czyliśmy współprowadzenie poranne-
go pasma Radia Rekord „Obudź się”. 
Natomiast połowa dochodu z reklam 

wyemitowanych w niedzielę przez 
Dami zostanie przekazana na konto 
WOŚP.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat ra-
domianie na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy przekazali – za 
pośrednictwem kwestujących i biorąc 
udział w licytacjach – ponad 3 mln zł. 
W tym samym czasie do radomskich 
szpitali trafił sprzęt wart ponad 3,5 
mln zł. W ubiegłym roku WOŚP kupi-
ła dla Radomskiego Szpitala Specjali-
stycznego sprzęt o wartości blisko 800 
tys. zł. Urządzenia otrzymały dwa od-
działy: neonatologii i dziecięcy. – Do-
staliśmy dwa urządzenia wielofunk-
cyjne typu Panda; potrzebne są do 
reanimacji i resuscytacji noworodków. 
Dodatkowo są wzbogacone o kardio-
monitory, które rejestrują pracę serca 
noworodków, podają zapis EKG, a tak-
że mierzą saturację. Te urządzenia po-
siadają również funkcje pielęgnacyjne. 
Umożliwiają zmierzenie i zważenie 
dziecka bez konieczności przenosze-
nia go – chwali „pandy” Bogusława 
Jemioł-Wojakowska, kierownik od-
działu neonatologii Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego. – Otrzy-
maliśmy również lampy do fototerapii, 
dzięki którym można skrócić pobyt no-
worodka na oddziale. Służą też do le-
czenia żółtaczki. Ponadto trafił do nas 
aparat Infant Flow do nieinwazyjnego 
wspomagania oddechu u noworodków. 
Ze sprzętu korzystamy codziennie, co 
pokazuje, że żadna złotówka się nie 
zmarnowała.

Oddział dziecięcy otrzymał ultrasono-
graf, który umożliwia wykonanie badań 
kardiologicznych u małych pacjentów.

ł
Oj, będzie się działo – w niedzielę, 13 stycznia 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na uli-

cach Radomia na rzecz chorych dzieci będzie kwestowało ok. 350 wolontariuszy. Tradycyjne koncerty 

tym razem zaplanowano na pl. Corazziego; gwiazdą wieczoru będzie Reni Jusis. A o godz. 20 wyślemy 

Światełko do Nieba.
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W ubiegły piątek pięć koszalińskich 
gimnazjalistek świętowało w tzw. pokoju 
zagadek urodziny jednej z nich. Po godz. 
17 w lokalu wybuchł pożar; ogień poja-
wił się w poczekalni. Przyczyną pożaru 
był prawdopodobnie ulatniający się gaz 
z rozszczelnionej butli, którymi ogrzewa-
no obiekt. 15-latki śmiertelnie zatruły się 
czadem. Z zamkniętego pokoju próbował 
je ratować 25-letni pracownik escape ro-
omu, ale nie zdołał pokonać ściany og-
nia. Z ciężkimi poparzeniami trafił do 
szpitala.

Jeszcze w piątek minister spraw we-
wnętrznych i administracji zarządził 
kontrole przeciwpożarowe we wszyst-
kich escape roomach w kraju. Na terenie 
powiatu radomskiego warunki bezpie-
czeństwa pożarowego w tzw. pokojach 
zagadek strażacy sprawdzali już w sobotę 
rano. W powiecie prowadzone są dwa ta-
kie lokale.

Jak udało nam się ustalić, w obu przy-
padkach nie stwierdzono nieprawidło-
wości. Jak powiedział nam Krzysztof 
Maj, właściciel radomskiej Tkalni Za-
gadek, „kontrola przebiegła bez proble-
mu”. – Żaden ze sprzętów znajdujących 
się w naszym lokalu nie budził zastrze-
żeń. Również drogi ewakuacyjne były 
prawidłowo oznaczone. A naszym goś-

ciom zapewniamy możliwość wyjścia 
z pokoju w każdym momencie gry – prze-
konuje Krzysztof Maj.

Także bez zastrzeżeń przebiegła kon-
trola w drugim z lokali typu escape room 
działających na terenie miasta. – W na-
szym escape roomie mamy cztery rodza-

je zabezpieczeń. Pierwszy z nich to kod 
wyświetlany na monitorze. Uczestnicy 
zabawy w sytuacji kryzysowej mogą 
wprowadzić wyświetlony kod do zamka, 
otwierając drzwi i jednocześnie kończąc 
grę. W przypadku awarii prądu, urządze-
nie i tak zadziała. Ma niezależne zasila-
nie, a kod na wypadek takiej awarii moż-

na znaleźć w kopercie bezpieczeństwa. 
Ta znajduje się wraz z gaśnicą i apteczką 
w każdym pokoju zagadek – opowiada 
nam Mateusz Wierzbicki, właściciel My-
stery House. – Jeśli z jakiegoś powodu 
ta forma zabezpieczeń zawiedzie, przy 
drzwiach znajduje się klucz do zamka. 
W ostateczności można wybić szybę 
w drzwiach. Każde z naszych pomiesz-
czeń ma drzwi z szybą.

W czasie gry uczestnicy są cały czas 
obserwowani przez obsługę za pośredni-
ctwem kamer. – Monitoring jest zarazem 
elementem gry i umożliwia, na prośbę 
uczestników, udzielanie ewentualnych 
podpowiedzi. Jednocześnie zapewnia 
możliwość czuwania na bieżąco nad bez-
pieczeństwem graczy – tłumaczy Mateusz 
Wierzbicki. – Lokal jest też wyposażony 
w dodatkową dużą gaśnicę i apteczkę, 
a droga ewakuacyjna oznaczona jest flu-
orescencyjną farbą. Przy wejściu do loka-
lu każdy może zapoznać się z ogólnymi 
zasadami bezpieczeństwa i instrukcją po-
stępowania w przypadku pożaru. Ponad-
to odwiedzający, zanim rozpoczną grę 
i zostaną zamknięci w pokoju zagadek, 
przechodzą szkolenie, które przeprowa-
dza nasza obsługa.




W żadnym z funkcjonujących na terenie powiatu radomskiego escape roomie nie stwierdzono nieprawid-

łowości. Kontrole w lokalach tego typu przeprowadzono w całej Polsce na polecenie ministra Joachima 

Brudzińskiego po ubiegłopiątkowej tragedii w Koszalinie.

Zmienia się sposób przesyłania infor-
macji o uzyskanych w poprzednim roku 
dochodach. – W tym roku pracodawcy 
informacje o dochodach zatrudnionych 
przez siebie osób za ubiegły rok wysyłają 
do urzędu skarbowego wyłącznie elek-
tronicznie – informuje Radosław Sło-
niewski, naczelnik Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Radomiu. – Informacje 
PIT-8C, PIT-11, PIT-R przekazywane 
mają być do urzędu skarbowego do 31 
stycznia. Natomiast termin na przesła-
nie informacji podatnikowi nie zmienia 
się i jest to nadal koniec lutego.

Każdy, kto do tej pory wypełniał 
roczny PIT-37 lub PIT-38, zostanie 
zwolniony z tego obowiązku, ponie-
waż na podstawie danych z Krajowej 
Administracji Skarbowej, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych i rejestru 
PESEL zeznanie podatkowe wypełni za 
podatnika urząd skarbowy. Specjalnie 
do tego celu została stworzona nowa 
usługa „Twój e-PIT”. Elektroniczny 
formularz będzie dostępny na portalu 

podatkowym już od 15 lutego. Po zalo-
gowaniu się na portalu podatnik będzie 
mógł zweryfikować i zaakceptować bez 
zmian zeznanie, poprawić np. zmienić 
organizację pożytku publicznego, któ-
rej chce przekazać 1 proc. podatku, 
uzupełnić o dane, których nie ma urząd 
skarbowy (np. ulgi i odliczenia). Twój 
e-PIT będzie można także odrzucić 
i rozliczyć się samodzielnie. Natomiast 
w sytuacji, gdy podatnik nie zrobi nic 
z zeznaniem, które przygotował dla nie-
go urząd i nie rozliczy się samodzielnie, 
wówczas PIT 30 kwietnia zostanie auto-
matycznie zaakceptowany.

Możliwość rocznego rozliczenia PIT 
dotyczyć będzie podatników rozliczają-
cych się: indywidualnie, wspólnie z mał-
żonkiem, w sposób przewidziany dla 
osób samotnie wychowujących dzieci. 
W kolejnym roku z takiego ułatwienia 
będą mogli skorzystać także podatnicy 
prowadzący działalność gospodarczą.






Koniec z wypełnianiem zeznań podatkowych. W tym roku za podatni-

ków zrobi to urząd skarbowy. Również Krajowa Administracja Skarbowa 

informuje, że w związku z udostępnieniem nowej usługi „Twój e-PIT” 

nastąpią istotne zmiany dla płatników.

– Strażacy udzielają wsparcia na 
pisemną prośbę dyrektora szkoły lub 
zarządcy terenu złożoną na sekretariat 
miejskiej komendy PSP. Do prośby 
należy dołączyć zgodę na pobór wody 
i zgodę właściciela terenu na wylanie 
lodowiska – wyjaśnia Konrad Neska, 
rzecznik Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Warunkiem 
wylania lodowiska jest wyrównanie 
nawierzchni, usypanie band z piasku lub 
śniegu, ewentualnie ustawienie barierek.

Pomoc udzielana jest po uzgodnio-
nym wcześniej terminie przy sprzyjają-
cych warunkach atmosferycznych.



Zrobią lód

Radomscy strażacy pomagają przy organi-

zacji lodowisk w ramach akcji „Bezpieczne 

lodowiska 2019”.

Wydział ochrony środowiska i rolni-
ctwa informuje, że z przyczyn technicz-
nych, do odwołania, zawieszony zostaje 
odbiór dużego zużytego sprzętu poprzez 
infolinię 2222 333 00 firmy Elektroeko.

Elektrośmieci można bezpłatnie 
oddać w Punkcie Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych przy ul. 
Witosa 96 od poniedziałku do piątku 
w godz. 10-18 i w soboty w godz. 9-18. 
Czasowe punkty działają: w każdą 
pierwszą sobotę miesiąca w godz. 9-15 
na parkingu przed UM u zbiegu ulic 
Kilińskiego i Staszica, w drugą sobotę 
w godz. 9-15 na parkingu przed Lecler-
ciem i w trzecią sobotę na parkingu 
przed UTH przy ul. Chrobrego.



Starego sprzętu

nie odbiorą

Do odwołania zawieszony został odbiór zu-

żytego sprzętu elektronicznego i elektrycz-

nego z gospodarstw domowych.
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MDR Radom to spółka celowa, zało-
żona w marcu przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego Nieruchomości. Zgodnie 
z decyzją rady miejskiej miasto przystą-
piło do niej, wnosząc jako udział nieza-
budowaną działkę przy ul. Tytoniowej, 
za dawnym browarem Saskiego o po-
wierzchni ponad 8600 m. BGK Nieru-
chomości wybrał ją spośród czterech za-
proponowanych przez miasto lokalizacji.

– W tej chwili, po zawiązaniu się spół-
ki celowej, BGK powinien jak najszybciej 
wystąpić o odwieszenie procedury wyda-
nia warunków zabudowy. My te warunki 
zabudowy jesteśmy gotowi wydać dosłow-
nie w ciągu kilku tygodni – mówi wice-
prezydent Konrad Frysztak.

Przy ul. Tytoniowej mają powstać dwa 
bloki, z boksami garażowymi i miejscami 
parkingowymi. Mieszkania mają mieć 
powierzchnię od 24 do 70 metrów kwa-
dratowych. Szacunkowa wartość plano-
wanej inwestycji to 24, 5 mln zł.

Przypomnijmy: Radom jest jednym z 16 
miast w Polsce, gdzie mają powstać lokale 
w ramach rządowego programu Miesz-
kanie Plus. List intencyjny w tej sprawie 
władze miasta podpisały z Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego w 2016 roku.

– Długo czekaliśmy na ostateczne 
decyzje, ale cieszę się niezmiernie, że 
wreszcie się udało. Wszystkie zadania, 
jakie zostały przed nami postawione, są 
wykonane i teraz wszelkie kwestie zwią-
zane z realizacją programu Mieszkanie 
Plus są już po stronie BGK Nierucho-
mości. Mam nadzieję, że bank jak naj-
szybciej przystąpi do realizacji inwestycji, 

tak aby wkrótce te mieszkania mogły być 
oferowane młodym radomianom – mówi 
prezydent Radosław Witkowski.

Witkowski zadeklarował gotowość 
współpracy z BGK Nieruchomości przy 
dalszej realizacji w Radomiu programu 
Mieszkanie Plus.

Prezydent podkreśla, że wciąż aktu-
alne są plany miasta dotyczące budowy 
mieszkań na wynajem w ramach pro-
gramu Radom dla Młodych. – Chcę, by 
w tym roku spółka RTBS Administrator 

przystąpiła do prac. I mam nadzieję, że 
nowa rada miejska będzie chciała reali-
zować ten program – zauważa Witkow-
ski. – Tym bardziej, że zarówno ja, jak 
i mój kontrkandydat w wyborach prezy-
denckich – poseł Wojciech Skurkiewicz 
mówiliśmy w kampanii o tym, że należy 
budować mieszkania na wynajem. Jeste-
śmy na to gotowi. Bo nowoczesne miasto 
musi posiadać odpowiedni zasób miesz-
kań na wynajem, aby stworzyć możliwość 
osiedlania się.


ż

Miasto przystąpiło do spółki MDR Radom, która w ramach rządowego 

programu Mieszkanie Plus będzie budowała mieszkania na wynajem. 

Mają powstać, przy ul. Tytoniowej, 124 mieszkania.

Firma otrzymała już od Agencji Roz-
woju Przemysłu zezwolenie na prowadze-
nie działalności gospodarczej na działce, 
którą ARP odkupiła od miasta. – Pod-
strefa Radom to 34 firmy, które prowa-
dzą działalność gospodarczą na terenach 
TSSE Euro-Park Wisłosan i zainwe-
stowały dotychczas prawie miliard zło-
tych. Zatrudnienie w nich znalazło 2800 
osób – mówi Dariusz Śliwowski, wicepre-
zes ARP. – Teraz do tego grona dołącza 
Erkado, jeden z największych i najbar-
dziej rozpoznawalnych producentów sto-
larki drzwiowej w naszym kraju. To firma 
nie tylko z ogromnym potencjałem, ale 
także z tradycjami i rodzinną kulturą pra-
cy, kontynuowaną przez trzy pokolenia. 
Cieszę się, że wspólnie z samorządem po-
trafimy tworzyć dobry klimat dla przed-
siębiorców. Inwestycja Erkado pokazu-
je, że nasza współpraca przynosi dobre 
efekty i jest, mam nadzieję, zwiastunem 
kolejnych wspólnych sukcesów.

Erkado to producent skrzydeł drzwio-
wych i ościeżnic. Swój zakład na Woś-
nikach zamierza uruchomić w 2022 
roku. – Bardzo się cieszę z planowanej 
inwestycji. Decyzja firmy Erkado o ulo-
kowaniu zakładu w naszym mieście jest 
potwierdzeniem, że Radom to bardzo 
atrakcyjna lokalizacja dla dużych, bizne-
sowych przedsięwzięć. Zwracam też uwa-
gę na bardzo dobrą współpracę z Agen-
cją Rozwoju Przemysłu, dzięki której 
możemy dziś mówić o dużej inwestycji 
i wielu nowych miejscach pracy – zauwa-
ża prezydent Radosław Witkowski. – De-

klarujemy oczywiście dalszą otwartość na 
współpracę z inwestorem. Jednocześnie 
zapraszamy do Radomia kolejne firmy, 
którym będziemy oferować tereny w ob-
rębie Wólki Klwateckiej, gdzie chcemy 
stworzyć kolejną dzielnicę przemysłową.

Firma Erkado zainwestuje 31 mln zł 
i w pierwszej fazie zatrudni około 40 osób, 
ale jak zapowiada jej prezes Zbigniew Ko-
złowski, w kolejnych etapach zatrudnienie 
wzrośnie nawet do ponad 300 osób. – In-
westycja w Radomiu jest wielką szansą 
do dalszego rozwoju całej grupy Erkado. 
Decyzja o realizacji w tym mieście tego 
przedsięwzięcia została podjęta na pod-
stawie korzystnej lokalizacji Radomia na 
mapie Polski, ale także z powodu istnieją-
cego rynku pracy, na którym są dostępni 
wykwalifikowani specjaliści. Dzięki tej 
inwestycji firma Erkado zwiększy swój 
potencjał produkcyjny,co przełoży się na 
wzrost udziału w rynku zarówno w Pol-
sce, jak i na świecie, a także zapewni do-
datkowe miejsca pracy dla mieszkańców 
Radomia i okolic. Mam nadzieję, że mar-
ka Erkado w Radomiu dołączy do grona 
pracodawców przyciągających najlepszych 
absolwentów i specjalistów – mówi Zbi-
gniew Kozłowski.

Firma będzie poszukiwała do pracy 
m.in. informatyków, specjalistów z zakre-
su robotyki, operatorów maszyn CNC. 
Gotowa jest także przygotowywać do 
pracy osoby nieposiadające wymaganych 
kwalifikacji.



ą
300 nowych miejsc pracy stworzy w Radomiu firma Erkado, która planu-

je budowę na Wośnikach swojego zakładu produkcyjnego.

– To ważne miejsce z tego względu, że 
północna część miasta dynamicznie się 
rozwija i w tym miejscu ruch jest bardzo 
duży. Roboty budowlane rozpoczęliśmy 
we wrześniu i zgodnie z terminem zostały 
zakończone 15 grudnia – mówi wicepre-
zydent Konrad Frysztak.

Zgodnie z projektem została skory-
gowana geometria skrzyżowania, w tym 
łuki na „zawrotkach”. Został również 
wydłużony pas do lewoskrętu z ul. 
Mieszka I, a na wlocie w ul. Królowej Ja-
dwigi powstał wydzielony pas do skrętu 
w prawo. W ramach przeprowadzonych 
prac została poprawiona też geometria 
przejść dla pieszych i przejazdów rowe-
rowych. Na specjalnych bramownicach 
zamontowano światła dostosowujące się 
do natężenia ruchu. Każdy pas ma także 
swój sygnalizator. Dzięki zainstalowaniu 
pętli indukcyjnych system automatycznie 
wykryje zbliżającego się rowerzystę. Po-
nadto w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
przy całym skrzyżowaniu wymieniono 
oświetlenie.

– Skrzyżowanie u zbiegu ulic Mieszka 
I, Królowej Jadwigi i Brzustowskiej nale-
żało do najniebezpieczniejszych w Rado-

miu. Dziękuję władzom miasta za to, że 
wsłuchali się w głosy mieszkańców osied-
la Michałów, którzy prosili o interwencję. 
Wspólnie z radomianami chcemy budo-
wać miasto przyjazne. Radom musi być 
bezpieczny i to bezpieczeństwo – podob-

nie jak na skrzyżowaniu ulic Mireckiego, 
Szarych Szeregów i Wernera – poprawili-
śmy. Mam nadzieję, że dzięki tej przebu-
dowie do żadnych tragicznych wypadków 
w tym miejscu nie dojdzie – mówi radna 
Marta Michalska-Wilk.

– Obiecywaliśmy, że będziemy po-
prawiać bezpieczeństwo w różnych 

częściach miasta i że Radom będzie po 
prostu przyjaźniejszym miejscem do 
życia i to robimy. Przy tej okazji bardzo 
się cieszymy, że rada miejska podjęła 
mądrą decyzję i przyjęła budżet. Dzię-
ki temu tego typu inwestycji będziemy 
mogli realizować więcej – uważa Ma-
teusz Tyczyński, dyrektor Kancelarii 
Prezydenta.

Wiceprezydent Konrad Frysztak za-
powiada, że to nie koniec inwestycji ma-
jących na celu poprawę bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego. – Wkrót-
ce zostanie przebudowane skrzyżowanie 
ulic Maratońskiej i Dębowej. W tym 
miejscu może nie dochodzi do zdarzeń 
z ofiarami, ale problemem jest kwestia 
włączenia się do ruchu dla osób wyjeż-
dżających z Dębowej. To bardzo kolizyj-
ny punkt i również chcemy go przebudo-
wać, aby móc zmienić organizację ruchu 
wokół cmentarza w okresie Wszystkich 
Świętych – mówi Frysztak.

Prace przy budowie sygnalizacji świet-
lnej na Michałowie kosztowały niewiele 
ponad 1,3 mln zł.



łż
Nowa sygnalizacja świetlna u zbiegu ulic Mieszka I, Królowej Jadwigi i Brzustowskiej już działa. Przebudo-

wane skrzyżowanie na Michałowie jest po odbiorze technicznym.
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Prezydent Radosław Witkowski klu-
czyki od dacii dokkera wręczył w ostatni 
piątek roku Maryli Rybińskiej, prezes Ra-
domskiego Towarzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami. Auto będzie wykorzystywane 
w codziennej pracy schroniska. A to tylko 
część działań, jakie prowadzi magistrat na 
rzecz bezdomnych zwierząt. – W tym roku 
wyremontowaliśmy, za 130 tys. zł, boksy 
w schronisku – przypomina prezydent Ra-
dosław Witkowski. – A w ciągu ostatnich 
kilku lat na poprawę warunków bytowania 
zwierząt wydaliśmy 500 tys. zł. Oczywiście 
co roku rezerwujemy w budżecie miasta 
pieniądze na rzecz schroniska. W ubie-
głym roku było to blisko 900 tys. zł, a na 
ten rok mamy już zapisaną kwotę 1 mln zł.

Samochód w pracy schroniska jest nie-
zbędny. Ułatwia m.in. dowożenie karmy. 
Również dzięki niemu zwierzęta będą 
mogły być bezpiecznie transportowane 
np. do lecznic weterynaryjnych. – Jeste-

śmy ogromnie wdzięczni i dziękujemy 
prezydentowi za to, że znalazł pieniądze 
na nowy samochód. Ten, który mieliśmy 
do tej pory, służył nam 12 lat. I nie na-
daje się już do eksploatacji – przyznaje 
Maryla Rybińska.

W schronisku przy ul. Witosa przebywa 
obecnie 560 zwierzaków. Radomskie To-
warzystwo Opieki nad Zwierzętami i wła-
dze miasta wciąż apelują o przemyślane 
adopcje bezdomnych zwierząt. – Jedno-
cześnie dziękujemy też wszystkim ludziom 
dobrego serca, którzy bezinteresownie 
przekazują dary w postaci karmy czy ma-
teriałów, którymi można wykładać wnętrza 
boksów. Oczywiście zachęcamy do tego, 
aby w miarę możliwości nadal wspierać 
schronisko. W styczniu przeprowadzimy 
tradycyjną zbiórkę żywności dla radom-
skiego schroniska – zapowiada prezydent.






Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ma nowy samochód. Auto, które 

kosztowało ponad 50 tys. zł, kupiło miasto.
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Korowody upamiętniające wędrów-
kę i pokłon Mędrców ze Wschodu przed 
nowo narodzonym Jezusem organizowane 
są w Polsce w uroczystość Objawienia Pań-
skiego od 2005 roku. W tym roku w tych 
największych jasełkach na świecie wzięło 
udział aż 751 miejscowości w Polsce i 22 za 
granicą. W Radomiu Orszak Trzech Króli 
odbył się po raz ósmy – pod niezmiennym 
hasłem „Tobie, Królu i Panie, kłaniają 
się radomianie”. A że pogoda, jak na tę 
porę roku, była łaskawa, uliczne jasełka 
zgromadziły tysiące radomian. Najpierw 
jednak w kościele farnym odprawiona 
został uroczysta msza święta. W południe 
ordynariusz diecezji radomskiej ks. bp 
Henryk Tomasik odmówił z zebranymi na 

Rynku modlitwę Anioł Pański. Uczestni-
cy orszaku mogli założyć barwne korony 
i wziąć śpiewniki z kolędami, by móc bar-
dziej czynnie włączyć się w kolędowanie. 
Na Rynku został odczytany edykt cesarza 
Augusta o spisie powszechnym; to dlatego 
Józef i brzemienna Maryja musieli wyru-
szyć do Betlejem. W wędrówkę – przez 
centrum miasta – udali się też radomia-
nie. Prowadzili ich – stosownie do oko-
liczności ucharakteryzowani i jadący na 
koniach – trzej królowie: Kacper, Mel-
chior i Baltazar. Mędrcom ze Wschodu 
towarzyszyli Rycerze Kolumba, którzy co 
roku organizują radomski orszak, człon-
kowie Bractwa Kurkowego oraz szwadron 
radomski 11 Pułku Ułanów Legionowych.

Po drodze, jak co roku, uczestnicy 
orszaku mogli zobaczyć przygotowane 

przez uczniów jasełkowe scenki, zwią-
zane z narodzeniem Chrystusa: „Grzech 
pierworodny”, „Na dworze króla Hero-
da”, „W gospodzie” i „Poruszenie wśród 
pasterzy”. Na pl. Corazziego stanęła 
szopka z Maryją, Józefem i Dzieciąt-
kiem, któremu zarówno Trzej Królowie, 
jak i wszyscy wędrujący z nimi złożyli po-
kłon. Najmłodszych uczestników orszaku 
szczególnie zainteresowała zagroda ze 
zwierzętami.

– Od początku chodzimy w orszaku, 
z całą rodziną. To z jednej strony mani-
festacja mojej wiary, a z drugiej bardzo 
fajna zabawa, jeśli tak mogę powiedzieć. 

Dzieci, choć z roku na rok starsze, nie 
wyobrażają sobie, żebyśmy w uroczystość 
Trzech Króli nie wzięli udziału w orsza-
ku – powiedziała nam pani Urszula, któ-
ra w Orszaku Trzech Króli szła z mężem 
Adamem i córkami: Wiktorią i Gabrie-

lą. – Poza tym to wspaniała – i chyba je-
dyna taka publiczna – okazja, by wreszcie 
pośpiewać kolędy.

Kolędy śpiewano także i na pl. Coraz-
ziego. A na zmarzniętych czekała gorąca 
herbata.


Trzej mędrcy – Kacper, Melchior i Baltazar już po raz ósmy pokłonili się maleńkiemu Jezusowi w żłóbku. W ich orszaku – pod 

hasłem „Tobie, Królu i Panie, kłaniają się radomianie” – wędrowały przez miasto tłumy.

Zd
ję

cia
: S

zy
m

on
 W

yk
ro

ta



7PIĄTEK – CZWARTEK 11-17 STYCZNIA 2019 LUDZIE I STYLE



8 PIĄTEK – CZWARTEK 11-17 STYCZNIA 2019WOKÓŁ NAS

Poeta, pisarz i felietonista, uważany za 
jednego z najwybitniejszych przedstawi-
cieli nurtu chłopskiego w literaturze, 
zwanego również autentyzmem; współ-
założyciel i członek grupy literackiej 
Barbarus.

Jan Boles ław Ożóg urod z i ł  s ię 
1 marca 1913 roku w Nienadówce, koło 
Sokołowa Małopolskiego, w rodzinie 
miejscowego organisty. „Dzieciństwo 
miałem niezwykłe. Przebiegało mi ono 
na wsi, Ojciec co wieczora grał w izbie 
na fisharmonii, a co rano słyszało się go 
z otwartego szeroko pobliskiego kościo-
ła, gdzie zasiadał do organów...” – wspo-
minał po latach. Po zakończeniu nauki 
w miejscowej szkole powszechnej, Jan 
Bolesław, jako jeden z nielicznych ze wsi, 
poszedł do gimnazjum w Rzeszowie. Po 
maturze wstąpił do Seminarium Du-
chownego w Przemyślu, ale szybko zro-
zumiał, że kapłaństwo nie jest mu pisane. 
Przeniósł się do Krakowa – na wydział 
filologii polskiej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego; tu uzyskał tytuł magistra.

Zadebiutował w 1937 roku – w organie 
autentystów „Okolica Poetów” Stanisła-
wa Czernika; ukazał się wtedy debiu-
tancki tomik Ożoga „Wyjazd wnuka”. 
Rok później wydał „Arkusz poetycki”, 
a w 1939 roku tomik „Ogier i mako-
lągwa”. Po wybuchu II wojny świato-
wej wrócił do Nienadówki. Pracował 
w gospodarstwie ojca i w lesie. Wkrótce 
związał się z konspiracją i zaczął pisać 
teksty do akowskiej prasy – sokołowskie-
go „Oracza”, kolbuszowskiego „Wiaru-

sa” i rzeszowskiego „Na Posterunku”. 
Zamieszczał tam również wiersze, 
zebrane potem w cykl „Romans z ka-
rabinem”, który nie zdążył ukazać się 
drukiem przed nadejściem frontu. Od 
jesieni 1943 do czerwca 1944 roku uczył 
też na tajnych kompletach gimnazjal-
nych w Nienadówce, Trzebusce i Turzy.

W lipcu 1944 roku Jan Bolesław Ożóg 
wyruszył na ochotnika z oddziałem bojo-
wym w ramach akcji „Burza” kolbuszow-
skiego obwodu AK „Kefir”. Brał udział 
w zwycięskiej bitwie z Niemcami pod 
Porębami Kupieńskimi – 1 sierpnia 1944.

Po wyzwoleniu Ożóg był jednym z or-
ganizatorów gimnazjum w Sokołowie 
Małopolskim, a potem nauczycielem 
języka polskiego w tej szkole. Po roz-
wiązaniu Armii Krajowej przystąpił do 
struktur Wolność i Niezawisłość, dla-
tego zainteresował się nim kolbuszow-
ski Urząd Bezpieczeństwa. Zagrożony 
aresztowaniem, jeszcze w 1945 roku 
wyjechał do Radomia. Tu podjął pracę 
w  Pa ń s t wow y m 
Liceum im. Jana 
K o cha now s k ie -
go. W Radomiu 
spędzi ł pięć lat. 
Należał do Klubu 
Społeczno-Lite-
rackiego, a swoje 
wiersze recytował 
na  spot k a n iach 
organizowanych 
przez Instytut Na-
ukowo-Społeczny 
lub na wieczorach 
czwartkowych To-
warzystwa Przy-
jaciół Sztuk Pięk-
nych. W naszym 
mieście poeta wy-
dał dwa pierwsze 
powojenne tomiki 
w iersz y :  „K raj” 
i „Jej Wielki Wóz”.

W 1950 roku Ożóg przeniósł się do 
Bochni, a rok później zamieszkał wraz 
z rodziną w Krakowie, poświęcając się 
pracy literackiej. Powstały wówczas 
znaczące dla jego twórczości tomy poe-

zji „Dzikie jabłka” (1964), „Kalectwa” 
(1968) i „Ziemia wielkanocna” (1969), 
a także głośne powieści: „Ścigani” 
(1956), „Kula” (1958) i „Bracia” (1969).

Do Radomia Jan Bolesław Ożóg przy-
jechał ponownie w 1973 roku – na spot-
kanie z czytelnikami podczas Radom-
skich Dni Książki Pisarzy Kielecczyzny, 
zainicjowanych przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną. Od tej pory był częstym goś-
ciem Radomskiej Wiosny Literackiej 
(w 1977, 1978, 1979, 1984 i 1985 roku). 
Przez władze radomskie został uhono-
rowany odznaką „Za zasługi dla woje-
wództwa radomskiego” oraz pamiątko-
wymi medalami Jana Kochanowskiego 
i Józefa Grzecznarowskiego.

Dorobek Ożoga jest imponujący – kil-
kanaście tomów poezji (ostatni – „Gdy 
wilk pije piwo” wydał w 1980 roku), 
opowiadania, szkice literackie, powieści 
i wspomnienia. Autor liryki nastrojowo-
-refleksyjnej o kolorycie wiejskim, na-
wiązującej do pogańskich korzeni Pol-
ski. W późniejszym okresie twórczości 
skłaniał się w stronę pełnego obrazów 
profanacji, frenezji, erotyki i okrucień-
stwa katastrofizmu oraz surrealizmu, do 
końca pozostając jednak wiernym auten-
tyzmowi. Jego wiersze przesiąknięte są 
elementami krytyki globalizmu i świata 
industrialnego. Laureat nagrody pań-
stwowej oraz nagród ministra kultury 
i miasta Krakowa.

Jan Bolesław Ożóg zmarł po długiej 
i ciężkiej chorobie 28 lutego (według 

innych źródeł – 1 marca) 1991 roku. Zo-
stał pochowany na krakowskim Cmenta-
rzu Rakowickim.




Kilkudziesięciu patronów radomskich ulic i placów to osoby wielce dla Radomia – jego historii, życia politycz-
nego, gospodarki, kultury – zasłużone. W wielu przypadkach jest jednak tak, że dowiadujemy się, kim byli, 
w momencie nazwania ich imieniem ulicy, a potem o ich wyjątkowości zapominamy.
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Ulica Jana Bolesława

Ożoga
Wólka Klwatecka

Równoległa do ul. gen. Franciszka Ksawerego Christianiego, 

prostopadła do ul. ks. Jana Ziei
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Już ponad trzy lata minęły od zakończenia remontu radomskiego 

dworca, peronów i tunelu dworcowego. Teoretycznie wszystko gra. 

Teoretycznie, bo o jednej rzeczy zapomniano. O wyświetlaczach na 

peronach, które ułatwiłby podróżowanie nie tylko zwykłym pasażerom, ale 

i głuchoniemym. Te, które funkcjonowały wcześniej na radomskim dworcu, 

zostały zdemontowane, a nowych – mimo zapewnień, że na radomskiej 

stacji zostaną zamontowane w pierwszej kolejności – wciąż brak. Kiedy 

zatem na radomski dworzec wróci normalność?

– Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na montaż systemów 

dynamicznej informacji pasażerskiej na stacjach i przystankach w całej 

Polsce. Ogólnopolski przetarg ma być ogłoszony około połowy tego roku. 

Radom ma być jednym z miast, w których system będzie zainstalowany 

w pierwszej kolejności – zapewniał w 2017 roku Karol Jakubowski, 

ówczesny rzecznik prasowy PKP PLK. Kolejarze zapewniali wtedy, że 

system wyświetlaczy peronowych ma być gotowy w 2018. Coś jednak 

poszło nie tak (a może tylko ja się mylę i to było standardowe kolejowe 

opóźnienie). W lipcu 2017 roku PKP PLK ogłosiły przetarg na przygotowanie 

ogólnopolskiego systemu. Termin składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu był dwukrotnie zmieniany. Początkowo 

planowano go na 11 sierpnia, ostatecznie minął dopiero 2 października 

2017 roku. W trakcie realizacji okazało się jednak, że kolejarze tradycyjnie 

się nie wyrobili. Początkowe założenie, że realizacja projektu przewidziana 

jest na lata 2018-2020 pokazała kolejną nieudolność. Tak jakby kolejarze 

przegapili pierwszy rok nadzoru nad planowaną inwestycją. Tym bardziej, 

że ostatecznie kolejarze zapewniali, że na wyświetlacze poczekamy do 

2019 roku. I co z tego wyszło? Mamy 2019 rok, a wyświetlaczy, jak nie było, 

tak nie ma. Może zatem najwyższy czas, aby tupnąć nóżką i pogonić 

kolejarzy do pracy? W końcu czemu to Radom i jego mieszkańcy przez 

brak nadzoru nad tym, co spółki kolejowe wyprawiają, ma być zawsze 

poszkodowany? Czy naprawdę aż tyle lat musi trwać zakup kilku 

obustronnych wyświetlaczy i systemu do ich obsługi, aby pasażerom 

ułatwić życie? A może trzeba – do czasu rozstrzygnięcia ogólnopolskiego 

przetargu – tymczasowo zamontować wcześniej zdemontowany system?

Dziennikarze mogą pytać o to, kiedy wreszcie system informacji 

na radomskim dworcu się pojawi, mogą być zwyczajnie w świecie 

upierdliwi, a kolejni rzecznicy mogą odpowiadać podając kolejne 

daty, które później i tak są przesuwane. Co zatem zrobić, aby to, co 

zostało odebrane radomianom, wróciło na swoje miejsce? Przecież 

rząd dobrej zmiany potrafi w mig rozwiązać wszystkie problemy. To 

tylko nieudolni poprzednicy ze wszystkim się ociągali. I nie piszę tego 

z ironią. Niezależnie od sympatii politycznych chyba każdy się zgodzi, 

że obecna władza w swoich działaniach jest skuteczna. Nieważne, czy 

owe zmiany popieramy, czy nie. Dlatego też zacząłem wiercić dziurę 

w brzuchu naszym przedstawicielom w Warszawie. Sprawą już się zajął 

poseł Andrzej Kosztowniak, który złożył kolejną interpelacją do ministra 

infrastruktury w sprawie wyświetlaczy na radomskim dworcu PKP. 

Samemu postępowaniu ma się przyjrzeć również wicemarszałek senatu 

Adam Bielan. I szczerze mówiąc mam nadzieję, że przynajmniej w tym 

przypadku pokażą swoją skuteczność. Bo przecież to poprzednicy nie 

umieli dotrzymać terminów. Jeśli zatem obecna władza pokaże, że potrafi 

coś przyspieszyć, szczerze pogratuluję skuteczności. Jeśli natomiast znów 

coś nie wyjdzie i będziemy musieli na normalność czekać kolejne lata, 

sam będę ową nieskuteczność wytykać przy każdej okazji i przy każdych 

wyborach. Zatem, dobra zmiano, życzę powodzenia. Wprowadźmy 

program Wyświetlacz Plus.
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SMACZNEGO 

POMIDORY NADZIEWANE 
SAŁATKĄ Z KUSKUSU

SKŁADNIKI
– 2 łyżki jogurtu

– 1/4 szkl. kaszy kuskus

– 1/4 papryki czerwonej

– 50 g szynki konserwowej

– 1/2 cebulki

– 1/2 łyżki posiekanej natki pietruszki

– 1 ząbek czosnku

– 2 duże pomidory

– sól, pieprz

PRZYGOTOWANIE
Kuskus przygotuj wg przepisu na 

opakowaniu. Paprykę i szynkę pokrój 

w kostkę. Posiekaj cebulę, szczypiorek 

i czosnek. W każdym pomidorze 

(powinny być dość duże i równe) zetnij 

wierzch, wydrąż miąższ, delikatnie 

oprósz solą w środku. Kuskus, paprykę, 

szynkę, cebulę i czosnek wymieszaj 

z majonezem, dopraw solą i pieprzem. 

Napełnij pomidory sałatką. Podawaj 

ze świeżym pieczywem, udekorowane 

natką pietruszki.

SAŁATKA CEZAR

SKŁADNIKI
– 1 główka sałaty rzymskiej

– 1 podwójna pierś z kurczaka

– 1 średniej wielkości bagietka

– 4 łyżka startego parmezanu

– 1 łyżka oliwy z oliwek

– sól i pieprz do smaku

Sos sałatkowy: 2 ząbki czosnku, 

2 łyżki majonezu, 2 łyżeczki musztardy, 

1 łyżeczka soku z cytryny lub octu 

winnego, sól i pieprz do smaku

PRZYGOTOWANIE
Sałatę opłucz i osusz papierowym 

ręcznikiem. Porwij ją palcami i wrzuć 

do większego naczynia. Umyj mięso 

i oczyść z niepotrzebnych błon. Natrzyj 

oliwą, dopraw solą i pieprzem. Rozgrzej 

patelnię i usmaż w całości pierś na 

małym ogniu. W razie konieczności 

podlej pierś oliwą z oliwek lub olejem. 

Pokrój bagietkę w drobną kostkę 

i podsmaż na tym samym oleju, na 

którym był smażony kurczak. W trakcie 

smażenia grzanek posyp je odrobiną 

przeciśniętego przez praskę czosnku 

i ziół prowansalskich.

Przeciśnij przez praskę czosnek, połącz 

go z majonezem. Dodaj musztardę, 

sok z cytryny lub ocet winny. Dopraw 

do smaku solą i pieprzem. Całość 

dokładnie wymieszaj. W oryginalnej 

recepturze sałatki znajduje się również 

sos worcestershire, jeżeli go nie 

masz – możesz z niego zrezygnować.

Na koniec zetrzyj parmezan – najlepiej, 

jeśli zrobisz to na tarce o dużych oczkach. 

Pokrój kurczaka i dodaj do naczynia 

z sałatą. Wrzuć do środka grzanki, polej 

sosem i posyp startym serem.

Po bieganiu lub jeździe na rowerze, 
wypij czarną kawę i odczekaj 30 minut 
do posiłku. Taki zabieg sprawi, że kwasy 
tłuszczowe będą dłużej krążyć w krwio-
obiegu, a organizm będzie mógł spalić 
ich więcej.

Prowadź dziennik treningowy. No-
tuj w nim, jakie ćwiczenia wykonujesz, 
jakie wybierasz obciążenie czy jak długi 
dystans pokonałeś. Nie zapomnij rów-
nież na koniec każdej sesji zapisać, jak 
bardzo jesteś zmęczony. Możesz użyć w 
tym celu subiektywnej, dziesięciostop-
niowej skali. Pomoże ci to kontrolować 
postępy.

Praca siedząca? Co 20-30 minut 
postaraj się wziąć kilka głębokich od-
dechów, napinaj przy tym mocno mięś-
nie brzucha i przytrzymuj przez kilka 
sekund, taki prosty zabieg sprawi, że 
zmniejszysz ryzyko wystąpienia bólów 
kręgosłupa.

Czujesz ból mięśni po ciężkim tre-
ningu? Zakwasy! Pamiętaj jednak, że 
to nie sprawka kwasu mlekowego, a mi-
krouszkodzeń komórek. Popularne piwo 
nie pomoże; znacznie skuteczniejszy bę-
dzie masaż z olejkiem mentolowym.

Jeśli twój harmonogram jest strasznie 
napięty i nie masz czasu na spędzanie 
wielu godzin w klubie fitness, ogranicz 
się do jednego ćwiczenia – przysiadów. 
Angażują bardzo dużą grupę mięśnio-
wą i wywołują skurcz izometryczny w 
prawie całym ciele. To jedno ćwicze-
nie sprawia, że pracujesz nad stopami, 
łydkami, udami, pośladkami, plecami, 
brzuchem, klatką piersiową, a nawet ra-
mionami.

Silne mięśnie brzucha potrafią wytwo-
rzyć duże ciśnienie śródbrzuszne. Dzię-
ki temu twoje możliwości siłowe zwięk-
szą się nawet o 30 proc., a przy okazji 
zmniejszysz ryzyko wystąpienia bólów 
kręgosłupa.

Podczas treningu słuchaj muzyki.
Dobra piosenka dopinguje do działania. 

Badania naukowe pokazują, że osoby 
słuchające muzyki w trakcie wykony-
wania ćwiczeń mogły prowadzić aktyw-
ność dłużej i o większym natężeniu w 
porównaniu do osób, które muzyki nie 
słuchały.

Jeśli masz dużą nadwagę lub prob-
lem z kolanami/stawami skokowymi, 
zamiast joggingu lub spaceru na bieżni 
wybierz rower stacjonarny. Odciąża dol-
ną część ciała, co sprawia, że obciążenie 
na te stawy jest znacznie mniejsze. Jeśli 
trudno ci się rozstać z porannym joggin-
giem, wybierz miękkie podłoże (trawę) i 
stosuj specjalne, amortyzujące wkładki 
do butów.

Jeśli intensywnie ćwiczysz, nie wycie-
raj potu ręcznikiem. Pozwól niech sam 
odparuje. Tylko wtedy może skutecznie 
usuwać ciepło i chłodzić twoje ciało.

Pamiętaj, by podczas wykonywania 
brzuszków ugiąć nogi w stawach bio-
drowych i kolanowych, oraz by uno-
sić ciało jedynie o 30 proc., skracając 
odległość między mostkiem a miedni-
cą. Jeśli podczas ćwiczeń wyprostujesz 
nogi i będziesz przechodził do siadu, 
zaangażowanie mięśni brzucha będzie 
minimalne, a większość pracy przejmą 
mięśnie biodrowo-lędźwiowe. Może to 
dodatkowo sprzyjać bólom pleców w 
odcinku krzyżowo-lędźwiowym (tzw. 
bólom krzyża), szczególnie u osób pro-
wadzących siedzący tryb życia i u kobiet 
często chodzących na obcasach.

Trenujesz regularnie? Pamiętaj o 
wprowadzaniu modyfikacji w swoim 
planie. Organizm błyskawicznie przy-
zwyczaja się do powtarzalnych wysiłków. 
Zmiany to klucz do sukcesu.

Jeśli dużo siedzisz w pracy, zainwestuj 
w piłkę fitnessową. Każdego dnia po-
staraj się siedzieć na niej przez 30 minut. 
Możesz w tym czasie oglądać telewizję, 
czytać książkę lub pracować przy kom-
puterze. Niestabilna piłka uruchomi 
drobne mięśnie stabilizujące tułów. 

Sprzyja to niwelowaniu 
zmian przeciążeniowych 
kręgosłupa.

Pracujesz dużo przy 
komputerze? Daj odpo-
cząć oczom; co godzinę 
rób chwilę przerwy, staraj 
się patrzeć za okno – na 
horyzont. Już po 30 se-
kundach mięśnie odpo-
wiadające za akomodację 
będą zrelaksowane i goto-
we do dalszej pracy.

Pamiętaj, że ciemne 
pieczywo nie musi być 
zdrowe. Zwykle jest bar-
wione miodem lub kar-
melem. Zwróć uwagę na 
skład i wybieraj to z mąki 
pełnoziarnistej oraz żyt-
niej.

Nie kupuj wody sma-
kowej, bo zwykle zawiera 
puste kalorie. Zrób ją sam. 
Do wody mineralnej wciś-
nij cytrynę i/lub grapefrui-
ta. W razie konieczności 
możesz dodać odrobinę 
stewii.

Soki owocowe zamień na te wa-
rzywne, jednodniowe. Pamiętaj, że 
nawet ten zdrowy – 100-procentowy sok 
owocowy zawiera naturalne cukry. Są 
one tak samo kaloryczne i niebezpiecz-
ne, jak zwykły cukier. Te warzywne za-
wierają znacznie mniej niebezpiecznych 
kcal, a są równie bogate w witaminy, mi-
nerały i błonnik.

Produkty light i o obniżonej zawar-
tości tłuszczu wcale nie muszą być diete-
tyczne. Zwykle znacznie większym prob-

lemem są zawarte w nich węglowodany 
proste, które sprzyjają nadwadze.

Pijasz alkohol? Nigdy nie łącz go 
z sokiem grapefruitowym. Zawarte w 
nim substancje wpływają hamująco na 
enzymy metabolizujące wysokoprocen-
towe trunki. To sprawia, że organizm 
trudniej sobie z nim radzi, szybciej się 
upijasz, jednocześnie syndrom dnia na-

stępnego jest znacznie silniejszy. Z tego 
samego powodu nie popijaj leków sokiem 
grapefruitowym – nasila ich działanie.

Jesteś na diecie? Kup małe talerze, 
w ten sposób oszukasz nieco mózg.
Udowodniono, że taki zabieg optycznie 
zwiększa nasz posiłek, co sprawia, że 
wydaje ci się, że jesz więcej niż w rze-
czywistości.

Owoce i warzywa z jadalną skórką 
najlepiej myć pod bieżącą wodą przez 
minimum 30 sekund. Warto również 
zastosować specjalną szczotkę z delikat-
nego włosia, dzięki temu pozbędziesz się 
nawet 95-98 proc. drobnoustrojów, które 
mogą znajdować się na tych produktach.

Jeśli ciężko ci wytrwać w diecie, za-
planuj raz w tygodniu ulubiony posi-
łek – odrobina ciasta, porcja lodów czy 
kawałek pizzy. Dodatkowe kalorie od 
czasu do czasu nie zamienią się od razu 
w tłuszcz, a pozwolą ci zapomnieć na 
chwilę o reżimie żywieniowym. Twój 
mózg odpocznie, a ty wrócisz z nowym 
zapałem do jadłospisu.

Masz ochotę na słodycze? Staraj się 
unikać tych, które łączą w sobie dużą 
dawkę węglowodanów prostych i tłusz-
czów – jak czekolada. Znacznie lepszym 
wyborem będą np. lody.

Stosujesz słodzik? Zamień go na 
stewię. Jest równie słodka, bezkalorycz-
na i nie zawiera aspartamu, który może 
być potencjalnie niebezpieczny dla zdro-
wia. Pytaj o nią w sklepach ze zdrową 
żywnością.

Nieregularny i zbyt krótki sen spra-
wia, że organizm zmniejsza ilość lepty-
ny, która reguluje twój apetyt. Sprawia 
to, że jesteś bardziej głodny i jesz więcej 

w ciągu dnia. Pamiętaj – powinieneś sy-
piać około 7-8 godzin na dobę.

Zadbaj, by twoje posiłki były aro-
matyczne. Udowodniono, że przyjem-
ny zapach zmniejsza apetyt i sprawia, że 
spożywasz mniej jedzenia.

Ń



Dieta, trening, regeneracja – w internecie znajdziemy dziesiątki artykułów i porad, które pomagają za-

dbać o ciało i zdrowie. Zdarza się jednak, że ilość wiedzy jest tak przytłaczająca, że trudno przełożyć to na 

codzienną praktykę. Czasem znacznie lepiej sprawdzają się proste sposoby, które praktycznie podpowia-

dają, jakie zmiany wprowadzić w życiu, by skutecznie o siebie zadbać.
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Celem gry jest uzupełnienie pozostałych pól planszy cyframi od 1 do 9 
(po jednej cyfrze w każdym polu). Każda z wpisywanych cyfr może wystąpić 
tylko raz w każdym z wierszy, kolumn i obszarów.





źródło: twojapogoda.pl
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-3˚/-6˚
t. odczuwalna -8˚ C
ciśnienie 1021 hPa
wilgotność 85%

Piątek

2˚/-1˚
t. odczuwalna -3˚ C
ciśnienie 1012 hPa
wilgotność 91%

Sobota

3˚/1˚
t. odczuwalna -2˚ C
ciśnienie 1000 hPa
wilgotność 94%

Niedziela

3˚/3˚
t. odczuwalna -2˚ C
ciśnienie 986 hPa
wilgotność 88%

Poniedziałek

3˚/-2˚
t. odczuwalna -2˚ C
ciśnienie 1009 hPa
wilgotność 79%

Wtorek

4˚/3˚
t. odczuwalna -1˚ C
ciśnienie 1004 hPa
wilgotność 87%

Środa

3˚/3˚
t. odczuwalna -3˚ C
ciśnienie 1010 hPa
wilgotność 75%

Czwartek
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Mecz nie rozpoczął się dobrze dla 
radomianek. Mimo asa serwisowego 
Alicji Grabki, rywalki szybko obję-
ły prowadzenie. Radomka ponownie 
przeważała przy stanie 6:5, kiedy sku-
tecznym blokiem popisała się Izabela 
Bałucka. Potem Karolina Piśla zaser-
wowała dwa asy, a po serii jej udanych 
zagrywek gospodynie prowadziły już 
10:6. Podopieczne trenera Jacka Skroka 
zniwelowały tę przewagę. Kolejnego asa 
dołożyła Grabka, która doprowadziła 
do remisu 13:13. Kluczem do zwycię-
stwa dla wrocławianek były jednak trzy 
skuteczne bloki. W końcówce seta asy 
zagrały jeszcze Bałucka i Julita Molen-
da, ale nie wystarczyło to, by przechylić 
szalę na naszą korzyść.

W drugiej partii przez długi czas 
trwała wyrównana walka. Po chwili z re-
misu 2:2 zrobiła się przewaga – 6:4 dla 
Radomki. Nasze siatkarki prowadziły 
nawet trzema „oczkami”, ale znów dał 
o sobie znać blok wrocławianek, dzięki 
któremu gospodynie odwróciły wynik 
i wygrywały 11:9. Radomianki odpłaciły 
się rywalkom w podobnym stylu. Seria 
punktowa naszej drużyny, w której po-
mógł blok Kubackiej, zakończyła się 
przy wyniku 14:11. Wtedy jednak go-
spodynie doprowadziły do remisu, a po-
tem as Łozowskiej dał im prowadzenie. 
W końcówce seta obydwa zespoły punk-
towały blokiem. Skuteczna na siatce była 
m.in. Natalia Skrzypkowska, która do-
prowadziła do remisu 1:1.

Trzecią partię lepiej rozpoczęły wroc-
ławianki, ale radomianki odwróciły wy-
nik. Dwukrotnie blokiem zatrzymała 
rywalki Alicja Grabka, a raz Gabriela 
Ponikowska, co dało prowadzenie 8:5. 
Ważne punkty zdobyła Julita Molen-

da. Najpierw popisała się dobrym blo-
kiem, a potem zagrała drugiego w tym 
meczu asa i było 13:9. Niespodziewanie 
podopieczne Jacka Skroka roztrwoniły 
przewagę. Volley doprowadził do remi-
su 16:16. Rywalki zagrały też asa, na co 
odpowiedziała Brittany Abercrombie, 
zdobywając punkt blokiem. Nasze za-
wodniczki znów pokazały opanowanie 
i wygrały seta 25:23.

Ostatnia odsłona gry została zdomi-
nowana przez Radomkę. Początek ry-
walizacji był jednak bardzo wyrównany. 
Wymiana punkt za punkt trwała przez 
większość seta. W tym czasie Julita Mo-
lenda zdążyła po raz trzeci zdobyć punkt 
bezpośrednio z pola zagrywki. Dobry 
blok Soni Kubackiej był częścią serii, po 

której radomianki uzyskały sześć punk-
tów przewagi. Podopieczne Jacka Skro-
ka nie wypuściły już tej przewagi z rąk, 
dobrze kończyły kontry i zakończyły 
mecz wygrywając 25:18.

Kolejnym rywalem radomianek w Li-
dze Siatkówki Kobiet będzie Chemik 
Police. Z mistrzyniami Polski zagramy 
w środę, 16 stycznia na wyjeździe.

#Volley Wrocław – E. Leclerc 
Radomka Radom 1:3 (25:22, 25:27, 
23:25, 18:25)

Radomka: Szczepańska 17, Skrzyp-
kowska 15, Kubacka 8, Bałucka 7, Grab-
ka 4, Biała 4, Drabek (libero) oraz Mo-
lenda 7, Abercrombie 5, Ponikowska 4, 
Samul (libero)

ż


Zacięty i wyrównany – tak można opisać mecz E. Leclerc Radomki Radom 

we Wrocławiu. Radomianki pokonały Volley Wrocław 3:1 i zgarnęły trzeci 

komplet punktów w tym sezonie. Najlepszą zawodniczką spotkania została 

Natalia Skrzypkowska.

Zimowe mistrzostwa różnią się 
od letnich tym, że są rozgrywane na 
krótkim, czyli 25-metrowym basenie. 
Podczas zawodów, które odbyły się 
w Lublinie, Paulina Nogaj wygrała wy-
ścigi „motylkiem” na 100 i 200 metrów. 
Na 50 metrów zajęła czwarte miejsce.

Jednocześnie prowadzona była kla-
syfikacja Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski, czyli do 23 lat. W tej kategorii 
Paulina Nogaj triumfowała aż cztero-
krotnie. Radomianka była najszybsza 
w stylu motylkowym na 50, 100 i 200 
metrów oraz w rywalizacji na 100 
metrów stylem zmiennym. Sukcesem 
był też młodzieżowy rekord Polski, 
który Paulina Nogaj ustanowiła na 100 
metrów stylem motylkowym.

W Lublinie wystartowały też sztafety 
Wodnika Radom, zdobywając brązo-
we medale w kategorii młodzieżowej. 
W składzie radomianek w wyścigu 
4x100 stylem dowolnym były: Adrianna 
Mendyk, Aleksandra Przybysławska, 
Magdalena Sońta i Paulina Nogaj. 
Natomiast po brąz w sztafecie 4x100 
metrów stylem zmiennym popłynęły 
Renata Wietrzyńska, Paulina Nowak, 
Adrianna Mendyk i Paulina Nogaj.



Medale
na basenie
Paulina Nogaj z Wodnika Radom mistrzynią 

Polski w stylu motylkowym. Radomianka 

wygrała rywalizację na dwóch dystansach 

podczas tzw. zimowych mistrzostw kraju.

Bieg WO-
ŚP-u otwiera 
noworoczne 
zmagania 
radomskich 
biegaczy. Impre-
za rozpocznie 
się o godz. 16. 
Start i meta 
zawodów będzie 

znajdować się na pl. Konstytucji 3 
Maja. – W tym roku przenieśliśmy nieco 
naszą bazę, aby nie kolidować z innymi 
imprezami, które tego dnia odbywać 
się będą w naszym mieście – tłumaczy 
Tadeusz Kraska, prezes stowarzyszenia 
Biegiem Radom!. – Zmieniliśmy trochę 
trasę i teraz zawodnicy będą mieli do 
pokonania dwie 2,5-kilometrowe pętle 
w centrum naszego miasta. Dzięki temu 
nie będzie na trasie zeszłorocznych 
nawrotek i, moim zdaniem, spowoduje 
to większy porządek i brak chaosu wśród 
uczestników.

– Przy zapisach wykonaliśmy kolejny 
ukłon w stronę uczestników, zmieni-
liśmy bowiem limit wiekowy. W biegu 
WOŚP-u może wystartować każdy, 
kto ukończył 10 lat. Oczywiście, osoby 
niepełnoletnie muszą mieć zgodę 
rodziców – wyjaśnił Tadeusz Kra-
ska. – Dodatkowo limit czasowy nie jest 
wyśrubowany i pozwoli na pokonanie 
trasy w tempie marszu, dlatego do star-
tu zachęcam wszystkich. Liczymy, że 
w tym roku pobijemy rekord frekwencji.

Opłata startowa pobierana przez 
organizatorów – różna, w zależności od 
kolejności zapisów – będzie przekazana 
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy na zakup pomp insulino-
wych dla kobiet w ciąży.



Pobiegną

dla WOŚP
W niedzielę, 13 stycznia już po raz 12. 

w naszym mieście odbędzie się Bieg Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Środkowy pomocnik to jeden z naj-
większych talentów w akademii Legii 
Warszawa. 18-latek zaczynał swoją 
karierę w Zorzy Kowala, potem trafił 
do Młodzika Radom, gdzie wypatrzyli 
go skauci Legii. Z nią zagrał m.in. 
w młodzieżowej Lidze Mistrzów.

Jesienią młody zawodnik grał w re-
zerwach Legii w trzeciej lidze. Wyróż-
niał się na tyle, że trener Ricardo Sa 
Pinto postanowił w nagrodę zaprosić go 
na obóz przygotowawczy z pierwszym 
zespołem. Mistrzowie kraju przygoto-
wują się do wiosennej części rozgrywek 
i obrony tytułu w Portugalii.

Młodego zawodnika chwali jego tre-
ner, Piotr Kobierecki. – Karbownikowi 
należy się szansa. To przebojowy za-
wodnik, którego nie nazwałbym jeszcze 
dojrzałym, ale ma wielkie perspektywy 
i musi zaznajomić się z piłką na wyż-
szym poziomie – mówił w rozmowie 
z portalem legia.net.

Szansa od Sa Pinto pozwala mieć na-
dzieję, że wiosną zobaczymy Karbowni-
ka na boiskach Ekstraklasy.



Talent
z Kowali
Michał Karbownik, wychowanek Zorzy 

Kowala, pojechał na obóz z mistrzem Polski, 

Legią Warszawa.

W meczu gwiazd rywalizowały dru-
żyny Wschodu i Zachodu. W tej drugiej 
w pierwszej połowie w rolę coacha 
wcielił się prezydent Radomia. – Z tym 
coachem to oczywiście przesada – śmiał 
się Radosław Witkowski. – Ale rzeczy-
wiście trener musi mieć oczy doo-
koła głowy. Trzeba pilnować zmian, 
odpowiednio wprowadzać na boisko 
kolejnych zawodników. W takim meczu 
każdy chce przecież zagrać.

Po zmianie stron ekipę Zachodu 
poprowadził Marcin Kotowski. – Prezy-
dent został wezwany do zajęć służbo-
wych. Ale przekazał mi uwagi, z któ-
rych najważniejsza dotyczyła wyniku. 
Mamy wygrać! – powiedział Marcin 
Kotowski, organizator imprezy.

I choć walka z teamem prezydenta to 
trudne zadanie, drużyna Wschodu, którą 
prowadził dyrektor Zespołu Szkół Eko-
nomicznych Rafał Walczak stawiła zacię-
ty opór. W obu zespołach grali i uczest-
nicy ligi RNBA, i gwiazdy Orkiestry. 
Wśród nich byli znani sportowcy i artyści, 
ludzie muzyki i filmu. – Może nie mam 
bajecznej techniki, ale biegam najszyb-
ciej – zapewniał Hiroaki Murakami.

A Sebastian Wątroba, znany 
z serialu „W11 – wydział śledczy” czy 
„Komisariat”, podkreślił, że żadnego 
dochodzenia w Radomiu nie musi 
prowadzić. – Każdy z nas chętnie bierze 
udział w takich akcjach. Warto po-
magać i trzeba pomagać. To cudowne 
uczucie – stwierdził.

Wyniki zbiórki organizatorzy ogłoszą 
za kilka dni. Ale wiadomo, że część 
darów przekazanych przy okazji meczu 
będzie jeszcze licytowanych w niedzie-
lę, podczas ogólnopolskiego już Finału 
WOŚP. A to, że pomoc dla potrzebu-
jących można łączyć z dobrą zabawą 
i rekreacją, tylko zachęca do udziału 
w charytatywnej akcji.

Mecz wygrała drużyna Zachodu, ale 
tylko 67:65.



Charytatywny
mecz gwiazd
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

rozpoczął się w Radomiu w ubiegłą niedzielę 

od meczu gwiazd. 
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Oficjalnie do Radomia nie trafił 
jeszcze żaden nowy piłkarz, ale dwóch 
zawodników wróciło do „Zielonych”. 
Jednym z nich jest Peter Mazan, który 
wyleczył kontuzję i jest gotowy do walki 
o pierwszy skład. Z kolei wypożyczenie 
Jakuba Wróbla do Garbarni Kraków za-
kończyło się wraz z końcem roku. – Na 
ten moment Jakub Wróbel jest piłka-
rzem Radomiaka i musi się stawić na 
pierwszym treningu. Będziemy z nim 
rozmawiać; możliwe, że już w pierw-
szym tygodniu jego sprawa się rozstrzyg-
nie – mówi trener Dariusz Banasik.

Jak informuje „Dziennik Polski”, 
krakowski klub chętnie nadal korzystał-
by z usług snajpera, z czym Radomiak 
prawdopodobnie nie będzie robił prob-
lemów.

Zespół opuści kilku innych zawodni-
ków. Jesienią zawiedli Łukasz Pietroń 
i Mateusz Zając. Obaj grali głównie 

w rezerwach Radomiaka, obaj otrzy-
mali zgodę na poszukiwanie nowego 
klubu. Zając obecnie przebywa na te-
stach w drugoligowej Resovii. Wcześ-
niej zespół opuścili piłkarze latem 
przesunięci do rezerw – Simon Colina 
i Karol Hodowany. W poniedziałek, 14 
stycznia, odbędzie się pierwszy trening 
zespołu. Po nim lista transferowa może 
się wydłużyć.

Choć transferowy ruch obrał kierunek 
jednostronny, na celowniku radomskie-
go klubu znalazł się obrońca Legii War-
szawa, Łukasz Turzyniecki. Defensor 
występował głównie w rezerwach sto-
łecznej drużyny. W kwietniu ubiegłego 
roku zerwał więzadła krzyżowe w ko-
lanie i od tego czasu nie zagrał jeszcze 
żadnego spotkania. Teraz rehabilitacja 
dobiega końca i 24-latek chce wrócić na 
boisko. Przed kontuzją był ważną posta-
cią rezerw Legii, jednak te występują 

tylko w trzeciej lidze. Zawodnik mierzy 
wyżej, a oprócz Radomiaka ma oferty 
z klubów pierwszej ligi.

– Obserwując Turzynieckiego od 
czasu juniora, mogę powiedzieć, że to 
gracz, który wybił się zwłaszcza dzięki 
ciężkiej pracy i zasługuje na szansę na 
poważnym poziomie. Solidna gra w de-
fensywie, wybieganie i dobra motoryka 
sprawiają, że trenerzy mogą na niego 
liczyć również na połowie przeciwnika. 
Spokój i rozwaga w grze sprawiają, że 
prawa strona boiska jest dobrze zabez-
pieczona – opisuje zawodnika Piotr Ka-
mieniecki z portalu legia.net.

W drużynie trenera Dariusza Banasi-
ka piłkarz miałby stanowić alternatywę 
dla bocznych obrońców: Jakuba Waw-
szczyka i przede wszystkim Damiana 
Jakubika.




W drugiej lidze rozpoczął się gorący okres transferowy. Radomiak nie planuje jednak rewolucji. Należy się 

spodziewać, że więcej piłkarzy opuści klub, niż do niego dołączy.
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Od kilku miesięcy w Radomiu przy ulicy Żeromskiego 49 (w podwórzu – dojazd od ul. Kilińskiego 30) 
funkcjonuje „Dobry Sklep”. Sprzedawca, Pan Jarosław, to mistrz w swoim fachu, encyklopedia wiedzy 
o zdrowym żywieniu, łączeniu potraw i produktach, które się tutaj sprzedaje.
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DOBRY SKLEP
26-600 RADOM

UL. ŻEROMSKIEGO 49

WWW.FACEBOOK.COM/DOBRYSKLEPRADOM/

 

ROSA Radom w pierwszym meczu 
w 2019 roku pokonała sąsiada w tabe-
li – GTK Gliwice 91:72. Podopieczni 
trenera Roberta Witki przeważali od 
początku do końca meczu i sięgnęli po 
piąte zwycięstwo w sezonie. Radomianie 
wciąż jednak pozostają bez zwycięstwa 
na wyjeździe. Trzy dni po wygranej nad 
GTK, „Smoki” przegrały w Starogar-
dzie Gdańskim z miejscową Polpharmą 
86:107. ROSA na triumf poza własną 
halą czeka od kwietnia 2018 roku. W nie-
dzielę, 13 stycznia będzie miała szansę na 
przerwanie zlej passy – w meczu ze Star-
tem Lublin.

ĘŁŻ

Ważnymi filarami ROSY w zwycię-
skim meczu przeciwko GTK byli Ma-
teusz Szczypiński i Wojciech Wątroba. 
Dwaj młodzi zawodnicy od niedawna 
dostają coraz więcej szans na zaprezen-
towanie swoich umiejętności na parkie-
cie. Teraz odpłacili się trenerowi Ro-
bertowi Witce. Szczypiński rzucił osiem 
punktów, trafiając z dystansu po raz 
pierwszy od 74 dni. W tym czasie zdążył 
oddać 17 niecelnych prób. – Jak spraw-
dzałem w statystykach, ostatnią „trójkę” 
trafiłem dwa miesiące temu, ale dobrze, 
że nastąpiło przełamanie, że teraz wy-
graliśmy mecz – mówił na pomeczowej 
konferencji prasowej.

Osiem „oczek” to nowy rekord 21-lat-
ka w spotkaniu Energa Basket Ligi.

Swój moment ma też Wojciech Wątro-
ba. Mecz z GTK to najlepszy w karierze 
występ 22-latka. W spotkaniu z gliwicza-
nami zapisał na swoim punkcie cztery 
„oczka”, wyrównał osobisty rekord zbió-
rek w jednym spotkaniu (pięć), ustanowił 
nowy rekord asyst (dwie), a także zaliczył 
efektowny blok w obronie – po raz drugi 
w karierze i po raz drugi z rzędu.

Coraz częstsze i coraz lepsze występy 
młodzieży docenia trener ROSY, Robert 
Witka, którego zapytaliśmy, czy młodzi 
zawodnicy wykorzystali daną im szan-
sę. – Wykorzystali szansę wcześniej, że 
znajdują się tu, gdzie się znajdują, tj. w na-
szym zespole. W takim meczu, jak z GTK 
bardzo nam pomogli zwyciężyć – pochwa-
lił swoich podopiecznych szkoleniowiec 
„Smoków”. Zaznaczył jednak, że wciąż 
muszą walczyć o swoją pozycję w druży-
nie: – Na pewno czeka ich jeszcze dużo 
pracy, ale to nie znaczy, że od razu wsko-
czą do pierwszej piątki. Szansę wykorzy-
stali w takim sensie, że teraz mają u mnie 
jeszcze większe zaufanie.



To pierwszy w historii ROSY Radom 
przypadek, kiedy w składzie zespołu zo-

baczymy Gruzina. Duda Sanadze, nowy 
nabytek „Smoków” to 26-letni repre-
zentant swojego kraju, który ma bogate 
koszykarskie CV. Występy w silnych li-
gach europejskich: włoskiej, słoweńskiej, 
a ostatnio hiszpańskiej świadczą o tym, 
że nie jest to przypadkowy zawodnik. 
Sanadze gra na pozycji obrońcy lub ni-
skiego skrzydłowego. Jest zawodnikiem 
obwodowym. – Gracza o takiej charakte-
rystyce poszukiwaliśmy – przyznaje tre-
ner Robert Witka.

Co przywiodło Sanadzego do Ra-
domia? Niepowodzenie na Półwyspie 
Iberyjskim. Gruzin ostatnio grał w San 
Sebastian Gipuzkoa. Baskijski klub 
podpisał z nim miesięczny kontrakt, 
którego nie zdecydowano się przedłu-
żyć. Powodem miały być problemy fi-
nansowe zespołu, który zamyka tabelę 
hiszpańskiej ekstraklasy. Na parkiecie 

Sanadze prezentował się 
nieźle. W pięciu meczach 
zanotował średnią 6,4 punk-
tu i 2,2 zbiórki na mecz. Do 
kosza co drugi rzut (śred-
nia skuteczność 50 proc.); 
postraszył też słynny Real 
Madryt. W starciu przeciw-
ko „Królewskim” rzucił 17 
punktów, zaliczył siedem 
zbiórek i dwie asysty.

Nowy zawodnik ma za-
stąpić Filipa Zegzułę, który 
nabawił się kontuzji, wyklu-
czającej go z gry na około 
dwa miesiące. W kręgu za-
interesowań ROSY znaj-
dował się też Marc Carter. 
Amerykanin w przeszłości 
zdobył dwa medale Energa 
Basket Ligi ze Stalą Ostrów 
Wielkopolski. Ostatecznie 
temat jego transferu upadł, 
co może się skończyć z ko-
rzyścią dla „Smoków”. Gru-
zin może zostać liderem co-

raz lepiej radzącej sobie ekipy Roberta 
Witki. Póki co pewne jest, że zostanie 
członkiem legii cudzoziemskiej w RO-
SIE. W tym sezonie jest ona wybitnie 
różnorodna – na parkiecie możemy 
oglądać już Fina, farbowanego Węgra 
(Obie Trotter gra w reprezentacji Ma-
dziarów), a na początku sezonu był jesz-
cze Kolumbijczyk.

Ę

To nie koniec wzmocnień ROSY. We-
dług nieoficjalnych informacji, klub ma 
wkrótce przedstawić nowego sponsora. 
Kim okaże się nowy inwestor? W przy-
padku Sanadze „Smoki” otrzymały 
wsparcie od firmy Hydro Truck. Wkrót-
ce powinniśmy poznać szczegóły sprawy 
i dowiedzieć się, kto zdecydował się za-
inwestować w radomską koszykówkę.


Początek nowego roku to intensywny okres w ROSIE Radom. „Smoki” wygrały z GTK Gliwice, ale po poraż-

ce w Starogardzie Gdańskim wciąż pozostają bez wyjazdowej wygranej w tym sezonie. W przełamaniu 

złej passy pomóc może reprezentant Gruzji, nowy nabytek zespołu. Klub ma mieć też nowego sponsora.



Ogłaszanie zdobycia kolejnego tytułu 
klubowego mistrza Polski w zapasach 
to już niemal tradycja dla Olimpijczyka 
Radom. Nasz klub okazał się najlepszy 
w 2018 roku i zgarnął ten tytuł po raz 
szósty z rzędu. Olimpijczyk w klasyfika-
cji generalnej wyprzedził drugi w stawce 
AZS-AWF Warszawa, zdobywając blisko 
600 punktów więcej.

Najlepszy klub w kraju poznaliśmy 
dzięki sumie punktów zdobytych w tego-
rocznych zawodach. Olimpijczyk w 2018 
roku zgromadził 1381,5 punktów, a war-
szawski klub 820. Podium z dorobkiem 
765,5 punktów uzupełnił AKS Piotrków 
Trybunalski.

W końcówce grudnia odbyły się rów-
nież drużynowe mistrzostwa Polski, 
w których wzięły udział cztery zespo-
ły. Olimpijczyk tym razem połączył 
siły z Borutą Zgierz. Niestety, tym 
razem pozwoliło to na zajęcie tylko 
trzeciego miejsca. W drodze do finału 

nasza drużyna uległa Unii Racibórz.
Tymczasem szkoleniowiec radomskich 

zapaśników, Włodzimierz Zawadzki 
ma zostać nagrodzony za liczne sukce-
sy z Olimpijczykiem. Mistrz olimpijski 
z Atlanty będzie następcą Chazabulata 
Bazorkina w roli trenera reprezentacji 
Polski. Polacy razem z Zawadzkim po-
lecą na zgrupowanie do Armenii. – Bę-
dziemy mieli tam dobre warunki do tre-
ningów. To jest ośrodek w górach, co 
jest ważne na tym etapie przygotowań. 
Będą tam również zapaśnicy z Armenii, 
a to przecież najwyższa światowa kla-
sa – mówi.

W gronie powołanych znajdą się ra-
domianie: Arkadiusz Kułynycz, Prze-
mysław Piątek i Patryk Bednarz. Celem 
Zawadzkiego i reprezentacji zapaśników 
będą medale na Igrzyskach Olimpijskich 
w Tokio.






Zapaśnicy Olimpijczyka Radom zdobyli szóste z rzędu klubowe mi-

strzostwo Polski. W nagrodę ich trener ma zostać szkoleniowcem 

kadry narodowej.
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W ćwierćfinałach wystąpi osiem 
zespołów. W tym gronie znajdzie się 
sześć najlepszych drużyn PlusLigi po 
pierwszej fazie rundy zasadniczej, 
a do tego składu dołączy dwóch 
pierwszoligowców, którzy wygrają 
spotkania V rundy Pucharu Polski. Te 
pojedynki zostaną rozegrane we środę 
16 stycznia.

We wtorkowym losowaniu rozsta-
wione były cztery najlepsze zespoły 
z PlusLigi, czyli ZAKSA Kędzierzyn-
-Koźle, ONICO Warszawa, Jastrzębski 
Węgiel i Cerrad Czarni Radom. Co 
oznacza, że żadna z tych ekip nie mogła 
na siebie trafić w meczu ćwierćfinało-
wym. Do tych zespołów dolosowane 
zostały drużyny PGE Skry Bełchatów, 
Aluronu Virtu Warty Zawiercie oraz 
triumfatorzy spotkań pomiędzy Lechią 
Tomaszów Mazowiecki a Stalą Nysa 
oraz BBTS-em Bielsko-Biała i Ślep-
skiem Suwałki.

Podopieczni Roberta Prygla w ćwierć-
finale trafili na ligowego rywala – Alu-
ron Virtu Wartę Zawiercie. Do tego 
spotkania dojdzie w środę, 23 stycznia 
w radomskiej hali MOSiR-u. Radomia-
nie w tym sezonie już raz zmierzyli się 
z Wartą Zawiercie i wygrali wyjazdowe 
spotkanie 3:0.

Jeżeli „Wojskowi” ponownie okażą 
się lepsi od zespołu z Zawiercia, to 
w półfinale czeka ich batalia z lep-
szym z pary ZAKSA Kędzierzyn-Koź-
le – PGE Skra Bełchatów.

Turniej Final Four siatkarskiego 
Pucharu Polski odbędzie się między 26 
a 27 stycznia we Wrocławiu.

Wiadomo już, że wywalczonego 
przed rokiem trofeum nie obroni 
Trefl Gdańsk. Natomiast radomianie 
chcieliby nawiązać do wspaniałej historii 
i powtórzyć osiągnięcie sprzed 20 lat, 
kiedy to sięgnęli po puchar, pokonując 
w finale zespół z Częstochowy.



Cerrad Czarni
poznali rywala
Aluron Virtu Warta Zawiercie będzie rywa-

lem Cerradu Czarnych Radom w ćwierć-

finale siatkarskiego Pucharu Polski. 

Spotkanie zostanie rozegrane 23 stycznia 

w radomskiej hali MOSiR-u.




