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a o  a res e że
Zaledwie dwa głosy przewagi mieli popierający budżet Radomia na 2020 rok nad jego przeciwni-
kami. Przeciwko uchwale głosowało w poniedziałek aż 10 radnych Prawa i Sprawiedliwości, mimo 
że prezydent wprowadził do projektu postulowane przez PiS przedsięwzięcia, m.in. podwyżki dla 
pracowników instytucji kultury.

s r  

Fot. Szymon Wykrota

Co się dzieje
w ZUK-u?
Dyrektor Zakładu Usług Komu-
nalnych powinien zostać przez 
prezydenta odwołany – takie 
stanowisko przyjęli na ostatniej 
sesji radni. Do komisji rewizyj-
nej dotarły sygnały o poniżaniu 
pracowników ZUK przez dyrek-
tora i stosowaniu wobec nich 
mobbingu. ZUK zapowiada 
pozwy.

 s r  

Jeszcze jeden etap
– Parking przy ul. Kelles-Krauza 
trzeba rozebrać albo przeprowa-
dzić kapitalny remont, bo w tym 
stanie zagraża życiu użytkowni-
ków – twierdzi Dariusz Wójcik, 
przewodniczący klubu radnych 
PiS. – Gdyby stanowił zagroże-
nie dla mieszkańców miasta, to 
zostałby zamknięty – ripostuje 
Mateusz Tyczyński, dyrektor Kan-
celarii Prezydenta. Ale parking 
jest nieczynny, choć remont za-
kończył się w listopadzie.

 s r  

Mury 
pną się do góry...
Firma Arbud odnowi kamieni-
cę przy ul. Wałowej i wybuduje 
nową od strony ul. Bóżnicznej. 
W drugiej połowie roku na osie-
dlu Południe otwarte zostanie 
centrum handlowo-usługowe 
z Leroy Merlin. A w kilkunastu 
punktach Radomia prywatni in-
westorzy budują mieszkania.

 s r  
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Piątek,  stycznia
  Zabawa dla dzieci na Idali-
nie. Dom Kultury „Idalin” zaprasza 
o godz. 16 na zabawę noworoczną dla 
dzieci. W programie: zabawa przy mu-
zyce, konkursy i słodki poczęstunek. 
Wstęp wolny.

  Mu z yc z ne  K a z i k i .  O go d z . 
18 w Resursie Obywatelskiej rozpo-
cznie się pierwszy koncert eliminacyjny 
Muzycznych Kazików. To konkurs dla 
artystów, grup prezentujących muzykę 
popularną. Zwycięzców, którzy przejdą 
przez eliminacje, poznamy podczas Ka-
zików, 29 lutego. Konkurs odbywa się od 
2012 roku i w tym czasie wzięło w nim 
udział ok. 150 wykonawców. Wstęp wolny.

  A r tNoble 
2018 w Elek-
t r o w n i .  N a 
w ystawę „ar t-
Noble 2018” za-
prasza o godz. 
18  M a z o w i e -
ck ie Centrum 

Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. 
Konkurs artNoble dla najlepszego dy-
plomu z publicznych uczelni artystycz-
nych organizowany jest przez Funda-
cję Kultury i Sztuki artHOLDING 
od 2012 roku. Laureatem konkursu 
artNoble 2018 został Mateusz Kokot, 
urodzony w 1992 roku w Tarnowskich 
Górach. Ukończył Akademię Sztuk 
Pięknych w Katowicach. Wyróżnienie 
otrzymała Paulina Żmuda, urodzona 
w 1993 roku w Tarnowie, absolwentka 
grafiki na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Trzecią wyróżnioną oso-
bą w konkursie artNoble 2018 została 
Magdalena Sadłowska. Mieszka i pra-
cuje w Gdańsku. Absolwentka Wydziału 
Malarstwa w pracowni prof. Jarosława 
Baucia na ASP w Gdańsku.

Sobota,  lutego
  Wieczór z g wiazdą.  O godz. 
18 w Mazowieckim Centrum Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia” rozpo-
cznie się kolejne spotkanie z cyklu 
„Wieczory z gwiazdą”. Bohaterem tego 
będzie Edward Ryszard Linde-Luba-
szenko – polski aktor filmowy i teatral-
ny. Początkowo studiował medycynę. 
Zdał eksternistyczny egzamin aktorski 
(1963). Należał do zespołów teatralnych 

we Wrocławiu i Gorzowie, od sezonu 
1972/1973 zaangażował się do Starego 
Teatru w Krakowie. Tu zagrał wiele zna-
czących ról w spektaklach inscenizowa-
nych przez najwybitniejszych twórców, 
m.in. Andrzeja Wajdę (Aleksy Kiryłow 
w „Biesach” Fiodora Dostojewskiego), 
Jerzego Jarockiego (Łopachin w „Wiś-
niowym sadzie” Antoniego Czechowa). 
Ukończył Wydział Reżyserii Dramatu 
PWST w Krakowie (1977). Na ekranie 
debiutował w głównej roli w „Ktokol-
wiek wie..” (1966) Kazimierza Kutza. 
Jest ojcem Olafa Lubaszenki. Bilety 
w cenie: 15 zł normalny, 7 zł ulgowy dla 
emeryta/rencisty.

Poniedziałek,  lutego
  Wieczór poetycko-muzyczny 
w Łaźni. „Taka jest miłość” – to tytuł 
wieczoru poetycko-muzycznego, który 
zainauguruje obchody jubileuszu 90-lecia 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Miko-
łaja Kopernika. Swoje utwory zaprezen-
tują byli nauczyciele: Anna Łęcka i Anna 
Równy, były dyrektor Jan Wulkiewicz, ab-
solwent Maciej Bujanowicz oraz ucznio-
wie. Wiersze poetów usłyszymy w inter-
pretacji samych autorów oraz recytatorów 
z liceum: Magdaleny Bisińskiej, Weroniki 
Zygmunt i Ernesta Jarosińskiego. Przy 
fortepianie zasiądzie Hubert Nagrocki. 
Dopełnieniem wokalnym będą piosenki 
w wykonaniu Aleksandry Łochnickiej. 
Całość poprowadzą absolwenci: Beata 
Drozdowska i ks. Arkadiusz Bieniek. 
Obowiązują bezpłatne wejściówki – do 
odebrania w I LO (biblioteka szkolna) 
i w RKŚTiG „Łaźnia” (ul. Żeromskiego 
56). Poczatek wieczoru o godz. 18. Miej-
sce: Łaźnia, ul. Żeromskiego 56.

  „Nędznicy” w DKF-ie. Kiino przy 
Mazowieckim Centrum Sztuki Współ-
czesnej „Elektrownia” zaprasza o godz. 
20.15 na projekcję w ramach Dysku-
syjnego Klubu Filmowego. Tym razem 
zobaczymy dramat obyczajowy „Nędz-
nicy”, w reżyserii Ladj Ly. Nominacja 
w kategorii najlepszy film międzynaro-
dowy, pokaz przedpremierowy. „Les Mi-
serables” („Nędznicy”) to szok. 41-letni 
Ladj Ly nakręcił ten film o świecie, 
w którym się wychował – w podparyskiej 
dzielnicy Montfermeil, w blokowisku za-
mieszkałym głównie przez rodziny ciem-
noskórych imigrantów. Wstęp płatny.
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Radomski muzyk i kompozytor 
otrzymał honorowe obywatelstwo za 
wieloletnią działalność artystyczną, któ-
ra przyczyniła się do otrzymania przez 
Wolborz tytułu Lidera Kultury. – Czuję 
się zaszczycony decyzją radnych. To 
oczywiście pewne podsumowanie 
dotychczasowej działalności, ale też mo-
tywacja, zobowiązanie do dalszej pra-
cy – powiedział Robert Grudzień. – Sta-
ram się, by festiwale i koncerty, jakie 
organizuję w całej Polsce, miały nie 
tylko wysoki poziom artystyczny, ale też 
walor edukacyjny. Przypominam ważne 
dla polskiej kultury postacie i wydarze-
nia, stąd projekty artystyczno-edukacyj-
ne, jak ubiegłoroczny „Moniuszko i jego 
czasy”, „Zrozumieć Niepodległą”, „Być 
dobrym jak chleb”, realizowany w roku 
św. brata Alberta.
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Nagroda
dla Grudnia
Robert Grudzień – współtwórca i dyrektor 
letnich festiwali odbywających się w ko-
legiacie wolborskiej, został honorowym 
obywatelem Wolborza.

W związku z zaplanowanym na po-
czątku lata wprowadzeniem autobusów 
elektrycznych na linię 1, obsługę tej tra-
sy przejmie od 1 lutego Miejskie Przed-
siębiorstwo Komunikacji. W zamian 
spółka Michalczewski przejmie obsługę 
linii miejskich 22 i 25 (z wyjątkiem 
wybranych kursów w popołudniowym 
szczycie w dni powszednie, które nadal 
będzie obsługiwać MPK). Linia 26 bę-
dzie natomiast w całości obsługiwana 
przez spółkę Michalczewski.

Na podanych liniach będą z tego 
powodu wprowadzone zmiany.
Linia 1: kursy zjazdowe z pętli os. Po-
łudnie będą wykonywane do zajezdni 
Żakowice zamiast do zajezdni Borki, 
a z pętli os. Gołębiów I – do zajezdni 
Żakowice zamiast do zajezdni Borki.
Linia 22: kursy zjazdowe z pętli os. 
Gołębiów I będą wykonywane do 
zajezdni Borki zamiast do zajezdni 
Żakowice (nie są one jednak wykazane 
w przystankowych rozkładach jazdy, 
ponieważ nie pokrywają się ze stałą 
trasą tej linii).
Linia 26: przesunięcie kursu o godz. 
4.51 z pętli Myśliszewice w dni powsze-
dnie na godz. 4.46, a także korekty 
czasów przejazdu między wybranymi 
przystankami w dni powszednie oraz 
w soboty (w stronę ul. Mokrej i Jani-
szewa).

Ze względu na bardzo dużą frekwen-
cję pasażerów na nowej trasie linii 
25 – głównie w godzinach popołudnio-
wych z Wacyna w stronę centrum mia-
sta – zostanie zwiększona częstotliwość 
kursowania. Kurs o godz. 14.50 z pętli 
Wacyn/ szpital w dni powszednie zosta-
nie przesunięty na 14.40, a dodatkowo 
będzie uruchomiony kurs o 14.55. Kursy 
zjazdowe z pętli Potkanów/ Stalowa 
będą wykonywane do zajezdni Borki) 
zamiast do zajezdni Żakowice, a kursy 
zjazdowe z pętli Wacyn/ szpital będą wy-
konywane do zajezdni Borki zamiast do 
zajezdni Żakowice. Zmiana nie dotyczy 
tylko kursu zjazdowego w dni powsze-
dnie o godz. 17.05, który nadal będzie 
wykonywany do zajezdni Żakowice.
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Autobusy
inaczej
Od soboty, 1 lutego nastąpią zmiany 
w obsłudze linii 1, 22 i 25. Ulegną również 
korektom rozkłady linii 1, 25 i 26.

Będzie okazja, by bezgotówkowo 
wymienić się z innymi ubraniami i rze-
czami, których z jakiegoś powodu już 
nie potrzebujemy (torebki, paski, biżu-
teria itd.). „Hołdujemy zasadzie: zero 
waste, dlatego zachęcamy do przeszu-
kania szaf i szuflad w poszukiwaniu 
rzeczy, których nie używacie, a chętnie 
wymienicie je na coś innego, używane-
go. Nie wyrzucamy i nie kupujemy bez 

opamiętania” – piszą organizatorzy.
Wymiana nie zacznie się przed godz. 

17, nawet jeśli ktoś przyjdzie wcześniej. 
Sprzedaż ubrań jest niedopuszczalna. 
Przyniesione rzeczy muszą być czyste, 
wyprasowane i nadawać się do użytku.

Wstęp wolny. Miejsce: scena Obozisko 
przy ul. Śniadeckich 2.
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Wymiana ubrań
Na drugą odsłonę wymiany ubrań i dodatków zaprasza dzisiaj (piątek, 
31 stycznia) MOK „Amfiteatr”.

Nagrodę św. Kazimierza, przypo-
mnijmy, mogą otrzymać osoby, stowa-
rzyszenia lub organizacje, które w roku 
poprzednim wykazały się wybitnymi 
dokonaniami w dziedzinie popularyza-
cji historii i tradycji Radomia oraz dzie-
dzictwa kulturowego naszego miasta. 
Komisja konkursowa szczególną uwagę 
zwraca na to, czy wskazane we wnio-
sku działania i osiągnięcia kandydata 
dotyczą minionego roku oraz jaka była 
liczba odbiorców podjętych przez niego 
inicjatyw.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane 
będą tylko na właściwym wniosku, któ-
ry można pobrać ze strony internetowej 
www.resursa.radom.pl. Termin przyjmo-
wania wniosków upływa w piątek, 7 lute-
go. Kandydatury można zgłaszać osobi-
ście – w siedzibie Resursy Obywatelskiej 
lub przesłać za pośrednictwem poczty 
(decyduje data stempla pocztowego).

W ubiegłym roku nagrodę otrzymał 
klasztor bernardynów.

Posiedzenie komisji opiniującej wnio-
ski o przyznanie Nagrody im. św. Kazi-
mierza zaplanowano na 19 lutego. Po za-
kończeniu obrad na stronie internetowej 
Resursy ogłoszeni zostaną nominowani 

do nagrody. Laureata po-
znamy w niedzielę, 1 mar-
ca podczas Kazików, czyli 
święta patrona miasta.

Od kilku lat stały ele-
ment  K a z i ków s t a no -
wi Wielk i Test Wiedz y 
o Radomiu. Podczas testu, 
przypomnijmy, kilkadzie-
siąt trzyosobowych drużyn 
odpowiada na pytania do-
tyczące szerokiego spek-
trum funkcjonowania Ra-
domia, jego historii i dnia 
współczesnego. Test skła-
da się z czterech rund, po 
15 pytań każda.

Zgłoszenia do VII Wiel-
kiego Testu Wiedzy o Radomiu przyj-
mowane będą do 7 lutego pod adresem: 
zgloszenia@resursa.radom.pl. Zgłosze-
nie powinno zawierać personalia trzech 
osób tworzących drużynę, jej nazwę oraz 
telefon kontaktowy do przynajmniej 
jednego z członków zespołu. Uwaga! 
W powyższy sposób wyłonionych zo-
stanie jedynie 10 drużyn. O tym, które 
z nich zasiądą 1 marca w sali Resursy, 
decyduje kolejność zgłoszeń.

Drużyna, która najlepiej rozwią-
że test ma honor przekazać na rzecz 
wybranej przez Resursę Obywatelską 
polskiej szkoły na Litwie dar. O tym, 
co jest najbardziej potrzebne szkołom, 
informują one same. Dotychczas do pla-
cówek w Zujunach, Pakienie i Wilnie 
przekazany został sprzęt komputerowy, 
zaś do Miednik Królewskich – żaluzje 
okienne. W tym roku pomoc otrzyma 
polska szkoła podstawowa w Ciechano-
wiszkach, w rejonie wileńskim.

Ubiegłorocznym zwycięzcą Wielkiego 
Testu Wiedzy o Radomiu był Radomski 
Klub Turystyki Rowerowej im. Czesława 
Gossa PTTK „Orkan” Radom (2019).

CT

Zgłoś kandydata
do nagrody

Do 7 lutego można zgłaszać kandydatów do Nagrody św. Kazimierza 
oraz drużyny do Wielkiego Testu Wiedzy o Radomiu. Laureata nagrody 
i zwycięzców testu poznamy podczas Kazików.
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-stomatologia zachowawcza
-protetyka
-usuwanie ósemek

ul. Kusocińskiego 21 lok.2
664 085 285
kmstomatologia@gmail.com
Sobota-Niedziela Zadzwoń

/KMstomatologia

R E K L A M A

 IWONA KAC MA SKA

Pierwsza sesja budżetowa odbyła się, 
przypomnijmy, 16 grudnia ubiegłego 
roku. Wtedy to projekt planu finanso-
wego miasta na 2020 roku odrzucony 
został głosami PiS. Radni Prawa i Spra-
wiedliwości tłumaczyli, że chcą, by 
w projekcie znalazły się także ich pro-
pozycje. W czasie kilku spotkań z wła-
dzami miasta wypracowano kompromis. 
Z budżetu na ten rok wykreślono m.in. 
zakup wiat przystankowych i gablot in-
formacyjnych (280 tys. zł) czy przebudo-
wę kładek dla pieszych (250 tys. zł) prze-
rzuconych przez Potok Północny przy ul. 
Rodziny Winczewskich, a prowadzących 
na Korej. Nie będzie też w tym roku bu-
dowane boisko przy Zespole Szkół Mu-
zycznych (700 tys. zł) ani kolumbarium 
na cmentarzu na Firleju (500 tys. zł). 
Dzięki uzyskanym w ten sposób pienią-
dzom, miasto mogło się zgodzić na pro-
ponowaną przez PiS budowę chodnika 
przy ul. Godowskiej (300 tys. zł), prze-
budowę skrzyżowania ul. Maratońskiej 
i Dębowej (200 tys. zł), utwardzenie ul. 
Równej (300 tys. zł) i rewitalizację par-
ku im. Józefa Ruzika (150 tys. zł). Do-
kumentacja przebudowy ul. Zbrowskie-
go od ul. 11 Listopada do Żółkiewskiego 
pochłonie 500 tys. zł. Ponadto instytucje 
kultury dostaną 750 tys. zł na podwyżki 
dla swoich pracowników.

O  POROZUM N A

Podczas poniedziałkowego posie-
dzenia radni otrzymali projekt budże-
tu wraz z autopoprawką. – Udało się 
osiągnąć kompromis. W ostatni piątek 
zarówno my, jak i radni Prawa i Spra-
wiedliwości zaprezentowaliśmy jednolite 

stanowisko – że nic nie stoi na przeszko-
dzie, by ten budżet dzisiaj przyjąć – mó-
wił na sesji prezydent Radosław Witkow-
ski. – Na ten budżet czekają bowiem nie 
tylko organizacje pozarządowe, ale tak-
że kluby sportowe, które nie otrzymały 
od nas stypendiów za styczeń.

Prezydent zwrócił uwagę, że zgodnie 
z ustaleniami z radnymi PiS nie będzie 
na tym posiedzeniu mowy o opłatach za 
gospodarowanie śmieciami. Ale z tym 
tematem radni będą się musieli zmierzyć 
za kilka tygodni.

– To projekt komplementarny, spi-
nający całość. Jakiekolwiek poprawki, 
zgłoszone teraz nie tylko złamałyby 
oś tego budżetu, ale i oś osiągnięte-

go w ubiegłym tygodniu porozumie-
nia – tłumaczył Witkowski. – Wszyscy 
musimy mieć na uwadze i to, że nie ma 
już czasu na trzecie podejście (zgodnie 
z przepisami budżet radni muszą przy-
jąć do 31 stycznia – przyp. autor). Nie-
przyjęcie budżetu dzisiaj skazuje nas 
na przygotowanie go przez Regional-
ną Izbę Obrachunkową. A dla miesz-
kańców Radomia byłoby to najgorsze 
z możliwych rozwiązań.

MO WO C  OGRAN CZON

Radni PiS najwyraźniej nie wszystkie 
postulaty przedstawili podczas spotkań 
z władzami miasta. Bo Mateusz Kuź-

miuk, przewodniczący komisji budże-
towej zaproponował zmodyfikowanie 
upoważnień prezydenta. Wśród zgło-
szonych poprawek znalazło się zmniej-
szenie – z 50 do 35 mln zł możliwości 
zaciągania przez prezydenta pożyczek 
krótkoterminow ych i zmniejszenie 
z 88 mln 200 tys. do 50 mln zł możli-
wości zaciągania kredytów długoter-
minowych. Prezydent w tej kwestii był 
gotów ustąpić, ale nie chciał, by radni 
pozbawili go możliwości dysponowania 
funduszami unijnymi. Tuzdecydował 
się ustąpić PiS.

CZ GO M SZKA C  N  W ACZ

– Wszyscy się chyba zgodzą, że ten 
budżet ma swoje mocne, ale i słabe stro-
ny. Wiemy też, że sytuacja finansowa 
miasta jest trudna – mówiła w dyskusji 
Marta Michalska-Wilk, przewodni-
cząca klubu radnych Koalicji Obywa-
telskiej. – Przed nami głosowanie, na 
które czekają nie tylko organizacje po-
zarządowe. Od niego zależy stabilność 
finansowa miasta, ale także realizacja 
inwestycji. Mam nadzieję, że ten budżet 
uda się dzisiaj przyjąć. Bo gdyby miało 
się stać inaczej, to tego by wam miesz-
kańcy już nie wybaczyli.

Dariusz Wójcik, przewodniczący 
klubu radnych PiS zaznaczył, że w klu-
bie nie ma dyscypliny – każdy będzie 
głosował zgodnie ze swoim sumie-
niem. – Kilka poprawek do tego budże-
tu udało nam się wprowadzić – przy-
znał. – Ale nie są to poprawki radnych 
PiS; to są rzeczy, które mieszkańcy 
nam zgłaszali jako najważniejsze dla 
nich. I to nie jest dobry budżet, wszy-
scy o tym wiemy. Mam nadzieję, że 
w maju – tak jak się z panem prezyden-

tem umawialiśmy – wrócimy do roz-
mów o podwyżkach pensji dla pracow-
ników jednostek gminy.

Prezydent potwierdził – oszczędności 
w ciągu roku będą przeznaczane na pod-
wyżki, bo inflacja jest coraz wyższa... Tyle 
tylko, że to, czy one będą, zależy od tego, 
ile miasto będzie musiało dołożyć do 
funkcjonowania oświaty w mieście i czy 
mieszkańcy zapłacą za gospodarowanie 
śmieciami, które produkują, czy ten koszt 
(jak chce PiS) spadnie na miasto.

GRAN CA ZAD U N A

Radni PiS dopytywali w dyskusji, jak 
bardzo Radom zbliżył się w tym roku 
do granicy zadłużenia i ile ono wynosi. 
A Mirosław Rejczak twierdził wprost, 
że miasto zadłuża wyłącznie Witkow-
ski. – Kiedy obejmowałem urząd pre-
zydenta, zadłużenie miasta wynosiło 
430 mln zł. Jeśli przyjmiemy ten budżet, 
na koniec roku wyniesie 684 mln zł – za-
protestował Radosław Witkowski.

Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka 
przekonywał z kolei, że „mamy spory 
luz”, jeśli chodzi o granicę zadłuże-
nia. Limit wynosi bowiem 7,39 proc., 
a wskaźnik Radomia to 6,58 proc.

W głosowaniu za przyjęciem budżetu 
opowiedziało się 12 radnych (Koalicja 
Obywatelska i Kazimierz Woźniak), 
10 było przeciw (radni PiS: Ewa Czer-
wińska, Robert Fiszer, Piotr Kotwi-
cki, Marcin Kaca, Mateusz Kuźmiuk, 
Marcin Majewski, Mirosław Rejczak, 
Dariusz Wójcik, Katarzyna Pastuszka-
-Chrobotowicz i Łukasz Podlewski). Od 
głosu wstrzymało się sześciu radnych 
PiS (Adam Bocheński, Kinga Bogusz, 
Tomasz Gogacz, Małgorzata Półbratek, 
Teresa Skoczek i Kazimierz Staszewski).

a o  a res e że
Zaledwie dwa głosy przewagi mieli popierający budżet Radomia na 2020 rok nad jego przeciwnikami. Przeciwko uchwale głosowało 
w poniedziałek aż 10 radnych Prawa i Sprawiedliwości, mimo że prezydent wprowadził do projektu postulowane przez PiS przedsię-
wzięcia, m.in. podwyżki dla pracowników instytucji kultury.
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Urządzenie zostało kupione, by po-
móc w walce ze smogiem. Dron będzie 
pobierał próbki dymu wydobywającego 
się z komina, co umożliwi wykrycie przy-
padków spalania w piecach np. odpadów.

– Kontrole chcemy prowadzić co-
dziennie. Będziemy m.in. szczegółowo 
sprawdzać mapy Airly, pokazujące, 
w których częściach miasta jest najwięk-
sze zanieczyszczenie powietrza. Tam, 
gdzie nasze urządzenie wykaże prze-
kroczenie norm, będziemy mogli wejść 
do danego mieszkania i skontrolować 
palenisko – mówi zastępca komendanta 
Straży Miejskiej w Radomiu Grzegorz 
Sambor. – Możliwe konsekwencje za 
spalanie niedozwolonych substancji to 
mandat w wysokości do 500 zł lub skie-
rowanie wniosku do sądu.

Drona będą obsługiwali strażnicy, któ-
rzy przeszli odpowiednie szkolenia, zdali 
egzaminy i w ostatnich dniach otrzymali 
certyfikaty z Urzędu Lotnictwa Cywilne-
go. – Liczę na to, że kontrole prowadzone 
przy użyciu drona staną się bardzo waż-
nym elementem walki o czyste powietrze. 
Bo mamy świadomość, że nie wszyscy 
stosują się do obowiązujących przepi-
sów – zauważa prezydent Radosław Wit-
kowski. – Mam jednocześnie nadzieję, że 
rzadziej będzie on wykorzystywany do 
karania, a bardziej będzie uwrażliwiał 
mieszkańców i mobilizował do tego, by 
korzystać z paliw wyższej jakości.

Dron wraz z całym wyposażeniem 
kosztował ok. 100 tys. zł.

CT

Walczą ze smogiem
Straż miejska rozpoczęła kontrole stanu powietrza przy użyciu drona 
wyposażonego w specjalistyczną aparaturę.

Przypomnijmy: budowa Radomskiego 
Centrum Sportu już jest opóźniona o po-
nad rok. Z wybranym w przetargu konsor-
cjum Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
musiał się rozstać 1 marca ubiegłego roku, 
bo przy ul. Struga od miesięcy nic się nie 
działo. Kilkanaście dni temu MOSiR pod-
pisał umowę na dokończenie RCS i budo-
wę dróg wokół centrum z nowym wykonaw-
cą – sopocką spółką Betonox Construction. 
Firma ma na prace 12 miesięcy.

Radni od początku żywo interesują się 
inwestycją. Zobowiązali nawet prezyden-
ta do comiesięcznego – na sesjach – skła-
dania raportów o stanie robót na budowie 
RCS. Teraz – z inicjatywy Łukasza Pod-
lewskiego i Dariusza Wójciak – postano-
wili zaangażować się bardziej w nadzór 
nad przedsięwzięciem przy ul. Struga.

– Myślę, że możemy powołać tę komi-
sję ponad podziałami. Tu nie ma żadnej 
polityki – przekonywał podczas ponie-
działkowej sesji Podlewski. – Na spraw-
nym dokończeniu budowy RCS zależy 
przecież nie tylko nam, radnym PiS. 
Wiem, że także radni Koalicji uważają, 
że taka komisja jest potrzebna. Były też 

sygnały, że i prezydent chciałby wzmoc-
nić nadzór MOSiR-u nad inwestycją; ko-
misja mogłaby w tym względzie wspierać 
MOSiR. To ma być organ pomocowy 
dla prezydenta i MOSiR-u – żebyśmy za 
rok mogli się cieszyć imprezami przy ul. 
Struga.

Przewodniczący komisji rewizyjnej 
przyznał, że dotychczas „za dużo było ne-
gatywnych emocji” wokół budowy RCS.

PiS na szefa komisji zgłosił właśnie Pod-
lewskiego, Koalicja Obywatelska swojego 
kandydata nie zgłaszała. Za kandydaturą 
Podlewskiego głosowało 23 radnych, nikt 
nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu. Za powołaniem samej komisji opo-
wiedziało się o dwóch radnych więcej.

W doraźnej komisji ds. budowy Ra-
domskiego Centrum Sportu pracować 
będą: Łukasz Podlewski, Katarzyna 
Pastuszka-Chrobotowicz, Piotr Kotwi-
cki, Marcin Majewski i Tomasz Gogacz 
(wszyscy z PiS) oraz Marta Michalska-
-Wilk, Małgorzata Zając, Robert Chro-
botowicz i Marcin Robert Kaca (KO).

NIKA

Czynnik społeczny
na budowie

Nie tylko MOSiR, ale także radni będą patrzeć na ręce firmie Betonox 
Construction, która ma dokończyć budowę Radomskiego Centrum Spor-
tu. Podczas ostatniej sesji powołali doraźną komisję ds. budowy RCS.Radny Prawa i Sprawiedliwości o zło-

żeniu mandatu zdecydował w połowie 
grudnia. Jak tłumaczył, powodem były 
sprawy osobiste. W tej sytuacji jego 
miejsce zajmuje kandydat, który w tym 
samym okręgu i na tej samej liście zdo-
był największą liczbę głosów. W okręgu 
nr 5 to Małgorzata Półbratek, na którą 
w wyborach w 2018 roku zagłosowały 
693 osoby.

Podczas poniedziałkowej sesji Mał-
gorzata Półbratek złożyła ślubowanie 
i objęła mandat. Od razu też radni 
zdecydowali, że po Karolu Gutko-
wiczu przejmie przewodniczenie 
komisji bezpieczeństwa. Radna bę-
dzie też pracowała w komisji budżetu 
oraz komisji regulaminowej i spraw 
radnych.

Małgorzata Półbratek ma 65 lat. 
Absolwentka Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
przez lata pracowała w Zespole Szkół 
Ekonomicznych. Nie jest debiutant-
ka w radzie miejskiej – zasiadała 
w niej przez dwie kadencje, w latach 
2006-14. W 2014 roku mandatu nie 
zdobyła.

NIKA

Radna 
zamiast radnego
Małgorzata Półbratek zastąpiła w Radzie 
Miejskiej Radomia Karola Gutkowicza, 
który zrezygnował z mandatu.
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AU T O P R O M O C J A

 IWONA KAC MA SKA

O tym, że w Zakładzie Usług Komunal-
nych źle się dzieje, poinformował radnych 
podczas poniedziałkowego posiedzenia 
rady miejskiej Dariusz Wójcik, przewod-

niczący klubu radnych PiS. – Apeluję do 
pana prezydenta, aby rozwiązał sprawę 
dotyczącą ZUK – stwierdził przy okazji 
dyskusji o budżecie. – Przez dwa lata ode-
szło stamtąd 96 osób, co chyba nie jest 
normalne. Ale znacznie gorsze jest to, co 
do nas dotarło. Że w celu przeproszenia 
dyrektora, pracownicy muszą przed nim 
klękać. Jak można w ten sposób trakto-
wać ludzi?! Każdemu należy się szacunek. 
Dowiedzieliśmy się też, że dyrektorowi 
nie wystarczy powiedzieć „dzień dobry”. 
Pracownik musi przy tym zdjąć czapkę.

Łukasz Podlewski wyjaśniał, że do 
komisji rewizyjnej RM, którą on kieru-
je, zgłosili się sami pracownicy ZUK-u. 
I na posiedzeniu komisji opowiedzieli, 
co się w zakładzie dzieje. – Z tych po-
nad 90 osób, które odeszły lub zostały 
zwolnione, cztery zdecydowały się oddać 
sprawę do sądu pracy. Wiemy, że działa-

ła tam komisja antymobbingowa – mówił 
Podlewski.

Przewodniczący komisji rewizyjnej 
opisał przypadek pracownika, który za-
kładał w ZUK-u związek zawodowy, 
i dowiedział się, że już w zakładzie nie 

pracuje przez telefon i na 
kilka minut przed rozpo-
częciem pracy. – Sytuacja 
w ZUK-u jest niepokojąca 
i będziemy się temu nadal 
przyglądać – zaznaczył 
Podlewski.

Przyglądać się nie chciał 
Wójcik. Zaproponował, 
by rada przyjęła stanowi-
sko – apel do prezydenta 
o odwołanie dyrektora 
Zakładu Usług Komunal-
nych i przeniesienia go na 
stanowisko, gdzie lepiej 
wykorzysta swoją wiedzę 
i umiejętności. Za przyję-
ciem stanowiska głosowa-
ło 14 radnych, nikt nie był 
przeciw, a ośmiu radnych 
wstrzymało się od głosu.

We wtorek, „w związku 
z informacjami, jakie poja-

wiają się w ostatnim czasie w przestrzeni 
medialnej w temacie funkcjonowania Za-
kładu Usług Komunalnych” Marcin Gut-
kowski z ZUK przesłał dziennikarzom 
oświadczenie. „Od końca 2015 z naszego 
zakładu odeszło 97 pracowników. Były to 
głównie odejścia na emeryturę, zakoń-
czenie umów czasowych oraz niestety 
pojawiły się również zwolnienia z arty-
kułu 52 kodeksu pracy. W sądzie pracy 
znajdują się obecnie 3 sprawy z powódz-
twa pracowników, z czego tylko jedna jest 
w toku” – czytamy w oświadczeniu. – „Ko-
misja antymobbingowa, która w jednym 
przypadku została powołana na wnio-
sek pracownika nie stwierdziła znamion 
mobbingu. Sprawa ta nie była skierowana 
wobec dyrektora ZUK, a wobec jednego 
z pracowników. Jednakże po zakończeniu 
jej działalności dyrektor wydał zalecenie 
w sprawie o poszanowanie prywatności 

pracowniczej oraz bezwzględnego prze-
strzegania zasad dobrego wychowania. 
Mając na uwadze dobre imię Zakładu 
Usług Komunalnych oraz dyrektora Ro-
berta Rutkowskiego pragniemy poinfor-
mować, iż każdy przypadek szkalowania 
zakładu w przestrzeni publicznej spotka 
się z naszą ostrą reakcją, z pozwami sądo-
wymi włącznie.”

Zakład Usług Komunalnych zajmuje 
się utrzymaniem zieleni w mieście.

o s  e e
w ZUK-u?

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych powinien zostać przez prezydenta 
odwołany – takie stanowisko przyjęli na ostatniej sesji radni. Do komisji 
rewizyjnej dotarły sygnały o poniżaniu pracowników ZUK przez dyrektora 
i stosowaniu wobec nich mobbingu. ZUK zapowiada pozwy.

R E K L A M A

KIO przychyliła się do skargi Budi-
meksu – trzeciej firmy, która stanęła do 
drugiej aukcji internetowej dotyczącej 
budowy terminalu na radomskim lotni-
sku. – PPL przyjmuje ten wyrok. Nie-
zwłocznie zorganizujemy trzecią aukcję 
i liczymy, że tym razem wszystko będzie 
zgodnie ze sztuką. Nie będzie się to wią-
zało z żadnymi opóźnieniami, ponieważ 
odwołania mieliśmy wpisane w harmono-
gram, tym bardziej, że nie rozpoczął się 
jeszcze sezon budowlany – twierdzi Piotr 
Rudzki, rzecznik Przedsiębiorstwa Pań-
stwowego „Porty Lotnicze”.

Firma Budimex zgłosiła do KIO kłopo-
ty techniczne. – Podczas przebiegu aukcji 
coś się zacięło i firma nie była w stanie 
skutecznie licytować. W ciągu kilku dni 
powinnyśmy ogłosić trzecią aukcję – za-
powiada Rudzki.

Przypomnijmy: pierwsza aukcja in-
ternetowa odbyła się przed Bożym 
Narodzeniem. Musiała zostać powtó-
rzona, bo w jej trakcie wystąpiły prob-
lemy techniczne. Druga aukcja odbyła 
się 2 stycznia, ale powtórzenie aukcji 
zostało zaskarżone do Krajowej Izby 
Odwoławczej przez dwie firmy: Mirbud 

i Hochtief. KIO oba odwołania oddaliła. 
Wpłynęło jednak trzecie odwołanie od 
firmy Budimex, które przez KIO zostało 
uwzględnione.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty 
Lotnicze” jako inwestor budowy lot-
niska cywilnego w Radomiu czas na 
wybudowanie lotniskowego terminalu 
określało dwukrotnie. Najpierw było 
to 12 miesięcy, a następnie – po uwa-
gach od potencjalnie zainteresowanych 
firm – 20 miesięcy. Ale firma Hoch-
tief Polska uznała, że i 20 miesięcy to 
zbyt krótki czas. Firma odwołała się do 
Krajowej Izby Odwoławczej, chcąc od 
PPL-u 30 miesięcy na budowę.

Trzy oferty, które wpłynęły do PPL-u, 
zakładają budowę terminalu w 22 miesią-
ce; to termin krótszy o cztery miesiące od 
wskazanego przez JIO. Najniższą ofertę, 
która mieści się w założonym przez PPL 
budżecie (ok. 277 mln zł) złożyła firma 
Mirbud – 241 mln 463 tys. 414 zł 63 gr. 
Kolejny oferent – Budimex założył kwo-
tę 322 mln 257 tys. 354 zł, a Hochtief 
335 mln 611 tys. 144 zł.

CH

ędzie kolejna aukcja
W najbliższych dniach PPL ogłosi kolejną aukcją internetową, która ma 
wyłonić wykonawcę terminalu na lotnisku na Sadkowie. 

Fo
t. S

zy
mo

n W
yk

rot
a



5PIĄTEK – CZWARTEK 31 STYCZNIA – 6 LUTEGO 2020 AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

Mazowsze jest jednym z pierwszych 
województw, które zdecydowały się na 
wprowadzenie budżetu obywatelskie-
go. Do rozdysponowania jest 25 mln 
zł, z czego 80 proc. (20 mln zł) na pulę 
podregionalną, a 20 proc. (5 mln zł) na 
projekty ogólnowojewódzkie.

– Budżet obywatelski Mazowsza po-
wstał w odpowiedzi na zgłaszane przez 
mieszkańców naszego regionu potrzeby. 
Mazowszanie mają świetne pomysły na 
swoje najbliższe otoczenie. Są aktyw-
ni i skuteczni. Jestem przekonany, że te 
25 mln zł zostanie wydane w najlepszy 
możliwy sposób. Zachęcam wszyst-
kich mieszkańców do śledzenia strony 
BOM-u; tu znajdziecie wszystkie nie-
zbędne informacje – mówi wicemarszałek 
Rafał Rajkowski.

Zdaniem Leszka Przybytniaka, radne-
go Mazowsza, przewodniczącego komisji 

rolnictwa i terenów wiejskich „wartością 
dodaną BO będzie aktywizacja i integra-
cja mieszkańców naszego regionu”. – Taka 
inicjatywa pozwoli na wspólne podjęcie 
ważnych dla lokalnych wspólnot decyzji. 
Liczę na duże zaangażowanie zwłaszcza 
młodych mieszkańców naszego regio-
nu – mówi Przybytniak.

4 lutego o godz. 17 w Mazowieckim Sa-
morządowym Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli w Radomiu odbędzie się spotka-
nie informacyjne o budżecie obywatelskim 
Mazowsza dla mieszkańców. Dowiemy się, 
jakie pomysły można zgłaszać i na co skła-
dający projekty muszą zwracać uwagę.

Nabór projektów ruszy 2 marca. 
Wszystkie informacje dotyczące budże-
tu, a także formularze dostępne są na 
stronie bom.mazovia.pl.

CT

Zgłoś projekt
Na początku lutego spotkanie z mieszkańcami, a już od początku marca 
mieszkańcy Mazowsza będą mogli zgłaszać swoje projekty do budżetu 
obywatelskiego.

Trzeci odcinek trasy N-S ma mieć po-
nad 3 km długości i będzie biegł wzdłuż 
linii kolejowej. Przetarg na wykonawcę 
tej inwestycji Miejski Zarząd Dróg i Ko-
munikacji ogłosił w październiku ubie-
głego roku. Oferenci mieli się zgłaszać 
najpierw do listopada ubiegłego roku, 
potem do 31 stycznia tego roku. Teraz 
termin przesunięto do 17 marca. Bo za-
interesowane przetargiem firmy złożyły 
ponad 200 zapytań do MZDiK jako in-
westora i zarząd dróg musi mieć czas na 
udzielenie odpowiedzi.

W związku z tym termin zakończenia 
budowy także uległ zmianie. Pierwotnie 
miał to być wrzesień 2023 roku, teraz 
będzie to lipiec 2024 roku.

Zamówienie obejmuje zaprojektowa-
nie i budowę nowej drogi klasy Z (droga 

zbiorcza) łączącej wybudowany odcinek 
trasy N-S etap I z ul. Energetyków wraz 
z ciągiem pieszo-rowerowym, ciągami 
pieszo-jezdnymi, oświetleniem, sygnaliza-
cją świetlną, kanalizacją deszczową oraz 
skrzyżowaniami z ulicami: Żeromskiego, 
Kolberga, Szklaną, Olsztyńską, Struga, 
Gołębiowską, Zbrowskiego i Energety-
ków. W ciągu ul. Kozienickiej zostanie 
wybudowany wiadukt, który będzie reali-
zowany we współpracy z PKP PLK.

Celem przedsięwzięcia jest utworze-
nie odpowiedniego połączenia komu-
nikacyjnego między północną częścią 
Radomia a śródmieściem z pominięciem 
obszarów zabudowy mieszkaniowej (os. 
Nad Potokiem, Gołębiów I i II).

O

udowa trasy N-S
z opó nieniem

Dziewięć miesięcy później niż pierwotnie zakładano ma być gotowy 
trzeci odcinek trasy N-S, który połączy ul. Żeromskiego z Żółkiewskiego.

 KATA NA SKOW ON

Przetarg na remont wielopoziomo-
wego parkingu przy ul. Kelles-Krauza 
miasto ogłosiło latem ubiegłego roku. 
Zwycięzca miał m.in. wymienić drzwi 
zewnętrzne i blacharkę, naprawić po-
sadzki wewnątrz i odnowić elewację. 
Prace zaczęły się pod koniec lata i kosz-
towały 594 tys. zł. Przedsięwzięcie, prze-
prowadzone w ramach realizacji tzw. 
projektu multimodalnego, współfinan-
sowane było z funduszy unijnych.

– Parking będzie jednym z elementów 
tworzonej w mieście Strefy Wygodne-
go Ruchu i będzie działał w systemie 
Park&Drive. Będzie można zostawić 
tam samochód, a później kontynuować 
podróż autobusem czy rowerem miej-
skim – mówił przed remontem ówczesny 
wiceprezydent Konrad Frysztak.

To był pierwszy remont parkingu po 
prawie 20 latach. Zakończył się w listo-
padzie ubiegłego roku, ale z obiektu nie 
można korzystać.

– Do dnia dzisiejszego parking stoi 
pusty, nieodebrany. Z informacji, jakie 
pozyskałem, wynika, że parking jest 
obiektem nienadającym się do użytku. 
Trzeba go albo rozebrać, albo przepro-
wadzić kapitalny remont – twierdzi Da-
riusz Wójcik w swoim wideoblogu. – Po 
co był ten remont robiony? To pieniądze 
wyrzucone w błoto. Zakład Usług Ko-
munalnych jest w posiadaniu ekspertyzy, 
która mówi, że ten parking zagraża życiu 
i bezpieczeństwu ludzi.

Zapytany o stan parkingu przy ul. 
Kelles-Krauza Mateusz Tyczyński tak 
skomentował kwestię: – Przewodniczą-
cy klubu radnych PiS Dariusz Wójcik 
w sprawie tego parkingu jest tak samo 
wiarygodny i kompetentny, jak Jarosław 
Kowalik mówiący kolejny rok, że mamy 
pieniądze na odbudowę zamku królew-
skiego. To jest takie opowiadanie bajek, 
że ludzie to może kupią. Ten parking 

cały czas funkcjonował. To nie jest tak, 
że jego stan techniczny nagle się znaczą-
co pogorszył. Gdyby stanowił zagroże-
nie dla mieszkańców miasta, to zostałby 
zamknięty.

Katarzyna Piechota-Kaim, kierownik 
biura informacji prasowej i publicznej 
UM tłumaczy fakt nieudostępnienia 
parkingu trwającymi formalnościami, 
związanymi z przekazaniem obiektu 

przez Zakład Usług Komunalnych Miej-
skiemu Zarządowi Dróg i Komunikacji. 
A MZDiK przed oddaniem parkingu do 
użytku będzie musiał jeszcze zamonto-
wać system elektronicznej obsługi. Chce 
też przeprowadzić prace związane z mo-
dernizacją oświetlenia.

Magistrat przyznaje, że „już na etapie 
składania wniosku o dofinansowanie 
mieliśmy świadomość, że prace będą 
musiały być podzielone na co najmniej 
dwa etapy”. – Pierwszy etap, obejmu-
jący prace, na które mieliśmy gotową 
dokumentację, jest już za nami. Teraz 
czekamy na wyniki ekspertyzy, któ-
ra wskaże zakres prac niezbędnych 
do przeprowadzenia w drugim etapie, 
w tym np. montaż zadaszenia. Potrzebę 
wykonania takiej ekspertyzy potwierdził 
też przeprowadzony przez Zakład Usług 
Komunalnych przegląd techniczny – po-
informowała Katarzyna Piechota-Ka-
im. – Zdecydowana większość usterek 
opisanych w protokole z przeglądu jest 
już usunięta, a teraz czekamy jeszcze na 
wyniki ekspertyzy zleconej po zakoń-
czeniu pierwszego etapu, a dotyczącej 
samej konstrukcji parkingu. Oczywi-
ście – i to bardzo ważne – prace, które 
jeszcze przed nami, nie będą kolidowały 
z tym, co już zostało zrobione. Nie moż-
na zatem powiedzieć, że jakiekolwiek 
pieniądze zostały wyrzucone w błoto. 
Prace, które już zostały wykonane, także 
były konieczne.

Wyniki ekspertyzy powinny być znane 
do końca lutego.

Jeszcze jeden etap
– Parking przy ul. Kelles-Krauza trzeba rozebrać albo przeprowadzić kapitalny remont, bo w tym stanie 
zagraża życiu użytkowników – twierdzi Dariusz Wójcik, przewodniczący klubu radnych PiS. – Gdyby 
stanowił zagrożenie dla mieszkańców miasta, to zostałby zamknięty – ripostuje Mateusz Tyczyński, 
dyrektor Kancelarii Prezydenta. Ale parking jest nieczynny, choć remont zakończył się w listopadzie.
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Straż zgłoszenie o pożarze otrzymała 
w poniedziałek o godz. 2.25. Jak infor-
muje dyżurny straży pożarnej, na miejscu 
działało 10 zastępów straży pożarnej 
i 41 strażaków. Tym razem płomienie ob-
jęły obszar ok. 30 metrów kwadratowych 
na terenie pozostającej w upadłości firmy 
Bomax. Akcja gaśnicza trwała 2,5 godziny. 
Według wstępnych ustaleń, prawdopodob-
ną przyczyną pożaru było podpalenie.

Przypomnijmy: pierwszy pożar 
odpadów tworzyw sztucznych, które po 
sobie zostawiła firma Bomax, działająca 
na terenie Pronitu w Pionkach wybuchł 
w nocy 18 stycznia. Skala pożaru była 
ogromna. W kulminacyjnym momencie 
w działaniach gaśniczych brało udział 
50 zastępów i 200 strażaków. Kilka godzin 
po pożarze policja zatrzymała 45-letniego 
bezdomnego – Rajmunda J. Mężczyzna 
usłyszał zarzuty sprowadzenia zdarzenia 
zagrażającego mieniu wielkich rozmia-
rów. 45-latek przyznał się do winy, ale nie 
wyjaśnił, dlaczego podpalił składowisko.

KOS

Znów pożar
odpadów
Znów doszło do pożaru składowiska odpa-
dów tworzyw sztucznych na terenie Pronitu 
w Pionkach.

W sobotę w Teatrze Wielkim – Operze 
Narodowej odbyła się Wielka Gala Lide-
rów Polskiego Biznesu, wieńcząca XXIX 
edycję konkursu Lider Polskiego Biznesu. 
Podczas części oficjalnej gali wręczono 
nominacje i Złote Statuetki Lidera Pol-
skiego Biznesu, a laureaci z poprzednich 
lat, którzy utrzymali pozycję na rynku, 
otrzymali diamenty do swoich statuetek.

Laureatami XXIX edycji konkursu 
Lider Polskiego Biznesu zostało 16 firm, 
w tym Przedsiębiorstwo Handlowo-
-Usługowe Budownictwa Łucz-Bud 
oraz Marek Puternicki – prezes zarządu 
spółki. Firma została nagrodzona za 
„konsekwentne budowanie wizerunku 
solidnego i odpowiedzialnego wykonaw-
cy, operatywność i skuteczność obra-
nych strategii, a także za zaangażowanie 
w kulturalno-sportowe życie regionu”.

Wręczone zostały także Nagrody 
Specjalne BCC. Złote Statuetki otrzymał 
prof. Adam Strzembosz w uznaniu wkła-
du w transformację ustrojową w naszym 
kraju w sferze prawa i sądownictwa, 
stworzenie podstaw nowej konstytucji 
z trójpodziałem władz i wprowadzeniem 
ważnych międzynarodowych standardów, 
za stawianie wartości i zasad etycznych 
na pierwszym miejscu. Drugi z nagrodzo-
nych to prof. Adam Daniel Rotfeld – za 
wybitne zasługi dla Polski na polu poli-
tyki, dyplomacji i nauki, za rozsławianie 
Polski przez kolejne dziesięciolecia na 
arenie międzynarodowej i międzykonty-
nentalnej.

CT

Łucz-Bud
liderem biznesu
Radomska firma Łucz-Bud została laureatem 
XXIX edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu.
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Przepisy mówiące o tym, że każdy pie-
szy poruszający się po drodze po zmroku 
poza obszarem zabudowanym musi mieć 
elementy odblaskowe, które ułatwią jego 
widoczność zmieniły się w sierpniu 2014 
roku. Aby zwiększyć bezpieczeństwo Ma-
zowszan, samorząd województwa ruszył 
wówczas z akcją edukującą dorosłych 
i dzieci. Akcja prowadzona jest nieprze-
rwanie wraz z Mazowiecką Radą Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego i Woje-
wódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego. 
Bywają dni, że pracownicy radomskiego 
WORD odwiedzają nawet kilka placówek. 
Do końca tego roku szkolnego rozdanych 
będzie ponad 14 tysięcy odblasków. Sta-
tystyki wypadków z udziałem niechro-
nionych uczestników ruchu drogowego 
nadal nie napawają dumą dlatego tak 
dużą pracę Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego, jako ten, dający uprawnie-
nia przyszłym kierowcom, przywiązuje 
do prewencji.  Jeszcze w grudniu swoją 
wiedzę pogłębili uczniowie z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnie-

ckiego w Kozienicach. Wzięli oni udział 
w zajęciach dotyczących bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Całe spotkanie 
podzielone było na trzy równolegle od-
bywające się panele: podczas gdy pierw-
sza grupa brała udział w bardzo ciekawej 
pogadance i prelekcji o przepisach brd, 
kolejna miała zajęcia praktyczne na pla-
cu manewrowym a trzecia uczestniczyła 
w ćwiczeniach z pierwszej pomocy. Dwa 
pierwsze przeprowadzali pracownicy 
WORD w Radomiu, trzeci prezentowała 
prężnie działająca Szkolna Grupa Me-
dyczna pod kierownictwem nauczycielki, 
pani Edyty Tarczyńskiej. Wszyscy ucz-
niowie otrzymali z rąk dyrektora WORD 
w Radomiu, Marcina Ciężkowskiego spe-
cjalne zestawy odblaskowe. 

Jako redakcja mieliśmy również okazję 
po raz kolejny odwiedzić   Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Gniewoszowie, gdzie 
przeprowadzono akcję „Jesteś widoczny, 
jesteś bezpieczny” w klasach IV-VIII. Uro-
czystość odbyła się pod czujnym  okiem 
dyrektora szkoły Jarosława Walaska oraz 

przedstawicieli powiatu i gminy. Swoim fa-
chowym słowem wsparli ją Zbigniew Ma-
zurkiewicz – zastępca dyrektora WORD 
w Radomiu, Mateusz Rokicki z Biura Bez-
pieczeństwa Publicznego Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie, Grzegorz Maciejczyk – Na-
czelnik Wydziału Bezpieczeństwa Spraw 
Społecznych i Obywatelskich oraz  Marcin 
Gac – Wójt Gminy Gniewoszów. 

Po części artystycznej oraz pokazie 
użytkowej mody odblaskowej uczniowie 
wzięli udział w trzech panelach dydaktycz-
nych. Pierwszy panel to interaktywny wy-
kład o tematyce bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym egzaminatora nadzorującego 
z WORD w Radomiu, drugi to przejazd po 
rowerowym torze przeszkód przygotowa-
nym przez pracowników radomskiego Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
oraz przedstawicieli Komendy Powiatowej 
Policji z Kozienic. I trzeci przeprowadzony 
przez strażaków z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej z Kozie-
nic polegający na  zapoznaniu uczniów 
z zasadami udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Uczniowie mogli spraw-
dzić swoje umiejętności podczas ćwiczeń 
z użyciem fantomów do nauki resuscytacji 
krążeniowo–oddechowej.

Ogromnym powodzeniem cieszył się 
również symulator jazdy motocyklem, 
z którego również mógł skorzystać każ-
dy uczeń. Najbardziej aktywni zostali na-
grodzeni specjalnymi zestawami zawie-
rającymi kask rowerowy i inne akcesoria 
niezbędne dla rowerzystów. Wszyscy 
uczniowie natomiast otrzymali elementy 
odblaskowe.

Nie tylko z wiedzą, ale również z sen-
tymentem dyrektor Ciężkowski wraz ze 
swoimi pracownikami przeprowadził akcję 
edukacyjną w zakresie brd oraz „Widocz-
ny i bezpieczny przedszkolak” w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Bierwcach, 
gmina Jedlińsk. Maluszki z oddziału przed-
szkolnego poznały zasady bezpiecznego 
poruszania się po jezdni i prawidłowego 
korzystania z przejścia dla pieszych i po-
bocza w miejscach, gdzie tych przejść nie 
ma. Otrzymały odblaskowego węża spa-
cerowego i odblaskowe maskotki. Bardzo 
chętnie odpowiadały na pytania dotyczą-
ce zasad brd. Uczniowie z klas I-VIII odbyli 
interaktywną pogadankę na temat bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, mogli sko-
rzystać z symulatora jazdy motocyklem. 
Poprzez zabawę z mega puzzlami poznali 
znaki drogowe. Na zakończenie otrzyma-
li nowe zestawy odblaskowe. Dyrektor 
Szkoły, Agnieszka Szymańska podkreśla, 
że bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
jest sprawą priorytetową dla szkoły i na-
uczycieli. 

Przypominamy również o konkursie 
plastycznym organizowanym przez Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, 
szczegóły na www.word.radom.pl.

S WIA EWAN OWSKA  M

NOŚ ODBLASKI!
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AND   US UG  NA PO UDN U

Na budowie marketu Leroy Merlin 
na osiedlu Południe kilka dni temu za-
kończyły się prace konstrukcyjne. Obok 
zaprojektowano parking dla klientów 
sklepu, który pomieści ponad 360 samo-
chodów, w tym blisko 200 na miejscach 
zadaszonych. W tej chwili generalny wy-
konawca inwestycji – firma FB Antczak 
skupia się na zamknięciu fasady budyn-
ku. Kolejny etap to prace wykończenio-
we wewnątrz obiektu.

Pierwszy radomski market francuskiej 
sieci specjalizującej się w sprzedaży ma-
teriałów budowlano-dekoracyjnych bę-
dzie miał ok. 12 tys. metrów powierzch-
ni. Otwarcie zaplanowano na drugą 
połowę 2020 roku.

Leroy Merlin jest częścią centrum 
handlowo-usługowego u zbiegu ulic Sy-
cyńskiej, Wierzbickiej i Anny Walenty-
nowicz. Bliżej osiedla powstaje budynek, 

z wejściami wprost z ulicy, w którym za-
planowano sklepy i zakłady usługowe, 
a tuż przy obwodnicy budowana jest re-
stauracja KFC.

R W TA ZACJA NA WA OW J

Natomiast pod koniec ubiegłego roku 
spółka Rewitalizacja rozstrzygnęła prze-
targ na remont i przebudowę kamienicy 
przy ul. Wałowej 21 i 21A oraz budo-
wę nowych obiektów przy ul. Wałowej 
19 i Bóżnicznej 4, 6 i 6A. Zgłosiły się trzy 
firmy. Radomski Arbud zaproponował 
15 mln 836 tys. 641 zł, Firma Budowlana 
Es-Bud zażądała za prace 16 mln 840 tys. 
zł, a Korporacja Budowlana „Darco” 
z Radomia – 16 mln 628 tys. 255 zł. Re-
witalizacja wybrała firmę Arbud.

Kamienica przy ul. Wałowej 21 jest 
w złym stanie technicznym, więc za-
kres prac będzie duży. Trzeba wymienić 
drewniane stropy i ceglany strop nad 

piwnicą, pogłębić piwni-
ce i podbić fundamenty, 
przebudować i poszerzyć 
klatkę schodową, wymie-
nić konstrukcję i poszycie 
dachu, wymienić okna 
i drzwi. Oczywiście, od-
nowiona zostanie elewa-
cja od strony ul. Wałowej 
i od dziedzińca. Wało-
wa 21 zyska też oficynę 
w miejscu tej rozebranej.

B u d y n ek  m a  m i e ć 
4,5 kondygnacji użytko-
wych nadziemnych. Na 
parterze zaplanowano 
dwa lokale usługowe, 
na piętrach będą miesz-
kania , w t ym dwupo-
ziomowe na ostatniej 
kondygnacji. Taką samą 
wysokość i funkcje mieć 
będzie nowa kamienica 
Wałowa 19. W budynku 
od strony ul. Bóżnicznej 
również zaprojektowano 
mieszkania na piętrach 
i lokale usługowe na par-
terze; tu zmieszczą się 
trzy. Zabudowa od Bóż-
nicznej ma mieć dwie 
k latk i schodowe. I tu 

zlokalizowany został wjazd do garażu 
podziemnego.

Firma Arbud na realizację inwestycji 
ma czas do końca czerwca 2022 roku.

APARTAM NT TU, APARTAM NT TAM...

W co najmniej kilkunastu punktach 
Radomia prywatni inwestorzy budują 
apartamentowce. Przy ul. Wyszyńskiego 
2 powstaje pięciokondygnacyjny budy-
nek z 14 mieszkaniami o powierzchni od 
30 do 72 metrów. Apartamenty Wyszyń-
skiego będą mieć garaż podziemny. Na 
parterze zaplanowano lokale usługowe.

Prawie naprzeciwko – w miejscu sta-
rej, przedwojennej czynszówki – budo-
wane są apartamenty Waryńskiego. Ten 
blok będzie miał cztery piętra i 17 miesz-
kań. Na parterze, od strony ul. Waryń-
skiego powstaną dwa lokale usługowe. 
Także tutaj będzie garaż podziemny.

Na rogu ul. Witolda i pl. Jagiellońskie-

go z kolei Apartamenty Jagiellońskie za-
mkną pierzeję. Inwestycja w tym miejscu 
odbywa się pod nadzorem konserwatora 
zabytków. W czterokondygnacyjnym bu-
dynku w kształcie zbliżonym do litery C 
znajdować się będzie 28 mieszkań i trzy 
lokale usługowe.

CO POWSTAN  NA RZUST WC ?

Pod koniec ubiegłego roku na działce 
u zbiegu ulic Żółkiewskiego i Mieszka 
I ekipy robotników karczowały krzewy 
i zielsko. Ponad rok temu firma Mallson 
Property Group planowała tutaj park 
handlowy z 10 sklepami i parkingiem 

na 300 miejsc. Zapytaliśmy w firmie, 
czy plany przez ten czas się nie zmieniły. 
„Niestety nie bierzemy udziału w tym 
projekcie i nie znamy aktualnego właś-
ciciela/jego planów” – taką uzyskaliśmy 
odpowiedź.

Dla tego terenu jest miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, 
więc inwestor musiałby zwrócić się do 
Wydziału Architektury Urzędu Miej-
skiego o wydanie wyłącznie pozwole-
nia na budowę. Jak się dowiedzieliśmy 
w magistracie, nikt o takie pozwolenie 
jeszcze nie wystąpił.

 NIKA

r  pn  s  o r
Firma Arbud odnowi kamienicę przy ul. Wałowej i wybuduje nową od strony ul. Bóżnicznej. W drugiej połowie roku na osiedlu 
Południe otwarte zostanie centrum handlowo-usługowe z Leroy Merlin. A w kilkunastu punktach Radomia prywatni inwestorzy 
budują mieszkania.
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Józef Grzecznarowski urodził się 
11 marca 1884 roku w Końskich w rodzi-
nie robotniczej; jego ojciec pracował na 
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Chodził 
do kolejowej szkoły technicznej w War-
szawie, ale w trzeciej klasie – z powodu 
śmierci ojca – przerwał naukę i rozpo-
czął pracę w garbarni.

W 1900 roku przyjechał do Radomia 
i podjął pracę w garbarni Teodora Kars-
cha. Brał udział w protestach robotni-
czych i strajkach; włączył się w działal-
ność związków zawodowych i partyjną 
w PPS. W 1904 wstąpił do jej organizacji 
bojowej, aby brać udział w wystąpieniach 
przeciwko poborowi polskiej młodzieży 
do armii carskiej na wojnę z Japonią. 
Po nieudanym zamachu na rosyjskie-
go strażnika miejskiego we wrześniu 
1905 Grzecznarowski musiał opuścić 
Radom. Uczestniczył w akcjach zbroj-
nych przeciwko zaborcy w Częstochowie, 
Kielcach, Lublinie, Siedlcach i na Pod-
halu. Był ranny. W 1907 został areszto-
wany, a następnie uwięziony na Pawiaku. 
Dwukrotnie skazano go na karę śmierci, 
ostatecznie zamienioną na dożywocie. 
Początkowo więziony był w X pawilonie 
Cytadeli Warszawskiej, a potem – na ze-
słaniu – w więzieniu smoleńskim w Rosji.

Wolność odzyskał w wyniku rewolucji 
lutowej w 1917. Przez dwa lata praco-
wał w Rosji jako robotnik i nadal dzia-
łał w zagranicznej PPS. W listopadzie 
1918 wrócił do Radomia, gdzie zaczął 
działać w robotniczych związkach zawo-
dowych i stanął na czele Milicji Ludowej 
PPS. W latach 1923-1927 był ławnikiem 
i radnym miejskim, a w 1927-1930 oraz 
1938-1939 prezydentem Radomia. 

Okres międzywojenny to bardzo ak-
tywny czas działalności Józefa Grzecz-
narowskiego: kierował organizacją PPS 
i Radą Związków Zawodowych, a w sa-
morządzie miejskim przewodniczył Kasie 

Chorych. W latach 1928-1935 był posłem 
do Sejmu RP i działaczem organizacji 
kombatanckich.

Jako samorządowiec kierował rozbu-
dową miasta. Był inicjatorem wielkich 
inwestycji komunalnych: wodociągów 
miejskich z wieżą ciśnień na Glinicach, 
ujęcia wody i stacji pomp przy ul. Filtro-
wej, kanalizacji miejskiej, gazowni z włas-
ną bocznicą kolejową, rzeźni miejskiej, 
fabryki nawozów Surofosfat, czterech 
szkół powszechnych, bloków przy ul. Mi-
reckiego, Narutowicza i Filtrowej, bara-
ków dla bezdomnych, cieplarni miejskiej, 
przebudowy rogatki lubelskiej na łaźnię, 
rozbudowy elektrowni miejskiej. Założył 
i zorganizował w mieście Towarzystwo 
Osiedli Robotniczych, które wybudowa-
ło nowe domy przy ul. Filtrowej i Suchej. 
Inicjator i współbudowniczy Domu Ro-
botniczego (obecnie Teatr Powszechny). 
Przyczynił się do zbudowania w latach 
1933-1934 linii kolejowej Radom – War-
szawa. Przez kilka lat zabiegał o budowę 
wiaduktu kolejowego w ul. Słowackiego, 
a w grudniu 1938 otwierał go uroczyście 
jako prezydent miasta. W ostatnich la-

tach II RP, aby zmniejszyć bezrobocie, 
sprowadził do Radomia m.in. fabrykę 
obuwia Bata i telefonów Ericson. Budo-
wę fabryki montażu samochodów Fiata 
przerwała II wojna światowa.

Aresztowany w listopadzie 1939 przez 
Niemców, był więziony w obozie koncen-
tracyjnym Sachsenhausen, potem w Bu-
chenwaldzie. Wolność przyniosła mu 
armia amerykańska.

Po półrocznym pobycie leczniczym 

w Szwecji, jesienią 1945 wrócił do Rado-
mia. Podjął pracę w Społecznym Przed-
siębiorstwie Budowlanym, potem został 
dyrektorem Zjednoczenia Budownictwa 
Miejskiego. 29 stycznia 1946, na wzór 
przedwojennej Warszawskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, doprowadził do utwo-
rzenia Radomskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Ponieważ nie godził się na 
przyłączenie PPS do PPR, został z partii 
usunięty. Nie mając szans na działalność 
polityczną, a nawet samorządową, po-
święcił się spółdzielczości mieszkanio-
wej i budowaniu dużych osiedli.

Szykanowany przez działaczy PPR 
i Urząd Bezpieczeństwa za odchylenia 
prawicowe, Grzecznarowski – aby unik-
nąć aresztowania – wyjechał z brygadą 
swojego przedsiębiorstwa do Nowej 
Huty, gdzie budował bloki na przyfa-
brycznych osiedlach.

Jego żoną była Janina Stokowska. 
Mieli dwie córki: Halinę Szpilman (żona 
pianisty Władysława Szpilmana) i Danu-
tę Grzecznarowską-Skrzypczyk.

W latach 1958-1972 członek Komi-
tetu Miejskiego PZPR w Radomiu, 
a w okresie 1963-1972 członek Komite-
tu Wojewódzkiego PZPR w Kielcach. 
Poseł na Sejm PRL II, III i IV kadencji 
(1957-1969). Od 1956 do 1965 ponow-
nie dyrektor Zjednoczenia Budowni-
ctwa Miejskiego. Od końca 1956 do 
1972 Grzecznarowski pełnił funkcję 
prezesa Radomskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Był pomysłodawcą i realiza-
torem m.in. budowy osiedla Ustronie, 
osiedla XV-lecia oraz modelu W-70 jako 
standardu wykończenia mieszkań. Dzię-

ki jego inicjatywie powstało Spółdziel-
cze Zrzeszenie Budowy Domków Jedno-
rodzinnych „Własne Domy”.

Zmarł 7 kwietnia 1976 w Radomiu. 
Został pochowany na cmentarzu przy 
ul. Limanowskiego.

Ul. Szkolną na al. Józefa Grzeczna-
rowskiego Miejska Rada Narodowa 
przemianowała 31 marca 1978 roku.

NIKA

Aleja Józefa

Grzecznarowskiego
Planty, Ustronie, Idalin, Glinice

Od ul. Andrzeja Dowkontta do pl. Matki Bożej Fatimskiej
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Jest taka ulica w Radomiu
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Spacerkiem po mieście

Cmentarz żydowski

Przez wiele lat radomscy Żydzi nie mieli swojego cmentarza – grzebani byli 
na żydowskich nekropoliach w Przytyku i Kozienicach. Dopiero w 1831 roku, 
gdy w mieście wybuchła epidemia cholery, dla wyznawców religii mojżeszowej 
wyznaczono miejsce pochówku przy trakcie kozienickim, na terenie ówczesnej 
wsi Gołębiów. Sześć lat później, sytuacja prawna ułożyła się tak korzystnie, że 
teren można było uznać za żydowski cmentarz wyznaniowy. W kolejnych la-
tach nekropolię powiększano, dokupując kolejne działki. W latach 1902-11 po-
dzielono ją na kwatery, ogrodzono murem i wybudowano ohel.
Podczas II wojny światowej Niemcy kompletnie zniszczyli cmentarz. Macewy 
posłużyły m.in. do brukowania ulic w mieście i pasa startowego na lotnisku. 
W latach 1948-1949 trafi ły tu szczątki Żydów pomordowanych przez Niemców 
podczas wojny, m.in. w podradomskich obozach pracy. Ostatni pochówek 
odbył się w 1951 roku.
Przez następne dziesięciolecia nekropolia była systematycznie dewastowana. 
Przez jej teren poprowadzono drogę do pobliskiego zakładu, okoliczna lud-
ność wypasała tu krowy.
W 1989 roku został zarejestrowany Społeczny Komitet Rewaloryzacji Cmen-
tarza Żydowskiego w Radomiu, a inicjatorem uporządkowania nekropolii 
był pochodzący z Radomia Chaim Kincler. W staraniach poparł go ówczes-
ny wojewoda Jan Rejczak. Uporządkowany teren został ogrodzony murem, 
w 1998 roku wybudowano nowy ohel, a kilkadziesiąt odzyskanych po wojnie 
macew z lat 1851-1938 ustawiono w dwóch rzędach na wprost bramy, tworząc 
swego rodzaju aleję główną cmentarza. W 2001 roku na jej końcu postawiono 
pomnik poświęcony radomskim Żydom poległym w obronie Rzeczypospolitej 
w powstaniu styczniowym oraz podczas I wojny światowej i wojny polsko-bol-
szewickiej. Fragmenty macew zaś wmurowane zostały po wewnętrznej stronie 
okalającego nekropolię muru. Są to z reguły klasyczne macewy z piaskowca, 
z typowymi dla żydowskiej sztuki sepulkralnej zdobieniami w formie dłoni 
w geście błogosławienia, świecznikami, dzbanami, lwami czy księgami.
Niedługo potem odnaleziono kolejną dużą partię płyt nagrobnych i zrodził 
się pomysł, by zbudować z nich na cmentarzu pomnik. W 2010 roku, dzięki 
zaangażowaniu władz Radomia, służby więziennej Polski i Izraela oraz izrael-
skim sponsorom, odsłonięto zaprojektowane przez radomskiego architekta 
Tadeusza Derlatkę lapidarium w formie półkolistego muru z zaakcentowanym 
centralnie motywem menory. W uroczystościach brał m.in. udział naczelny 
rabin Polski Michael Schudrich.
W sierpniu 2012 podczas budowy nowego ogrodzenia lotniska na Sadko-
wie odkryto kolejne płyty nagrobne – w pobliżu hangaru, zbudowanego 
w 1943 roku przez Niemców. Kilka tygodni później wróciły na ul. Towarową. 
W maju ubiegłego roku z kolei na cmentarz trafi ły fragmenty macew, które 
jedna z mieszkanek Radomia odkryła w materiale z rozbiórki kupionego przez 
nią domu, który został wybudowany w czasie II wojny światowej.
Obecnie nekropolia zajmuje działkę w kształcie prostokąta, o powierzchni 5 ha.

NIKA

Na podstawie informacji ze strony internetowej Szlak Pamięci Żydów Radom-
skich „Ślad”
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PILNE: sensacyjne odkrycie inżyniera znanego niemieckiego koncernu samochodowego! 

Niewiele brakowało, by rewolucyjne rozwiązanie w  ogóle nie ujrzało światła 
dziennego! Przypadek sprawił, że przełomowe odkrycie branży motoryzacyjnej 
zapoczątkowało nową erę walki z przewlekłymi dolegliwościami narządu ruchu. 
Jeśli więc cierpisz na: promieniujący ból oraz sztywność pleców, nóg, rąk lub 
karku, zwyrodnienia kręgosłupa, masz problemy z poruszaniem i zmagasz się 
z rwą kulszową, to znaczy, że potrzebujesz sposobu, który błyskawicznie i trwale 
zregeneruje Twoje stawy! Bez inwazyjnych operacji i długotrwałej rehabilitacji!

N iemiecki koncern samochodowy z  Bawarii 
od lat prowadził intensywne prace nad kon-
strukcją innowacyjnego fotela do luksuso-
wych aut. Supernowoczesne rozwiązanie 
miało umożliwić pokonywanie kilkusetkilo-

metrow ych tras bez bólu, wysiłku, zmęczenia, dyskom-
fortu i  uciążliwego spięcia mięśni. Pracami nad innowa-
cyjnym fotelem kierował Bruno Wanke, inżynier od 20 lat 
związany z niemieckim koncernem. To właśnie on dokonał 
sensacyjnego odkrycia!

Kilka lat intensywnej pracy  inżyniera zaowocowało in-
nowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w  poduszkach 
lędźwiowych. Bardzo szybko okazało się, że ergonomiczna 
konstrukcja stabilizuje i utrzymuje prawidłową postawę cia-
ła, która nie obciąża stawów i kręgów. Inżynier, który od lat 
zmagał się z chronicznym bólem kręgosłupa chciał na wła-
snej skórze przekonać się, jak to działa… Po wielu godzinach 
testów nie mógł uwierzyć, że uciążliwe dolegliwości takie 
jak: paraliżujący ból, sztywność i  ucisk zmniejszyły się, 
a ruchomość stawów uległa znacznej poprawie...

Kamień milowy w walce z chronicznym 
bólem stawów i kręgosłupa!

Inżynier Bruno Wanke podzielił się swoim odkryciem 
z  Międzynarodowym Ośrodkiem Badawczym w  Mona-
chium. Efektem ich współpracy jest pas magnetyczno-trak-
cyjny. Naukowcy połączyli znaną metodę magnetoterapii, 
wykorzystywaną w renomowanych szwajcarskich ośrodkach 
rehabilitacji i  autogenną trakcję, opracowaną przez kon-
cern samochodowy z  Bawarii. Ich połączenie prowadzi do 
zjawiska dekompresji, czyli rozciągania kręgosłupa. W  ten 
sposób krążki regenerują się, a przestrzenie międzykręgowe 
rozszerzają się i przestają uciskać na nerwy. W efekcie zni-
kają wszystkie uciążliwe dolegliwości: ból, dyskomfort, drę-
twienie, sztywność i niedowłady. Wchodzenie po schodach 
i  wykonywanie codziennych czynności takich jak: nosze-
nie ciężkich zakupów czy sprzątanie przestają być udręką!

Bezoperacyjna metoda przywraca pełną 
sprawność ruchową w 14 dni

Wyjątkowe połączenie magnetoterapii i  trakcji kręgosłu-
pa już od pierwszego zastosowania zwalcza wszystkie dole-
gliwości wynikające ze zużywania kręgów i stawów po 35. 
roku życia: ból, dyskomfort, ucisk na nerwy i sztywność.
Podwójna siła pasa korzystnie wpływa na gojenie uszkodzo-
nych tkanek i  przenika do krwinek usprawniając krążenie. 
Na skutek tego wykazuje silne działanie przeciwzapalne 
i przeciwobrzękowe, a także  błyskawicznie blokuje impuls 
bólu. Dodatkowo pas biomagnetyczny zmienia funkcje bio-
logiczne komórek i  pobudza procesy regeneracyjne, dzięki 
czemu po 14 dniach wraca pełna ruchomość stawów oraz 
sprawność mięśni i ścięgien. W przypadku zaniedbywanych 
latami schorzeń i zwyrodnień pełna regeneracja kręgosłupa 
i stawów następowała po 28 dniach noszenia pasa.

Innowacyjne rozwiązanie rozszerza przestrzenie mię-
dzykręgowe i  całkowicie likwiduje ucisk na nerwy, co 
uniemożliwia ocieranie się krążków oraz ułatwia ich powrót 
na właściwe miejsce. Ta metoda usuwa nie tylko uciążliwe, 
bolesne dolegliwości, ale zapobiega również zaburzeniom 
czucia – mrowieniu i drętwieniu. Pas cofa zmiany zwyrod-
nieniowe i eliminuje objawy ze strony ośrodkowego układu 
nerwowego oraz trwale likwiduje nawet najbardziej paraliżu-
jący i przewlekły ból.

Magnetyczno-trakcyjna metoda działa u  źródła pro-
blemu i  likwiduje jego przyczynę. Stosowana regularnie 
automatycznie odbudowuje tkanki na poziomie nanoko-
mórkowym, usuwa powstałe uszkodzenia i raz na zawsze 
likwiduje problemy z kręgosłupem i stawami, a także przy-
wraca pełną sprawność w rekordowo krótkim czasie.

Pożegnaj ból błyskawicznie – 
bez skalpela i wydawania tysięcy złotych!

Próbowałeś już wielu nieskutecznych kuracji, wielomie-
sięcznych rehabilitacji i  bolesnych, zabiegów, a  wciąż grozi 
Ci kalectwo?  Boisz się, że do końca życia będziesz skaza-
ny na łaskę rodziny i  sąsiadów? Nieważne, czy masz 35, 
czy 80 lat, a  także czy Twój ból to skutek przeciążeń wyni-
kających z  ciężkiej pracy, czy długoletnich zwyrodnienień.
Ta metoda jest właśnie dla Ciebie!  Raz na zawsze pożegnasz 
się z artretyzmem, rwą kulszową, lumbago, dyskopatią oraz 
zwyrodnieniami stawów i kręgosłupa. Bez niczyjej pomocy, 
bez ryzyka i w 100% bezpiecznie. To najlepsza alternatywa 
dla drogich i nieskutecznych kuracji.

Niemiecka precyzja raz na zawsze 
kładzie kres przewlekłym bólom 
kręgosłupa i stawów!

„To pierwsze na świecie tak kom-
pleksowe rozwiązanie w  walce 
z bólem stawów, artrozą i wieloma 
innymi przewlekłymi dolegliwo-
ściami. Swoją wysoką skuteczność 
zawdzięcza ergonomicznej kon-
strukcji, która przenosi ciężar na 
mięśnie brzucha. W ten sposób od-
ciąża kręgosłup, a także stawy bio-
drowe i  kolanowe, niweluje tarcie 
i bezpowrotnie usuwa ogniska bólu. 
Nie ulega wątpliwości, że połącze-
nie autogennej trakcji z magnetote-
rapią przywraca 100% sprawność 
ruchową w  rekordowo krótkim 
czasie bez ryzykownych operacji 
i długotrwałej rehabilitacji.”

ZWALCZ BÓL 

SAMODZIELNIE I CIESZ SIĘ 

100% SPRAWNOŚCIĄ!

81 300 35 53
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat) 

Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00

Aby otrzymać pas TractionBelt Plus, wystarczy 
zadzwonić na numer 81 300 35 53. Nasz specjalista 

BEZPŁATNIE dobierze odpowiednią dla Ciebie 
kurację i przyzna Ci 73% dofinansowanie producenta. 

To oznacza, że dostaniesz 
TractionBelt Plus w specjalnej, promocyjnej cenie! 

Promocja twa tylko do 07.02.2020 roku.

Na czym polega
fenomen TractionSpin Plus?

4 zwalcza przewlekły ból już podczas 
1. zastosowania

4 5x szybciej niż inne metody usuwa 
sztywność i  stany zapalne

4 przywraca pełną ruchomość 
i  młodzieńczą sprawność 

4 rozluźnia mięśnie i  odciąża kręgosłup 
już po 1. użyciu

4 zwiększa przestrzenie międzykręgowe 

4 natychmiast likwiduje ucisk na nerwy

Rekomendowany przez ekspertów!
Prof. Daniel
Schneider,

ekspert z
Międzynarodowego
Ośrodka Badawczego
w Monachium

Magnetyczno-trakcyjna metoda działa u  źródła pro-
Stosowana regularnie 

automatycznie odbudowuje tkanki na poziomie nanoko-
mórkowym, usuwa powstałe uszkodzenia i raz na zawsze 
likwiduje problemy z kręgosłupem i stawami, a także przylikwiduje problemy z kręgosłupem i stawami, a także przy--

„Setki kilometrów 
w trasie - zero bólu”

„Jestem zawodowym kie-
rowcą, spędzam za kierow-
nicą prawie 9 godzin dzien-
nie. Kilkanaście lat pracy 
zrujnowało mój kręgosłup. 
Kiedy wsiadałem do auta 
wyłem z bólu, a sztywność 
pleców była nie do znie-
sienia. Wszystko zmieniło 
się, gdy zacząłem używać 
pasa biomagnetycznego. 
Od razu zniknął ból, ucisk 
i sztywność, a ciało wypro-
stowało się, dzięki czemu 
odciążyłem kolana. Odzy-
skałem pełną ruchomość 
i sprawność. Czuję się jak 
20-latek.”

Marek (47 l.), Frombork

„Jestem w 100% 
sprawny 

i samodzielny” 
„Pas całkowicie odmienił 
moje życie. Już po pierw-
szym użyciu przeszywa-
jący ból pleców zniknął! 
Po kilku dniach noszenia 
raz na zawsze pozbyłem 
się sztywności i drętwie-
nia, a mięśnie pleców 
wzmocniły się. Już nie 
mam problemów z cho-
dzeniem i wstawaniem z 
łóżka. Znów wszystko ro-
bię sam. Już nie muszę się 
martwić, że jestem cięża-
rem dla bliskich!”

Jerzy ( 69 l.), Poznań

[1] Nachodzące na siebie kręgi uciskają na nerwy 

i powodują chroniczny ból. [2] TractionSpin Plus poprzez 

rozszerzanie przestrzeni międzykręgowych likwiduje ucisk 

na nerwy, eliminuje ból oraz trwale regeneruje uszkodzone 

struktury stawów i kręgosłupa w zaledwie 14 dni. 

[1] [2] 
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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
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#66233 Poziom trudnosci: sredni

8

6

9
3
5

1

7

4

7 4

2

3

9

7

8

2

3

1

5

4

6
2

9

#174156 Poziom trudnosci: sredni

6 7

3
5

9
5
1

2
5
1

9

1

4

7

9

3
4

8

4

2

6

8

7
3

#13177 Poziom trudnosci: sredni
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#209477 Poziom trudnosci: latwy
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Wystawy sklepowe
Właściciele sklepów w naszym grodzie 

zbyt mała zwracają uwagę na wystawy 
swych zakładów. W Warszawie, Krakowie 
i innych większych miastach przeprowadza 
się specjalne konkursy na urządzanie efek-
townych wystaw. W Radomiu o tym nawet 
mowy nie ma. Wystawy przeważnej części 
sklepów są nieciekawe i nieefektowne.

Jedyne ładne, estetycznie urządzone 
i racjonalnie oświetlone wystawy posia-
dają składy apteczne: F. Łagodziński (róg 
Pl. 3 Maja i ul. Żeromskiego), F. Cieszkow-
skiego (ul. Żeromskiego 23) i wystawa f-my 
J. Miecznikowski (Żeromskiego 13) – które 
niewątpliwie przyczyniają się do estetyczne-
go wyglądu miasta, zarówno w godzinach 
dziennych jak i wieczornych.

Słowo nr 14, 18 stycznia 1930

Zwiastuny wiosny
Tegoroczna zima jest dla nas, pamięta-

jących zeszłoroczną 40-stopniową zimę, nie 
do wiary lekka. Co więcej, mamy już i zwia-
stunów wczesnej wiosny. I tak:

Na Śląsku, w okolicy Lipin pojawiło się 
większe stadko skowronków, które radośnie 
wzbijają się ku niebu, zwiastując śpiewem 
wczesną wiosnę.

Równocześnie donoszą nam również 
ze Śląska, że w majątku ks. Pszczyńskiego 
w Murckach robotnicy ogrodowi złapali 
kilka żywych chrabąszczy.

Pesymiści jednak twierdzą, że śnieg i mróz 
da nam się jeszcze tej zimy we znaki...

Słowo nr 20, 25 stycznia 1930

O bezpieczeństwo 
przechodniów

Kilkakrotnie poruszaliśmy już sprawę 
przechodniego podwórza domu Nr. 9 przy 
ul. Żeromskiego. Mimo ciągłych wypadków, 
jakie tam się zdarzają z powodu panujących 
ciemności i barykad w postaci, niewiadomo 
w jakim celu znajdujących się przy końcu 
trotuaru, kołków o wysokości 3/4 me-
tra – nie wydano dotąd jakichkolwiek za-
rządzeń, by zabezpieczyć przechodniów od 
narażenia się na szwank.

Jeżeli nie ma sposobu, by zmusić właś-
cicieli tych dwu przechodnich posesji do 

oświetlenia podwórza i usunięcia kołków, 
to z nastaniem ciemności należałoby zarzą-
dzić zamknięcie bram rzeczonych posesji 
zarówno od ul. Żeromskiego, jak i od ul. 
J. Malczewskiego.

Słowo nr 22, 28 stycznia 1930

30 autobusów 
dla lokomocji miejskiej

Krążą po mieście pogłoski, iż Magistrat 
pertraktuje z pewną spółką belgijską, która 
zaproponowała uruchomienie w mieście 
30 luksusowych autobusów – na przeciąg 
lat trzydziestu. Wzamian spółka ma swoim 
kosztem pokryć asfaltem ulice w śródmieściu 
i kostkami kamiennemi na przedmieściach.

Jeżeli pogłoski te są prawdziwe to przy-
puszczać należy, że sprawa ta będzie nie-
bawem omawiana na posiedzeniu Rady 
Miejskiej.

Słowo nr 21, 26 stycznia 1930

Ferie w szkołach 
z okazji półrocza

Minister wyznań religijnych i oświe-
cenia publicznego wydał dla wszystkich 
szkół zarządzenie, aby w bieżącym roku 
szkolnym pierwsze półrocze zakończyło 
się dnia 30 stycznia, a drugie rozpoczęło 
po czterech dniach wolnych od nauki, t.j. 
w dn. 4 lutego r. b.

Słowo nr 22, 28 stycznia 1930

Znaczna kradzież
Dnia 24 b. m. za pomocą urwania zamka, 

nieznani sprawcy skradli za sklepu Gla-
zwanda Szmula, przy Placu Jagiellońskim 
w Radomiu, wyroby tekstylne, wartości 
około 500 zł.

Słowo nr 22, 28 stycznia 1930

Przebił nożem
Żbirowska Helena – Nowy Świat 18, 

zameldowała, że syna jej Antoniego prze-
bił nożem Dróżdż Franciszek, zamieszkały 
przy ul. Nowy Świat 20. Poszwankowanego 
umieszczono w szpitalu Starozakonnych.

Słowo nr 23, 29 stycznia 1930

Z pożółkłych szpalt10˚/3˚
t. odczuwalna 6˚ C
ciśnienie 1002 hPa
wilgotność 72%

Piątek

11˚/6˚
t. odczuwalna 8˚ C
ciśnienie 1007 hPa
wilgotność 72%

Sobota

7˚/6˚
t. odczuwalna 2˚ C
ciśnienie 1008 hPa
wilgotność 82%

Niedziela

7˚/3˚
t. odczuwalna 4˚ C
ciśnienie 1006 hPa
wilgotność 83%

Poniedziałek

6˚/6˚
t. odczuwalna 2˚ C
ciśnienie 1001 hPa
wilgotność 63%

Wtorek

2˚/1˚
t. odczuwalna -4˚ C
ciśnienie 1008 hPa
wilgotność 94%

Środa

1˚/-3˚
t. odczuwalna -5˚ C
ciśnienie 1023 hPa
wilgotność 80%

Czwartek
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Zespół HydoTrucku tak źle, jak w Os-
trowie Wielkopolskim, nie rozpoczął żad-
nego meczu w obecnym sezonie Energa 
Basket Ligi. Podopieczni Roberta Witki 
w samej tylko pierwszej kwarcie uzyska-
li dziewięć „oczek” i przegrywali z niżej 
notowanym w tabeli rywalem różnicą 
11 punktów. Kto myślał, że na początku 
kolejnej kwarty nastąpi zryw przyjezdnych, 
to srodze się mylił. Indolencją strzelecką 
wykazali się zresztą koszykarze obu ekip. 
Nic zatem dziwnego, że po 14 minutach 
rywalizacji gospodarze, którzy prowadzili 
22:12, dysponowali skutecznością 31 proc., 
za to przyjezdni zaledwie 21! To oznaczało, 
że na 24 oddane próby rzutów z gry drogę 
do kosza Stali znalazło zaledwie pięć.

Cztery następne „oczka” uzyskane przez 
HydroTruck spowodowały, że straty zosta-
ły zmniejszone do sześciu punktów, a to 
zapowiadało emocje w kolejnych fragmen-
tach. Na nieszczęście dla zespołu gości se-
rię punktową zanotowali wtedy ostrowia-
nie i szybko zrobiło się 29:16. Na minutę 
przed zakończeniem pierwszej połowy 
o czas poprosił Robert Witka, bo jego pod-
opieczni zupełnie nie radzili sobie na par-
kiecie z przeciwnikiem i przegrywali różnicą 
15 „oczek”. W drużynie z Radomia zawodził 
zwłaszcza Rod Camphor. Najlepszy strzelec 
klubu po 20 minutach nie zdobył ani jedne-
go „oczka”, choć oddał pięć rzutów.

Prawdziwa metamorfoza zespołu gości 
nastąpiła w pierwszych minutach gry po 
zmianie stron. Sygnał do odrabiania strat 
dał Carl Lindbom, trafiając z dystansu. 
Po kolejnych czterech minutach i niezwy-

kle wysokiej dyspozycji rzutowej Adriana 
Boguckiego na świetlnej tablicy było już 
37:33. O czas poprosił wtedy Łukasz Ma-
jewski. Ten niewiele zmienił w obrazie gry, 
bo zdecydowanie ton wydarzeniom na 
parkiecie nadawali przyjezdni. Nic więc 
dziwnego, że po dwóch celnych rzutach 
wolnych w wykonaniu Marcina Piechowi-
cza HydroTruck nie tylko odrobił straty, 
ale i wyszedł na prowadzenie – 45:43!

O losach meczu zadecydować mia-
ła ostatnia ćwiartka i tak też się stało. 
Jeszcze w 34. minucie na dwupunkto-
wym prowadzeniu byli radomianie, ale 
o kolejnych fragmentach meczu pod-
opieczni Roberta Witki chcieliby pewnie 
zapomnieć. W ciągu sześciu kluczowych 
minut HydroTruck nie zdobył żadnego 
punktu i doznał bolesnej porażki.

Już w niedzielę, 2 lutego w hali 
MOSiR-u odbędzie się mecz HydroTru-
cku z Polskim Cukrem Toruń. Początek 
gry o godz. 15.

BM Slam Stal Ostrów Wielkopol-
ski – HydroTruck Radom 59:51

Kwarty: 20:9, 14:12, 9:24, 16:6
BM Slam: Threatt 11, Mokros 9, Jevto-

vić 7, Żołnierewicz 5, Dambrauskas 2, Ry-
żek 0, Główka 0, Wiśniewski 0, Szymkie-
wicz 10, Garbacz 6, Jackson 4, Dylewicz 5

HydroTruck: Trotter 12, Camphor 
0, Bogucki 21, Lindbom 11, Mielczarek 
0, Piechowicz 4, Wall 0, Lewandowski 0, 
Wątroba 3, Zegzuła 0

MACIEJ KWIATKOWSKI

Zawiedli fanów
Koszykarze HydroTrucku Radom zawiedli oczekiwania fanów i po bezbar-
wnym pojedynku ulegli na wyjeździe BM Slam Stali Ostrów Wielkopol-
ski. W niedzielę mecz z Polskim Cukrem Toruń.

Dla radomskich przedstawicieli królo-
wej sportu rok 2019 był niezwykle udany. 
Lekkoatleci z radomskiego okręgu zdo-
byli ogółem 32 medale. Z tej bogatej ko-
lekcji krążków 13 było w kolorze złotym, 
sześć w srebrnym, a 13 w brązowym.

– Z każdym rokiem coraz więcej do-
brego słychać o radomskich lekkoatle-
tach. W 2019 roku zawodnicy naszego 
okręgu zdobyli 32 medale mistrzow-
skie – od mistrzostw Polski młodzików 
do mistrzostw Polski seniorów. Chciał-
bym podkreślić dwa medale Natalii 
Wosztyl i Martyny Kotwiły podczas 
Młodzieżowych Mistrzostw Europy 
w sztafecie 4x100 m. Te dwa medale dają 
szanse na to, że podczas tegorocznych 
igrzysk w Tokio będziemy mieli dwóch, 
a może nawet trzech przedstawicieli 
z Radomia – mówi Zygmunt Malinow-
ski, prezes ROZLA. – Bardzo ważnym 
wydarzeniem były mistrzostwa Polski 
seniorów. Była to szczególna impreza.

Poza dwoma medalami rangi między-
narodowej lekkoatleci z okręgu wywal-
czyli także 11 krążków rangi mistrzostw 
Polski seniorów, 10 podczas młodzieżo-
wych mistrzostw Polski, siedem w mi-
strzostwach kraju juniorów i dwa w mi-
strzostwach Polski młodzików.

Najwięcej – siedem – medali indywi-
dualnych dla ROZLA uzyskała Martyna 
Kotwiła. – Nie do końca jestem zadowo-

lona z poprzedniego sezonu, musiałam 
bowiem zmagać się z kontuzją. Mocno 
wierzę w to, że najbliższy sezon będzie 
dużo lepszy – oznajmiła podopieczna 
Bożeny Jadczak.

Z tylko jednym medalem mniej – nie 
licząc sztafet – poprzedni rok zakoń-
czyła Natalia Wosztyl, która uzyskała 
trzy złote, jeden srebrny i dwa brązowe 
medale. – Dla mnie był to niezwykle 
udany rok i podobne osiągnięcia chcia-
łabym powtórzyć w nadchodzącym 
sezonie. Póki co, wszystko przebiega 
zgodnie z planem – przyznała młoda 
radomianka.

Podczas podsumowania roku wyróż-
niono także szkoleniowców. Najwięcej 
medali – 14 uzyskał Leszek Trzos, wy-
przedzając Bożenę Jadczak (11 medali) 
i Artura Błasińskiego (pięć krążków).

W klasyfikacji medalowej RLTL ZTE 
Radom zajął piąte miejsce w kraju w ha-
lowych mistrzostwach Polski seniorów 
i mistrzostwach Polski juniorów, a na szó-
stym miejscu klub sklasyfikowany został 
po młodzieżowych MP.

ROZLA w 2019 roku zorganizowała 
w sumie 29 imprez, w których wystar-
towało 5 tys. 335 zawodników! Imprezą 
roku zostały bezapelacyjnie mistrzostwa 
Polski seniorów.

MACIEJ KWIATKOWSKI

Podsumowanie
lekkoatletów

Przełom roku to czas podsumowań. Nie inaczej było w przypadku 
Radomskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, który podsumował, 
jakże obfity w medale i wydarzenia, poprzedni sezon.

Tegoroczna edycja plebiscytu pod-
sumowującego miniony rok w MMA 
zdominowana została przez Jana Bła-
chowicza, który sięgnął po trzy statuetki. 
Fani mieszanych sztuk walki tym razem 
poznali triumfatorów w następujących 
kategoriach: zawodnik roku, walka roku, 
nokaut roku, poddanie roku, odkrycie 
roku, gala roku i klub roku. W kategorii 
Nokaut Roku nominowany był pojedy-
nek Dawida Śmiełowskiego z Damia-
nem Zorczykowskim, który odbył się 
podczas radomskiej gali Babilon MMA 
11. O tytuł Zawodnika Roku walczył 
m.in. Daniel Rutkowski, ale w głoso-
waniu kibiców nieco lepszy okazał się 
Błachowicz. Galą Roku została impreza 
KSW 52, ale nominowana była również 
radomska gala – Babilon MMA 11.

Klubem Roku wybrany został przez 
kapitułę Ankos MMA Poznań. Wy-
przedził Cross Fight Radom, Berkut 
WCA Fight Team Warszawa i Akademię 
Sportów Walki Wilanów Warszawa. Za to 
Odkryciem Roku w MMA został Cezary 
Kęsik, a więc zawodnik radomskiego 
klubu – Cross Fight.

MK

Heraklesy 2019
rozdane
Tegoroczny, najbardziej prestiżowy 
plebiscyt w polskim MMA – Heraklesy 
2019 przeszedł do historii. Poznaliśmy 
triumfatorów w siedmiu kategoriach. Nie 
zabrakło akcentów radomskich.

Sobotnia gra kontrolna z Puszczą Nie-
połomice cieszyła się dużym zainteresowa-
niem, a meczowi przyglądała się kilkuset-
osobowa grupa sympatyków Radomiaka. 
Kibice nie obejrzeli w akcji kontuzjowa-
nych Damiana Jakubika, Chansa Faraji 
i Mateusza Lewandowskiego. Zabrakło 
również Michała Grudniewskiego. Pojedy-
nek rozgrywany na dobrze przygotowanej, 
jak na tę porę roku, murawie w pierwszej 
połowie zupełnie nie zachwycił. Po zmia-
nie stron sympatycy oglądali zdecydowa-
nie lepsze widowisko, które okraszone 
zostało golami. Pierwsi bramkę w meczu 
zdobyli goście. Piłkę na przedpolu bramki 
Mateusza Kryczki otrzymał Łukasz 
Szczepaniak i po precyzyjnym uderze-
niu lewą nogą wyprowadził zespół na 
prowadzenie. Jednak Puszcza nie cieszyła 
się z niego zbyt długo, bo w 75. minucie 
ładną akcję przeprowadzili radomianie; na 
gola zamienił ją Maciej Górski. Napastni-
kowi pozostało w zasadzie dołożyć nogę 
i umieścić futbolówkę w siatce.

W sobotę rozstrzygnęły się losy testowa-
nego Damiana Warchoła. Zawodnik osta-
tecznie nie zagra wiosną w Radomiaku.

1 lutego podopieczni Dariusza Bana-
sika zagrają w Kielcach sparing z Koro-
ną, a po nim udadzą się na zgrupowanie 
do Włoch.

Radomiak Radom – Puszcza Nie-
połomice 1:1 (0:0)

Bramki: Górski '75 – Szczepaniak '67
Radomiak I połowa: Kryczka – Ba-

nasiak, Cichocki, Pietrzyk, Wiatrak, 
Karwot, Kaput, Mikita, Warchoł, Lean-
dro, Nowak

Radomiak II połowa: Kryczka – No-
wosadko, Świdzikowski, Cichocki, 
Abramowicz, Nowakowski, Makowski, 
Fundambu, Michalski, Sokół, Górski

MK

Drugi mecz,
drugi remis
Piłkarze Radomiaka Radom zremisowali 
w drugim meczu towarzyskim w okresie 
zimowym. W sobotę, 1 lutego „Zieloni” 
rozegrają sparing z Koroną Kielce.

 MICHAŁ NOWAK

Trener Prygiel zdecydował się na 
zmiany w wyjściowym składzie w sto-
sunku do poprzedniego, przegranego, 
spotkania w Bydgoszczy. Protopsalti-
sa zastąpił w przyjęciu Włodarczyk, 
a Grzechnika na środku Pajenk. Na roz-
grzewce przed rozpoczęciem pojedynku 
kontuzji palca dłoni, która wyelimino-
wała go z tego meczu, doznał natomiast 
libero Masłowski.

Początek spotkania to właściwie 
głównie gra na zagrywce – albo zepsu-
te serwisy, albo asy. Dość powiedzieć, 
że pierwszy skuteczny atak radomianie 
zanotowali dopiero przy stanie... 7:4 dla 
MKS-u. Jednak w kolejnych minutach 
„Wojskowi” poprawili dyspozycję w ata-
ku, gdzie skuteczni byli głównie Włodar-
czyk i Butryn. Ten drugi ponadto doło-
żył w premierowej odsłonie aż cztery asy 
serwisowe. Mimo to Cerrad Enea Czar-
ni nie potrafili wygrać pierwszej partii, 
w której wynik oscylował praktycznie 
ciągle w okolicach remisu. Szalę zwycię-
stwa na swoją korzyść w końcówce prze-
chylili gospodarze, którzy po punktowej 
zagrywce Pająka wygrali 26:24.

Od początku drugiego seta na placu 
gry zameldował się Protopsaltis, który 
zmienił Sandera. O ile jeszcze początek 
był wyrównany (5:5), to z akcji na akcję 
MKS budował sobie przewagę. Pod-
opieczni trenera Bednaruka prezentowali 
się dobrze i punktowali skutecznie przy-
jezdnych. Po bloku na Protopsaltisie było 

17:11. Nie pomagały zmiany. Na placu gry 
pojawili się Kędzierski, Filip czy Firszt, 
ale nie zmieniło to obrazu tej partii 
i MKS wygrał bardzo wysoko, bo do 15.

Od pierwszych akcji trzeciej odsłony 
na boisko wrócił Sander. Kędzierski na-
tomiast zastąpił Vincicia. Cerrad Enea 
Czarni prezentowali się w tym frag-
mencie dużo lepiej (4:8). W kolejnych 
minutach podopieczni trenera Prygla 
utrzymywali prowadzenie (11:15, 13:17). 
W pewnym momencie jednak przewaga 

stopniała do dwóch „oczek” (17:19). 
W końcówce górą byli Cerrad Enea 
Czarni, a seta zakończyły dwa skuteczne 
ataki Protopsaltisa (19:25).

Gospodarze znakomicie zaczęli od-
słonę numer cztery – od dwóch punk-
towych zagrywek i skutecznego ataku 
Faryny (3:0). Radomianie nie mogli 
odnaleźć rytmu, a MKS grał jak na-
tchniony. Miejscowym wychodziło nie-
mal wszystko (9:3). „Wojskowi” byli 
w tym fragmencie spotkania zaledwie 

tłem dla przedostatniego zespołu w ta-
beli PlusLigi. Po ataku Sandera w siatkę 
z drugiej linii było już 18:12. Rozbici go-
ście nie potrafili się już pozbierać. Zna-
komicie grał radomianin Faryna, który 
reprezentuje barwy MKS-u. To w dużej 
mierze dzięki niemu gospodarze zapisali 
na swoje konto komplet punktów w tym 
pojedynku. Mecz zakończyła autowa za-
grywka Sandera.

„Wojskowi” zajmują obecnie dziesiąte 
miejsce w tabeli PlusLigi. Co ciekawe, do 
piątego Trefla Gdańsk tracą trzy punkty, 
ale też mają tylko trzy „oczka” przewagi 
nad przedostatnim MKS-em Będzin.

– Na pewno nie zdoby wamy tylu 
punktów, ile powinniśmy. To nie jest tak 
zgrana drużyna, jak w zeszłym roku, ale 
powinna mieć więcej punktów. Przede 
wszystkim w Bydgoszczy straciliśmy 
punkty. Tutaj z Będzinem porażka 
oczywiście boli, ale ciężko było z tak 
grającym na fali MKS-em. Zawodnicy 
starali się robić wszystko, co mogli. My 
kombinowaliśmy ze składem, jak mogli-
śmy. Nie wystarczyło – powiedział po za-
kończeniu meczu trener Robert Prygiel.

Już w sobotę, 1 lutego, radomianie ro-
zegrają kolejny mecz ligowy. Tym razem 
ich rywalem będzie mistrz Polski, Gru-
pa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. 
To przeciwnik, z którym od momentu 
awansu do PlusLigi Cerrad Enea Czar-
ni Radom jeszcze nie zdołali wygrać, 
a przegrali 13-krotnie. Początek meczu 
w hali Azoty w Kędzierzynie-Koźlu 
o godz. 14.45.

Bolesna porażka 
Drugą porażkę w trzecim meczu w 2020 roku zanotowali siatkarze Cerradu Enei Czarnych. Po przegra-
nej w Bydgoszczy z ostatnią Visłą, „Wojskowi” ulegli w Sosnowcu przedostatniemu MKS-owi Będzin. 
Tym razem radomianie nie zdobyli nawet punktu.
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Ze Sławomirem Stempniewskim, 

prezesem Radomiaka Radom 

rozmawia Maciej Kwiatkowski.

W ostatnich dniach kibice Radomiaka 
bardziej niż wynikiem sparingu z Puszczą 
Niepołomice żyli doniesieniami medialnymi 
na temat sytuacji finansowej klubu.

– Przyznam, że jestem zatrwożony. 
Ja nie wiem... Chyba bardziej na karb 
ogórkowego sezonu w piłce bym to 
zrzucił. Jak nie gra liga, to tego typu 
tematy nagle zaczynają żyć własnym 

życiem. A prawda jest taka, że są zmia-
ny właścicielskie. To z natury rzeczy 
musiało mieć wpływ na chwilowy cash 
f low, ale to naprawdę bez większego 
znaczenia. Sytuacja klubu jest w tej 
chwili bardzo stabilna. Jak nigdy do tej 
pory. Mogę zdradzić, że już za chwilę 
wchodzi zagraniczny inwestor, więc je-
stem ogromnie zdziwiony tym, co się 
zadziało. Wydaje mi się, że czasami jest 
tak, że interesy klubu i zawodników 
niekoniecznie są zbieżne. Niektórzy 
może jakby wyczuli moment do tego, 
żeby zmienić klub... Naprawdę trudno 
mi powiedzieć. Prawda jest taka, że ża-

den z zawodników nie ma możliwości 
technicznej zerwania kontraktu z winy 
klubu. Dlatego, że u nas nie ma takiej 
opcji. W tej chwili wszystko jest regulo-
wane na bieżąco.

Czy zatem odbył się piątkowy trening, który 
według doniesień miał się nie odbyć?

– Na tę okoliczność zapytałem trene-
ra, jak się sprawy mają. Trener stwier-
dził, że odbył się trening „mentalny”. 
Pasowało to akurat w grafiku szkole-
niowcowi ze względu na obciążenia 
treningowe i ze względu na przewidy-
wany sparing. Tak że uznałem, że jest 
o.k. Skoro trener tak zarządził, to niech 
tak będzie.

Sparing także miał się nie odbyć, ale osta-
tecznie piłkarze zagrali z Puszczą. W spotka-
niu miało nie wystąpić dwóch zawodników: 
Meik Karwot i Michał Grudniewski.

– Jeśli chodzi o Michała, to nie ukry-
wam, że na tę pozycję poszukujemy 
zawodnika. Ale ten temat znany był od 
grudnia. Jeśli chodzi o niego, to cza-
sami tak jest, że następuje zmęczenie 
materiału, chemia się trochę osłabia... 
Rzeczywiście dostał on propozycję, 
żeby dla dobra swojej kariery próbował 
znaleźć sobie klub. Ale to nie znaczy, 
że nie ma kontraktu. Zawodnik jest 
związany z nami kontraktem i jeśli 
będzie obopólne porozumienie, to bę-
dzie mógł odejść. Dostał od nas zielone 
światło, ale powtarzam – nie ma mowy 
o zrywaniu kontraktu, czy z winy za-
wodnika, czy też – tym bardziej – z winy 
klubu. Nie ma takiej opcji. To samo do-
tyczy Meika Karwota. Zresztą w ogóle 
tu nie ma tematu, bo grał z Puszczą.

Jak wygląda sytuacja z Damianem Warcho-
łem, który trenował z Radomiakiem w zasa-
dzie od początku okresu przygotowawczego?

– Decyzję miał podjąć trener i osta-
tecznie Damian na wiosnę nie będzie 
naszym zawodnikiem.

A co z wyjazdem klubu na zgrupowanie do 
Włoch? Dojdzie do niego?

– Jak najbardziej. Zgrupowanie jest 
zaplanowane. Idziemy podobnym to-
rem, jak rok temu i zgrupowanie się od-
będzie.

W takim razie wynika z tego, że dobre imię 
Radomiaka zostało mocno nadszarpnięte…

– Jestem mocno zaskoczony i znies-
maczony. Zawsze mi się wydawało, że 
gramy w jednej drużynie, a tu nagle taka 
wiadomość. Zwalam to na znany w pił-
karstwie tzw. sezon ogórkowy i potrzebę 
jakiegoś zaistnienia, szukania sensacji, 
sztucznie pompowanej. Mam duży nie-
smak, bo klub bezpodstawnie traci wize-
runek. W dodatku bez przyczyny.

Plany przedsezonowe pozostaję więc nie-
zmienione?

– Nic się nie zmieniło. Planujemy 
jeszcze przynajmniej dwa wzmocnienia, 
a może trzy. Zobaczymy, bo to wszystko 
właśnie w tej chwili będzie się rozstrzy-
gać. To będzie ten najbardziej gorący 
okres w okienku transferowym. Chce-
my go skrzętnie wykorzystać. Ale timing 
w tych akcjach jest bardzo ważny, więc 
jeszcze chwilę proszę poczekać.

A jak wygląda sytuacja z drugą drużyną 
Radomiaka? Zespół jest już po pierwszym 
sparingu z Prochem Pionki i w tym meczu za-

grali praktycznie sami zwodnicy z Akademii 
Radomiaka rocznik 2002.

– W tej chwili w drugiej drużynie jest 
tymczasowy trener. Poczekajmy na decy-
zję, już końcową, kto będzie trenował ze-
spół. Wówczas będzie łatwiej przekazać 
informacje dotyczące drugiego zespołu. 
Na pewno drużyna jest nam bardzo po-
trzebna, patrząc na dobro pierwszego 
zespołu i to jest podstawa. Taka była 
idea powstania tego zespołu – żeby nasi 
chłopcy z akademii ogrywali się w tej do-
rosłej piłce i tak się działo. To jest pierw-
szoplanowe działanie dotyczące drugie-
go zespołu. Natomiast to nie jest tak, że 
musimy za wszelką cenę robić awans. 
Jesteśmy dumni z tego, gdzie w tej chwi-
li jesteśmy. Ale najważniejsze jest, żeby 
to działało na dobro pierwszego zespołu 
i naszych młodych zawodników. Oni tam 
mają się ogrywać.

Kibice z pewnością wrzuciliby tu kamyczek 
do ogródka, bo klub nie zatrzymał radomia-
nina Patryka Winsztala.

– Patrykowi skończył się kontrakt i on 
go nie przedłużył. Takie jest jego prawo. 
Osobiście bardzo żałuję. Szkoda, że tak 
się zadziało, bo to nasz chłopak i ści-
skam kciuki, żeby mu się wiodło w no-
wym klubie.

A czy Radomiak czynił starania, żeby Patryk 
Winsztal pozostał w klubie?

– Oczywiście, że tak. Ale jest takie 
powiedzenie – z niewolnika nie ma pra-
cownika. Czasami lepiej, choćby dla 
dobra zawodnika. I wracam do tego, co 
powiedziałem na początku: czasami jest 
tak, że interesy i dobro klubu nie zawsze 
idą w parze w danej, konkretnej sytuacji.

Sytuacja jest stabilna

AU T O P R O M O C J A

Fo
t. a

rch
iw

um
 co

za
dz

ien
.pl



BEZPŁATNY DODATEK DO TYGODNIKA „7DNI” | 31 STYCZNIA 2020 | WYDANIE NR 9

71 16

Fot. Szymon Wykrota

awka
na roj w



WWW.RADOMKA.COMII

W sobotni wieczór w Radomiu doszło 
do dużej niespodzanki. E.Leclerc Ra-
domka pokonała po tie-breaku wicemi-
strzynie Polski, Grot Budowlanych Łódź.

Podopieczne trenera Adama Gra-
bowskiego zaprezentowały się w spot-
kaniu z wicemistrzyniami Polski bardzo 
dobrze. Dużo lepiej niż w przegranym 
parę dni 0:3 wcześniej starciu z Ener-

gą MKS-em Kalisz. Pierwsze dwie od-
słony, choć zacięte, to padły łupem 
gospodyń. Radomianki wygrał y do 
23 i zapachniało niespodzianką pod 
złotym sufitem. Podopieczne trene-
ra Adama Grabowskiego miały w tym 
meczu szansę nawet na trzy punkty! 
W trzecim secie prowadziły już 22:19, 
ale ostatecznie przegrały na przewagi 

do 29. Również w czwartej odsłonie lep-
sze były siatkarki Grotu Budowlanych. 
W tie-breaku E.Leclerc Radomka prze-
grywała już 6:8, ale ostatecznie odwró-
ciła losy decydującej partii i wygrała 
15:11 sprawiając dużą niespodziankę.

- Jestem bardzo dumna z mojego 
zespołu, że wyciągnęłyśmy ten mecz 
w tie-breaku, zespołowością, serdu-

chem. Każda z dziewczyn dołożyła 
cegiełkę do tego zwycięstwa. Wygry-
wamy z teoretycznie dużo lepszym 
rywalem - powiedziała po meczu Anna 
Bodasińska, libero radomianek.

- Czy E.Leclerc Radomka nas za-
skoczyła? Myślę, że po prostu grała 
dobrze. Na pewno mieliśmy problem 
z nową amerykańską przyjmującą, na-
wet jeśli chodzi o podwójny blok. Myślę, 
że w każdym secie, jeśli byśmy dodali 
po parę piłek w obronie, to bylibyśmy 
zdecydowanie bliżej zwycięstwa - sko-
mentował Błażej Krzyształowicz, trener 
Grotu Budowlanych Łódź.

Tymczasem parę dni później, bo 
w środę E.Leclerc Radomka pojecha-
ła do Piły, gdzie zmierzyła się z Eneą 
PTPS-em. Tym razem jednak radomian-
ki musiały uznać wyższość rywalek. 

Szkoleniowiec radomianek nie miał 
do dyspozycji wszystkich swoich za-
wodniczek. Kontuzjowana jest bowiem 
rozgrywająca Paulina Szpak, która 
urazu barku dostała w meczu z Energą 
MKS-em Kalisz. Wobec tego Grabowski 
miał do dyspozycji tylko jedną rozgry-
wającą.Pierwsza odsłona środowego 
spotkania była zacięta. Do wyłonienia 
zwycięzcy potrzebna była gra na prze-
wagi. Więcej zimnej krwi w końcówce 
zachowały miejscowe, które wygra-
ły premierowego seta 29:27. Pilanki 
kontynuowały dobrą grę w partii nu-
mer dwa. Trener Grabowski reagował 
przeprowadzając zmiany w składzie. 
Do kwadratu dla rezerwowych powę-
dowała Mucha, która zaczęła mecz 
w wyjściowej szóstce. Na placu gry 
pojawiła się natomiast m.in. Azizowa. 
Po raz kolejny znakomicie w barwach 

radomskiej ekipy spisywała się Ame-
rykanka Jones-Perry, która zakończyła 
mecz w Pile z 35 punktami! Nie pomo-
gło to jednak osiągnąć korzystnego 
końcowego rezultatu radomiankom. 
Drugiego seta Enea PTPS zakończyła 
zwycięstwem do 19.

E.Leclerc Radomka jednak nie złoży-
ła broni. Trzeci set to popis podopiecz-
nych trenera Grabowskiego. Rado-
mianki nie pozwoliły na wiele rywalkom 
w tym fragmencie meczu i wygrały bar-
dzo wysoko, bo aż do 13, co pozwoliło 
mieć nadzieję kibicom z Radomia na 
pozytywne rozstrzygnięcie w tym me-
czu, a przynajmniej na doprowadzenie 
do tie-breaka. Niestety, nic takiego nie 
miało miejsca, choć przyjezdne były 
blisko doprowadzenia do piątego seta. 
W czwartej partii przegrała „o włos”, bo 
podobnie jak w pierwszej odsłonie, na 
przewagi, do 27.

E.Leclerc Radomka Radom - Grot 
Budowlani Łódź 3:2 (25:23, 25:23, 
29:31, 21:25, 15:11)

E.Leclerc Radomka: Zaborowska  4, 
Szczepańska-Pogoda 20, Mucha 16, 
Jones-Perry 31, Lazcano 3, Bałucka 
2, Witkowska (libero) oraz Bodasińska 
(libero), Kubacka 9, Biała, Azizowa, La-
skowska.

Enea PTPS Piła - E.Leclerc Radom-
ka Radom 3:1 (29:27, 25:19, 13:25, 
29:27)

E.Leclerc Radomka: Zaborowska 
4, Szczepańska-Pogoda 6, Mucha 2, 
Jones-Perry 35, Lazcano 5, Kubacka 
3, Witkowska (libero) oraz Bodasińska 
(libero), Laskowska, Bałucka 7, Azizowa 
17, Bałuk 1. 
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Play-off się oddala
Huśtawkę nastrojów w ostatnich dniach przeżyli kibice E.Leclerc Radomki Radom. W sobotę podopieczne trenera Adama Grabowskiego nie-
spodziewanie pokonały we własnej hali wicemistrzynie Polski, Grot Budowlanych Łódź. W środę natomiast radomianki uległy na wyjeździe 
Enei PTPS-owi Piła. Do miejsca premiowanego awansem do play-off E.Leclerc Radomka traci już dziewięć punktów. 
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Siatkarki E.Leclerc Radomki rozpo-
częły ligowe granie w 2020 roku od 
porażki 0:3 z Energą MKS-em Kalisz. 
Potem niespodziewanie pokonały 3:2 
wicemistrzynie Polski, a w ostatnią 
środę przegrały z Eneą PTPS-em Piła 
1:3. Ostatnie dni to więc dla kibiców ra-
domianek huśtawka nastrojów. 

W tabeli Ligi Siatkówki Kobiet zespół 
z Radomia plasuje się obecnie wciaż na 
dziesiątej pozycji, ale marzenia o awan-
sie do fazy play-off coraz bardziej się 
oddalają. Do ósmej Energi MKS-u Ka-
lisz podopieczne trenera Grabowskie-
go tracą dziewięć punktów. A do za-
kończenia fazy zasadniczej pozostało 
już tylko sześć pojedynków, w których 
radomianki zmierzą się z DPD Legiono-
vią Legionowo, #VolleyWrocław, Ban-
kiem Pocztowym Pałacem Bydgoszcz, 
Wisłą Warszawa, Developresem Sky-
Res Rzeszów oraz Grupą Azoty Chemi-
kiem Police. Cztery z tych ekip to więc 
zespoły, które są w tabeli notowane 
wyżej od radomianek. 

Pierwszy z tych rywali, czyli Legio-
novia jest obecnie na czwartym miej-
scu w rozgrywkach LSK i zgromadziła 
30 punktów, czyli aż o 19 więcej niż 
E.Leclerc Radomka. W połowie stycz-
nia radomianki zagrały z Legionovią 

mecz sparingowy. W nim dużo lepsze 
okazały się siatkarki DPD Legionovii, 
które wygrały 4:0. 

Trzy mecze w barwach radomskiej 
drużyny rozegrała już Amerykanka 
Veronica Jones-Perry i jest ona zdecy-
dowanie najbardziej eksploatowaną za-
wodniczką w ekipie z Radomia. W swo-
im debiucie, w meczu z Energą MKS-em 
zdobyła 14 punktów, ale już w dwóch 
kolejnych pojedynkach co najmniej po-
dwajała ten wynik. W pojedynku z Gro-
tem Budowlanymi zdobyła 31 punktów, 
natomiast w Pile aż 35 „oczek”.  

- Ronie wnosi mega dużo do tego ze-
społu i czapki z głów w jej stronę. Super 
dziewczyna, ona w ogóle wnosi charak-
ter, umiejętności do drużyny. Wystar-
czy spojrzeć w statystyki. To jest po 
prostu dziewczyna, która potrafi grać 
i mam nadzieję, że to będzie pokazy-
wała swoją wartość z każdym kolejnym 
meczem - mówi Anna Bodasińska, libe-
ro E.Leclerc Radomka Radom.

Początek meczu E.Leclerc Radomka 
Radom - DPD Legionovia Legionowo 
w sobotę, 1 lutego, o godzinie 16 w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Radomiu, przy ulicy Narutowicza 9.
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Kolejny wymagający przeciwnik
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DPD Legionovia Legionowo. To kolejny rywal podopiecznych trenera Adama Grabowskiego w Lidze Siatkówki Kobiet. E.Leclerc Radomka zagra 
w sobotę, 1 lutego z czwartą obecnie drużyną w tabeli Ligi Siatkówki Kobiet. Radomianki czeka więc starcie z kolejnym wymagającym rywalem.  
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