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Rozmowa ze Zbigniewem Chrząszczem
i Kamilem Kłosem

Mieszkańcy Powiatu Radomszczańskiego 
mogą skorzystać z darmowej pomocy 
prawnej.

Choć mówi się dziś, że Święta Bożego Narodzenia są coraz bardziej nadmuchanym produktem mar-

ketingowym, służącym do nabijania kasy dużym koncernom, to wciąż wielu ludzi stara się odnaleźć 

głębszy sens tych dni. Niezależnie od swojego stosunku do wiary, kościoła czy tradycji chrześcijańskiej, 

grudzień wyzwala w ludziach potrzebę uczynienia czegoś dobrego, wyjątkowego i bezinteresownego. 

Dlatego wielu radomszczan tak chętnie bierze udział w licznych akcjach charytatywnych, które mają 

miejsce na terenie Powiatu Radomszczańskiego. Wszystkie te przedsięwzięcia wyzwalają bardzo dużo 

pozytywnej energii, wyciszają konflikty, różnice i pomagają uczynić Święta Bożego Narodzenia choć 

trochę lepsze tym, którym na co dzień nie wiedzie się najlepiej.

ż y c z e n i a

czytaj dalej str.  7

Jak zapowiedziało Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Radomsku 
wyniki audytu nie będą opublikowane 
i opinia publiczna będzie musiała za-
dowolić się lakonicznym stwierdzeniem 
Prezesa Glądalskiego, że spółka nie funk-
cjonowała poprawnie.
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Kierowca z 3,9 promila we krwi Rzucali butelkami w nowe auta. 
Straty sięgają 20 000 zł.

Młody chłopak uciekł z domu

Śmiertelny wypadek  

Karambol na DK1

Pijany kierowca za kółkiem 

13 grudnia 2016 roku kierujący ciężarówką 34–letni 
obywatel Białorusi na drodze K-1 najechał na tył 
tira, którego kierowca zatrzymał się na czerwonym 
świetle. Dzięki właściwej postawie mieszkańca gminy 
Sędziejowice kierowca na podwójnym gazie stracił 
prawo jazdy.

W piątek 9 grudnia, policjanci zostali powiadomieni o uszkodzeniu stojącego na 
lawecie samochodu KIA. Do zdarzenia doszło podczas postoju lawety na jednym z 
parkingów przy ulicy Brzeźnickiej w Radomsku.

W nocy z 12 na 13 grudnia do komendy policji w 
Radomsku, przyszedł ojciec 16- latka, który poprosił 
o pomoc w odnalezieniu syna. Chłopak popołudniu 
wyjechał z domu rowerem i wtedy urwał się nim 
kontakt. Policjanci natychmiast zaczęli sprawdzać 
szpital, hotele, noclegownie oraz miejsca grupowania 
się młodzieży. Temperatura tej nocy spadła do minus 8 
stopni poniżej zera.

Do zdarzenia doszło 19 grudnia 2016 roku w gminie 
Dobryszyce. 

5 grudnia około godziny 20.00 na DK1, na wysokości miejscowości Słostowice doszło 
do zderzenia sześciu samochodów. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 

W nocy z 2 na 3 grudnia 2016 roku policjanci ruchu drogowego zostali skierowani 
na ulicę Targową w Radomsku. Tam dwaj radomszczanie uniemożliwili dalszą jazdę 
pijanemu kierowcy, który miał 3,3 promila we krwi.

Dzięki trzeźwości umysłu 
31-letniego kierowcy z Sędziejo-
wic, pijany kierowca zatrzymał 
tira w Radomsku. Białorusin 
miał w organizmie 3,9 promi-
la. Mężczyzna był tak pijany, że 
miał problemy z poruszaniem się 

i mową. Zestaw pojazdów został 
usunięty z drogi, a 34-latek tra-
fił do policyjnego aresztu. Teraz 
grozi mu kara do 2 lat pozbawie-
nia wolności.

ms

Śledczym udało się ustalić, że 
w trakcie postoju pojazdu przed 
sklepem spożywczym stała grupa 
młodych osób. Po wypiciu piwa 
jeden z mężczyzn rzucił butelkę 
w stronę lawety. Po chwili zawtó-
rował mu towarzyszący mężczy-
zna.

Kiedy amatorzy mocnych 
wrażeń zorientowali się, że ich 
zachowanie może przysporzyć 
kłopoty, zamówili taksówkę i 

odjechali. Jadąc w kierunku cen-
trum miasta zatrzymali się na jed-
nej ze stacji benzynowych, gdzie 
zrobili zakupy, a następnie kon-
tynuowali podróż. Gdy kierowca 
zatrzymał się na stopie otworzyli 
drzwi i uciekli.

Policjanci dysponując tymi 
informacjami pojechali na wspo-
mnianą stację paliw i z zapisów 
monitoringu ustalili rysopisy po-
tencjalnych sprawców. Funkcjo-

nariuszom udało się zatrzymać 
21- latka i 3 lata młodszego ko-
legę. Oboje już mieli konflikt z 
prawem. Właściciel uszkodzonej 
kii venga stwierdził, że w wyniku 
rzucania butelkami uszkodzeniu 
uległa powłoka lakiernicza  i bla-
charska samochodu. Straty zosta-
ły oszacowane na co najmniej 20 
tysięcy złotych. Grozi im kara do 
5 lat pozbawienia wolności.

ms

W poszukiwania było za-
angażowanych 30 policjantów. 
Policjanci szybko znaleźli ro-
wer chłopaka. Jednoślad był 
przymocowany do barierki przy 
schodach jednego ze sklepów w 
centrum Radomska. O godzinie 
7.00 jeden z patroli poinformo-
wał dyżurnego, że 16 – latek jest 
cały i zdrowy. Okazało się, że 
przebywał on w hotelu jako gość 
jednej z osób tam zameldowa-

nych. Chłopak został przewie-
ziony do komendy i w obecności 
opiekuna stwierdził, że jest już 
duży i może robić co chce.

Jak zaznacza podkom. Aneta 
Wlazłowska z policji w Radom-
sku, chcąc uniknąć podobnych 
sytuacji we własnej rodzinie, na-
leży po prostu porozmawiać z 
dziećmi, aby uniknąć podobnych 
kłopotów.

ms

Zaczęło się od busa, na któ-
rego najechał gwałtownie hamu-
jący kierowca jadący jaguarem. 
Jadący za nim opel movano, aby 
nie uderzyć w jaguara zjechał na 
lewe pobocze i doprowadził do 
zarysowania jaguara. Jadący za 

nimi kierujący bmw najechał na 
tył jaguara. Kolejno na bmw na-
jechała skoda, a na nią najechał 
kierujący VW sharanem, a na 
sharana skoda octavia a na końcu 
znalazł się jeszcze kierowca re-
nault trafiic.

Kierowcy byli trzeźwi, acz-
kolwiek policjanci muszą prze-
słuchać wszystkie osoby biorące 
udział w zdarzeniu.

ms

Mundurowi ustalili, że 31-let-
ni kierowca uderzył w latarnię 
przy ulicy A. Krajowej, po czym 
odjechał z miejsca zdarzenia. 
Kiedy zatrzymał się w rejonie 
skrzyżowania dwaj świadkowie 
podeszli do auta, aby zobaczyć 
czy kierowca corsy potrzebuje 

pomocy. Wówczas okazało się, 
że 31–latek jest upojony alkoho-
lem i ma problemy z wyjściem z 
pojazdu 

Mężczyźnie udzielono po-
mocy medycznej ze względu na 
krwawienie z nosa. Na szczęście 
nie miał innych obrażeń ciała. 

Za kierowanie pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości grozi kara do 2 
lat pozbawienia wolności, zakaz 
kierowania pojazdami oraz kara 
grzywny. 

ms

52 – letni pieszy idący bez 
odblasków zginął na miejscu. 
Potrącił go 23 – letek kierujący 
hondą poza terenem zabudowa-

nym. Sprawca był trzeźwy. Ze 
względu na uraz głowy i stłucze-
nia żeber pozostał w szpitalu na 
obserwacji.

r e k l am a
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Rewitalizacja Centrum Radomska na zakręcie

Bartodzieje poczekają na nową ścieżkę rowerową

Krzysztof Zygma wraca do Muzeum

Program na YouTube o Radomsku

Powitaj Nowy Rok w trakcie
miejskiego sylwestra

Rewitalizacja centrum Radomska, nie będzie przebiegała tak gładko jak przewidywały wcześniejsze założenia. Według najnowszej 
analizy gminny plan rewitalizacji nie został przygotowany zgodnie z ustawą o rewitalizacji.  By Radomsko nie utraciło szansy na 
odnowienie centrum miasta, władze postanowiły przygotować lokalny plan rewitalizacji, który ma być gotowy w lutym 2017 roku. 

Ścieżka rowerowa budowana w dzielnicy Bartodzieje nie zostanie ukończona 
w 2016 roku. Termin oddania inwestycji w ramach I edycji Budżetu Obywatel-
skiego przypadał na 12 grudnia 2016 roku, jednak nic takiego nie mogło się 
wydarzyć.

Już od ponad miesiąca dyrektorem Muzeum Regionalnego im. Stanisława 
Sankowskiego ponownie jest Krzysztof Zygma.

Lubisz oglądać prezentowane materiał  YouTube? 
W takim wypadku może Cie zainteresować cykl 
filmików opowiadających o historii Radomska pt. 
„Miasto wczoraj i dziś”

Planujesz w tym roku spędzić Sylwester w Radom-
sku? Jeśli tak, to proponujemy Ci alternatywę dla 
spędzenia tego wieczoru przed telewizorem! Mia-
sto Radomsko zaprasza do wspólnej zabawy na 
Placu 3 Maja, gdzie w doborowym i przyjaznym to-
warzystwie powitasz Nowy Rok!

Jak zaznaczył Jarosław Fe-
renc, od początku przygoto-
wywany projekt wzbudzał jego 
wątpliwości. Po konsultacjach z 
Ministerstwem Rozwoju okazało 
się, że projekt przyjęty przez jego 
poprzedników w grudniu 2015 
roku nie spełnia oczekiwanych 
standardów. 

Prezydent wyjaśnił, iż obej-
mując władzę w Radomsku, 
przyjął założenie, iż to co do tej 
pory zostało zrobione w kwe-
stii rewitalizacji było wykonane 
zgodnie z prawem oraz obowią-
zującymi wytycznymi. Jarosław 
Ferenc zapewnił też, iż firma 
zajmująca się rewitalizacją, in-
formowała poprzednie władze 
o możliwości wystąpienia błędu, 
jednak informacje te zostały zi-
gnorowane. 

Sytuacja ta spowodowała, 
że magistrat musi przygotować 
prostszy dokument, który zapew-
ni uratowanie całego przedsię-
wzięcia. Gminny plan rewitaliza-
cji zostanie zastąpiony lokalnym 
planem rewitalizacji, który będzie 

przedłożony na  sesji Rady Miej-
skiej w lutym 2017 roku . 

Władze miasta wystąpiły 
również do Urzędu Marszałkow-
skiego z pismem o przedłużenie 
okresu przyjmowania wniosków, 

gdyż konkursy trwają do 27 
stycznia. Jak zapewnił prezydent, 
ministerstwo ma poprzeć miejski 
wniosek, ponieważ w całym kra-
ju występują problemy z gmin-
nymi programami rewitalizacji. 
Prezydent zaznaczył w trakcie 
konferencji prasowej, że póki 
co zostały przygotowane tylko 
trzy programy rewitalizacji, które 
jeszcze nie zostały sprawdzone. 
W przypadku, gdy termin nie zo-
stanie przedłużony, nie zamknie 
to jeszcze naszemu miastu drogi 
do rewitalizacji. Jeśli okaże się, ze 
wniosków jest bardzo mało, to 
cała pula pieniędzy nie zostanie 
wykorzystana. 

Lokalny program rewitaliza-
cji jest uproszczoną procedurą, 
która nie rozwiązuje spraw re-
witalizacyjnych kompleksowo, 

gdyż za jego pomocą można 
ubiegać się o środki z Regional-
nego Programu Operacyjnego na 
inwestycje „twarde” takie jak np. 
budowa chodnika, przebudowa 
budynku itp., Problem pojawia 
się z pozyskiwaniem środków na 
inwestycje „miękkie” , takie jak 
szkolenia, wydarzenia, happenin-
gi, programy przeciwdziałania 
przemocy czy alkoholizmowi itp. 

Mimo tych trudności Prezy-
dent Ferenc zaznaczył, że urząd 
postara się o to, aby lokalny plan 
rewitalizacji był tak skonstru-
owany, aby jak najlepiej spełniał 
oczekiwania mieszkańców i nie 
odbiegał zbytnio od wcześniej-
szych planów i możliwości. 

ms

Okazało się, że projekt ścież-
ki nie przewidział dodatkowe-
go wzmocnienia podłoża, które 
musi zostać wykonane, by ścież-
ka została zrobiona prawidłowo. 
Korekta projektu zakłada przede 
wszystkim wzmocnienie podłoża 
geowłókniną, co ma istotne zna-
czenie dla trwałości prowadzo-
nych działań. Prace przy ścieżce 
mają potrwać do końca marca 
2017 roku, a koszt jej wykonania 
wzrośnie o blisko 15 tysięcy zło-
tych.

Jak się niebawem okazało, 
nie wszyscy ze wyrozumiałością 
przyjęli fakt przedłożenia czasu 
budowy. Swój sprzeciw prze-
ciwko zmiany daty zakończenia 
projektu wyraził jeden z pomy-

słodawców projektu i radny po-
wiatowy Arkadiusz Ciach. Jego 
zdaniem, jest skandalem to, że 
500 metrowa ścieżka rowerowa 
nie może być wykonana w termi-
nie i będzie realizowana, aż przez 
piętnaście miesięcy. W związu z 
tym, Ciach zaprosił lokalne me-
dia na happening, w takcie któ-
rego symbolicznie przeciął czer-
woną wstęgę na placu budowy. 
Ponadto na wydarzeniu rozsta-
wione były zdjęcia Prezydenta i 
jego zastępców na rowerach, co 
miało nadać jeszcze bardziej wy-
mowny charakter temu spotka-
niu.

Zakres inwestycji obejmuje 
wykonanie ścieżki rowerowej o 
szerokości 3 metrów i nawierzch-

ni z szarej betonowej kostki bru-
kowej wraz z konstrukcją pod 
nawierzchnię oraz obrzeżem 
ścieżki. Ponadto projekt przewi-
duje instalację trzech latarni oraz 
zasilających je linii. Koszt wyko-
nania ścieki wynosi 217 004,00 
zł, zaś koszt wykonania doku-
mentacji projektowej zamknął 
się w kwocie 14 760,00 zł. Teraz 
do całkowitego kosztu inwestycji 
będzie trzeba doliczyć 15 tysięcy 
złotych za dodatkowe prace, któ-
re nie zostały ujęte w projekcie. 
Dodatkowe koszty inwestycji po-
kryje Urząd Miasta Radomsko. 

ms

 Na to stanowisko powrócił 
po półtorarocznej przerwie, trak-
cie której pracował jako zastępca 
dyrektora w Miejskim Centrum 
Kultury w Bełchatowie. Zygma 
zajął stanowisko na mocy zarzą-
dzenia wydanego przez Prezy-
denta Miasta Radomsko wydane-
go 21 listopada. Pani Małgorzata 
Borek, która dotychczas pełniła 
obowiązki dyrektora placów-

ki, wróciła na swoje poprzednie 
stanowisko pracy w dziale histo-
rycznym.

Krzysztof  Zygma jest zado-
wolony z pracy pani Borek, po 
której przejmuje funkcje. Dzię-
ki jej pracy w bardzo krótkim 
czasie udało się zorganizować 
pieniądze z unijnej dotacji na 
działania placówki. Natomiast o 
pracy pana Tomasza Nowaka nie 

mógł się już tak ciepło wypowie-
dzieć. Jego zdaniem dokonał on 
kilku nietrafionych inwestycji, 
które nie posłużą muzeum. Do 
takich zalicza choćby wymianę 
oświetlenia na ledowe, które nie 
sa praktykowane w galeriach czy 
salach wystawienniczych.  

ms

 Obecnie opublikowano trzy 
odcinki tego cyklu. Każdy odci-
nek jest zmontowany w sposób 
profesjonalny i porusza ciekawe 
zagadnienia związana z naszym 
regionem. Jest to bardzo dobry 
sposób, aby w krótkim czasie 
poszerzyć swoją wiedzę o kon-
kretne informacje związane z 
miastem oraz dowiedzieć się, 
jakie osoby na przestrzeni dzie-
jów miały wpływ na kształtowa-

nie Radomska. Materiał ten na 
pewno będzie cieszyć się dużą 
popularnością wśród młodszych 
radomszczan jak wśród osób 
przyjezdnych, które będą chciały 
dowiedzieć się czegoś więcej o 
Radomsku. Program jest emito-
wany na oficjalnym kanale Mia-
sta Radomska z racji obchodów 
750-lecia nadania praw miejskich.

ms 

Od godz. 22.30 o dobrą zaba-
wę sylwestrową zadbają DJ Max i 
DJ Seb. Będzie można potańczyć 
w rytmie dobrze znanych prze-
bojów sprzed lat i najnowszych 
hitów. Grupa Cross Fire zapre-
zentuje pokaz tańca z ogniem. 
Będą też konkursy z nagrodami, 
słodki poczęstunek i inne nie-
spodzianki.

Tuż przed północą życzenia 
mieszkańcom złoży prezydent 
Radomska, a o północy nad mia-
stem rozbłysną sztuczne ognie.

ms
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Korzystaj z darmowej pomocy prawnej 
w Powiecie Radomszczańskim

Ustawa zakłada, że darmo-
wą pomoc prawną na etapie 
przedsądowym otrzymają:

-młodzież do 26. roku ży-
cia,

- osoby fizyczne, którym w 
okresie roku poprzedzającego 
zostało przyznane świadcze-
nie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy 
społecznej,

- osoby, które ukończyły 
65. lat,

- osoby posiadające ważną 
Kartę Dużej Rodziny,

- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszko-

dowani katastrofą naturalną, 
klęską żywiołową lub awarią 
techniczną.

Pomoc prawna będzie pole-
gała na:

- udzieleniu informacji o 
obowiązującym stanie praw-
nym, przysługujących upraw-
nieniach lub spoczywających 
obowiązkach;

- przedstawieniu propozy-
cji sposobu rozwiązania pro-
blemu prawnego;

- pomocy w sporządzeniu 
projektu pisma w zakresie nie-
zbędnym

- do udzielenia pomocy 
prawnej, (nie obejmuje pism 
procesowych w postępowa-
niach przygotowawczym lub 
sądowym i pism w postępo-
waniu sądowo-administracyj-
nym – wówczas osoba upraw-
niona może wnioskować o 
ustanowienie pełnomocnika z 
urzędu);

- sporządzeniu projektu pi-
sma procesowego o zwolnie-
nie od kosztów sądowych lub 
o ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu.

Uprawnieni będą mogli 
uzyskać informacje w za-
kresie:

- prawa pracy,
- przygotowania do rozpo-

częcia działalności gospodar-
czej,

- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społeczne-

go,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z 

wyłączeniem spraw podatko-
wych związanych z prowadze-
niem działalności gospodar-
czej.

Pomoc nie będzie nato-
miast obejmowała spraw z 
zakresu prawa celnego, dewi-
zowego, handlowego i działal-
ności gospodarczej, z wyjąt-
kiem przygotowywania do jej 
rozpoczęcia.

Gdzie możesz się zgłosić?

Punkt nr 1

w budynku Starostwa Po-
wiatowego w Radomsku, 
97-500 Radomsko ul. Leszka 
Czarnego 22 – czynny od po-
niedziałku do piątku w godz. 
8:00 - 12:00.

Punkt obsługiwany przez 
adwokatów, wyznaczonych 
przez Okręgową Radę Adwo-
kacką w Częstochowie.

Punkt nr 2

w budynku Zespołu Placó-
wek Oświatowo – Wychowaw-
czych w Radomsku, 97-500 
Radomsko ul. Piastowska 21 
– czynny od poniedziałku do 
piątku w godz. 15:00 - 19:00.

Punkt obsługiwany przez 
radców prawnych, wyznacza-
nych przez Radę Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Ło-
dzi.

Punkt nr 3

w budynku Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Kobie-
lach Wielkich, 97-524 Kobiele 
Wielkie, ul. Szkolna 1 – czyn-

ny: poniedziałek, wtorek w 
godzinach: 8:00 - 12:00,

 
w budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury w Wiel-
gomłynach, 97-525 Wiel-
gomłyny, ul. Rynek 1 – czyn-
ny: środa w godzinach: 8:00 
- 12:00, czwartek w godzi-
nach: 8:00 - 10:00,

 
w budynku Gminnej Bi-

blioteki Publicznej w Strzel-
cach Małych: 97-515 Masłowi-
ce, Strzelce Małe 33 – czynny: 
czwartek w godzinach: 11:00 
- 13:00, piątek w godzinach: 
8:00 - 12:00.

Punkt obsługiwany przez 
organizację pozarządową - 
Fundację TOGATUS PRO 
BONO

z siedzibą w Olsztynie, 10-
544 Olsztyn ul. Warmińska 
7/1.

Punkt nr 4

w budynku Urzędu Miej-
skiego w Kamieńsku: 97-360 
Kamieńsk, ul. Wieluńska 50 – 
czynny: poniedziałek, wtorek 
w godzinach: 8:00 - 12:00,

 
w budynku Urzę-

du Gminy Ładzice, 
97-561 Ładzice, ul. 
Wyzwolenia 36 – 
czynny: środa w go-
dzinach: 8:00 - 12:00, 
czwartek w godzi-
nach: 8:00 - 10:00,

 
w budyn-

ku Gminne-
go Centrum 
I n f o r m a c j i 
w Dmeninie, 
97-512 

Kodrąb, Dmenin 124 – czyn-
ny: czwartek w godzinach: 
11:00 - 13:00, piątek w godzi-
nach: 8:00 - 12:00.

Punkt obsługiwany przez 
organizację pozarządową - 
Fundację TOGATUS PRO 
BONO

z siedzibą w Olsztynie, 10-
544 Olsztyn ul. Warmińska 
7/1.

Punkt nr 5
 
w budynku Miejskiego 

Domu Kultury w Przedborzu: 
97-570 Przedbórz, ul. Rynek 
15 – czynny: poniedziałek, 
wtorek w godzinach: 8:00 - 
12:00,

 
w budynku Urzędu Gmi-

ny Gidle: 97-540 Gidle, ul. 
Pławińska 22 – czynny: śro-
da w godzinach: 8:00 - 12:00, 
czwartek w godzinach: 8:00 - 
10:00, w budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Żytnie, 
97-532 Żytno ul. Ogrodowa 
16  – czynny: czwartek w go-
dzinach: 11:00 - 13:00, piątek 
w godzinach: 8:00 - 12:00.

Punkt obsługiwany przez 
organizację pozarządową - 
Fundację TOGATUS PRO 
BONO z siedzibą w Olszty-
nie, 10-544 Olsztyn ul. War-
mińska 7/1.

Nieodpłatna pomoc praw-
na wynika z ustawy o nieod-
płatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej z dnia 5 
sierpnia 2015 r. i jest zadaniem 
zleconym powiatom w zakre-
sie administracji rządowej.

Pomoc prawna świadczo-
na jest przez adwokata, radcę 
prawnego, a szczególnie uza-
sadnionych przypadkach - z 
ich upoważnienia - przez apli-
kanta adwokackiego lub apli-
kanta radcowskiego.

ms

W najbliższym czasie będziesz potrzebował pomocy prawnika? Warto wiedzieć, że nie od razu trzeba iść do kancelarii i płacić za 
zrealizowanie usługi prawnej z własnej kieszeni. Mieszkańcy Powiatu Radomszczańskiego mogą skorzystać z darmowej pomocy 
prawnej. Sprawdź gdzie i w jakich okolicznościach możesz skorzystać z takiego udogodnienia od 1 stycznia 2017 roku.



Audyt PGK okryty tajemnicą 35 rocznica obchodów 
wprowadzenia stanu wojennego w 
Radomsku

Audyt zlecony przez nowe 
kierownictwo spółki wykrył, 
że w latach 2013-2015 docho-
dziło do nieprawidłowości 
przy zawieraniu przez umów 
cywilno-prawnych. Z kim i w 
jakim celu były zawierane? To 
właśnie pozostanie tajemnicą. 
Zarząd swoją decyzję uzasad-
nia faktem, iż musi przestrze-
gać ustawę o ochranie danych 
osobowych. 

Cała sytuacja utrudnia 
pracę Miejskim Radnym, któ-
rzy chcieliby zapoznać się z 
dokumentami. Jak zaznacza 
przewodnicząca Komisji Re-
wizyjnej Magdalena Spólnic-
ka, wyniki audytu powinny 
być dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych osób. Rad-
na przypomniała, że każda 
osoba, która decyduje się pod-
pisać umowę na świadczenie 
usług z podmiotem publicz-
nym lub jednostką samorzą-
du terytorialnego musi mieć 
świadomość, że jej imię i na-
zwisko może być ujawnione. 

Swoją argumentację opiera na 
opinii prawników  oraz usta-
wie o dostępie do informacji 
publicznej. 

Prezydent Ferenc również 
wyraził swoje niezadowole-
nie z racji zaistniałej sytuacji. 
Jednocześnie przyznaje, że nie 
może za wiele z tym faktem 

zrobić. Jak zaznaczył w swo-
im komentarzu do sprawy, 
nie może osobiście podważyć 
posiadanej przez PGK opinii 
prawnej, a jedynie wystoso-
wać wniosek o wydanie nie-
zależnej opinii przez innych 

fachowców. 

Jak zapowiedzieli radni z 
Komisji Rewizyjnej nie po-
zostawią tego tematu nieroz-
wiązanego. Jeśli nie pojawi się 
w ich rękach audyt, to złożą 
wniosek w trybie dostępu do 
informacji publicznej, a nawet 
jeśli będzie trzeba to do Woje-

wódzkiego Sądu Administra-
cyjnego.

ms

Od 12 grudnia radomsz-
czanie mogą oglądać wystawę 
„Stan Wojenny” zaprezento-
waną w Muzeum Regional-
nym im. Stanisława Sankow-
skiego. Otwarciu wystawy 
towarzyszył wykład Bartosza 
Kluski, który na co dzień jest 
pracownikiem Oddziałowego 
Biura Edukacji Narodowej w 
Łodzi. W swoim wystąpieniu 
pt. „Gospodarka niedoboru 
w czasie stanu wojennego” 
omówił sytuację materialną 
polaków. Tego samego dnia 
na sali kameralnej o godzinie 
17.00 można było zobaczyć 

film pt. Fotgraf  Solidarności 
przedstawiający twórczość 
Erazma Ciołka, który zasłynął 
jako dokumentalista opozycji.

13 grudnia w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Radom-
sku wystapił Leszek Próchniak 
z Biura Badań Historycznych 
IPN w Łodzi, który bardzo 
rzeczowo wypowiadał się o 
omawianym okresie podczas 
wykładu pt. „Stan wojenny 
1981-1938-zarys problematy-
ki”. Nie zabrakło też wymiaru 
duchowego w tegorocznych 
obchodach. W ten sam dzień 
miała miejsce uroczysta Msza 
Święta w hołdzie ofiar stanu 
wojennego w kolegiacie pod 
wezwaniem Świętego Lam-
berta w Radomsku oraz zło-
żono kwiaty pod pod tablicą 
pamięci bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki.

ms

Jak zapowiedziało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku 
wyniki audytu nie będą opublikowane i opinia publiczna będzie musiała za-
dowolić się lakonicznym stwierdzeniem Prezesa Glądalskiego, że spółka nie 
funkcjonowała poprawnie.

Radomsko uczciło 35 rocznicę wprowadzenia sta-
nu wojennego. Program otwierał spektakl wysta-
wiony 11 grudnia w sali kameralnej MDK w Ra-
domsku pt. „Przywracanie porządku”. Scenariusz 
widowiska został zainspirowany poematem Stani-
sława Barańczaka o tym samym tytule. W kontek-
ście utworu „porządek” ma wydźwięk ironiczny, 
wręcz mocno sarkastyczny, gdyż komunistyczna 
władza uchodziła za źródło cierpienia, zniewolenia 
i totalitaryzmu. Reżyserem spektaklu była Małgo-
rzata Wesołowska, a w opracowane role wcielili się 
aktorzy Sceny Poezji MDK Radomsko.
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Radomszczanie Świętują Boże Narodzenie

Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny Opal 2016

Jak co roku w naszym mieście Święta Bożego Narodzenia zaczynają się trochę wcześniej za sprawą Wigilii Radomszczan. Jest to wyjątkowa 
okazja do spotkania się lokalna społecznością i złożenia sobie życzeń oraz wspólnego kolędowania. 

Po dwóch dniach przesłuchań, 10 grudnia o godzinie 16.30 rozpoczął się Koncert Finałowy Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego Opal. 

W wigilijnym spotkaniu, 
które miało miejsce 18 grud-
nia brali udział przedstawicie-
le radomszczańskich szkół, 
organizacji pozarządowych, 
Środowiskowy Dom Pomocy 
oraz uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej działają-
cych przy Chrześcijańskim 
Stowarzyszeniu Dobroczyn-
nym. Podczas kiermaszu ra-
domszczanie mogli zakupić 
świąteczne ozdoby oraz do-
mowe wypieki. Spotkanie wi-
gilijne było również doskona-
łą okazją do złożenia życzeń 
radomszczanom przez władze 
miasta.

O oprawę artystyczną za-
dbały przedszkolaki, które 

zachwyciły mieszkańców mia-
sta jasełkami, nie zabrakło też 
Chóru Emerytów i Rencistów, 
występów uczestników warsz-
tatów artystycznych z Miej-
skiego Domu Kultury oraz 
występu grupy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
„Pod Presją”.

Natomiast dzień wcześniej, 
17 grudnia z rąk radomsz-
czańskich harcerzy można 
było odebrać Betlejemskie 

Światełko Pokoju, które za-
wsze uświetnia wigilijną wie-
czerzę i łączy chrześcijan na 
całym świecie.  

Betlejemskie Światło Po-
koju zorganizowano po raz 
pierwszy w 1986 roku w Linz,  
w Austrii, jako część bożona-
rodzeniowych działań chary-
tatywnych. Akcja nosiła nazwę 
„Światło w ciemności” i była 
propagowana przez Austriac-
kie Radio i Telewizję (ORF). 
Rok później patronat nad ak-
cją objęli skauci austriaccy. Od 
tego roku, symboliczne świa-
tełko jest transportowane z 
Groty Narodzenia Pańskiego 
w Betlejem do Wiednia i kol-
portowane przez skautów do 

wielu krajów europejskich.
 
Do Polski Światełko Po-

koju przyjeżdża ze Słowacji 
i trafia dalej na Wschód. Ra-
domszczańscy harcerze w tym 
roku przywieźli Światełko Po-
koju z Łodzi, gdzie było prze-
kazywane w młodzieży w tam-
tejszej archikatedrze. 

Uroczyste przekazanie, 
odbyło się na placu 3 Maja 
przy wtórze kolęd śpiewanych 
przez harcerzy. Co ważne, 
osób do odbioru światełka 
nie brakowało, co świadczy po 
dużej potrzebie utożsamiania 
się radomszczan z europejską 
wspólnotą chrześcijańską. 

ms

Na scenie pojawili się laure-
aci konkursu piosenki, którzy 
w tym roku zrobili największe 
wrażenie na jury. Sala widowi-
skowa jak zawsze zapełniła się 
po brzegi harcerzami oraz ra-
domszczanami, doceniającymi 
artystyczne starania zdolnej 
młodzieży. 

Na koncercie obecna była 

komendantka chorągwi łódz-
kiej hm. Natalia Patorska-
Grzelewska, która odznaczyła 
komendanta hufca Radomsko 
phm. Piotra Jaworskiego Brą-
zowym Krzyżem za zasługi 
dla ZHP. Nie zabrakło przed-
stawicieli władz lokalnych w 
osobach Starosty Radomsz-
czańskiego Andrzeja Plutec-

kiego oraz Prezydenta Miasta 
Radomsko Jarosława Ferenca, 
od których laureaci konkur-
sów otrzymywali nagrody rze-
czowe.

Tradycyjnie upamiętniono 
nieżyjącą już pomysłodawczy-
nię Opalu, dh. Rosławę Szlęg 
odśpiewując balladę o „Druh-
nie Rosi” oraz przyznano Na-

grodę druhny Rosi „Za kawa-
łek dobrej harcerskiej roboty”. 
W tym roku to zaszczytne wy-
różnienie przypadło VII „Dę-
bowemu” Szczepowi.

ms

reklama
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>> dokończenie ze str. 1
 W Radomsku nie brako-
wało inicjatyw, które miały na 
celu nieść pomoc najbardziej 
potrzebującym. Już pod ko-
niec listopada nastąpiła mo-
bilizacja ludzi dobrej woli w 

ramach akcji „Zbieramy dla 
Pawła”. 27 listopada w Miej-
skim Domu Kultury odbył się 
koncert chóru Uniwersytetu 
III Wieku, „Pasjonata i Przyja-
ciele” z Bełchatowa oraz Chó-
ru Dziecięcego „Cantabile” 
działającego przy Miejskim 
Centrum Kultury. Występom 
towarzyszyła aukcja m. in. prac 
Justyny Ciupińskiej. W trakcie 
wydarzenia udało się zebrać 
ponad 6 tys. złotych. Kwota 
ta, zostanie przeznaczona na 
rehabilitację Pawła Szczepa-
nika, który uległ poważnemu 
wypadkowi. Mieszkaniec Sto-
biecka Szlacheckiego został 
opuszczony przez najbliższą 
rodzinę i może liczyć tylko na 
wsparcie matki, która się nim 
zajmuje.
 Kolejną osobą, której stara 
się pomóc fundacja „Promień 
Radości”, jest mały Maciuś, 
który nie słyszy i nie mówi od 
urodzenia. Niedawno chło-
piec przeszedł poważną ope-
rację wszczepiania implantu 
ślimakowego. Obecnie zbie-
rane są fundusze, które za-
bezpieczą 4-latkowi spokojny 
proces nauki mowy oraz peł-
nej asymilacji ze społeczeń-
stwem. Do akcji przyłączył 
się Mariusz Rozpędzki -  ze-
szłoroczny brązowy medalista 
Mistrzostw Europy w Boksie 
Tajskim.
Swoją bezinteresowność wy-
kazują również muzycy. Cer-
tyfikat wdzięczności otrzymał 
zespół ATF2 za zaangażowa-
nie w akcję „Stawiamy Anię na 
nóżki”. Dziewczynka urodziła 
się prawie trzy miesiące przed 

czasem. Przeszła niedotlenie-
nie i ma mózgowe porażenie 
dziecięce. Rehabilitacja jest dla 
Ani jedyną drogą i nadzieją 
na uzyskanie sprawności oraz 
normalne życie. Ania musi 

obecnie przejść leczenie bio-
der i nóżek w klinice ortope-
dycznej w Aschau, które kosz-
tuje 250 tys. zł.

 Pozostając w muzycznym 
klimacie warto wspomnieć o 
kolejnej przeprowadzonej już 
z sukcesem akcji „Święta bez 
granic”, której patronuje Ra-
diowa Trójka. 17 grudnia od-
była się licytacja upominków 
przekazanych przez radiosta-
cję w rockandrollowym kli-
macie tworzonym przez Klub 
Muzyczny Bogart w Gomuni-
cach.
 Swoją pomoc niosą rów-
nież środowiska szkolne. Im-
preza pt. „Gwiazdka w sercu” 
organizowana przez Zespół 
Szkolno-Gimnazjalny nr 4 w 
Radomsku cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Na gości 
czekał kiermasz z ozdobami 
bożonarodzeniowymi, kawia-
renka, występy uczniów i ab-
solwentów ZSG 4: muzyków, 
recytatorów, chóru, tancerzy. 
W trakcie licytacji można było 
nabyć nie tylko książki czy 

obrazy. Sporą ciekawostkę 
stanowiła piłka nożna z auto-
grafem Jacka Krzynówka oraz 
garderoba od „Jacoba” Kuby 
Bartnika, zwycięzcy programu 
„Project runway”.
 Ważnym wydarzeniem dla 
najmłodszych była Wigilia 
organizowana przez radomsz-
czańskie PCK. Jak co roku 
wolontariusze spotykają się 
wraz z podopiecznymi, by ży-
czyć sobie pomyślności, zdro-
wia, szczęścia i sukcesów w 
nadchodzącym roku. Spotka-
nie uświetniało smaczny po-
częstunek składający się z tra-
dycyjnych wigilijnych potraw. 
Na wydarzeniu pojawił się Św. 
Mikołaj, który obdarował po-
darkami wszystkie dzieci. Nie 
zabrakło wspólnego kolędo-
wania i zabawy.

 Radomszczanie również 
bardzo chętnie włączyli się 

w organizację tegorocznej 
edycji Szlachetnej Paczki. W 
magazynie znajdującym się w 
murach Zespołu Szkół Elek-

tryczno-Elekrycznych w Ra-
domsku zebrano produkty, 
które trafiły do ponad trzy-
dziestu rodzin z naszego re-
gionu. Podobnie jak w latach 
ubiegłych paczki były przy-

gotowywane przez instytucje 
samorządowe, prywatne firmy 
lub organizacje pozarządowe. 
Jak zaznaczają koordynatorzy 
Szlachetnej Paczki, darczyńcy 
zgłaszają chęć udziału w pro-
jekcie bardzo szybko, gdy tyl-
ko zostaje opublikowana lista 
potrzebujących rodzin. Na-
stępnie równie sprawnie kom-
pletują produkty do paczek i 
dostarczają na miejsce zbiórki.
 W świątecznym okresie 
jeszcze intensywniej działa-
ją harcerze, zaangażowani w 
Akcję „Rafał staje na nogi”. 
To przedsięwzięcie ma za-
pewnić pomoc finansową 
Rafałowi Garbaciakowi, któ-
ry jest instruktorem Hufca 
ZHP Radomsko, a obecnie 
jest w trakcie rehabilitacji po 
udarze niedokrwiennym mó-
zgu. Sytuacja ta miała miejsce 
niespełna dwa miesiące temu, 
a harcerzom już udało się na 

ten cel uzbierać ponad 34 tys. 
złotych. Chcąc dalej pomagać 
swojemu koledze, już 27 grud-

nia organizatorzy zbiórki za-
praszają wszystkich do MDK 
w Radomsku, gdzie odbę-
dzie się koncert charytatywny 
„Gramy dla Rafała”. Zebrane 
fundusze z przeprowadzanej 

aukcji zasilą konto akcji. Na 
scenie będzie można zobaczyć 
występy 13 GZ Cytrynowa 
Trzynastka, Zespółu Gołębie 
z 13 RDH Bursztynow Trzy-
nastka, 4 RDH, Annę Chy-
balską, Elę Duda, Dominikę 
Szwed-Kipigroch, Pawła Za-
gaj oraz Joannę Jaros.
 Co ważne, pomoc nie jest 
tylko ukierunkowana na dru-
giego człowieka. Radomsz-
czanie brali również czynny 
udział w IV Mikołajkowej 
Zbiórce Karmy dla skrzyw-
dzonych i bezdomnych psia-
ków nad którymi czuwa 
RTOnZ (Radomszczańskie 
Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami). W tamtym roku 
udało się zebrać ponad 750 kg 
mokrej i suchej karmy. Do-
datkowo darczyńcy ofiarowa-
li mleko dla kotów, pościele, 
ręczniki, koce, zabawki dla ko-
tów, przysmaki, kabanosy, dwa 

piękne duże drapaki, budę dla 
pieska z materiału czy posła-
nie dla psa. Taki wynik zapew-
nił zapas karny na pół roku. 
Organizatorzy mają nadzieję, 
że przed tegorocznymi święta-
mi radomszczanie również nie 
zapomną o czworonogach, 
które pozostają bez opieki i 
zostanie powtórzony zeszło-
roczny sukces.
 Jak widać chęć niesienia 
pomocy w naszym regionie 
jest bardzo duża. Na pewno, 
każdy kto przed Bożym Na-
rodzeniem wyciągnął rękę do 
bliźniego, będzie mógł powie-
dzieć sobie w duchu, że prze-
żywa bardzo udane Święta i to 
nie tylko za sprawą smacznych 
pierogów i barszczu. 

ms

Wigilia PCK w Radomsku

Uczniowie z prezentami od ZSG 5 w Radomsku na IV Mikołajkowej Zbiórce 
Karmy dla Zwierzaków z Radomska

Licytacja podczas „Święta bez Granic”

Finał szlachetnej paczki 2016



6/20168 PO PROSTU ŻYCZENIA



Styczeń 2016 r. 76/2016 9PO PROSTU WIADOMOŚCI

Przed sutanną był mundur

Jednym z uhonorowanych 
osób jest pochodzący z gmi-
ny Żytno, a obecnie pełniący 
funkcję proboszcza parafii 
pod wezwaniem Św. Maksy-
miliana Kolbego w Radom-
sku, ks. kan. Tadeusz Korgól. 
Tak jak to przewidywała pro-

cedura po ukończeniu I roku 
studiów w Wyższym Semi-
narium Duchownym 
Diecezji Często-
chowskiej, 
z o s t a ł 
s k i e -
r o w a -
ny do 
s ł u ż b y 
wojskowej 
w 55 Szkol-
nym Bata-
lionie Ra-
townictwa 
Terenowego, 
która trwała w 
latach 1967-
1 9 6 9 . 
Ba -

talion wchodził w skład 5 Ma-
zurskiej Brygada Saperów im. 
gen. Ignacego Prądzyńskiego 
i stacjonował w miejscowo-
ści Szczecin-Podjuchy. Warto 
dodać, że również w ramach 
tej formacji swoją przygodę 
z wojskiem przeszło trzech 

przyszłych biskupów: arcy-
biskup Sławoj Le-

szek Głódź, 
b i s k u p 

Henryk 
Toma -
sik oraz 

b i s k u p 
Jan Tyra-
wa. 

Alum-
ni sta-

nowili od-
separowaną 
jednostkę, do 

której w ciągu 
dwóch lat nie 

dochodziły ko-
lejne osoby. Zimą 

p r o g r a m 
szkolenia 

opiera się 
na wy-
kładach 
p o l i -
t y c z -
n y c h 

oraz zajęciach na strzelnicy. 
Natomiast w ciepłe miesią-
ce wysyłano alumnów do 
prac budowlanych. Rocznik 
księdza Korgóla był zaanga-
żowany w budowę ośrodka 
wypoczynkowego dla okręgu 
wojskowego w Bydgoszczy. 

Kiedy siły PRL zostały skie-
rowane do pacyfikacji roz-
ruchów na Czechosłowacji, 
klerycy zostali przerzuceni do 
Elbląga, gdzie zabezpieczali 
tamtejszą jednostkę nieobec-
nej 16 Pomorskiej Dywizji 
Zmechanizowanej. 

Najważniejszym celem po-
bytu alumnów w jednostce 
było oczywiście zniechęcenie 
ich do dalszych studiów w se-
minarium oraz zachęcenie do 
podjęcia współpracy z apara-
tem bezpieczeństwa. Jednak 
mimo usilnych prób  bardzo 
niewielu kleryków podlegało 
presji oficerów. Co ciekawe, 
pobyt w wojsku dawał odwrot-
ne skutki do zamierzonych 
– alumni stawali się bardziej 
zdyscyplinowani, zorganizo-
wani i zahartowani. Będąc w 
wojsku cały czas mogli liczyć 
na wsparcie przełożonych z 
seminarium, którzy odwiedza-
li swoich studentów oraz ko-

respondowali z nimi. Ks. Ta-
deusz po zakończeniu służby 
jak wielu jego kolegów otrzy-
mał bezpośrednią propozycję 
współpracy ze służbami bez-
pieczeństwa. Jednak zdecydo-
wanie odmówił i kontynuował 
studia w seminarium.  

Grudniowa uroczystość 

zorganizowana dla byłych 
alumnów- żołnierzy, przede 
wszystkim miała podkreślić 
ich niezłomność w stosun-
ku do poprzedniego ustroju. 
Każdy z wyróżnionych du-
chownych był spraw-
dzany w Insty-
tucie Pamięci 
Narodowej 
i weryfi-
kowany 
p o d 
k ą t e m 
k o n -
t ak tów 
z SB.

Uro-
czystość 
w żolibor-

skim kościele św. Stanisława 
Kostki w Warszawie rozpo-
częła msza święta koncelebro-
wana przez biskupa polowe-
go Wojska Polskiego, Józefa 
Guzdka. Po zakończeniu Eu-
charystii, przed wręczaniem 
patentów Minister Obrony 
Narodowej Antonii Maciere-
wicz wyraził się następująco: 

„Chcemy jasno powiedzieć: 
dzisiaj wraca sprawiedliwość, 
dzisiaj wraca prawda. Dobrzy 
muszą zostać nagrodzeni, źli 
muszą zostać ukazani. (…) Te 
nominacje są jedynie skrom-

nym symbolem, którym 
Ojczyzna znaczy 

waszą wielką 
służbę”

ms

3 grudnia w katedrze polowej Wojska Polskiego grupa 255 kapłanów z całej Polski odebrała z rąk ministra obrony narodowej Anto-
niego Macierewicza patenty oficerskie. Wyróżnieni to księża, którzy jako studenci wyższych seminariów duchownych przymusowo 
zostali wcieleni do służby w tzw. kleryckich jednostkach Ludowego Wojska Polskiego w latach 1959- 80. Ogólną liczbę alumnów - 
żołnierzy szacuje się na około 3 tys. 

Książeczka wojskowa 

Patent oficerski otrzyma od Prezydenta RP Andrzeja Dudy
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Jasełka w przedszkolu nr 9 Wychowanie przez czytanie
20 grudnia grupa 6-latków „Biedronki” z Przedszkola nr 9 przedstawiła rodzicom
i nauczycielom nietypowe jasełka.

24 listopada Przedszkole nr 9 odwiedził asp. szt. Toma-
sza Kulisia z Zespołu d. s. Nieletnich i Patologii KPP w 
Radomsku.  Wizyta Pana Tomasza odbyła się w ramach 
sesji czytania dzieciom „Wychowanie przez czytanie”. 
W jego wykonaniu dzieci wysłuchały bajki o Radom-
sku „Jak Miłaczki Felka uratowały”. Była to pouczająca 
lektura o problemach dzieci związanych z samowolnym 
wychodzeniu z domu bez informowania dorosłych. 

W widowisku nie zabrakło 
postaci znanych z tradycyjnego 
misterium ,ale też można było 
podziwiać wiele nowocze-
snych akcentów – w wykona-
niu małych artystów pasterze 
i królowie przybyli do żłóbka 
tanecznym krokiem, co wywo-
ływało dużo uśmiechu wśród 
widowni. Ponadto nie zabra-
kło nowatorskich tekstów, 
które potrafiły wprowadzić w 
dobry humor. Autorką scena-
riusza jest absolwentka przed-
szkola Katarzyna Kabzińska. 
Do wysępu przygotowały wy-
chowawczynie placówki Bar-
bara Kabzińska i Elżbieta Mi-
necka. Przedszkolaki śpiewały 

kolędy i pastorałki w aranżacji 
jaką można usłyszeć na pły-
cie wydanej na rzecz fundacji 
„AKOGO” Ewy Błaszczyk. 
Nad oprawą muzyczną czuwał 
pan Jerzy Wilk, a nad choreo-
grafia pani Beata Wolska wraz 

z kółkiem muzycznym działa-
jącym w przedszkolu. Warto 
wspomnieć, że Jasełka te zo-
stały włączone do konkursu 
jakim jest Przegląd widowisk 
jasełkowych. 

ms Ponadto obecność policjan-
ta stanowiła świetną okazję do 
przypomnienia dzieciom za-
sad bezpiecznego zachowa-
nia się w różnych sytuacjach 

i przedstawienia zagrożeń z 
jakimi mogą spotkać się na co 
dzień. Pan Tomasz zapropo-
nował dzieciom do czytania w 
domu i w przedszkolu różne 
propozycje książkowe doty-
czące tego tematu. Pozosta-
wił także dla dzieci z wszyst-
kich grup kolorowanki z cyklu 
„Komisarz” oraz „Elementarz 
Bezpieczeństwa”, wydawane 
przez KWP Łódź.

ms
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Potrzebujesz gotówki? 
DZWOŃ! Pożyczki szybko, 
elastycznie i uczciwie. Od 
500 zł - 25 000 zł. Decyzja 

kredytowa nawet w 1 dzień. 
Raty do 36 miesięcy. Dzwoń 

już dziś.
nr. tel. 695 128 739

-------------------------------------
Firma z branży finansowej 

nawiąże współprace z 
Doradcami Finansowymi. 
Oferujemy elastyczny czas 

współpracy, atrakcyjne 
zarobki. Dowiedz się więcej: 

tel. 882 010 716
--------------------------------------

Świąteczna szybka gotów-
ka, nawet do 25 tyś. 
Dzwoń: 575 774 032

--------------------------------------
Sprzedam działki 14 arów
i 16 arów w centrum 
Dobryszyc, tel. 502 039 507
-------------------------------------

Sprzedam
Fiat Seicento rok. 1999 
(hak) cena to 890 zł,
Citroen C2 ,r. 2005 pojem-
ność  1,1 benzyna
Peugeot 106 rok 1998 r.
Szczegółowe informacje 
udzielę telefonicznie

tel. 660-911-188
------------------------------------

SPRZEDAM DZIAŁKĘ
 BUDOWLANĄ 
W RADOMSKU 

PRZY UL. PSZENNEJ, 
 OK. 10 ARÓW, 
tel. 606924399

-------------------------------------
SPRZEDAM bezwypadkowy 
fotelik KIDDY INFINITY PRO 

9-18 kg. Kolor niebieski. 
Cena 160 zł (do negocjacji)

tel. 606924399
-------------------------------------

SPRZEDAM OPLA ASTRĘ : 
silnik 1,8, 140KM. Instalacja 
gazowa,bogate wyposaże-

nie, dwa komplety kół. 
tel. 697626385
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Jedną z takich osób jest Zbi-
gniew Chrząszcz, który dwa lata 
temu wydał za własne pieniądze 
thriller „Tworzywo”.
-Praca pisarska wydawała mi się 
bardzo odległym zajęciem. Jed-
nak z biegiem czasu powstały 
takie warunki, abym mógł napi-
sać coś, co da się czytać.” Two-
rzywo” zacząłem pisać w ramach 
pewnego eksperymentu, bez 
większej nadziei na wydanie. Jed-
nak książka powstawała w mo-
mencie kiedy byłem na dłuższym 
zwolnieniu lekarskim i chciałem 
czymś się zająć. Ponadto siłą 
rzeczy miałem wtedy bardzo do-
bre warunki do pisania, bo nie 
mogłem się za bardzo ruszać z 
domu. Tym bardziej zacząłem 
myśleć o faktycznej potrzebie 
wydania książki, gdy zupełnie 
obca osoba, która zajmowała się 
korektą tekstu pochwaliła moją 
pracę – wspomina swoje nie-
śmiałe początki z pisaniem pan 
Zbigniew. 

-„Tworzywo” jest bardzo niety-
pową pozycją, która dla analityka 
rynku zajmującego się ocenia-
niem czy dana książka odniesie 
marketingowy sukces czy nie, 
jest na przegranej pozycji. Dla ta-
kich osób najważniejsze jest, aby 
pozycja osiągała nakład sprze-
daży na poziomie minimum 4-5 
tys. egzemplarzy i dopiero wtedy 
mogą oni mówić o sukcesie. Jeśli 

A u -

tor wydaje książkę za własne 
pieniądze i potem stara się ją 
promować we własnym zakresie, 
to ma bardzo utrudnioną dro-
gę dotarcia do czytelnika. Sama 
kampania promocyjna to wyda-
tek rzędu kilkudziesięciu tysięcy 
złotych i na taki zabieg mogą po-
zwolić sobie tylko profesjonalne 
wydawnictwa. Ja jednak mogę 
mówić mimo wszystko o suk-
cesie, bo każdy kto już przeczy-
tał „Tworzywo” nie przechodzi 
obok tej pozycji obojętnie. Naj-
ważniejsze jest dla mnie to, że 
wzbudza ona emocje, niezależ-
nie od tego czy coś się w książce 
komuś podoba lub nie. Nikt nie 
powie, że tej książki nie da się 
czytać. Cieszy mnie to, że po ten 
tytuł sięgają bardzo różni ludzie, 
którzy wciągają się w fabułę. 
Dlatego też mogę mówić o oso-
bistym sukcesie. Kolejną sprawą, 
która jest dla mnie ważna, to 
fakt, iż książka po dwóch latach 
od premiery ciągle się rozchodzi, 
czytelnicy wymieniają się opinia-
mi i ją polecają. W bibliotekach 
gdzie się pojawia, również jest 
chętnie wypożyczana, więc gro-
no odbiorców systematycznie się 
powiększa – opowiada dalej o 
swojej książce autor.

Jednak samo napisanie tekstu 
to jeszcze nie wszystko. Równie 
czasochłonnym i wymagającym 
procesem jest przygotowanie 
książki do wydania. 

-Muszę przyznać, że to była dro-
ga przez mękę. Bez znajomości, 
rozpoznawalnego nazwiska jest 
to bardzo trudne. Zazwyczaj to 
wygląda tak, że w ciągu miesią-
ca do wydawnictwa trafia około 
trzystu powieści. Za biurkiem 
siedzi sobie pewna dziewczyna, 
która musi podjąć decyzję czym 
warto się zainteresować, a co na-
leży odrzucić. Ja nie wiem osobi-
ście jak to się udaje tym ludziom 
coś rzetelnie wybrać. Chyba to 
jest niemożliwe. Najistotniejsze 
w tej pierwszej fazie kontaktu 
jest, aby ktoś w ogóle przeczytał 
to co ma się do zaoferowania. 
Próbując wydać wcześniej „Two-
rzywo” dopiero poznawałem 
specyfikę tej branży i miałem 
okazję dowiedzieć się czym tak 
naprawdę kierują się wydawnic-
twa przy selekcji pozycji. Ponad-
to poznałem wiele wydawnictw, 
o których wcześniej nie miałem 
pojęcia. Jakbym wcześniej posia-
dał taką widzę jak dziś, to może 
już pierwsza książka byłaby wy-
dana przez profesjonalną firmę, 
która się tym para. 

Obecnie pan Zbigniew może się 
już pochwalić swoją pierwszą 
książką, która została wydana i 
promowana przez wydawnictwo 
Novae Res. „Pod podszewką 
magii” jest kontynuacją przygód 
bohaterów z „Tworzywa”, który 
muszą zmierzyć się z kolejnym 
wyzwaniem. 
 
Swoją przygodę z rapem Kamil 
Kłos rozpoczął jeszcze w gim-
nazjum, gdy zasłuchiwał się w 
utworach swoich ulubionych 
wykonawców. Z pasji słuchania 

narodziły się chęci do spraw-
dzenia swoich sił w roli 

rapera. Pierwsze tek-
sty Kamil pisał dla 

siebie jako nasto-
latek, ekspery-

mentując ze 
słowem i 

muzyką. 
Od 8 

grud-
n i a 

można na YouTube posłuchać 
jego pierwszego mini albumu 
pt. „Family Guy”, poświęconego 
jego najbliższej rodzinie. 

- Moje pierwsze utwory nie są do-
stępne w internecie bo po prostu 
uznałem je za słabe i nie chcia-
łem, aby gdzieś tam zalegały. Jed-
nak mimo to muszę powiedzieć, 
że jakiś pozytywny oddźwięk po 
ich publikacji jak najbardziej się 
pojawił. Myślę, że jak na warun-
ki Radomszczańskie, gdy jeden 
z utworów osiągnął pułap 4 tys. 
wyświetleń to już był niezły wy-
nik. Tworzeniem muzyki tak na 
poważnie zająłem się, gdy pozna-
łem moją przyszłą żonę i stwier-
dziłem, że muszę się ogarnąć 
po swoich różnych ekscesach. 
Kolejnym ważnym impulsem 
do działania była informacja, o 
tym, że na świat ma przyjść mój 
syn, Maks. Będąc gościem, który 
mnóstwo lat jeździł na desko-
rolce, malował graffiti i słuchał 
rapu, stwierdziłem, że muzyka 
będzie dla mnie najlepszą formą 
ekspresji i pozwoli stworzyć coś 
konkretnego. Na tamtym etapie 
ważnym utworem był na pewno 
dla mnie „Słodki Prosty”, dedy-
kowany dla Maksa, który pojawił 
się na miesiąc przed jego urodzi-
nami – opowiada o swoich inspi-
racjach Kamil.

„Family Guy” to materiał po-
wstający w okresie od marca do 
listopada 2016 roku. Utwory zo-
stały stworzone na autorskich bi-
tach takich producentów jak Jor-
dan Rak, Kudel, DonDe, Funk 
Monster czy Poszwixxx.  Cuty/
scratche tworzył Avens. Utwory 
są w dużej części poświęcone ży-
ciu rodzinnemu oraz emocjom 
jakie towarzyszą przyszłemu 
ojcu przy narodzinach dziecka. 
Utwory nie mają nic wspólnego 
z ostrym gangsta rapem, który 
często bywa kojarzony tylko z 
ponurymi blokami, ławkami i 
łysymi głowami. „Family Guy” 
to przede wszystkim refleksyjny 
materiał nad istotą życia młode-
go człowieka, który zostaje oj-
cem i mimo błędów przeszłości, 
chce jak najlepiej wychować swo-
jego potomka. 

-Zdaję sobie sprawę, że ten mini 
album nie odniesie na obecną 
chwilę wielkiego sukcesu, bo jest 
to materiał typowo o mnie i o tym 

co obecnie 
przeżywam. W 
tych utworach przekazuje przede 
wszystkim swoje własne indywi-
dualne emocje i przemyślenia. 
Pokazuję co się działo u mnie 
od usłyszenia pierwszego krzyku 
dziecka, po chwilę gdy mogę mo-
ich bliskich odebrać ze szpitala. 
Kiedy słucha się materiału zna-
nych raperów to są one inaczej 
skonstruowane, mają wzbudzać 
większą refleksję czy nieść jakieś 
przesłanie z którym łatwo ziden-
tyfikuje się słuchacz – kontynu-
uje Kamil.

Dla Kamila muzyka to życiowa 
pasja. Nie robi tego dla pienię-
dzy, liczy się dla niego przede 
wszystkim uznanie wśród  słu-
chaczy. Wie, że jego zdobycie 
jest możliwe tylko poprzez two-
rzenie angażujących i ciekawych 
historii. Jak zaznacza Kamil, rap 
bardzo mocno stoi w internecie 
i jest chętnie słuchany przez in-
ternautów. Tam muzyka potrafi 
obronić się sama i zyskiwać od-
danych fanów. Obecnie najbar-
dziej jest zadowolony z wyniku 
utworu BubbleBoy, który docho-
dzi do 20 tys. odtworzeń.  

-Zdaje sobie sprawę, że jestem 
trochę marzycielem i to może 
się na mnie źle odbić, ale two-
rząc muzykę daję z siebie wszyst-
ko. Mimo wielu obowiązków, 
cały czas zależy mi na muzyce 
i zostawieniu po sobie czegoś 
ciekawego. Obecnie planuję wy-
tłoczyć mój mini album. Chcę 
mieć do dyspozycji kilka tysięcy 
sztuk, które będą mógł nie tyle 
co sprzedać, ale rozdać bliskim 
osobom. Ponadto inwestuję w 
sprzęt, aby móc nagrywać we 
własnym zakresie jeszcze lepsze 
kawałki. To wszystko wymaga 
czasu i pieniędzy ale myślę, że jak 
najbardziej warto – podsumowu-
je swoje obecne kroki Kamil.

ms

LUDZIE Z PASJĄ
Dziś w półświatku artystycznym Radomsko jest znane z twórczości swoich rodzimych twórców takich 
jak bracia Różewicze, dyrygent Jerzy Semkow czy tegorocznej laureatki nagrody Nike, Bronki Nowic-
kiej. Jednak nie brakuje osób w naszym mieście, które tworzą ciekawe rzeczy nie bacząc na koszty, a 
nawet bardzo często jeszcze do tego dokładając.  
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Radomszczanka, zawodniczka reprezentująca barwy klubu TS Wieliczanka Wie-
liczka. Trenuje pod okiem Trenera Zbigniewa Króla. (Jest to Trener min. Adama 
Kszczota czy nadal aktualnego rekordzisty Polski na dystansie 800 m Pawła Cza-
piewskiego ). Zawodniczka jest członkiem kadry narodowej, specjalizuje się w bie-
gach średnich . Na dwóch dystansach posiada klasę Mistrzowską . Jest to dystans 
800 m i 1500 m . Od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce polskich biegaczek 
plasując się w pierwszej 7 Mistrzostw Polski oraz w rankingu Polskiego Związku 
LA. Swoją drogę sportową rozpoczynała w uczniowskim Klubie sportowym w Ra-
domsku 10 lat temu. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie 
i podczas studiów reprezentowała klub AZS AWF Kraków.  W kategoriach junio-
rowskich  także znajdowała się w pierwszej 8 w Polsce na dystansie 400 m ppł, 
biegach przełajowych czy na dystansie 800 m w hali. 

Osiągnięcia:
2016 Wicemistrzyni Polski w biegu na 5km
1 miejsce na Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów 2015 na dystansie 3000 
metrów 
4 miejsce na Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów 2015 na dystansie 1500 
metrów ( osiągnięcie klasy Mistrzowskiej – wynik 4:16,45) 
5 miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów 2016 na dystansie 1500 metrów
6 miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów 2015 na dystansie 1500 metrów 
8 miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów 2015 na dystansie 800 metrów
Osiągnięcie klasy Mistrzowskiej na dystansie 800 m – wynik 2:03,80 – Rok 2014
5 miejsce na Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów 2014 na dystansie 1500 
metrów 
6 miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów 2014 na dystansie 800 m 
1 miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski 2013 na dystansie 800 m
1 miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski 2011 w sztafecie 4x400
3 miejsce na dystansie 400m ppł 3 miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów 
2011 w sztafecie 4x400 m

9 grudnia 2016 roku odbył się w Radomsku I Bieg Mikołajkowy, którego Ka-
rolina była patronem

Sportowiec numeru - Karolina Półrola-Giza
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PRZEPIS DLA AKTYWNYCH

Co potrzebujemy do naleśnika: 
30g albuminy albo 6 białek jaj
50g mąki( w przepisie gryczana 
5g otrębów 
5g kakao 
słodzik
proszek do pieczenia

Farsz:
200g twarogu 
30g śmietany 30%
170g truskawek
140g banana

Sposób przygotowania
1. Białka jaj ubijamy na sztywną pianę wraz ze słodzi-
kiem i łyżeczką proszku do pieczenia.

2. Dodajemy mąkę, otręby i kakao i mieszamy łychą 
albo mikserem na wolnych obrotach żeby nam ta 
piana za bardzo nie opadła.

3. Wylewamy wszystko na blachę wyłożoną papie-
rem do pieczenia i dokładnie rozprowadzamy.

4. Wstawiamy do piekarnika na 20 minut w 180 
stopniach (nie nagrzewałem go wcześniej)
(tutaj mamy czas na przypinkę też, BOOM).

5. Po 20minutach wyciągamy blachę, żeby ciasto 
nam ostygło i lepiej się rollowało .

6. Do miski wrzucamy twaróg, dodajemy śmietany, 
pokrojonych owoców, wszystko mieszamy i wywa-
lamy na naszego placka.

7. Zawijamy jak naleśnika wszystko. więcej przepisów na: facebook.com/backtobasicsport

Naleśnik



PO PROSTU SPORT
I Bieg Mikołajkowy w Radomsku WYWIAD

Człowiek  ze staliZ okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia grupa – Biegacze 
w Radomsku zorganizowała bieg dla dzieci i młodzieży na dystansie 
700 metrów oraz bieg na 2km dla sportowców powyżej 16 roku życia. Rozmowa z Mariuszem Rozpędzkim – Trenuje boks tajski, zawodnik Fight 

Club Chok Dee, uczestnik Mistrzostw Świata WKF 2016 we Włoszech, 
brązowy medalista Mistrzostw Europy WKF 2015 z Budapesztu.

 I Bieg Mikołajkowy odbył się w par-
ku Solidarności w Radomsku. Organiza-
torem biegu i pomysłodawcą wydarzenia 
jest Sebastian Pierzchalski, założyciel 
grupy Biegacze w Radomsku, natomiast 
współorganizatorem imprezy był MOSiR 
Radomsko. Patronami Biegu zostali: Ma-
rek Wyciszkiewicz - dyrektor MOSiR oraz 
Karolina Półrola-Giza - wicemistrzyni 
Polski w biegu na 5km.
 Głównym celem biegu było promo-
wanie aktywności fizycznej zimą. W dwu-
dniowej imprezie uczestniczyło pięćdzie-
siąt osób. Bieg odbył się na dystansach:
700 m - szkoła podstawowa, gimnazjum
2000 m - szkoły ponadgimnazjalne
 Każdy z uczestników otrzymał pa-
miątkowy medal z biegu, a dla zwycięz-
ców kategorii przwidziano karnet do Pa-
naceum Fitness Club.
 W sobotę odbyła się kolejna część I 
Biegu Mikołajkowego w Radomsku - bieg 
rekreacyjny dla dorosłych. Był to już dru-
gi dzień zimowej aktywności zaserwowa-
ny przez grupę Biegacze w Radomsku. 
Łącznie uczestnicy wydarzenia przebiegli 
17km.
 W dwudniowym festiwalu Mikołajko-
wo-Biegowym uczestniczyło prawie 50 
osób. Organizatorzy zapowiadają, kolejną 
edycję już za rok.  

sp

Wyniki:

Szkoły podstawowe 700m:
dziewczęta

1. Natalia Wójcik ZSP Chrzanowice
2. Małgorzata Woszczyk ZSP Chrzanowice

chłopcy
1. Kamil Zatoński ZSP Chrzanowice

Gimnazjum 700m
dziewczęta

1. Weronika Walęciak, PG Dobryszyce
2. Weronika Kaczmarek, Radziechowice
3. Anna Gonera, PG Dobryszyce

chłopcy
1. Dominik Kotala, PG Radziechowice
2. Kacper Syrówka, PG Radziechowice

Bieg głowny 2000m:
mężczyźni

1. Konrad Chrostowski, 2.LO.
2. Jakub Ososiński, Mechanik
3. Kempa Bartłomej Mechanik

kobiety
1. Paulina Witaszczyk, Ekonomik
2. Izabela Matuszczak, Mechanik
3. Weronika Rudzka, 2.L.O.

Rozmowa z Mariuszem Rozpędzkim 
– Trenuje boks tajski, zawodnik Fight 
Club Chok Dee, uczestnik Mistrzostw 
Świata WKF 2016 we Włoszech, brą-
zowy medalista mistrzostw Europy 
WKF 2015 z Budapesztu.

 W listopadzie wystartowałeś w Mi-
strzostwach Świata WKF, które odbyły 
się we Włoszech, w pierwszej rundzie 
trafiłeś na przyszłego mistrza świata, 
jak oceniasz swoją walkę i zdobyte do-
świadczenie?
 Jak się później okazało były to jego 
trzecie Mistrzostwa Świata. Był to bardzo 
mocny zawodnik z Francji, który zdobył 
również tytuł Mistrza Francji i wiele in-
nych prestiżowych nagród. Walka była 
dość wyrównana, już w pierwszych se-
kundach udało mi się trafić go ciosem 
po którym padł „na deski”, jednak miał 
przewagę wzrostu i kopnięcia z dystansu 
zapewniły mu zwycięstwo na punkty po 
trzech rundach ciężkiej walki. Mimo pro-
blemów i przegranej cieszę się ze 
spo- tkania z tak doświad-

czonym za-
wodnikiem. 
Z a w s z e 
jest to 
wartościo-
wa lekcja.

 W 2015 roku zdobyłeś brązowy 
medal na Mistrzostwach Europy. Jak 
mógłbyś porównać tę walkę z turnie-
jem WKF 2016?
 Myślę, że walka na Mistrzostwach 
Świata poszła mi lepiej niż ta, którą prze-
grałem z Mistrzem Europy w zeszłym 
roku. Tam było widać wyraźną przewa-
ga punktową przeciwnika. Wyciągnąłem 
wnioski i ciężko pracowałem na to, aby 
poprawić błędy, co zaowocowało na tego-
rocznej gali, bo przewaga była nieznacz-
na.

 Nie załamujesz się walczysz dalej, 
prawdziwy człowiek ze stali, a do tego 
dobroczyńca. Obecnie jesteś zaanga-
żowany w Akcję pomocy dla Maciusia, 
opowiedz coś więcej o tym.
 Zawsze chciałem pomagać, komuś 
kto tej pomocy potrzebuje. Osobiście je-
stem bardzo wrażliwy na chorobę dzieci. 
Sam wiem jak źle się czuje, gdy mam jakaś 
problemy zdrowotne, dlatego chciałbym 
w jakikolwiek sposób ulżyć w cierpieniu 
i pomoc realizować im marzenia. Bo z 
własnego doświadczenie wiem jak bar-
dzo ważne jest spełnianie marzeń. Są to 
rzeczy, o które trzeba walczyć od samego 
końca.

Wywiad z Mariuszem Rozpędzkim 
przeprowadził 

Sebastian Pierzchalski

PORADA
CAŁA 
POLSKA BIEGA

 To fakt, z którym zapewne wszyscy się 
zgodzą. Wystarczy wyjść do parku, lasu, żeby zo-
baczyć, że coraz więcej Polaków uprawia tę dyscyplinę 
sportową. W naszym kraju organizowanych jest kilkadziesiąt 
imprez biegowych rocznie, w których uczestniczą tysiące biegaczy. 
Periodyki  poświęcone  bieganiu  cieszą się większą popularnością niż 
trzy, cztery lata temu, powstaje ich więcej a w Internecie ukazuje się coraz 
więcej blogów, stron internetowych i poradników dotyczących treningów, diety 
dla biegaczy itp. 
 Bieganie stało się popularne poprzez prostotę –  do biegania wystarczą dobre buty 
i samozaparcie. Pasjonaci biegania swoje przebieżki na stale wpisują w harmonogram 
swojego dnia i stąd bieganie na przestrzeni lat stało się stylem życia. A przy okazji  daje dużą 
dawkę endorfin, które powodują dobre samopoczucie,  bieganie poprawia kondycję, wzmacnia 
wytrzymałość, kształtuje sylwetkę , zmniejsza stres i przedłuża życie. 
Jeśli zaczynasz swoją drogę z bieganiem, pamiętaj, żeby nie zaczynać zbyt intensywnie, bo może to 
być niebezpieczne dla Twojego zdrowia.  Jeśli masz nadwagę lub problemy z kręgosłupem,  lepiej skon-
taktuj się z lekarzem w celu doprecyzowania długości i charakteru wykonywanych ćwiczeń.  Pamiętaj, 
że bieganie obciąża stawy, jeśli masz z nimi problem wybierz inną dyscyplinę (nordic walking lub rower). 
Tak jak w kolarstwie najważniejszy jest rower, tak w bieganiu liczą się buty.  A je trzeba dobrać staranie, nie 
należy tu oszczędzać,  nie mogą być  też ani za małe, ani zbyt duże i dopasowane do szerokości stopy. Naj-
lepiej wyposażyć się w dwie pary: do biegania na twardej i miękkiej nawierzchni.  Osobiście dla osób,  które 
zaczynają swoją przygodę z bieganiem  polecam ścieżki naturalne:  drogi polne, leśne. 
 Kiedy mamy już odpowiednie buty i wygodne sportowe ciuchy, czas na rozgrzewkę, ona przez każdym tre-
ningiem jest najważniejsza. Jeśli nigdy wcześniej nie byłeś aktywny zacznij od szybkich marszów i stopniowo 
zwiększaj prędkość oraz długość dystansów. Pamiętaj, że bieganie jest jednym z najlepszych ćwiczeń odchu-
dzających, ale nie każdy sposób biegania oddziałuje właściwie. Dzięki długiemu spokojnemu treningowi stracisz 
najwięcej kalorii, zaś w biegach sprinterskich spalasz mięśnie. 
 Bieganie, kształtuje charakter,  pomaga pokonać własne ograniczenia i słabości, ale żeby to się stało, to ty 
musisz wykonać pierwszy krok – ruszyć się i iść biegać, do zobaczenia na trasie. 

Sebastian Pierzchalski

Uczestnicy i laureaci I Biegu Mikołajkowego w Radomsku
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