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P R O T O K Ó Ł    N R    XXXV-N/2008 
z trzydziestej piątej nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu 

odbytej w dniu 2 czerwca 2008 roku 
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 

 
 
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył  Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Radomiu – radny Dariusz Wójcik.  
 
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.   
 
Na sesji obecni byli radni oraz goście zaproszeni według listy obecności, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Radni nieobecni: Jolanta Koszałka. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe  sesja została 
zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Radomia zgodnie z zaproponowanym 
przez wnioskodawcę porządkiem.  
 
Przewodniczący powitał gości przybyłych na dzisiejszą sesję. 
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Jana Pszczołę i Karola Sońtę. Radni 
wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jed-
nogłośnie (22 za). 
 
 
Porządek sesji: 
1. Zapoznanie się z aktualną sytuacją Klubu Sportowego Jadar Sport SA. 
2. Dyskusja 
3. Przyjęcie stanowiska. 
 
 
Ad. 1. Zapoznanie się z aktualną sytuacją Klubu Sportowego Jadar            
Sport SA. 
 
Prezes Klubu Jadar Sport SA Tadeusz Kupidura przedstawił bieŜącą sytuację 
klubu. Przypomniał, Ŝe od 5 lat firma Jadar zajmuje się tym klubem. W ostatnim 
czasie część sponsorów zaczęło rezygnować z pomocy temu klubowi. Z tego 
powodu stanęli na rozdroŜu. Siatkówka w Polsce robi się coraz droŜsza. Doszedł 
do wniosku, Ŝe sam sobie juŜ nie poradzi, więc wystąpił z prośbą do Pana Pre-
zydenta o to by miasto mogło pomóc klubowi. Gdyby miał firmę, która by przy-
nosiła duŜe dochody, to pewnie by sobie poradził. Jest wielu zawodników mło-
dych, którzy bardzo liczą na pomoc miasta. Nie są w stanie z budŜetem na po-
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ziomie 2,5 mln zł wejść na „pudło”. Nawet nie są w stanie znaleźć się w pierw-
szej piątce. 2,5 mln, to kwota, która powinna zabezpieczyć pobyt w I lidze.  
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak pierwsze spotkania na temat sytuacji      
w klubie odbyły się przynajmniej 2 miesiące temu. Na temat tej sytuacji rozma-
wiali wielokrotnie i z wieloma osobami. Istotnie sytuacja w siatkówce jest bar-
dzo trudna. Prezydent nie kryje, Ŝe bardziej emocjonalnie jest związany z Czar-
nymi, bo był kiedyś zawodnikiem tego klubu. Dzisiaj trzeba zwrócić uwagę na 
to, Ŝe Jadar jest jednak pewnego rodzaju spadkobiercą dokonań Czarnych Ra-
dom, klubu który funkcjonował kilkadziesiąt lat. Ten klub ma prawie 20 lat tra-
dycji w I lidze. Trzeba bardzo nisko ukłonić się Jadarowi, a przede wszystkim 
panu Kupidurze za to, Ŝe włączył się w finansowanie siatkówki na najwyŜszym 
poziomie, bo bez tego finansowania nie byłoby mowy o PLS dzisiaj. Za to po-
dziękował prezesowi Kupidurze. Z drugiej strony jest teŜ olbrzymie środowisko, 
które chce wspierać ten klub. W swoim czasie zrobił się podział na kibiców 
Czarnych i Jadaru, ale wydaje się to zupełnie niepotrzebne. Prezes deklarował, 
Ŝe jest wstanie wykładać 1 mln zł na siatkówkę rocznie przy wsparciu budŜetu 
miasta kwotą 700.000 zł w perspektywie kilku lat. Pomoc klubowi chyba                  
w kaŜdej dyscyplinie sportu nie rodzi się w oparciu o decyzje w ciągu 10 minut. 
Wspólnie szukali sponsora, ale trudne jest, aby na początku sezonu, a w trakcie 
roku kalendarzowego firmy podejmowały decyzje o zaangaŜowaniu setek czy 
milionów złotych w siatkówkę. Rodzą się jeszcze kolejne pomysły. Myśleli, aby 
zarazić tym pomysłem rektora Politechniki Radomskiej. Pomoc miasta w kwo-
cie nawet 700.000 zł nie jest załatwieniem sprawy i jest potrzeba szukania dal-
szych sponsorów i nakreślania perspektywy tego klubu na lata, bo Ŝaden z po-
waŜnych zawodników nie pozwoli sobie na funkcjonowanie w klubie, który bę-
dzie grał parę miesięcy. Prezydent uwaŜa, Ŝe dzisiaj, gdy mówi się o formie po-
mocy dla Jadaru, to jest potrzeba nakreślenia pewnej perspektywy. Okres                   
3 – 4 lat to najlepszy okres do tego, aby móc ustawić klub. Mają świadomość, Ŝe 
w Radomiu nie ma drugiego takiego klubu, który występuje w najwyŜszej klasie 
rozgrywek. Siatkówka w Polsce jest odbierana bardzo pozytywnie i to nie tylko 
z racji awansu na olimpiadę, ale jest to dyscyplina sportu, którą omijają róŜnego 
rodzaju perturbacje. Jest to forma promocji, która bez wątpienia jest formą jed-
noznacznie pozytywnie odbieraną. Zastanawia się, czy nie byłoby moŜliwości 
przywrócenia nazwy równieŜ Czarnych do spuścizny Jadaru. UwaŜa, Ŝe byłoby 
to znakomite i świadczyłoby o tym, Ŝe jesteśmy ponad pewnymi podziałami. 
MoŜe sponsorzy byliby bardziej zainteresowani.  
 
 
Ad. 2. Dyskusja 
 
Radny Zdzisław Marcinkowski poinformował, Ŝe Komisja Sportu i Turystyki 
zapoznała się z sytuacją Jadaru i z moŜliwościami jego dalszego funkcjonowa-
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nia. Usłyszeli, Ŝe ewentualne dofinansowanie w wysokości około 700.000 zł 
wystarczyłoby na funkcjonowanie klubu w najwyŜszych rozgrywkach siatkar-
skich w kraju, dobrze przyczyniało by się do promocji miasta i ugruntowywało-
by markę jaką nasze miasto ma w siatkówce i w tradycji siatkówki. Komisja 
jednogłośnie poparła propozycję Prezydenta w tej materii i wyraŜa chęć uczest-
nictwa właśnie w takim współfinansowaniu. Siatkówka rzeczywiście dobrze 
promuje miasto. Podziękował prezesowi za to, co zrobił do tej pory. Dzięki za-
jęciu się firmy Jadar udało się nie tylko wyjść z tego dołka, ale wrócić do naj-
wyŜszych rozgrywek w kraju i chciałoby się, aby to zostało utrzymane. 
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak podkreślił, Ŝe dzisiaj jest szefem tego 
miasta i jest odpowiedzialny za politykę promocyjną miasta. Interesuje go to, 
aby współpraca była długofalowa i oparta o konkretne zasady i równieŜ o kon-
kretne pieniądze. WaŜny jest bardzo wysoki poziom siatkówki juniorskiej               
w Radomiu i jest on najwyŜszy w historii naszego miasta. Pokazuje to, Ŝe sys-
tem szkolenia młodzieŜy jest na bardzo wysokim poziomie i jesteśmy elitą. Po-
prosił prezesa Jadaru o poinformowanie, do kiedy obowiązują kontrakty po-
szczególnych zawodników.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych podkreśliła, Ŝe ten 
zespół jest wizytówką Radomia. KaŜdy, kto prowadził własną firmę, to wie, Ŝe-
by kogoś sponsorować trzeba na to zarobić. JeŜeli chcemy wypromować na wy-
sokim poziomie jakąkolwiek dyscyplinę to są to ogromne pieniądze. Zapytała, 
czy prezes był na posiedzeniu Polskiej Ligi Siatkówki i czy prawdą jest, Ŝe nie 
zajęto się tam ani Jadarem ani klubem z Sosnowca, czyli klubami zagroŜonymi 
finansowo? Prezydent powiedział, Ŝe od dwóch miesięcy prowadzone są roz-
mowy, natomiast Wiceprezydent Fałek w dniu 20 maja wypowiada się do 
„Echa”, Ŝe gdyby wiedział wcześniej, Ŝe potrzebna jest pomoc finansowa mia-
sta, to by działał. Poinformowała, Ŝe Związek Miast Polskich ma komisję spor-
tu, czy na przykład Przewodniczący Komisji Sportu lub inny wydelegowany 
przez Przewodniczącego członek mógłby zasiadać w komisji sportu ZMP? Czy 
prawdą jest, Ŝe prezes Kupidura płaci za wynajem sali treningowej? Czy roz-
mawiano o ewentualnym nieodpłatnym udostępnieniu hali Politechniki Radom-
skiej dla potrzeb Jadaru?  
 
Radny Bohdan Karaś zacytował dla radnych, którzy mają jeszcze wątpliwości, 
czy wspierać druŜynę Jadaru wypowiedzi przedstawicieli władz miast, które 
wspierają swoje kluby siatkowe. Ponadto podkreślił, Ŝe jest zwolennikiem jesz-
cze większej dotacji, bo woli, aby teraz wyłoŜyć milion i mieć większą gwaran-
cję, Ŝe klub utrzyma się w lidze. Warto rozwaŜyć powrót do historycznej nazwy 
poprzez dołączenie do członu nazwy sponsora nazw Czarni.  
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka uwaŜa, Ŝe w sposób 
najszybszy naleŜy się dogadać co miasto otrzyma w zamian. Chciałby konkret-
nie wiedzieć, co prezes gwarantuje w zamian. JeŜeli ma być to współpraca kil-
kuletnia, to chciałby wiedzieć jakie to będą pieniądze i co druŜyna Jadaru gwa-
rantuje. Jest zaskoczony stwierdzeniem prezesa, Ŝe płaci za halę na MOSiR-ze, 
bo Wiceprezydent Fałek przekonywał go, Ŝe jest to gratisowa usługa dla klubu. 
Zapytał, kto tu mówi prawdę? UwaŜa, Ŝe forma pomocy poprzez promocję to 
właściwa forma promocji miasta. JeŜeli rozmawia się o perspektywach 3 – 4 lat, 
to ile to będzie kosztowało miasto? Poinformował, Ŝe wszyscy radni Platformy 
będą głosowali za pomocą dla klubu.  
 
Radny Kazimierz Staszewski poprosił o przedstawienie aktualnej kadry. Jakie 
perspektywy ma prezes jeŜeli chodzi o skład druŜyny?  
 
Radny Jakub Kowalski zapytał, czy prezes rozwaŜa moŜliwość wprowadzenia 
członu „Czarni” i co gdyby był to warunek Rady Miasta?  
 
Radny Jan Maniak zapytał, jak miasto wyjdzie na tej transakcji? Poruszył spra-
wę zakupu od miasta terenów przy „Radomiaku”. Prezes zobowiązywał się do 
budowy hali itp. Jakie prezes ma plany dotyczące tego terenu? Jakie są gwaran-
cje, Ŝe druŜyna utrzyma się w obecnej lidze? Dlaczego prezes zakazywał kibi-
com Czarnych Radom wywieszania plakatów na meczach? 
 
Radny Krzysztof Gajewski podkreślił, Ŝe jest za wykupieniem usługi promocyj-
nej, a nie wchodziłby kapitałowo do spółki. Promocja Radomia poprzez Jadar 
jest bezapelacyjna. Cieszy się, Ŝe w Radomiu jest taki człowiek jak pan Tadeusz 
Kupidura, który mógłby przecieŜ te pieniądze zainwestować gdzieś indziej,        
a inwestuje je w sport, w promocję miasta, młodzieŜ w radomską i w pewne na-
dzieje radomian, bo z klubem Jadar, a wcześniej z Czarnymi radomianie ciągle 
wiąŜą wspomnienia i nadzieje na promocję dobrego sportu na wysokim pozio-
mie. Za to dziękuje.  
 
Radna Agata Morgan stwierdziła, Ŝe jest to kolejna sesja nadzwyczajna zwoły-
wana wtedy, gdy jakiś klub sportowy ma kłopoty. Taka sytuacja bardzo ją mar-
twi, bo radni nie są zwoływani na sesję nadzwyczajną, gdy 700 dzieci w Rado-
miu nie ma miejsc w przedszkolu. Wtedy z radnymi się o tym nie rozmawia ja-
kie kroki naleŜy podjąć, jakie pieniądze naleŜy wydać i jaką opiekę im zapew-
nić. Jest to po prostu faryzeuszostwo, bo mówi się o tym, Ŝe w Radomiu jest ta-
kie bezrobocie, a 700 mam nie ma co zrobić ze swoimi dziećmi. MęŜczyźni         
i chłopcy mają róŜne zainteresowania, hobby, zabawy, natomiast nie znaczy to, 
Ŝe wszyscy obywatele tego miasta muszą się tym samym fascynować. Radną 
duŜo bardziej interesuje temat, w jaki sposób zamierza się rozwiązać sprawę     
700 dzieci, a nie tego klubu. Będzie głosowała przeciw. 
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Radny Adam Bocheński stwierdził, Ŝe jeŜeli miasto ma pomóc poprzez fundusz 
promocyjny, to musi być promocja Radomia. UwaŜa, Ŝe warunkiem zawarcia 
umowy powinno być odpowiednie brzmienie nazwy klubu: Jadar Czarni Ra-
dom. Jednocześnie oprócz faktycznej promocji miasta zostałby rozwiązany pe-
wien konflikt między kibicami Czarnych a kibicami Jadaru. UwaŜa, Ŝe umowa 
nie moŜe być krótsza niŜ trzyletnia, bo Ŝeby się nie okazało, Ŝe przed wyborami 
coś się dzieje, a róŜne sytuacje w Ŝyciu politycznym, społecznym i sportowym 
się zdarzają. Radny uwaŜa, Ŝe taka umowa powinna być podpisana przed okiem 
kamery. 
 
Radny Waldemar Kordziński stwierdził, Ŝe bezsprzeczne jest, Ŝe wspiera wszel-
kie działania, jeŜeli chodzi o wsparcie radomskiego klubu na funkcjonowanie na 
najwyŜszym poziomie rozgrywek. Przypomniał, Ŝe na poprzedniej sesji Wice-
prezydent Fałek zadeklarował, Ŝe Ŝadne z tych 700 dzieci, które nie znalazło 
miejsca w przedszkolu, do końca wakacji będzie je miało. Stwierdził, Ŝe w na-
zwie klubu są litery „SA” – spółka akcyjna. Jest to spółka, która funkcjonuje na 
swoistych prawach. NaleŜy dopracować warunki współpracy. Miasto powinno 
wykupić usługę promocyjną i Ŝeby nazwa miasta funkcjonowała w nazwie klu-
bu, natomiast naleŜy dojść z klubem do porozumienia o całkowitą nazwę klubu   
i nie naleŜy wiązać rąk ani sobie wykorzystując potrzebę klubu w tej chwili, ani 
tym bardziej akcjonariuszom klubu.  
 
Radny Piotr Kotwicki uwaŜa, Ŝe przed podjęciem decyzji o wykupieniu usługi 
promocyjnej w klubie Jadar Sport Radom naleŜy się zastanowić przede wszyst-
kim nad zabezpieczeniem interesów miasta. Takim zabezpieczeniem jest m. in. 
sprawa powrotu do tradycyjnej nazwy klubu. Ta sprawa bulwersowała duŜą 
część kibiców parę lat temu. Nawet dzisiaj jest grupa kibiców, która nie jest za-
dowolona z tego, Ŝe zrezygnowano z części nazwy. JeŜeli miasto ma współfi-
nansować taką inicjatywę, to powinno zabezpieczyć teŜ swoje interesy. W prze-
konaniu radnego tym interesem jest właśnie powrót do tradycyjnej nazwy. Swo-
je poparcie dla finansowania tego klubu uzaleŜnia od takich decyzji. 
 
Radny Jakub Kluziński popiera promocję miasta przez wsparcie finansowe dzia-
łalności klubu, który jest ostatnim w naszym mieście w najwyŜszej klasie roz-
grywek. Jest to krok  w dobrym kierunku. Podkreślił, Ŝe brak jest wizji miasta 
jaką strategię promocji chciałoby prowadzić. Ten element dofinansowania trak-
tuje jako fragment większej całości i powinien być traktowany jako element bu-
dŜetu, który kaŜdego roku będzie przeznaczany na promocję Radomia. Są róŜne 
moŜliwe kanały takiej promocji: bilbordy, wsparcie waŜnych wydarzeń, wspar-
cie klubów sportowych. Chciałby, aby takie działanie nie było działaniem cha-
otycznym i działaniem jednym z wielu. Miasto dofinansowuje równieŜ inne 
kluby i radny będzie chciał uzyskać głębszą informację, jakie środki tak na-
prawdę przeznacza się kaŜdego roku na promocję miasta. Popiera wsparcie klu-
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bu Jadar. JeŜeli byłaby taka moŜliwość, to podpisywałby się pod Ŝyczeniem po-
wrotu do tradycyjnej nazwy.  
 
Prezes Tadeusz Kupidura przedstawił zmiany w klubie i obecny skład zespołu. 
Stwierdził, Ŝe moŜe rozmawiać o 3 – 4 letnim terminie współpracy z miastem, 
bo nie da się tworzyć druŜyny na 1 – 2 lata. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, 
aby druga druŜyna grała pod nazwą Czarni, a pierwsza pod logo Jadar Sport. 
Gdyby nie zawodnicy Jadaru Sport, to dwójcie trudno byłoby się utrzymać. 
Gdyby była taka sytuacja, Ŝe jest Jadar i są Czarni, to wtedy naprawdę byłaby 
współpraca. W logo nazwy trzyma miejsce dla sponsorów najlepiej z Radomia. 
Zaproponował absolutną współpracę z drugą druŜyną. Poinformował, Ŝe na za-
rządzie PLS nie była poruszona kwestia pomocy słabszym druŜynom. Nie ma co 
liczyć na pomoc PLS. Klub uzyskał z PLS kwotę 80.000 zł na sezon, ale odli-
czono za telefony, za sędziów, co dało kwotę 20.000 zł za sezon. Za wynajem 
sali płacą 5.000 zł i osobiście jest z tego zadowolony i nawet nie chciałby tego 
zmieniać. To nie jest duŜa kwota, a płaci to przez odliczenie sobie pieniędzy, 
które wyłoŜył na remont obiektów przy sali sportowej. Mają za to treningi, roz-
grywki, biuro i jest z tego zadowolony. Stwierdził, Ŝe pomaga dzieciom i nie-
pełnosprawnym, a nie przekazuje tylko pieniędzy na sport. JeŜeli chodzi o tere-
ny przy ul. Zbrowskiego, to w momencie zajęcia się siatkówką szukał miejsca, 
aby moŜna było grać. Kupił ten teren w przetargu i zakładał, Ŝe dokończy tam 
salę i tam będą grać w siatkówkę, ale w między czasie tak się złoŜyło, Ŝe kupili 
równieŜ tereny przy ul. śółkiewskiego, na co poszły wszystkie pieniądze i tam 
została wybudowana firma, a nie moŜe wszystkiego zrobić na raz. Być moŜe 
kiedyś wezmą się za ten obiekt. Bardzo trudno byłoby mu podjąć decyzję Ŝeby 
Czarni weszli do nazwy Jadar Sport. Tym bardziej, Ŝe wielu fachowców mówi, 
Ŝe tak nie wolno robić. Zaproponował, aby Czarni byli w II lidze i Ŝeby mogli 
współpracować. Deklaruje pełną współpracę, aby młodzieŜ mogła się ogrywać.  
 
Radny Piotr Kotwicki zapytał, czy dobrze zrozumiał, Ŝe miasto ma wykupić 
usługę promocyjną w klubie I – ligowym, a nazwę Czarni ma nosić klub II - li-
gowy?  
 
Prezes Tadeusz Kupidura stwierdził, Ŝe w logo Jadar Sport najbardziej widoczna 
jest nazwa Radom.  
 
Radny Piotr Kotwicki uwaŜa, Ŝe duŜa część radnych jest zwolennikami powrotu 
do tradycyjnej nazwy, która przez kilkadziesiąt lat funkcjonowała i dobrze się 
kojarzyła wszystkim kibicom siatkówki.  
 
Prezes Tadeusz Kupidura stwierdził, Ŝe za słowem Czarni nie szła Ŝadna zło-
tówka. Poinformował, Ŝe miał duŜo złych gestów w stosunku do siebie za to, Ŝe 
nie pozwala dopisać do nazwy członu Czarni.  
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Dodatkowych wyjaśnień udzielił dyrektor klubu Domagała.  
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek stwierdził, Ŝe jeŜeli chodzi na dzień dzi-
siejszy, o szkolenie zawodników i tradycję tej dyscypliny w Radomiu jest po-
tęŜna. Są klasy sportowe w szkołach i mamy wysokiej klasy specjalistów i tre-
nerów. Poprzez sport załatwia się wiele spraw wychowawczych. Siatkówka to 
taka dyscyplina, Ŝe na mecz moŜna iść z Ŝoną, z dzieckiem, z dziadkiem czy      
z kimkolwiek i kaŜdy dobrze się czuje. Jest tam piękna, miła i ciepła atmosfera. 
Podkreślił, Ŝe jeŜeli ktoś wykłada swoje pieniądze w takiej wysokości, nie moŜ-
na mieć do niego Ŝalu, Ŝe stawia takie warunki, jeŜeli chodzi o drugi człon.        
Z wypowiedzi pana prezesa jasno wynika, Ŝe jak się pokaŜe ktoś, kto da okre-
ślone środki, to jest dla niego rezerwacja drugiego członu. Wiceprezydent apelu-
je, aby pozostać przy obecnym rozwiązaniu. UwaŜa, Ŝe warto w to zainwesto-
wać. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zapytał, ile miejsc brakuje        
w przedszkolach i czy wszystkie dzieci będą miały miejsce? 
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek poinformował, Ŝe 10. ma spotkanie z tymi 
rodzicami, którzy są zainteresowani miejscami w przedszkolach na terenie mia-
sta. Stwierdził, Ŝe nie ma moŜliwości dobudowania jednej czy dwóch sal do 
przedszkola, które ma 5 oddziałów. To nie krzywa demograficzna decyduje        
o tym, Ŝe jest większe zapotrzebowanie, a rynek gospodarczy i dopóki do przed-
szkoli nie spłyną podania, to nic nie wiadomo. To koniunktura zadecydowała, Ŝe 
jest więcej miejsc pracy, kobiety chcą iść do pracy i nie mają z kim zostawić 
dzieci. Mówienie, Ŝe naleŜało sobie to zaplanować 2 lata temu nijak się ma do 
rzeczywistości. Na dzień dzisiejszy trzeba albo wybudować 6 przedszkoli, ale 
nie mamy 40 mln i nie zdąŜy się tego zrobić nawet za rok, w związku z tym 
trzeba to zrobić poprzez zmiany organizacyjne. Gwarantuje, Ŝe do 10 czerwca 
kaŜdy rodzic dowie się, gdzie jego dziecko będzie umiejscowione. Wszystkie 
dzieci będą przyjęte do przedszkoli.  
 
Radny Piotr Kotwicki stwierdził, Ŝe prezes powiedział, Ŝe gdyby znalazł się 
sponsor, który wyłoŜy pieniądze, to jest dla niego zarezerwowane miejsce w na-
zwie. Wydaje się, Ŝe w tym momencie miasto staje w roli takiego sponsora          
i dlaczego w takim razie miasto miałoby być traktowane inaczej?  
 
 
Ad. 3. Przyjęcie stanowiska. 
 
Radny Jakub Kowalski poinformował, Ŝe w projekcie uchwały mowa jest          
o kwocie 700.000 zł powiększonej o VAT, bo przy przekazaniu tej kwoty poda-
tek VAT jest po stronie prezesa, ale i zapis dotyczący zmiany nazwy i wprowa-
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dzenia członu Czarni Radom, bo uwaŜa, Ŝe miasto daje 5 zer i to daje prawo do 
tego, Ŝeby mieć prawo czegoś Ŝądać. Radny odczytał projekt uchwały Rady         
w sprawie wspierania działalności klubu Jadar Sport SA Radom.  
 
Prezes Tadeusz Kupidura stwierdził, Ŝe z jego strony nie ma zgody na to, aby do 
logo firmy weszła nazwa Czarni.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 15 minut przerwy do 
godz. 17.50. 
 
Radny Jakub Kowalski poinformował, Ŝe wprowadzono 3 zmiany i nie będzie to 
projekt uchwały a stanowisko, bo tak podpowiada pani mecenas. Odczytał pro-
ponowaną wersję stanowiska.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych stwierdziła, Ŝe       
w stanowisku mowa jest o sytuacji. Wnioskuje, aby dopisać, Ŝe chodzi tu o „sy-
tuację finansową”.  
 
Radny Jakub Kowalski przyjął ten wniosek. 
 
Prezes Tadeusz Kupidura podziękował z góry w imieniu zawodników, Ŝe mogą 
dalej pracować.  
 
Radna Małgorzata Półbratek stwierdziła, Ŝe nie usłyszała zapewnienia, Ŝe będzie 
Jadar Radom SA.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe jest to w stanowisku.  
 
Radny Jakub Kowalski odczytał poprawioną treść stanowiska:  
 

„Jadar Sport SA Radom jest klubem odgrywającym znaczącą rolę      
w Ŝyciu Radomia. Jest klubem kontynuującym wieloletnią tradycję       
WKS Czarni Radom. Występy klubu wzbudzają zainteresowanie wielu ty-
sięcy mieszkańców. Nie bez znaczenia jest fakt, Ŝe występując w najwyŜszej 
lidze tak popularnej dyscypliny sportu jaką jest siatkówka klub jest promo-
torem naszego miasta, tym bardziej, Ŝe w nazwie klubu występuje nazwa 
naszego miasta.  
 Mając na względzie powyŜsze, a takŜe wyraŜając zaniepokojenie 
obecną sytuacją finansową stwarzającą zagroŜenie bytu klubu i biorąc pod 
uwagę jeden z celów Strategii Rozwoju Miasta, którym jest wspieranie 
sportu wyczynowego Rada Miejska postanawia objąć ten klub szczególną 
troską.  
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 Rada Miejska zobowiązuje Prezydenta Miasta Radomia do podjęcia 
wszelkich działań zmierzających do wypromowania klubu i miasta poprzez 
zawarcie umowy promocyjnej z klubem, po uprzednim zagwarantowaniu     
w budŜecie miasta środków pienięŜnych na ten cel, w kwocie 854.000 zł 
rocznie przez kolejne trzy lata budŜetowe.  
 Warunkiem zawarcia umowy promocyjnej jest zmiana nazwy klubu               
z Jadar Sport SA Radom na nazwę Jadar Radom.  
 Umowa traci waŜność w przypadku spadku do niŜszej klasy rozgry-
wek”. 
 
Radny Jan Maniak zapytał, skąd będą pochodzić pieniądze, czy będzie to zwięk-
szony deficyt budŜetowy miasta czy inne? 
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak stwierdził, Ŝe w tym roku będą musieli 
powiększyć deficyt o tą kwotę. W następnych latach z racji tego, Ŝe jest to 
umowa wieloletnia będzie musiała być wpisana bezpośrednio do budŜetu mia-
sta.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (21 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się) podjęła stanowisko o powyŜszej 
treści.  
Zostało ono przekazane do Prezydenta Miasta Radomia oraz do prezesa Klubu 
Jadar.  
 
Radny Adam Bocheński przypomniał, Ŝe przedstawiał nazwę Jadar Sport SA 
Radom jako trudną i skomplikowaną, a ucinana była jako Jadar Sport. Mówił 
równieŜ o nazwie Jadar Czarni Radom, ale na klubie PiS wycofał się z tego 
wniosku zgłaszając jednocześnie tą kompromisową propozycję Jadar Radom 
Sport SA.  
 
Radny Piotr Kotwicki poinformował, Ŝe wstrzymał się od głosu, poniewaŜ z te-
go, co zauwaŜył jedyne, co udało się osiągnąć, to wyrzucenie nazwy Sport SA. 
Ma mieszane uczucia. Gratuluje panu prezesowi, bo osiągnął wszystko, tylko 
nie wie co osiągnęła Rada Miejska i miasto.  
 
Radna Małgorzata Półbratek cieszy się i dziękuje, Ŝe ekstraliga siatkówki bę-
dzie. Sama jest sympatyczką, bo kiedyś taki sport uprawiała. Stwierdziła, Ŝe pan 
prezes jest lokalnym patriotą za co mu dziękuje, ale prosi, aby w tym swoim pa-
triotyzmie poszedł kroczek dalej i coś zrobił ze Struga.  
 
Radna Agata Morgan oświadczyła, Ŝe głosowała przeciw, bo w swoim sumieniu 
nie moŜe zwaŜyć tych dwóch racji: po jednej stronie rozrywka i przyjemność 
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jaką jest sport, a po drugiej zwykłe Ŝyciowe problemy jak zapewnienie opieki 
nad dziećmi, kiedy mamy są w pracy. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe wszyst-
ko jest w Ŝyciu waŜne i rozrywka i sport i nie rozróŜniałby co jest waŜniejsze, 
bo jeŜeli ludzie przychodzą na imprezę sportową, to znaczy, Ŝe dla nich jest to 
waŜne. Wykładają na to własne pieniądze. Cieszy się, Ŝe Rada Miejska przyjęła 
takie stanowisko. Jest pewien, Ŝe pan prezes rozwiąŜe równieŜ problem przy     
ul. Struga, bo radni  i Prezydent pokazali dobrą wolę, Ŝe im zaleŜy na sporcie. 
Oczekują, Ŝe pan prezes teraz pokaŜe dobrą wolę i rozwiąŜe ten problem razem 
z panem Prezydentem, a ten plac i budynki zostaną wykorzystane dla dobra 
miasta. Gratuluje i cieszy się, Ŝe będzie teraz szyld Jadar Radom spójną i jedno-
znacznie kojarzącą się nazwą, która będzie właśnie w ten sposób promowała 
druŜynę i miasto Radom.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe prezes obiecał, 
Ŝe na swoich produktach teŜ będzie nazwa Jadar Radom, jeŜeli Rada Miejska 
wyrazi zgodę.  
 
Radny Jakub Kowalski stwierdził, Ŝe obowiązkiem radnych jest pilnować inte-
resu Radomia i prezes pewnie wie, Ŝe jak to bywa przy interesach odbywa się 
targi i się licytuje. Dzisiaj wpisując tą nazwę Czarni Radom chciał osiągnąć tyl-
ko i wyłącznie jedną rzecz – wysoką pozycję wyjściową do licytacji, a dla dobra 
miasta trzeba było z niej zrezygnować. Cieszy się, Ŝe przynajmniej udało się 
wynegocjować skrócenie członu i jest Jadar Radom.  
 
Prezes Tadeusz Kupidura stwierdził, Ŝe zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami 
pomysł Prezydenta, aby przy wszystkich logo firmy Jadar umieszczał nazwę 
Radom, zmieni to, skoro Prezydent uwaŜa, Ŝe jego wyrób zasługuje na to, Ŝeby 
promować przy okazji miasto, dołoŜy do tego nazwę Radom. Wydrukuje nowe 
opaski na wyrobach. Radnych zaprosił na mecze piłki siatkowej przy ul. Naru-
towicza. Wszyscy chłopcy będą szczęśliwi.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe była to sesja 
nadzwyczajna, bo poprosił o to pan prezes poprzez pana Prezydenta dlatego, Ŝe 
do końca czerwca muszą być zamknięte oczka transferowe. Nie moŜna zawod-
ników zostawić na lodzie. W tej chwili prezes poinformuje ich, Ŝe będą mogli 
grać w tym klubie. Będzie starał się jak najrzadziej takie sesje nadzwyczajne 
zwoływać.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe porządek obrad 
został wyczerpany i zamknął XXXV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Ra-
domiu  o godz. 18.15.  
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Szczegółowy przebieg obrad zawarty jest na kasetach magnetofonowych                   
(szt. 2), które stanowią integralną część protokółu. 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Dariusz Wójcik 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Pszczoła Jan   ………………………… 
 
2. Sońta Karol    ………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 


