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Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” kończy w tym roku 40 lat. Świętowanie jubileuszu – na razie 
online – rozpoczął w ubiegłą sobotę.
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Fot. Szymon Wykrota
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Remont 25 Czerwca
Wodociągi Miejskie rozpoczy-
nają modernizację kanalizacji 
w ul. 25 Czerwca. Ulica na od-
cinku od ronda Mikołajczyka 
do skrzyżowania z Sienkiewi-
cza będzie zamknięta dla ruchu 
już od dzisiaj (piątek, 22 maja). 
MZDiK wyznaczył objazdy, także 
dla autobusów linii 2, 6, 13, 18, 
N1 i N3.
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Pieniądze na zabytki
Resursa Obywatelska w Radomiu 
będzie mogła wyremontować 
dach, a Iłża – elewację dawne-
go szpitala św. Ducha, w którym 
dziś mieści się Muzeum Regio-
nalne. Mazowiecki konserwator 
zabytków podzielił dotacje na ten 
rok. Do właścicieli zabytkowych 
obiektów w regionie radomskim 
tra�  ponad 3 mln zł.
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Przytyk wraca 
do życia
O trwających na terenie gminy  in-
westycjach i o tym, w czym prze-
szkodzi koronawirus, z wójtem 
Przytyka Dariuszem Wołczyńskim 
rozmawia Michał Tarnowski.
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Ruina w podwórku
Kiedyś musiała to być piękna ka-
mienica. Dzisiaj jest kompletną 
ruiną. Wpisanie przed paru laty 
do gminnej ewidencji zabytków 
w niczym stanu budynku nie po-
lepszyło.
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WŁĄCZ 106,2 FM RADIO REKORD
I BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE Z RADIEM REKORD 106,2 FM

#ZOSTANWDOMU

UWAGA CZYTELNICY

Kolejne wydanie 
„7 Dni” – w piątek, 
5 czerwca 2020 r.
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T Y G O D N I K

Zwiedzanie odby wa się na t ro -
chę innych zasadach niż przed epide-
mią. – Maksymalna liczba zwiedzających 
wynika z obowiązujących wytycznych, 
czyli jedna osoba na 15 m. Dane dotyczą-
ce liczby zwiedzających będą podawane 
przez pracowników nadzorujących daną 
ekspozycję przed rozpoczęciem zwiedza-
nia – mówi Leszek Ruszczyk, p.o. dyrek-
tora Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

Musimy zasłaniać usta i nos maseczką 
(przyłbicą, chustką, szalikiem) i oglądać 

z zachowaniem dwumetrowego odstępu 
między zwiedzającymi. Zawieszone 
zostało zwiedzanie grupowe. Chyba, 
że grupa nie będzie większa niż pięć 
osób; trzeba się wcześniej umówić te-
lefonicznie. Zmieniły się także godziny 
otwarcia; poniedziałek w godz. 10-15, 
wtorek w godz. 9-15, śro-
da w godz. 9 -16, czwar-
tek w godz. 9-15, piątek 
w godz . 10 -16 , sobota 
w godz. 11-16, a w niedzie-
la w godz. 11-16.

Od n ied z iel i  można 
oglądać w ystawę „Kto 
ty jesteś? Bocian Biały. 
Święty i przeklęty”, która 
miała mieć swoją inaugu-
rację na początku kwiet-
nia. Ekspozycja w części 
etnograficznej prezentuje 
legendy i wierzenia zwią-
zane z bocianem, a także 
pozytywną i negatywną 
rolę, jaką ptak odegrał 
w kulturze ludowej. To ok. 60 obiektów, 
w tym prace twórców sztuki nieprofesjo-
nalnej z kolekcji radomskiego muzeum 
oraz innych placówek muzealnych i ko-

lekcjonerów prywatnych. Część przyrod-
nicza przedstawia szczegóły biologii ga-
tunku bociana. Zaprezentowane zostały 
również wyniki odbytego w 2014 roku 
VII Światowego Cenzusu Gniazd Bo-
ciana Białego z terenu powiatu radom-
skiego. Niewątpliwą atrakcją wystawy 
jest rekonstrukcja sejmiku bocianiego 
z udziałem kilkunastu wypreparowa-
nych osobników – dorosłych i młodych, 
w różnych pozach i fazach lotu, a także 
bezpośrednia transmisja online z gniaz-

da bocianiego w Przygodzi-
cach.

Muzeum prowadzić bę-
dzie również „Kajtkowe war-
sztaty” dla dzieci. W grupie 
może być maksymalnie pięć 
osób.

Rok 2020 został ustano-
wiony Rokiem Jana Pawła 
II, z okazji przypadającej 
18 maja setnej rocznicy uro-
dzin Karola Wojtyły. Na wy-
stawę „Jan Paweł II. Droga 
do świętości” składają się 
znaczki pocztowe z całego 
świata, na których widnie-
je, głównie, wizerunek Jana 
Pawła II. To prywatne ko-

lekcje; większość znaczków należy do 
radomskiego filatelisty Kazimierza Go-
łębiowskiego.

Od niedzieli, 24 maja muzeum zapra-
sza także na wystawy, które zostały za-
mknięte z powodu pandemii; to „Kolek-
cja kultur pozaeuropejskich”, „Skarby 

i tajemnice Piotrówki” oraz „Trzy razy 
przez lewe ramię”.

N

Dwie wystawy
w „Malczewskim”

Od niedzieli można oglądać wystawę „Kto ty jesteś? Bocian biały. 
Święty i przeklęty”, a od poniedziałku ekspozycję „Jan Paweł II. Droga do 
świętości”. Muzeum im. Jacka Malczewskiego otworzyło się po przerwie 
spowodowanej epidemią koronawirusa.
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Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa 
Obywatelska” informuje, że festiwal 
filozofii będzie miał w tym roku charak-
ter wirtualny. Szczegóły znajdziemy na 
stronie Resursy i na Facebooku.

– Póki co zapraszamy do lektury 
opowiadań, które wpłynęły na konkurs 
literacki pod tytułem „Raport z za-
grożonego miasta”. 25 tekstów, które 
w oryginalny sposób opisują nasze miasto 
w czasie pandemii koronawirusa, jest już 
dostępnych pod linkiem: http://resursa.
radom.pl/?pl_opowiadania-konkurso-
we,47 – mówi Jakub Mitek z Resursy.

Jury podjęło już decyzję. Ogłoszenie 
wyników nastąpi 28 maja w ramach 
Festiwalu Filozofii „Okna”. Jedną z na-
gród będzie przeczytanie zwycięskiego 
utworu przez aktorów Teatru Resursa.

Festiwal filozofii
i konkurs
Kolejna edycja Festiwalu Filozofii „Okna” 
im. prof. Leszka Kołakowskiego odbędzie 
się między 28 a 30 maja. 28 maja zaś 
Resursa ogłosi wyniki konkursu „Raport 
z zagrożonego miasta”.

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji powrót do powszednich 
rozkładów jazdy ma związek z koniecz-
nością dostosowania miejskiej komuni-
kacji do zwiększonego zapotrzebowania 
na przewozy.

Natomiast od poniedziałku, 18 maja 
zwiększone zostały limity przewożonych 
pasażerów. W autobusach 10-metrowych 
mogą jechać maksymalnie 22 osoby 
(dotychczas 10), w autobusach 12-me-
trowych – w zależności od modelu – od 
23 do 32 (dotychczas 14), w autobusach 
15-metrowych – 38 (dotychczas 20), 
a w pojazdach 18-metrowych – w zależ-
ności od modelu – maksymalnie od 45 do 
54 (dotychczas 20).

Mimo zwiększenia tych limitów rząd 
zdecydował o utrzymaniu dotychczaso-
wej zasady, że pasażerowie będą mogli 
zajmować jedynie co drugie miejsce 
siedzące – połowa foteli nadal musi po-
zostać wolna. Konieczne jest zachowy-
wanie odstępu od innych osób, a także 
zakrywanie nosa i ust. Utrzymane 
zostały tzw. strefy wydzielone z przodu 
każdego pojazdu i zawieszenie sprzeda-
ży biletów przez kierowców.

Ze względu na nowe limity zakończy-
ła się obsługa wybranych kursów linii 3, 
5, 10, 12, 13, 17 i 21 dwoma autobusami 
naraz. Ale w niektórych przypadkach 
MZDiK utrzyma zmianę taboru – np. 
obsługę autobusami przegubowymi 
zamiast solowymi.

Znów rozkłady
powszednie
Dzisiaj (piątek, 22 maja) MZDiK przy-
wraca powszednie rozkłady linii 2, 4, 7, 
9, 11 i 25 w dni robocze. Od poniedział-
ku, 18 maja autobusami może jeździć 
więcej osób.
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Epidemia koronawirusa i wynikające 
z niej ograniczenia wymusiły zmiany 
w organizacji pracy Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej. Wypożyczalnia główna, 
wypożyczalnia dla dzieci, wypożyczal-
nia i czytelnia zbiorów multimedialnych 
oraz filie biblioteczne nr 1, 2 i 6 są ot-
warte dla czytelników od poniedziałku 
do piątku w godz. 12-17. Do filii MBP 
nr 3, 4, 7, 9, 10, 12 i 16 można przyjść 
w poniedziałek, środę lub piątek w godz. 
13-17, a we wtorek i czwartek w godz. 
11-15. Natomiast filia nr 15 pozostanie 
zamknięta do czasu otwarcia dla osób 
z zewnątrz budynku, w którym ma swo-
ja siedzibę.

W wypożyczalni głównej, wypożyczal-
ni dla dzieci, wypożyczalni i czytelni 
multimedialnej oraz w filiach nr 3, 4, 7, 
9, 10 i 12 może przebywać tylko jeden 
czytelnik wypożyczający lub zwracający 
książki, w filii nr 1, 2 i 16 – dwóch, a w fi-
lii nr 6 – maksymalnie czterech czytelni-

ków. Osobom niepełnosprawnym może 
towarzyszyć opiekun, a dzieci do lat 
13 mogą przebywać w bibliotece tylko 
pod opieką opiekuna.

Czytelnicy muszą mieć maseczki 
(przyłbice, chustki) zasłaniające nos 
i usta. Przed wejściem trzeba zdezynfeko-
wać ręce, a w pomieszczeniach biblioteki 
zachować minimum 2-metrowy odstęp.

Do odwołania obowiązuje zakaz ko-
rzystania ze zbiorów bibliotecznych na 
miejscu – zarówno z książek, jak i czaso-
pism. Zawieszona została także usługa 
„Książka na telefon”. Nie możemy wy-
brać sobie czegoś z półki – książkę poda 
nam tylko bibliotekarz. By było szybciej 
i wygodniej, powinniśmy korzystać z ka-
talogów online i składać zamówienia 
drogą elektroniczną lub przez telefon.

Książki, które zwrócimy do biblioteki, 
przejdą pięciodniową kwarantannę.

N

Biblioteka otwarta
Od poniedziałku można już zwracać i wypożyczać książki w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej i jej filiach. To na razie jedyna forma działalności MBP.

– Nie ma to, jak 
obchodzić urodziny 
w czasie pandemii… 
Wielu z nas tego do-
świadcza, także Miej-
ski Ośrodek Kultury 
„Amfiteatr” – mówi 
Waldemar Dolecki, 
dyrektor Amfitea-
tru. – Właśnie w tym 
roku stuknie nam 
4 0 lat !  To wa ż ne 
urodziny i chcemy 
świętować je razem 
z wami. Wciąż nie 
możemy was zapro-
sić do naszych prze-
strzeni, ale już przed 
ekrany – tak. Regu-
larnie będziemy was 
informować o kolejnych odsłonach na-
szych 40. urodzin.

Z okazji urodzin Amfiteatr udekoro-
wał jedną ze ścian budynku przy ul. Par-
kowej 1 muralem. Zaprojektowała go, po 
wielu wspólnych burzach mózgu, agencja 
kreatywna Olmeka, a wykonał artystycz-
ny duet Morza Studio. Odsłonięcie nastą-
piło w minioną sobotę. A po odsłonięciu 
malowidła w podróż przez dekady, histo-
rię muzyki i Amfiteatru zabrała widzów 
radomska formacja Trzy eM, czyli Mag-
dalena „Buka” Boduła (wokal), Marta 
Tomecka (skrzypce) i Michał Trzpioła 
(gitary).

MOK odświeżył też swoją identyfika-
cję wizualną. – Ten charakterystyczny 
dla Amfiteatru znak będzie towarzyszył 
wszystkim naszym komunikatom – mówi 
Waldemar Dolecki. – Nowe logo nawią-
zuje do klasycznej budowy amfiteatru, 
ale zyskuje nowoczesny wygląd, bo też 
taką instytucją chcemy być. Najważniej-
szy jest dla nas odbiorca, dlatego do-
tychczasowe siedzenia wyrażone liniami 
zamienione zostały na jednostki, każda 
kropka to ja, ty, my. Przecież razem two-
rzymy to wyjątkowe miejsce.

0 lat spotkań,
emocji, relacji

Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” kończy w tym roku 40 lat. Świętowa-
nie jubileuszu – na razie online – rozpoczął w ubiegłą sobotę.
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– To bardzo ważne badanie uzupeł-
niające diagnostykę koronawirusa. 
Posiadanie przeciwciał może oznaczać, 
że badana osoba jest uodporniona na 
patogen – tłumaczy Karolina Gajewska, 
rzecznik prasowa Mazowieckiego Szpi-
tala Specjalistycznego.

Badanie wykonuje się z krwi. Wynik 
daje niemal stuprocentową pewność, czy 
system immunologiczny danej osoby wy-
tworzył przeciwciała do koronawirusa, czy 
nie. – Nasz szpital jest pionierem w tym 
apsekcie, ponieważ potrzebne zestawy 
odczynnikowe dopiero pojawiają się na 
rynku. Na dodatek są bardzo dokładne 
i czułe – zaznacza Karolina Gajewska.

Koszt badania to 100 zł. Laboratorium 
MSS działa 24 godziny siedem dni w tygo-
dniu. Żeby wykonać badanie, trzeba być 
przynajmniej dwie godziny po posiłku.

Czy masz
przeciwciała?
Badanie na obecność przeciwciał do wirusa 
SARS-CoV-2 można od wtorku zrobić w Za-
kładzie Diagnostyki Laboratoryjnej szpitala 
na Józefowie.

R E K L A M A

Magistrat pracuje teraz w godz. 7-20. 
Przerwa w godz. 13-14 jest przeznaczo-
na na dezynfekcję i wietrzenie pomiesz-
czeń. – Wprawdzie nie jest prowadzona 
bezpośrednia obsługa interesantów, ale 
Urząd Miejski w Radomiu od początku 
epidemii na bieżąco realizuje wszystkie 
zadania będące w kompetencjach po-
szczególnych wydziałów i biur – zapew-
nia zespół prasowy magistratu.

Przy wejściu do budynku od ul. Ki-
lińskiego jest ustawiona urna, w której 
można zostawiać dokumenty dotyczące 
bieżących spraw prowadzonych przez 
urząd. Natomiast przy wejściu od 
strony ul. Staszica został uruchomiony 
punkt odbioru dokumentów. Działa 
platforma IBOM, za pośrednictwem 
której można składać wnioski, a w pil-
nych sprawach cały czas istnieje moż-
liwość indywidualnego umówienia się 
telefonicznie z pracownikiem danego 
wydziału lub biura, np. w celu odbioru 
dokumentów.

Urząd
na zmiany
Od poniedziałku, 18 maja Urząd Miejski 
w Radomiu wprowadził system pracy 
zmianowej.

18 godzin trwało gaszenie pożaru, który 
wybuchł na terenie wysypiska przy ul. 
Witosa.

Pożar składowiska odpadów segregowanych 
na terenie spółki Radkom wybuchł w niedzie-
lę o siódmej rano. – Ostatni samochód zjechał 
o pierwszej w nocy – mówi st. bryg. Marek 
Krassowski, komendant miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Radomiu. – Na razie jest za 
wcześnie, aby określić przyczynę pożaru.
Na miejscu zdarzenia pracowała również, ob-
sługiwana przez strażników miejskich, stacja 
diagnostyczna „Sowa”, która zbadała jakość 
powietrza. – Badaliśmy cały teren przyległy 

do składowiska na różnych wysokościach 
– od 10 do 100 metrów. Dopiero na wysoko-
ści 100 metrów nieznacznie zostały przekro-
czone normy pyłów zawieszonych. Poza tym 
wszystkie inne wartości były zdecydowanie 
poniżej norm. Wyglądało to groźnie, normy 
były podwyższone, ale nie przekroczone 
– mówi Grzegorz Sambor, zastępca komen-
danta Straży Miejskiej w Radomiu.
W akcji gaśniczej brało udział 30 zastępów 
PSP i OSP z powiatu radomskiego i ościen-
nych. W sumie z pożarem walczyło 60 stra-
żaków.
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Inwestycja jest częścią trzeciego etapu 
modernizacji i rozbudowy miejskiej sie-
ci wodno-kanalizacyjnej. W ramach tego 
etapu wybudowanych i zmodernizowa-
nych zostanie ponad 100 km kanalizacji 
sanitarnej i blisko 60 km sieci wodocią-
gowej. Powstanie też 13 km kanalizacji 
deszczowej. Całkowity koszt etapu to 
ponad 370 mln zł.

Na ogłoszony przez Wodociągi Miej-
skie przetarg na modernizację kanali-
zacji w ul. 25 Czerwca wpłynęła tylko 
jedna oferta – firmy Inżynieria Rzeszów. 
Zażądała za swoje prace 10,8 mln zł. 
Wodociągi na inwestycję mają zarezer-
wowane 11 mln.

– Inwestycja jest dwuczęściowa. Na 
ulicach: 25 Czerwca, Prusa, Waryńskie-
go i Bydgoskiej zostanie wymieniona 
kanalizacja sanitarna. Natomiast na ul. 
Sienkiewicza dodatkowo wymienimy ka-
nalizację deszczową – tłumaczy Leszek 
Trzeciak, prezes Wodociągów Miej-
skich. – Na wykonanie prac Inżynieria 
Rzeszów będzie miała 30 miesięcy od 
dnia podpisania umowy.

Na pier wsz y  og ień p ójd z ie  u l . 
25 Czerwca na odcinku od ronda Miko-
łajczyka do ul. Sienkiewicza oraz część 
ul. Sienkiewicza – do PSP nr 13.

– Ten fragment 25 Czerwca będzie 
zamknięty dla ruchu kołowego. Oczy-
wiście, nie dotyczy to pojazdów budowy. 
Będzie też warunkowy dojazd do po-
sesji – wyjaśnia Dawid Puton, rzecznik 
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunika-
cji. – Utrudnienia planowane są też na 

części ronda Mikołajczyka oraz na od-
cinkach ulic Waryńskiego i Bydgoskiej. 
Z tego powodu na Waryńskiego od Wy-
szyńskiego do 25 Czerwca będzie czaso-
wo wprowadzony ruch jednokierunko-
wy; w kierunku wschodnim, tylko jako 
dojazd do posesji, z możliwością warun-
kowego wyjazdu w stronę północną.

Oznakowane objazdy zamkniętego 
odcinka ul. 25 Czerwca zostały wyzna-

czone w obydwu kierunkach przez ul. 
Sienkiewicza, Mickiewicza i Traugutta.

Autobusy komunikacji miejskiej li-
nii 2, 6, 13, 18, N1 i N3 do odwołania 
jeździć będą trasami objazdowymi 
(w obu kierunkach).

Linia 2. W kierunku pętli os. Zamły-
nie: Słowackiego, 25 Czerwca, Sienkie-
wicza, Mickiewicza, Traugutta, Ponia-

towskiego, Dowkontta. W kierunku pętli 
Idalin: Poniatowskiego, pl. Dworcowy, 
Traugutta, Mickiewicza, Sienkiewicza, 
25 Czerwca, Słowackiego.

Linia 6. W kierunku pętli Godów: 
Żwirki i Wigury, 25 Czerwca, Sienkie-
wicza, Mickiewicza, Traugutta, Ponia-
towskiego, Dowkontta. W kierunku pętli 
Milejowice/Kasztanowa lub Milejowice/
Cerekiewska: Poniatowskiego, pl. Dwor-

cowy, Traugutta, Mickiewicza, Sienkie-
wicza, 25 Czerwca, Żwirki i Wigury.

Linia 13. W kierunku pętli Józefów/
szpital lub Firlej/cmentarz: Poniatowskie-
go, pl. Dworcowy, Traugutta, Mickiewicza, 
Sienkiewicza, 25 Czerwca, Żwirki i Wigu-
ry. W kierunku pętli Wośniki/szkoła lub 
Wośniki/Samorządowa: Żwirki i Wigury, 
25 Czerwca, Sienkiewicza, Mickiewicza, 
Traugutta, Poniatowskiego, Dowkontta.

Linia 18. W kierunku Nowej Woli 
Gołębiowskiej: dworzec PKP 02 (obok 
poczty), Beliny-Prażmowskiego, rondo 
Mikołajczyka (zawracanie), Beliny-
-Prażmowskiego, Traugutta, Mickiewi-
cza, Sienkiewicza, 25 Czerwca, Struga. 
W kierunku pętli dworzec PKP (powrót 
z Nowej Woli Gołębiowskiej): Struga, 
25 Czerwca, Sienkiewicza, Mickiewi-
cza, Traugutta, Beliny-Prażmowskiego 
(bezpośrednio w lewo, bez wjazdu na pl. 
Dworcowy), dworzec PKP.

Linia N1. W kierunku pętli os. Prę-
docinek: Żeromskiego, 25 Czerwca, 
Sienkiewicza, Mickiewicza, Traugutta, 
pl. Dworcowy (punkt przesiadkowy). 
W kierunku pętli Józefów/szpital: pl. 
Dworcowy, Traugutta, Mickiewicza, 
Sienkiewicza, 25 Czerwca, Słowackiego.

Linia N3. W kierunku pętli os. Zam-
łynie: Słowackiego, 25 Czerwca, Sien-
kiewicza, Mickiewicza, Traugutta, pl. 
Dworcowy (punkt przesiadkowy). W kie-
runku pętli Idalin: pl. Dworcowy (punkt 
przesiadkowy), Traugutta, Mickiewicza, 
Sienkiewicza, 25 Czerwca, Słowackiego.

Na trasach tych objazdów obowiązują 
przystanki Sienkiewicza/katedra 03 (przy 
parku, w kierunku Mickiewicza) oraz 
Mickiewicza/katedra 02 (obok katedry, 
w kierunku Sienkiewicza). Jednocześ-
nie zawieszone jest funkcjonowanie 
przystanku 25 Czerwca/Waryńskiego 
01 i 02 (w obu kierunkach). Przystan-
k i Bel iny-Prażmowskiego /dw. PKS 
01 i 04 (po stronie dworca autobusowego 
i po stronie hotelu Glass) podczas obowią-
zywania zmian funkcjonują jedynie dla 
autobusów linii 18 w stronę Nowej Woli 
Gołębiowskiej.

Remont 25 Czerwca
Wodociągi Miejskie rozpoczynają modernizację kanalizacji w ul. 25 Czerwca. Ulica na odcinku od ron-
da Mikołajczyka do skrzyżowania z Sienkiewicza będzie zamknięta dla ruchu już od dzisiaj (piątek, 
22 maja). MZDiK wyznaczył objazdy, także dla autobusów linii 2, 6, 13, 18, N1 i N3.
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Na terenie Mazowsza, jak podała 
w środę Wojewódzka Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna w Warszawie, w ciągu 
ostatniej doby przybyły 42 osoby zakażo-
ne SARS-CoV-2. Na terenie dawnego 
woj. radomskiego natomiast odnotowano 
19 nowych zakażeń. Wyzdrowiało zaś na 
Mazowszu w ciągu doby 25 osób; w su-
mie liczba mazowieckich ozdrowieńców 

to 1520. Z kolei w regionie radomskim 
wyzdrowiało ostatnio 11 osób.

W ciągu doby na COVID-19 zmarły 
cztery osoby. Dwie to mieszkańcy po-
wiatu grójeckiego – mężczyźni w wie-
ku 72 i 75 lat, hospitalizowani w Cen-
tralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA 
w Warszawie, obaj mieli choroby współ-
istniejące. O zgonach poinformował też 
sanepid w Białobrzegach i Radomiu; 
w przypadku tego ostatniego to mężczy-
zna w wieku 87 lat. Od początku epide-
mii w dawnym woj. radomskim zmarło 
już stu zakażonych. Wyzdrowiały nato-
miast w sumie 653 osoby.

O pojawieniu się przypadku korona-
wirusa u jednego z pracowników po-
informował we wtorek Miejski Zarząd 
Dróg i Komunikacji. – Po potwierdzeniu 
przez sanepid informacji o zarażeniu CO-
VID-19 jednej z osób w MZDiK natych-
miast zostały podjęte działania, mające 
na celu uchronienie pozostałych zatrud-
nionych przed wirusem – zapewnia Da-
wid Puton, rzecznik MZDiK. – Dyrekcja 
przygotowała listę osób, które miały kon-
takt z zarażoną osobą. Decyzją służb epi-
demiologicznych 18 pracowników zostało 
skierowanych na przymusową kwarantan-
nę. Warto zaznaczyć, że nie jest to pierw-
szy przypadek koronawirusa w Miejskim 
Zarządzie Dróg i Komunikacji i podobnie 
jak przy poprzednim Zarząd wypełnia 
wszystkie procedury sanepidu.

N

Nowe zakażenia
19 nowych zakażeń i 11 ozdrowieńców na terenie dawnego woj. radom-
skiego w ciągu doby. Sanepid odnotował śmierć kolejnych czterech osób.

WYSOKIE ZAROBKI
PRACA OD ZARAZ 

Przyjmiemy pracowników do zbioru truskawek
(możliwość zakwaterowania)

tel. 785 970 344
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Koszone będą w nich tylko części znaj-
dujące się w pasach drogowych, czyli 
tam, gdzie ma to wpływ na bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego. – Radom, idąc za 
przykładem innych miast w Polsce, stawia 
na ekologię, dlatego też zdecydowaliśmy 
o wprowadzeniu ograniczeń w koszeniu 
traw – mówi prezydent Radosław Wit-
kowski. – Coraz częściej wnioskują o to 
sami mieszkańcy, w tym m.in. przedsta-
wiciele organizacji ekologicznych. Też 
uważam, że to bardzo dobre rozwiązanie 
w warunkach suszy. Trawa i współwy-
stępująca na trawnikach roślinność jest 
ostoją miejskiej różnorodności biologicz-
nej i wpływa na zwiększenie wilgotności 
gleby. W ten sposób mamy możliwość 
likwidacji tzw. wysp ciepła.

W ramach programu „EkoLogiczny 
Radom” miasto przygotowuje się tak-
że do tworzenia łąk kwietnych. Pierw-
sze, zgodnie z zaleceniami przyrodni-

ków, zostaną wysiane wczesną jesienią.
– Myślę, że takie różnokolorowe 

kwiatowe kobierce znacząco wpłyną nie 
tylko na łagodzenie skutków zmian kli-
matu, ale też poprawią jakość powietrza 
i estetykę naszego miasta – uważa prezy-
dent. – Jeśli to rozwiązanie spodoba się 
mieszkańcom, będziemy tworzyć w mie-
ście coraz więcej łąk kwietnych.

Władze miasta zachęcają jednocześ-
nie innych zarządców terenów zielo-
nych, w tym m.in. zarządy spółdzielni 
mieszkaniowych, by również ograniczyli 
koszenie traw i rozważyli możliwość wy-
siewania łąk kwietnych.

Od kilku lat łąkę kwietną mamy na 
części trawnika przed Centrum Han-
dlowym M1. Przypomnijmy: projekty 
ich tworzenia pojawiają się praktycznie 
co roku w budżecie obywatelskim.

Walczę z suszą
 nie koszę traw

Tabliczki z taką informacją pojawią się wkrótce na miejskich zieleńcach. 
Na początek zostało wytypowanych ponad 20 miejsc, które koszone 
będą fragmentarycznie.

– To nie była łatwa decyzja, ale nie-
stety pandemia koronawirusa odciska 
swoje piętno na finansach praktycznie 
wszystkich samorządów, w tym także 
naszego miasta. Zablokowanie nie-
których inwestycji nie oznacza jednak 
odejścia od zamiaru ich realizacji, bo 
zdaję sobie sprawę, że są one ważne 

dla mieszkańców – twierdzi prezydent 
Radosław Witkowski. – Jestem gotowy 
przywrócić każdą z nich, gdy tylko sytu-
acja budżetowa się poprawi. W najgor-
szym wypadku zablokowane inwestycje 
będziemy realizować w przyszłym roku.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta 
zablokowane zostały wydatki w łącz-

nej kwocie ponad 15 mln zł, z czego 
9,7 mln to wydatki inwestycyjne. Cała 
kwota zostanie przesunięta do utwo-
rzonych dwóch rezerw celowych: bie-
żącej i inwestycyjnej, które zostaną 
przeznaczone na przeciwdziałanie 
społeczno-gospodarczym skutkom epi-
demii koronawirusa.

Wśród inwestycji, których realizacja zo-
stała zawieszona, są m.in. budowa obiek-
tów MOK Amfiteatr, przebudowa ul. 
Okulickiego, budowa chodnika przy ul. 
Godowskiej, opracowanie dokumentacji 
przebudowy układu drogowego w rejonie 
ul. 11 Listopada, Zbrowskiego, Żółkiew-
skiego, utwardzenie ul. Równej, budowa 
ul. Marii Fołtyn czy przebudowa ul. Wą-
skiej. Nie zostały natomiast zablokowane 
przedsięwzięcia, których realizacja jest 
bezpośrednio związana z bezpieczeń-
stwem. To np. przebudowa skrzyżowania 
ul. Maratońskiej i Dębowej czy budowa 
sygnalizacji świetlnej u zbiegu ul. Czar-
nieckiego i Folwarcznej.

Miasto zawiesza inwestycje
O 15 mln zł mniej niż planowano wpłynęło do miejskiej kasy od początku roku. Mniejszy jest udział w po-
datku dochodowym, maleją też wpływy z podatku od nieruchomości. Dlatego miasto zawiesza realizację 
części zaplanowanych na ten rok inwestycji.

 N M

W tym roku do podziału było ponad 
15 mln zł. Właściciele zabytków – rucho-
mych i nieruchomych mogli wnioskować 
do Mazowieckiego Urzędu Ochrony 
Zabytków o pieniądze na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane. Dofinansowanie można 
było także otrzymać na sporządzenie 
ekspertyz technicznych, badań konser-
watorskich i architektonicznych oraz 
dokumentacji konserwatorskiej, a także 
na odnowienie, uzupełnienie lub odtwo-
rzenie oryginalnej substancji zabytku 
lub jego zabezpieczenie przeciwwilgo-
ciowe lub przeciwpożarowe. Konserwa-
tor zdecydował o przyznaniu 168 dotacji 
na łączną kwotę 15 mln 587 tys. 800 zł. 
Beneficjentom z terenu działania dele-
gatury radomskiej MUOZ przypadło 
3 mln 227 tys. zł. Warszawska otrzymała 
niewiele więcej – 3 mln 591 tys. zł, po-
zostałe – znacznie mniej (Płock – 2 mln 
967 tys. 400 zł, Ciechanów – 2 mln 
420 tys. 800 zł, Ostrołęka – 2 mln 4 tys. 
800 zł, a Siedlce 1 mln 376 tys. 800 zł).

REMONT DAWNE O SZP TALA

Spośród 39 dotacji, które wspomogą 
renowację zabytków znajdujących się na 
terenie dawnego woj. radomskiego, aż 
sześć przyznano w Radomiu. Resursa 
Obywatelska będzie mogła, za 250 tys. 
zł, dokończyć remont dachu swojej sie-
dziby. Parafia farna otrzymała 100 tys. 
zł na restaurację sztukaterii polichromii 
na sklepieniu renesansowej, datowanej 
na lata 1630-1633, kaplicy Kochanow-
skich. Dwie dotacje dostali ojcowie 
bernardyni. Za 80 tys. zł przeprowadzą 
restaurację późnogotyckich stalli, a za 
50 tys. odrestaurowana zostanie poli-
chromia w kaplicy Matki Boskiej Aniel-
skiej. Również dwa zadania dofinanso-
wał konserwator zabytków kościołowi 
św. Wacława, który jest gospodarzem 

cmentarza przy ul. Lima-
nowskiego. Na prace kon-
serwatorskie przy nagrobku 
Franciszki Guziewicz para-
fia ma 18 tys. zł, a na prace 
konserwatorskie przy na-
grobku ks. Walentego Bło-
chowicza 15 tys. zł.

W  p o w i e c i e  r a d o m -
skim najwięcej zyska Iłża. 
Władze gminy pozyskały 
150 tys. zł na remont ele-
wacji dawnego szpitala św. 
Ducha, gdzie teraz mieści 
się Muzeum Regionalne, 
a także 70 tys. zł na wykona-
nie projektu budowlanego 
konserwacji i adaptacji ruin 
zamku górnego. Drugi ił-
żecki beneficjent to parafia 
Wniebowzięcia NMP; pra-
ce przy organach pochłoną 
120 tys. zł.

Z kolei w kościele pw. 
św. Wawrzyńca we Wrzosie 
(gm. Przytyk) za 50 tys. zł 
będzie można przeprowadzić konser-
wację okien, a w kościele Nawiedzenia 
NMP w Lisowie (gm. Jedlińsk) za 49 tys. 
kontynuować remont elewacji.

REW TAL ZACJA STAW , PARK W

Cztery wnioski rozpatrzone zostały po-
zytywnie w powiecie białobrzeskim. Kwo-
tę 100 tys. zł dostanie parafia św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie (gm. 
Stromiec) na IV etap renowacji elewacji 
kościoła, a 60 tys. zł parafia Nawiedze-
nia NMP w Bukównie (gm. Radzanów) 
na kontynuowanie konserwacji ołtarza 
głównego wraz z obrazami. Parafii Naro-
dzenia NMP w Starej Błotnicy przyznano 
dwie dotacje – 70 tys. zł na restaurację po-
chodzących z 1898 roku organów i 40 tys. 
na konserwację szafy organowej

Na ratowanie zabytkowych obiek-
tów w powiecie grójeckim mazowie-

cki konserwator zabytków przeznaczył 
w sumie 499 tys. zł. Parafia św. Floriana 
Męczennika w Mogielnicy będzie mo-
gła odrestaurować kościelne chorągwie 
(50 tys. zł), odnowić stacje Drogi Krzy-
żowej i obraz św. Antoniego Padewskiego 
(40 tys. zł) i przeprowadzić prace kon-
serwatorskie przy awersie obrazu Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem (9 tys. zł). Do 
właściciela dworu w Oczesałach (gm. 
Belsk Duży) trafi 220 tys. zł na rewitali-
zację stawów i parku. Pierwsze prace przy 
konserwacji i rekonstrukcji polichromii 
w prezbiterium kościoła św. Małgorzaty 
Dziewicy i Męczennicy we Wrociszewie 
(gm. Warka) konserwator dofinansował 
kwotą 100 tys. zł, a kontynuację remontu 
konstrukcji więźby dachu i wymianę po-
krycia dachowego w kościele Najświętsze-
go Serca Jezusa w Worowie – 80 tys. zł.

Także w powiecie kozienickim re-
staurowane będą przede wszystkim 

zabytki sakralne. Na konserwację oł-
tarza głównego parafia św. Krzyża 
w Kozienicach otrzymała 100 tys. zł, 
a na konserwację stropu kasetonowe-
go w prezbiterium – 80 tys. zł. Z kolei 
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 
im. ks. Franciszka Siarczyńskiego na 
remont swojej siedziby, czyli moderni-
stycznej wilii z 1923 roku oraz budowę 
pochylni dla niepełnosprawnych uzy-
skała 110 tys. zł. Kolejny beneficjent 
w powiecie kozienickim to parafia św. 
Wawrzyńca w Sieciechowie, która bę-
dzie restaurować jeden z ołtarzy bocz-
nych kościoła (45 tys. zł).

POL C ROM A  DZWONN CA

Konserwator zabytków rozpatrzył po-
zytywnie aż sześć wniosków z powiatu 
lipskiego. Parafia Niepokalanego Po-
częcia NMP w Rzeczniowie otrzymała 

130 tys. zł na konserwację XVII-wiecz-
nego ołtarza bocznego z trzema obraza-
mi i 35 tys. zł na renowację barokowej 
chrzcielnicy z XVIII wieku. Po 80 tys. 
zł na prace konserwatorsko-restaura-
torskie przy dwóch ołtarzach bocznych 
dostała parafia św. Mikołaja w Gra-
bowcu (gm. Rzeczniów). Do parafii 
św. Zygmunta w Siennie trafi 80 tys. zł 
na remont elewacji kościoła, do parafii 
Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wi-
słą 22 tys. zł na kontynuowanie remontu 
kruchty kościoła.

Prace przy zabytkowych obiektach 
w powiecie przysuskim konserwator 
zabytków wspomógł 460 tys. zł. Pry-
watny właściciel modrzewiowego dworu 
w Rzucowie (gm. Borkowice) będzie 
remontował budynek boczny dworu 
wraz z łącznikiem. Na osuszenie mu-
rów, remont piwnic i stropów, renowację 
elewacji dostał 80 tys. zł. Dofinansowa-
nie konserwacji polichromii sklepienia 
kaplicy w kościele Nawiedzenia NMP 
w Smogorzowie (gm. Przysucha) wynio-
sło 200 tys. zł, a dotacja na rozpoczęcie 
remontu ołtarza głównego w kościele 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wie-
niawie to 50 tys. zł. W samej Przysusze 
natomiast 130 tys. zł na prace konserwa-
torskie kolumnady portyku otrzymała 
parafia św. Jana Nepomucena.

W powiecie sz yd łowieck im jest 
dwóch beneficjentów – w jednej miej-
scowości. Narodowe Muzeum Techniki 
w Warszawie (w organizacji) otrzymało 
50 tys. zł na wykonanie dokumentacji 
inwentaryzacji obiektów zabytkowych 
zespołu zakładu hutniczego w Chlewi-
skach, a parafia św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika – 20 tys. zł na rozpoczęcie 
remontu naw bocznych oraz ścian ze-
wnętrznych.

Tylko jeden beneficjent jest w powie-
cie zwoleńskim. Kwotę 200 tys zł na re-
nowację dzwonnicy w XVI-wiecznym 
zespole kościoła otrzyma parafia Świętej 
Trójcy w Gródku (gm. Policzna).

P   
Resursa Obywatelska w Radomiu będzie mogła wyremontować dach, a Iłża – elewację dawnego szpitala św. Ducha, w którym 
dziś mieści się Muzeum Regionalne. Mazowiecki konserwator zabytków podzielił dotacje na ten rok. Do właścicieli zabytkowych 
obiektów w regionie radomskim trafi ponad 3 mln zł.
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OD TERAZ KAŻDEGO STAĆ NA LUKSUSOWE LECZENIE – DOMOWA MAGNETOTERAPIA 
JUŻ PO PIERWSZYM ZAŁOŻENIU UWOLNI CIĘ OD BÓLU I POSTAWI NA NOGI!

Ty także nie musisz już nic robić, aby definitywnie pozbyć się bólu stawów, 
migreny, reumatyzmu, zwyrodnień, a także trwale wzmocnić tkanki stawowe. 
Wystarczy, że założysz biomedyczną biżuterię na nadgarstek, a ona sprawi, 
że dotychczasowe dolegliwości znikną jak ręką odjął. Wyraźna poprawa 
zdrowia i kondycji fizycznej odczuwalna już po 24h!

bransoletce trwale wyeliminowała 
Dzięki biomedycznej

ból i zmęczenie ze swojego życia

Pani Danuta (65l.) nie zgodziła się 
na to, aby życie uczyniło 

z niej niedołężną staruszkę...

Natychmiast zniwelowało ból

Zwiększyło witalność swojego 
organizmu już po 24h

Przyśpieszyło regenerację 
stawów i pokonało 
reumatyzm w 7 dni

Wyraźnie poprawiło 
jakość snu

Trwale zwalczyło zawroty 
głowy oraz zaburzenia 
równowagi

Zwiększyło witalność swojego 

Z BIOMEDYCZNĄ 
BRANSOLETKĄ 

JUŻ 130 TYS. OSÓB:

Od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00-20:00  
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

Już dziś zaoszczędź 220 zł
i raz na zawsze uwolnij się od bólu!

Odbierz bransoletkę biomedyczną 
W PROMOCYJNEJ CENIE!

Zadzwoń: Zadzwoń: 81 300 32 79

DZIĘKI BIOMEDYCZNEJ
BRANSOLETCE:

» złagodzisz stany zapalne, 
» odnowisz zniszczone tkanki, 

» zharmonizujesz pracę narządów, 
dzięki czemu pozbędziesz się bólu, 

» odzyskasz energię 
» wzmocnisz swoją odporność.

zaoszczędź 220 zł
i raz na zawsze uwolnij się od bólu!

zaoszczędź 220 zł
i raz na zawsze uwolnij się od bólu!

zaoszczędź 220 zł
Oferta ważna 
do 05.06.2020

Dla pierwszych 60 osób 
oryginalny produkt z 73% zniżką!

Z

awsze byłam osobą zabieganą. Jednak w pewnym 
momencie częste bóle stawów i nieustanne mi-
greny zmieniły wszystko. Przez reumatyzm i cią-

głe zmęczenie nie byłam w stanie wykonywać codzien-
nych czynności. Co prawda pomagali mi moi bliscy, 
jednak nie mogłam już dłużej znieść tego wiecznego 
wyręczania mnie we wszystkim.

Na każdy ból czy kłucie, łykałam masę preparatów 
przeciwbólowych, jednak miałam wrażenie, że nawet 
one nie są w stanie uśmierzyć moich katuszy. Pewnego 
dnia sąsiadka przyniosła mi bransoletkę, dzięki której 
pozbyła się problemów z równowagą i trwale pokona-
ła problem stanów zapalnych. Nie uwierzyłam, dlatego 
zdjęła ją i sama założyła mi na rękę. - Ponoś przez ty-

dzień, nie zdejmuj, a zobaczysz – odparła z powagą.
Nosiłam jej błyskotkę tylko dlatego, by udowodnić 

Baśce jak bardzo się myli. Jednak rano zmieniłam zda-
nie. Zauważyłam, że ból reumatyczny nie budził mnie 
w nocy, od tego czasu spałam coraz lepiej. Po tygo-

dniu noszenia boleści reumatoidalne i migreny 

zniknęły na dobre! Wtedy też przekonałam się do 
cudownych właściwości bransoletki. Zamówiłam dla 
siebie opaskę wzbogaconą o dodatkowe jony srebra 
i turmalin, ponieważ od lat zmagam się z zaawansowa-
ną artrozą stawów i bólami kręgosłupa, a także mam 
problemy z krzepliwością krwi i migotaniem przed-
sionków. Noszę biomedyczną bransoletkę już pół roku 
i nadal nie odczuwam żadnego bólu! Ponadto zauważy-
łam, że wzmocniła się moja odporność i witalność, 
bo tej jesieni w ogóle się nie przeziębiłam. Nie czuję sie 
już rozbita, mam więcej energii i znów mogę jak daw-
niej dbać o dom i mój ukochany ogród. Jestem w 100% 
sprawna i szczęśliwa!

Pradawna moc biomagnesów 
skutecznie przywraca siłę
„Po wielu latach badań odkryłam skuteczny sposób trwale 
zwalczający przewlekły ból, reumatyzm, a także proble-

my ze stawami i równowagą. Moje genial-
ne rozwiązanie wykorzystuje naturalną 

siłę magnesów, znaną od starożytno-
ści. Dzięki stosowaniu tej niezwykłej 
terapii na każdy narząd oddziałuje 
pole magnetyczne o całkowitej mocy 

5000 Gs. Co ważne, siła została od-
powiednio dobrana przez eks-

pertów, dzięki czemu ryzyko 

powikłań i skutków ubocz-

nych jest zerowe. 

Idealna moc magnesów 
sprawia, że już po tygodniu 
następuje blokada źródła bólu 

oraz całkowicie znikają zawroty głowy, co skutkuje 
trwałym odzyskaniem równowagi ciała. Po oko-

ło 2. tygodniach stosowania następuje intensywne 

gojenie się i odbudowa zniszczonych przez urazy, 

zwyrodnienia i reumatyzm tkanek i  kości. Odpo-
wiada za to tzw. efekt piezoelektryczny, który zwiększa 
ilość białek budulcowych w organizmie. 

W późniejszym czasie działanie oparte na podsta-
wowych prawach fizyki usprawnia przepływ hemo-
globiny i enzymów zawierających liczne metale zwięk-
szające swoją aktywność. Dzięki temu dochodzi do 
natychmiastowej przemiany materii sprzyjającej od-
chudzaniu, niwelacji stresu oraz odzyskiwaniu utra-
conych sił i witalności. Moje odkrycie działa u źródła 
problemu na poziomie nanokomórkowym, a przy tym 
pobudza przewodnictwo pomiędzy komórkami ner-
wowymi, które autoregenerują połączenia nerwowe. 
Dzięki temu powstające przez lata szkody cofają 

się bezpowrotnie – tłumaczy twórca bransoletki, 
prof. Isabell Williams z Harvard University.

Poprawa samopoczucia 
i trwałe wzmocnienie zdrowia
Czy wiesz, że przyjmując masę różnych tabletek 

niszczysz wątrobę? Na szczęście prof. Isabell Wil-
liams odkryła trwały sposób, dzięki któremu pokonasz aż 
26 rodzajów schorzeń, bez stosowania chemicznych prepa-
ratów, drogich zabiegów i długotrwałej rekonwalescencji. 
Pozytywne rezultaty potwierdziła Światowa Orga-

nizacja Zdrowia (WHO), która zleciła przeprowadzenie 
wielu niezależnych testów i badań. Wynika z nich jasno, że 
terapia jest w 100% skuteczna oraz w pełni bezpiecz-

na. Efekty te potwierdzają statystyki - aż 95/100 osób re-
gularnie noszących bransoletkę w ciągu 12. dni pozbyło się 
zawrotów głowy i problemów z zasypianiem! 

Już po 3. tygodniach bransoletka biomedyczna 
trwale eliminuje zaburzenia równowagi, ból stawów, 
a także reumatyzm – co potwierdza 97,7% badanych 
osób. Wśród uczestników badania znaleźli się rów-
nież ludzie, którzy przez lata ignorowali swoje pro-
blemy zdrowotne – dlatego grupa ta potrzebowała 
26 dni, by w pełni zregenerować organizm. 

Oferta ważna 

26 dni, by w pełni zregenerować organizm. 
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Turno – Brzeźce k. Białobrzegów Radomskich, tel. Recepcja: +48 695 773 916 www.emausturno.plTurno – Brzeźce k. Białobrzegów Radomskich, tel. Recepcja: +48 695 773 916 www.emausturno.pl

Obiekt jest 

ogrodzony, 

oświetlony 

i monitorowany, 

akceptujemy 

zwierzęta 

domowe.

R E K L A M A

Z wójtem gminy Przytyk, 

Dariuszem Wołczyńskim 

rozmawia Michał Tarnowski.

Koronawirus troszeczkę zamroził wszystko 
 gospodarkę, inwestycje... Czy wszystko 

w gminie Przytyk jest zamrożone, czy jednak 
jakieś inwestycje udało się realizować?

– Byliśmy już po przetargach, więc 
nie ma możliwości, żeby tych inwesty-
cji teraz zaniechać. Chyba, że pojawią 
się jakieś nieprzewidziane sytuacje. Na 
terenie naszej gminy realizowane są 
inwestycje drogowe. Budowana jest, na 
przykład, droga z miejscowości Dęby do 
Glinic. Udało się pozyskać duże pienią-
dze z Funduszu Dróg Samorządowych 
i ta inwestycja właśnie teraz nabiera 
tempa. A już za chwilę rozpocznie się 
modernizacja drogi gminnej w miejsco-
wości Wola Wrzeszczowska; to odcinek 
liczący około kilometra. Mam nadzieję, 
że na tę inwestycję otrzymamy pieniądze 

z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. 
Natomiast kilka dni 
temu odbieraliśmy 
drogę w miejscowo-
ści Witoldów; miesz-
kańcy już mogą się 
c ie sz yć  nową na-
wierzchnią.

Remontowane są tylko 
drogi gminne?

–  O d  w i e lu  l a t 
w sp ól n ie  z  w ic e -
ma rsza ł k iem Ra-
fałem Rajkowskim 
real izujemy zada-
nia dotyczące dróg 
w o j e w ó d z k i c h . 
Na te chwi lę tr wa 
pr zebudowa d ro -
gi wojewódzkiej nr 
74 0 z  m iejscowo -
ści Dęba do miej-
s c o w o ś c i  Ż e r d ź ; 
w y m i e n i a n a  j e s t 
nawierzchnia na od-
cinku 2 km. Wartość 

tej inwestycji to ok. 2 mln 600 tys. zł. 
A niedawno uczestniczyłem w podpisa-
niu umowy między Powiatowym Zarzą-
dem Dróg, starostą a firmą Budromost, 
która będzie modernizowała na terenie 
gminy Przytyk drogę powiatową. To 
droga z miejscowości Sukowska Wola 
do miejscowości Podgajek; bardzo waż-
na inwestycja. Na odcinku ponad 3 km 
zostanie wykonana nowa nawierzch-
nia – asfaltowa. Bo do tej pory ta droga 
była drogą gruntową. Wartość całego 
zadania to ponad 5 mln zł. Będą, oczy-
wiście, utrudnienia w ruchu lokalnym. 
Mam jednak nadzieję, że wykonawca 
szybko upora się z tym zadaniem. Ta 
droga cieszy mieszkańców właśnie tych 
dwóch miejscowości, bo to głównie oni 
z nowej nawierzchni będą korzystali. 
Ponadto dowiedziałem się, że już za 
chwilę będzie robiona nowa nawierzch-
nia innej drogi powiatowej – z miej-
scowości Wrzos w kierunku Przytyka. 
Na odcinku 2 km powiat wymieni na-
wierzchnię. To droga asfaltowa, ale bar-
dzo, bardzo zniszczona.

Myślę, że utrudnienia w trakcie tych inwe-
stycji nie będą za bardzo mieszkańcom prze-
szkadzały, bo po ich zakończeniu komfort 
podróży będzie zupełnie inny.

– Jak najbardziej. Mam nadzieję, że 
wszyscy uzbroimy się w cierpliwość i te 
kilka miesięcy jakoś przetrzymamy. Po 
takich utrudnieniach nowe inwestycje 
tym bardziej będą nas cieszyły. Mnie 
cieszy informacja, że powiat rozstrzyg-
nął przetarg na wyłonienie projektanta 
i wykonawcy, który zaprojektuje cały 
odcinek drogi powiatowej z Przytyka 
do granicy gminy Radzanów, czyli do 
miejscowości Maksymilianów; to ponad 
7 km. Na razie powstanie projekt, ale 
bardzo liczę, że w najbliższych latach ta 
droga też ulegnie gruntownej poprawie.

Rząd powoli odmraża gospodarkę, życie spo-
łeczne. Czy instytucje w Przytyku wracają już 
do normalnej pracy?

– Do tej pory pra-
cowaliśmy – nie tylko 
szkoła, ale również 
nasze jednostki kul-
turalne, Urząd Gmi-
ny i ośrodki zdro-
w ia –  zda l n ie ,  ze 
względu na tę bar-
dzo trudną sytuację. 
Powoli, w związku 
z odmrożeniami go-
spodarki i decyzjami 
naszego rządu, nie-
które nasze jednost-
ki wracają do pracy 
sprzed pa ndem i i . 
Chociaż pewnie do 
końca i tak się nie 
da tego wszystkiego 
pou k ładać.  W bi-
bliotece zaczynamy 
już normalnie praco-
wać; zapraszamy do 
biblioteki wszystkich, 
którzy chcą wypoży-
czyć książki.

A le jest coś ,  co 
mnie bardzo martwi 
i smuci... Jesteśmy zmuszeni – tak jak 
chyba wszyscy samorządowcy – do re-
zygnacji z wydarzeń kulturalnych; zosta-
ły odwołane do końca lipca. Dotyczy to 

choćby naszej wielowymiarowej imprezy 
plenerowej, organizowanej na pamiąt-
kę zawarcia w Przytyku związku mał-
żeńskiego przez Dorotę Podlodowską 
z Janem Kochanowskim: „Kochanow-
ski – Przystanek Wesele”. Wraz z wła-
dzami powiatu podjęliśmy też decyzję, 
że nasze wspólne wydarzenie – festyn 
rodzinny „Powitanie lata w Domanio-
wie” się nie odbędzie. Nie odbędzie się 
również Dzień Dziecka, który był cy-
kliczną imprezą na naszym stadionie.

A co ze słynnymi Ogólnopolskimi Targami 
Papryki?

– I to nasze najważniejsze wydarze-
nie – nie tylko w gminie, ale w regio-
nie – też będziemy zmuszeni odłożyć. 
Nie rezygnujemy z niego; nadal będzie to 
wydarzenie realizowane, cykliczne. Mam 
nadzieję, że odbędzie się w przyszłym 

roku i w latach następnych. Pamiętam 
zresztą, że w pierwszej kadencji, w roku 
2011, ze względu na huragan, który nam 
pokrzyżował plany, też to święto się nie 

odbyło. To nie był czas na świętowanie, 
tylko na liczenie strat i pomoc rolnikom. 
W tym roku też nie chcemy nikogo nara-
żać, ponieważ ten wirus nie jest do końca 
zbadany, są cały czas obostrzenia – nie 
możemy się kontaktować, musi być za-
chowana przestrzeń między osobami, 
które się spotykają.

Chyba rzeczywiście nie było innego wyjścia 
niż rezygnacja z targów. Bywałem, więc 
wiem, że liczba gości przybywających na 
targi jest ogromna. Nie udałoby się ich 
zabezpieczyć.

– Tak. A bezpieczeństwo mieszkańców 
gminy i regionu jest dla nas najważniejsza.

Chyba nie tylko gminy i regionu, bo na targi 
przyjeżdżają przecież także ludzie spoza 
Radomskiego...

– Jak najbardziej.

Szkoda, że koronawirus pokrzyżował nam tak 
dużo planów. Ale mam nadzieję, że pomalut-
ku wszystko się unormuje.

– Dokładnie. I wrócimy do życia.

P    
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Jeszcze w XVIII wieku obecna ul. 
Malczewskiego była traktem tranzy-
towym; w starych dokumentach okre-
ślano ją mianem warszawskiego przed-
mieścia. W XIX wieku trakt włączono 
w granice miasta. Bardzo szybko rado-
mianie zaczęli budować tu mniej lub 
bardziej okazałe kamienice. W pierw-
szej połowie XIX wieku powstał choć-
by dom pod obecnym nr. 8, w którym 
mieszkała rodzina Malczewsk ich. 
Za stacją dyliżansów i siedzibą loży ma-
sońskiej Jutrzenka Wschodząca, po tej 
samej stronie ul. Warszawskiej w dru-
giej połowie XIX wieku wybudowano 
trzykondygnacyjną kamienicę. W tym 
samym czasie w podwórku powstał 
dwukondygnacyjny dom (albo oficyna, 
jak chcą niektórzy). Obie nieruchomo-
ści także dzisiaj są własnością prywatną.

Kamienica Malczewskiego 9/11 zapi-
sała się w historii Radomia jako ta, gdzie 
9 października 1980 roku „ukonstytuo-
wał się i rozpoczął działalność” Między-
zakładowy Komitet Założycielski NSZZ 
„Solidarność” Ziemia Radomska. Fakt 
ten upamiętnia zresztą tablica na bu-
dynku. Oficyna, od lat niezamieszkała, 
popadła w zapomnienie.

Kamienica i oficyna znalazły się 
w 2017 roku w „Gminnym programie 
opieki nad zabytkami dla gminy miasta 
Radomia na lata 2017-2020”. Ich stan 
określono wtedy jako „dobry”. Dziś 
o oficynie nikt by tak nie napisał...

N

Ruina w podwórku
Kiedyś musiała to być piękna kamienica. Dzisiaj jest kompletną ruiną. Wpisanie przed paru laty do gminnej ewidencji zabytków 
w niczym stanu budynku nie polepszyło.
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Pedagog, wychowawca, organiza-
tor szkolnictwa radomskiego. Prosper 
Paweł Jarzyński urodził się 25 czerw-
ca 1859 roku w Siedlcach w rodzinie 
urzędniczej. Ukończył, z wyróżnieniem, 
rosyjskie progimnazjum w Chełmie 
i rozpoczął studia na Wydziale Fizycz-
no-Matematycznym Uniwersytetu w Pe-
tersburgu. Tu bardzo szybko nawiązał 
kontakt z patriotycznie nastawionymi 
polskimi działaczami młodzieżowy-
mi. Studia Prosper Jarzyński ukończył 
w 1881 roku, uzyskując stopień kandy-
data nauk. Wrócił do rodzinnego domu 
w Siedlcach, by już w następnym roku 
podjąć pracę w rządowym męskim gim-
nazjum w Radomiu. Uczył matematyki 
i fizyki. „Był niezwykle lubianym i sza-
nowanym nauczycielem i wychowawcą, 
a uznanie i autorytet zawdzięczał aktyw-
ności w walkach o polską szkołę” – pisze 
w swojej książce „Zasłużeni dla Rado-
mia i okolic patroni radomskich ulic, 
czyli co wypada wiedzieć po swoim mie-
ście...” Izabella Mosańska.

Strajk, którego głównym postulatem 
było wprowadzenie do szkół Króle-
stwa Polskiego języka polskiego jako 
wykładowego, rozpoczęli 28 stycznia 
1905 roku studenci warszawskiej po-
litechniki i uniwersytetu. Niebawem 

przyłączyli się do nich uczniowie szkół 
średnich i zawodowych, a niedługo po-
tem młodzież z większych miast, m.in. 
Sosnowca, Łodzi, Częstochowy, Kielc 
i Radomia. Poza wprowadzeniem do 
szkół języka polskiego strajkująca mło-
dzież domagała się powszechnego i bez-
płatnego dostępu do edukacji, zniesie-
nia policyjnego nadzoru nad młodzieżą 
szkolną, zniesienia ograniczeń wyzna-
niowych, narodowościowych i stanowych 
w przyjmowaniu uczniów, prawa kobiet 
do wyższego wykształcenia. Wśród ak-
tywnie walczących o te postulaty znalazł 
się i Prosper Jarzyński.

Ostatecznie rosyjski zaborca wyraził 
zgodę na nauczanie po polsku w szko-
łach państwowych jedynie języka pol-
skiego i religii. Polski mógł być za to 
językiem wykładowym w prywatnych 
szkołach średnich. Skorzystał z tej libe-
ralizacji Prosper Jarzyński. Nauczyciel 
w, powstałej w 1901 roku, rosyjskiej 

Miejskiej Szkole Handlowej, postano-
wił ją przejąć; kierował nią przez na-
stępne 20 lat. Przekształcił placówkę 
w Szkołę Handlową Siedmioklasową 
Miejską i poszerzył zakres nauczania 
języka polskiego i historii Polski oraz 
wielu przedmiotów, m.in. botaniki, zoo-
logii, anatomii i chemii. We wrześniu 

1918 przekształcił ją w 8-klasową Wyż-
szą Szkołę Realną typu matematyczno-
-przyrodniczego. W 1923 roku przyję-
ła nazwę Ośmioklasowe Gimnazjum 
Męskie w Radomiu, a w 1924 stała się 
Gimnazjum Męskim Matematyczno-
-Przyrodniczym. Dzisiaj to IV LO im. 
Tytusa Chałubińskiego. Jarzyński uczył 
także w Prywatnym Gimnazjum Żeń-
skim Marii Gajl.

Kiedy 20 sierpnia 1915 roku Komitet 
Obywatelski powołał Komisję Szkolną 
Ziemi Radomskiej – swoiste kuratorium 
sprawujące nadzór nad szkołami począt-
kowo w samym Radomiu, a potem i w re-
gionie, Prosper Jarzyński został szefem 
I Wydziału Szkół Średnich KSZR. Po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
w 1918 roku współorganizował polskie 
szkolnictwo na ziemi radomskiej. Był też 
założycielem – i trzykrotnie wicepreze-
sem – radomskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego.

Był mężem Wandy z Ettingerów i oj-
cem Tadeusza (1899-1920) – studenta 
Politechniki Lwowskiej i Politech-
niki Warszawskiej, obrońcy Lwowa 
w 1918 roku. W styczniu 1919 Tadeusz 
wstąpił do odrodzonego Wojska Polskie-
go i został skierowany do 6 pułku pie-
choty Legionów. W czasie wojny polsko-
-bolszewickiej walczył m.in. o Postawy 
i w obronie Kijowa, gdzie pod ogniem 
nieprzyjaciela przekazywał oddziałom 
rozkaz natychmiastowego wycofania się. 

Ciężko ranny, zmarł w szpitalu w Ław-
rze Pieczerskiej.

Prosper Paweł Jarz y ńsk i zmar ł 
27 marca 1925 roku. Został pochowany 
na cmentarzu przy ul. Limanowskiego.

N

Prospera

Jarzyńskiego
Planty

Między ul. Tytusa Chałubińskiego 

a ul. Alfonsa Wicherka
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R E K L A M A

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

Księgarnia Edwarda Suchańskiego

Od początku lat siedemdziesiątych XIX wieku w trzykondygnacyjnej, klasycy-
stycznej kamienicy przy ul. Lubelskiej 25 (obecnie ul. Żeromskiego 25) Adam 
Suchański (1852-1909) prowadził niewielki zakład introligatorski; sprzeda-
wał tutaj także materiały piśmiennicze. W 1884 roku postanowił uruchomić 
w tym lokalu jeszcze księgarnię. Początkowo handlował literaturą religijną, 
z czasem poszerzył asortyment o książki świeckie.
Pod koniec października 1908 roku Adam Suchański przekazał cały interes 
swojemu synowi Edwardowi (ur. 1 października 1883, zm. 19 grudnia 1939) 
– absolwentowi Miejskiej Szkoły Handlowej. Ten zrezygnował z oprawy 
książek i obrazów, postanawiając dawny zakład introligatorski uczynić naj-
bardziej znaną i najchętniej odwiedzaną księgarnią w Radomiu. Nawiązał 
kontakty z uznanymi ofi cynami, radomianie mogli więc czytać nowości wy-
dawane przez Gebethnera i Wolff a czy Michała Arcta z Warszawy, Drukarnię 
Świętego Wojciecha z Poznania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich ze Lwo-
wa. Zaangażował się także w ruch księgarski.
6 lipca 1914 roku Edward przeniósł księgarnię do sąsiedniej kamienicy, pod 
nr. 27 – lokal był nie tylko samodzielny, ale i zdecydowanie większy. Moż-
na go było wyposażyć w specjalnie dla wygody kupujących zaprojektowane 
meble. W 1916 roku nakładem księgarni Suchańskiego ukazała się seria po-
cztówek, przedstawiających najważniejsze obiekty w Radomiu.
Prowadząc księgarnię Edward Suchański studiował w Dorpacie prawo. 
Ukończył je w 1917 roku i wtedy znakomicie prosperujący biznes przekazał 
żonie Stefanii, która od 10 lat przy ul. Żeromskiego 27 pracowała. Utrzymy-
wała kontakty niemal ze wszystkimi większymi wydawnictwami i księgar-
niami w Polsce.
Po wybuchu II wojny światowej księgarnia funkcjonowała nadal. Stefanii 
Suchańskiej pomagały dzieci: Krystyna i Stanisław. 3 kwietnia 1941 roku 
okupacyjne władze niemieckie uznały, że lokal przy Żeromskiego 27 ideal-
nie nadaje się na siedzibę spółki Radio-Telefunken, więc nakazały Suchań-
skim przenieść się do małego, ciasnego lokaliku przy ul. Żeromskiego 21. 
11 listopada następnego roku okupant zamknął księgarnię, bo właściciele 
sprzedawali zakazane zeszyty historyczne z wizerunkami polskich królów 
i herbami miast. Aresztowano Stefanię i Krystynę, a wkrótce także niepra-
cującą w księgarni drugą córkę – Zofi ę. Stanisław, ostrzeżony zawczasu, zdo-
łał się ukryć. Stefania i obie jej córki trafi ły do obozu na Majdanku. Matkę 
wkrótce wywieziono do Auschwitz-Birkenau, gdzie zmarła 18 listopada 1944. 
Krystyna i Zofi a były więzione w Ravensbrück. Przeżyły obóz i w 1946 wróciły 
do Radomia.
20 marca 1945 roku księgarnia Edwarda Suchańskiego wznowiła działalność 
w przedwojennym lokalu przy ul. Żeromskiego 27. Prowadził ją Stanisław, 
a pomagała mu żona – Irena. W 1949 roku Stanisław wraz z siostrami zde-
cydował, by sprzedać fi rmę Spółdzielni Wydawniczej „Książka i Wiedza”. Ta 
przemianowała ją w księgarnię nr 24. Od 1990 roku znów jest w prywatnych 
rękach – przejęli ją Barbara i Mieczysław Świątkowie.
Klasycystyczna, trzykondygnacyjna kamienica przy ul. Żeromskiego 27 zosta-
ła wybudowana w latach 1822-23. Wraz z kamienicą Żeromskiego 25 została 
wpisana do rejestru zabytków 12 lutego 1992 roku.
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SMACZNEGO 

PIKANTNA ZUPA Z GROSZKU

SKŁADNIKI
– 1 puszka zielonego groszku
– 0,5 l bulionu warzywnego
– 1 cebula
– 0,5 łyżki kolendry
– 3 cm świeżego imbiru
– garść pestek prażonego słonecznika
– 2 ząbki czosnku
– 1 papryczka chili
– sól i pieprz
– oliwa z oliwek

PRZYGOTOWANIE
W garnku na rozgrzanej oliwie 
podsmażamy przez ok. 4 minuty 
cebulę pokrojoną w kostkę, czosnek, 
starty imbir i drobno posiekaną 
papryczkę chili. Następnie dodajemy 
odcedzony groszek i smażymy 
kolejne 4 minuty. Po upływie tego 
czasu wszystkie składniki zalewamy 
bulionem warzywnym, doprawiamy 
solą i pieprzem. Gotujemy, aż groszek 
zrobi się miękki, czyli ok. 10 minut. 
Gdy zupa lekko ostygnie, miksujemy 
ją za pomocą blendera. Gotowy krem 
podajemy z kolendrą i pestkami 
prażonego słonecznika.

JEDZ POWOL   DOBRZE PRZEŻ WAJ
Badania pokazują, że osoby, które je-

dzą szybko, przybierają znacznie szybciej 
na wadze, niż osoby jedzące powoli i do-
kładnie przeżuwające każdy kęs posiłku. 
Powolne jedzenie i dokładne żucie powo-
duje, że szybciej pojawia się u nas uczucie 
sytości. Jedząc wolniej, szybciej czujemy 
się najedzeni. Aby nawyk powolnego 
jedzenia wszedł nam w krew, możemy 
zacząć od liczenia, ile razy żujemy każdy 
kęs i stopniowego zwiększania tej liczby, 
jeśli czujemy, że przeżuwamy niewystar-
czająco dobrze.

P J WOD  RE LARN E
O korzyściach picia wody nie trzeba 

mówić. Wypicie szklanki wody przed po-
siłkiem pozwala nasycić żołądek. Dzięki 
temu zjadamy mniej, bo szybciej czuje-
my się najedzeni. Badanie wykazało, że 
ludzie, którzy wypili pół litra wody na 
30 minut przed posiłkiem, zjadali mniej 
niż ci, którzy tego nie robili. Badanie, 
które trwało 12 tygodni, wykazało rów-
nież, że badani, którzy pili wodę przed 
posiłkami, stracili o 44 proc. więcej w po-
równaniu do tych, którzy tego nie robili.

N EZDROWE JEDZEN E PODAWAJ NA 
CZERWON M TALERZ

Wielu osobom może wydawać się to 
śmieszne, ale eksperyment przeprowa-
dzony przez dietetyków w USA wykazał, 
że osoby spożywające posiłki na czerwo-
nych talerzach, zjadały znacznie mniejsze 
porcje, niż osoby jedzące na talerzach 
w innych kolorach. Prawdopodobną przy-
czyną może być to, że postrzegamy kolor 
czerwony jako sygnał stopu, zatrzyma-
nia się. Tak więc nasza podświadomość, 
hamuje nas w nadmiernym spożywaniu 
posiłków.

N KAJ S ODK C  NAPOJ W
Cukier to największy winowajca sze-

regu problemów zdrowotnych – od cuk-

rzycy i otyłości po choroby serca. Picie 
tylko jednej puszki napoju gazowanego, 
która zawiera ok. 52 g cukru, spowoduje 
przekroczenie zalecanego dziennego li-
mitu cukru o 37,5 g dla mężczyzn i o 25 g 
dla kobiet. Zamiast tego lepiej sięgać po 
zdrowe napoje, takie jak zielona herbata, 
kawa lub świeżo wyciśnięty sok owocowy.

JEDZ W CEJ N Ż TRZ  POS K  DZ ENN E
Zamiast jedzenia trzech dużych po-

siłków w ciągu dnia, zdrowsze jest zje-
dzenie sześciu mniejszych. Dzielenie 
posiłków skraca odstęp między śniada-
niem, obiadem i kolacją. Faktem jest, 
że im dłużej czeka się na posiłek, tym 
większe jest prawdopodobieństwo, że 
się człowiek przejada. Według dietetyka 
Cleveland Amy Jamieson-Petonic: „Po 
około 3 godzinach bez jedzenia poziom 
cukru we krwi zaczyna spadać. A po 
4 godzinach twoje ciało już przetrawiło 
wszystko, co wcześniej spożyłeś. Kiedy 

nie zjesz nic przez 5 godzin, twój po-
ziom cukru we krwi zacznie gwałtownie 
spadać, a ty rzucisz się na wszystko, byle 
tylko zaspokoić głód”.

N E ROZPRASZAJ S  PODCZAS JEDZEN A
Rozpraszanie uwagi podczas jedzenia 

sprawia, że zjadamy znacznie więcej, 
niż podczas jedzenia bez oglądania te-
lewizji, czytania gazety czy grania w gry. 
Skupiając swoją uwagę tylko na tu i te-
raz, jesteśmy w stanie zjeść o 10 proc. 
posiłku mniej niż osoby, które podczas 
jedzenia były rozproszone zewnętrznymi 
bodźcami.

JEDZ DWA JAJKA DZ ENN E
Badanie opublikowane w „Interna-

tional Journal of Obesity” pokazało, że 
połączenie niskokalorycznej diety od-
chudzającej z jajkami może zwiększyć 
szanse na zmniejszenie masy ciała. Warto 
spożywać jajka na śniadanie. Wynika to 

z faktu, że wysoka zawartość białka w ja-
jach zapobiega odczuwaniu głodu przez 
dłuższy czas.

JEDZ N ADAN E CODZ ENN E
Bardzo często zapominamy rano 

o zjedzeniu śniadania lub zjadamy na 
pierwszy posiłek niewystarczające por-
cje. Taka praktyka jest szkodliwa dla 
naszego zdrowia. Śniadanie zapewnia 
wystarczającą energię do rozpoczęcia 
dnia, a także zmniejsza ryzyko zacho-
rowania na cukrzycę, zwiększenia masy 
ciała i rozwoju chorób serca. Badania 
pokazały, że śniadanie pozwala utrzy-
mać odpowiednią wagę ciała. Oczywi-
ście śniadanie powinno być odpowied-
nio skomponowane.

JESTE  ODN ? S N J PO M  
M TOW

Żucie gumy miętowej bez cukru może 
powstrzymać głód. Smak mięty działa 
uspokajająco na nasze kubki smakowe, 
dzięki czemu ogranicza uczucie głodu. 
Badania przeprowadzone na Universi-
ty of Rhode Island wykazały, że osoby 
żujące gumę przed lunchem, zjadały na 
niego znacznie mniejsze porcje. Również 
w ciągu dnia nie spożywały większej ilo-
ści jedzenia.

JEDZ W DOBRZE O W ETLON M M EJSC
Wydaje ci się, że oświetlenie nie ma 

wpływu na ilość spożywanych kalo-
rii? Naukowcy udowodnili, że jedzenie 
w dobrze oświetlonym pomieszczeniu 
pozwala na dokonywanie zdrowszych 
wyborów żywieniowych. Badania prze-
prowadzone przez naukowców z różnych 
amerykańskich uniwersytetów wykazały, 
że osoby spożywające posiłki w jasnych 
miejscach zjadały o 39 proc. mniej ka-
lorii niż ludzie, którzy jedli w miejscach 
słabo oświetlonych.

Z  
Chcesz schudnąć i cieszyć się smukłą sylwetką? Nie wystarczy tylko przejść na krótko na dietę. Po uzy-
skaniu wymarzonej wagi, musisz pamiętać o kilku nawykach, które pozwolą ci utrzymać wagę i uniknąć 
efektu jo-jo. Poniżej prezentujemy 10 nawyków, które bez diety pozwolą ci cieszyć się smukłą sylwetką.

R E K L A M A

Orzech włoski jest bogaty w polife-
nole, czyli w związki, które mają zba-
wienny wpływ na całe nasze ciało. Neu-
tralizują szkodliwe działanie wolnych 
rodników. Badania naukowe pokazują 
również, że orzech włoski ma w sobie 
dziewięć razy więcej antyoksydantów 
niż np. brazylijski. Flawonoidy również 
znajdujące się w orzechach włoskich, 
także pełnią funkcję przeciwutleniaczy 
w organizmie. Działają m.in. przeciw-
zapalnie.

Ponadto zawarte w orzechach wło-
skich minerały: magnez, potas oraz wi-
tamina B6 i kwas foliowy pomagają w ła-
godzeniu stresu. Kwas lanolinowy, który 
także się w nich znajduje, ma zbawienny 
wpływ na komórki nerwowe. Codzien-
ne ich spożywanie pomoże w bezsen-
ności i zniweluje oznaki przemęczenia. 
Orzechy włoskie regulują także stany 
depresyjne. Podczas braku koncentracji 
i spadku sił warto je mieć pod ręką, np. 

gdy zbliżają się trudne egzaminy czy roz-
mowa o pracę.

Orzech włoski może działać na uro-
dę wewnętrznie i zewnętrznie. Zawar-
ta w nim miedź i cynk mają zbawienny 
wpływ na cerę tłustą z tendencją do 
rozszerzonych porów i tworzenia się 
niedoskonałości. Witamina E to świet-
ny antyoksydant, który opóźnia procesy 
starzenia. Witamina C przywraca skó-
rze gęstość i redukuje przebarwienia. 
Z orzechów włoskich można również 
wykonać płukankę do włosów, której 
właściwości antybakteryjne pomogą 
w walce z łupieżem i przetłuszczaniem 
się. Uwaga – płukanki nie powinny sto-
sować osoby o jasnych włosach, ponie-
waż może ona je przyciemnić. Z orze-
chów włoskich można także wykonać 
maseczki. Sprawdzą się dla skóry tłustej 
i mieszanej.

Warto jeść
orzechy włoskie

Naukowcy potwierdzają, że u osób, do których diety włączono orzechy 
włoskie, wartość ciśnienia krwi została wyregulowana. A to dzięki tłusz-
czom nienasyconym, w które orzechy są bardzo bogate.
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POLECAMY  OD 18.05 DO 30.05.2020

Makarony  Polmak 
250g różne formy opakowanie

Galaretka 
Dr.Oetker 77g różne smaki opakowanie

Kawa Woseba Mocca Gold 250g
Kiełbasa weekendowa 

1kg King

Ogonówka 1kg 
Wędliny od Zawsze

9,99

Makarony  Polmak Makarony  Polmak Makarony  Polmak 

Chałka puławska półcukiernicza 350g

2,49 
1kg/9,96zł 4,09 

100g/1,17zł

13,59

Twaróg tłusty, półtłusty, chudy 
1kg Figand

6,99 
100g/2,80zł

1,29 
100g/1,68zł

20,39

TEKSTY POWSTAJĄ WE 
WSPÓŁPRACY Z PORTALEM
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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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Z pożółkłych szpalt
Z miasta

Sprawy szkolne. W przyszły piątek kończą 
się egzamina piśmienne dojrzałości uczniów 
klasy ósmej. Abiturienci w ciągu tygodnia 
pisali ćwiczenie rossyjskie p. t.: „Charakter 
poetycznej działalności Puszkina, następnie 
ekstemporalia łacińskie, greckie i cztery zada-
nia matematyczne”. Egzamin na patent zdaje 
28 uczniów i trzech eksternów. Po parodnuio-
wej przerwie rozpoczynają się egzamina ustne.

***
Pies zabity jako podejrzany o wściekliznę, 

już od lutego leży na polu tuż po za gma-
chem guberni. Kilka zagłębień rydla zapo-
biegnie zarażeniu powietrza. Wartoby może 
pomyśleć o tem nareszcie po 2 miesiącach.

Gazeta Radomska nr 40, 20 maja 1885

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

Miejscowe
Omnibusy. Wobec zbliżającej się pory upa-

łów, warto, ażeby który z panów właścicieli do-
różek zaprowadził przynajmniej dwa omnibusy 
letnie, spacerowe; – Mogłyby one kursować 
poza miasto do miejsc więcej uczęszczanych 
przez spacerowiczów, jak nap.; na Wośniki, 
Młynek Janiszewski, Dzierzków, Prędocin, 
Długojów i. t. p. – Oprócz tego, w oznaczonych 
godzinach mogłyby odwozić amatorów kąpieli 
na Firlej lub młynek Janiszewski.

Polewanie ulic. Odwołujemy się do pa-
nów właścicieli domów, prosząc ich w imie-
niu wszystkich mieszkańców miasta, aby 
raczyli włożyć na stróżów obowiązek polewa-
nia ulic, w porze letniej; przy najmniejszym 
powiewie wiatru – wzbijając się na ulicach 
tumany kurzu zasypują oczy przechodniom, 
a przez otwarte okna dostają się do mieszkań 
psująć powietrze i niszcząc meble.

Gazeta Radomska nr 38, 16 maja 1886

Z miasta i okolicy
Z kolei. Projekt połączenia drogi Dą-

browskiej z Warszawą przez wybudowanie 
nowej odnogi z Radomia do Warszawy (na 
Tarczyn, Grójec i Białobrzegi), jak się obec-
nie dowiadujemy, nie wejdzie w wykonanie; 
starającym się o koncesyę na budowę nowej 
linii, nadesłano odmowną odpowiedź.

Zbytek oszczędności. Oryginalny wypa-
dek miał miejsce temi dniami na dworcu 
naszym kolejowym. Wsiadając do wa-
gonu, kupiec jakiś starozakonny wcisnął 
pod ławkę wielkich rozmiarów pakunek. 
Ponieważ pakunek, o ile się zdawać mo-
gło, przechodził wymiarami obowiązujące 
przepisy, konduktor wzbraniał się na razie 
przyjęcia takowego. Że jednak pociąg ru-
szył już z miejsca, a kupiec wyglądał na 
„porządnego” człowieka, przeto czemś in-
nem zajęty konduktor odstąpił od dalszego 
dochodzenia sprawy.

Dopiero zeznania siedzących obok objaś-
niły go, że „porządny” kupiec dla oszczędze-
nia sobie rubla, w pakunku wzmiankowa-
nym ulokował dziesięcio-letniego syna.

Jakich to już sposobów nie chwytają się 
„porządni” kupcy, byle rubla oszczędzić?!

Gazeta Radomska nr 38, 15 maja 1887

Z miasta i okolicy
Na kolei Dąbrowskiej zniesiono od 

dnia 13 b. m. specyalne pociągi osobowe, 
a przewozu osób dokonywać będą odtąd 
pociągi mieszane towarowo-osobowe, któ-
re biedz mają z szybkością około 15 wiorst 
na godzinę. Zmiana ta zaprowadzoną bę-
dzie w celach oszczędności na kosztach 
eksploatacyi.

***
Wycieczki za miasto rozpoczęły się już 

na dobre pod działaniem ciepłych, sło-
necznych dni majowych, a równocześnie 
przystrajają się (skromne jeszcze bardzo 
w okolicach Radomia) zakłady, częstujące 
spacerowiczów cieniem i mlekiem.

Między innemi właściciel „Helenowa”, 
przy szosie krakowskiej położonego, znacz-
nie ogród swój rozszerzył, a oprócz dostar-
czonego gościom nabiału i innego posiłku, 
zamierza, korzystając z miejscowej wody 
bieżącej, w tym jeszcze roku urządzić staw 
i zaprowadzić na nim łódki ku wygodzie 
ich i uciesze.

Wszelkie usiłowania, mające na celu 
uprzyjemnienie chwilowego pobytu poza 
miastem ludziom spragnionym i potrzebują-
cym świeżego powietrza, ze wszech miar na 
poparcie zasługują.

Gazeta Radomska nr 39, 19 maja 1887

15˚/2˚
t. odczuwalna 13˚ C
ciśnienie 1024 hPa
wilgotność 38%

Piątek

18˚/5˚
t. odczuwalna 18˚ C
ciśnienie 1023 hPa
wilgotność 41%

Sobota

17˚/9˚
t. odczuwalna 16˚ C
ciśnienie 1022 hPa
wilgotność 57%

Niedziela

15˚/9˚
t. odczuwalna 14˚ C
ciśnienie 1023 hPa
wilgotność 76%

Poniedziałek

19˚/8˚
t. odczuwalna 18˚ C
ciśnienie 1027 hPa
wilgotność 68%

Wtorek

21˚/9˚
t. odczuwalna 22˚ C
ciśnienie 1023 hPa
wilgotność 48%

Środa

22˚/11˚
t. odczuwalna 22˚ C
ciśnienie 1018 hPa
wilgotność 55%

Czwartek
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Klub z Radomia 
rozpoczął budowę 
zespołu na sezon 
2020/2021 od wyboru 
szkoleniowca. W tej 
materii nic się nie 
zmieniło i drużynę 
nadal prowadzić będzie Robert Witka.

– Zatrzymanie trenera Witki było dla 
nas zadaniem priorytetowym, dlatego 
jesteśmy szczęśliwi, że misja ta zakoń-
czyła się powodzeniem – podkreśla 
Piotr Kardaś, prezes HydroTruck Sport 
SA. – W dwóch poprzednich sezonach 
nasz trener udowodnił, że jest czło-
wiekiem, któremu warto zaufać. U nas 
rozpoczynał swoją karierę trenerską 
i cieszymy się, że nadal będzie ją u nas 
kontynuował.

Właśnie słowo „kontynuacja” jest 
nadal kluczowe w klubie z Radomia. Pod-
stawę przyszłego zespołu stanowić będą 
gracze, którzy w minionych rozgrywkach 
reprezentowali jego barwy. Oczywiście ci, 
których HydroTruck będzie w stanie za-
trzymać u siebie. Rozmowy trwają; o ich 
zakończeniu klub poinformuje wkrótce.

Zdaniem trenera radomskiego zespo-
łu, zbliżające się rozgrywki mogą okazać 
się sezonem największego wyzwania 
w historii występów drużyny w najwyższej 
klasie rozgrywek. – Ufamy sobie jednak 
i dlatego postanowiliśmy współpracę 
kontynuować. Mam nadzieję, że wszyscy 
będą zadowoleni również po zakończe-
niu sezonu – podkreśla Robert Witka.

MN

Trener
zostaje
Trzeci sezon z rzędu Robert Witka będzie 
prowadził zespół HydroTrucku Radom 
w rozgrywkach Energa Basket Ligi.

 M N

Na pier wsz ych zajęciach grupo-
wych „Zieloni” spotkali się we wtorek, 
12 maja na boiskach treningowych przy 
ul. Struga. Wcześniej prowadzone były 
testy, po których poszczególne zespoły 
były dopuszczane przez Zespół Medycz-
ny Polskiego Związku Piłki Nożnej do 
treningów w większych grupach. „Zie-
loni” taką zgodę otrzymali jako ostatni, 
dopiero w późnych godzinach wieczor-
nych w poniedziałek (11 maja).

– Nie mogliśmy się doczekać tego, 
żeby wreszcie trenować w grupie. Oczy-
wiście cały czas stosujemy się do wytycz-
nych Polskiego Związku Piłki Nożnej 
i polskiego rządu. Mamy tutaj komfor-
towe warunki; trenujemy na dwóch boi-
skach – mówi Dariusz Banasik, trener 
Radomiaka Radom.

„Zieloni” po powrocie do treningów 
przeszli też testy siłowe i wytrzymałoś-
ciowe.

Jeśli radomianie otrzymają zgodę Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej, to mają też 
w planach rozegranie sparingu. – Zawod-
nicy nie grali przez dwa miesiące żadnego 
meczu i ważne, żeby taki sparing rozegrać. 
Ale musimy otrzymać zgodę PZPN-u. 
Jeśli taka zgoda będzie, poszukamy spa-
ringpartnera – zaznacza Dariusz Banasik.

Przed wznowieniem rozgrywek For-
tuna 1. Ligi Radomiak przejdzie jeszcze 

testy na koronawirusa. – Jeszcze raz 
przed samą ligą będziemy testowani, 
żeby sprawdzić, czy wszyscy są zdrowi. 
Na tę chwilę jest optymistycznie. I my-
ślę, że tak pozostanie do końca rozgry-
wek – uważa Banasik.

Tymczasem rozgrywki Fortuna 1. Ligi 
mają zostać wznowione 2 czerwca. Rado-
miak Radom zagra dwa dni później z Odrą 
Opole. Ostatnia kolejka zaplanowana jest 
na 25 lipca, a baraże na 28 i 31 lipca.

Departament Rozgrywek Krajowych 
PZPN wspólnie z Ekstraklasą S.A. 

przygotował ramowy terminarz rozgry-
wek Totolotek Pucharu Polski, PKO BP 
Ekstraklasy, Fortuna 1. Ligi i drugiej ligi 
do końca sezonu 2019/2020.

23. kolejka rozgrywek Fortuna 1. Ligi 
i drugiej ligi zostanie rozegrana w dniach 
2-4 czerwca. Dokładne daty i godziny 
meczów będą ustalone w późniejszym 
terminie. Radomiak zagra wtedy u siebie 
z Odrą Opole. Ostatnia kolejka zostanie 
rozegrana 25 lipca. Wtedy „Zieloni” zmie-
rzą się na wyjeździe z Puszczą Niepołomi-
ce. Pierwsze spotkania barażowe o awans 

do najwyższej klasy rozgrywkowej zapla-
nowano na 28 lipca. Spotkanie finałowe 
o awans zostanie rozegrane 31 lipca.

Wrócili do treningów
Piłkarze Radomiaka Radom wrócili do zajęć grupowych przed wznowieniem rozgrywek Fortuna 1. Ligi. 
Do gry wrócą na początku czerwca. Ich pierwszym przeciwnikiem będzie Odra Opole, a mecz odbę-
dzie się w Radomiu.

AU T O P R O M O C J A

23. kolejka (4 czerwca, godz. 18.10) Ra-
domiak Radom – Odra Opole
24. kolejka (7 czerwca, godz. 17) Sande-
cja Nowy Sącz – Radomiak Radom
25. kolejka (13 czerwca, godz. 12.10) Ra-
domiak Radom – Chrobry Głogów 
26. kolejka (17 czerwca) Zagłębie Sos-
nowiec – Radomiak Radom
27. kolejka (21 czerwca) Radomiak Ra-
dom – Chojniczanka Chojnice
28. kolejka (28 czerwca) Stal Mielec 
– Radomiak Radom
29. kolejka (1 lipca) Radomiak Radom 
– Wigry Suwałki 
30. kolejka (5 lipca) Podbeskidzie Biel-
sko-Biała – Radomiak Radom
31. kolejka (12 lipca) Radomiak Radom 
– Olimpia Grudziądz
32. kolejka (16 lipca) Bruk-Bet Termalica 
Nieciecza – Radomiak Radom
33. kolejka (19 lipca) Radomiak Radom 
– Miedź Legnica 
34. kolejka (25 lipca) Puszcza Niepoło-
mice – Radomiak Radom
Baraże (półfinał) – 28 lipca
Baraże (finał) – 31 lipca

RAMOWY TERMINARZ POZOSTAŁYCH MECZÓW 
FORTUNA 1. LIGI W SEZONIE 2019/20
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Ze Sławomirem Stempniewskim, 

prezesem Radomiaka Radom 

o aktualnej sytuacji w klubie 

rozmawia Michał Nowak.

Dużo i głośno w ostatnim czasie o Radomia-
ku w mediach, nie tylko lokalnych, ale też 
ogólnopolskich. Zacznijmy od tematu licen-
cji na przyszły sezon. Jest się o co martwić?

– Temat licencji wraca jak mantra. Co 
roku ten sam problem jest podnoszo-
ny przez jakąś grupę hejterów. Mówiąc 
wprost – niektórzy patrzą, jak tu wbić 
szpilkę w Radomiaka i pewnie cieszyli-
by się, gdyby klub się wyłożył. Spokojnie, 
licencję dostaniemy; nie będzie z tym 
problemu. Oczywiście, mając z tyłu głowy 
świadomość, że infrastruktura jest w tej 
chwili największym kłopotem. Wiemy, że 
mimo pandemii i tych wszystkich proble-
mów, które nas dotknęły, stadion powsta-
je zgodnie z harmonogramem. Firma, 
która się tego podjęła, prężnie działa, tak 
że jest duża nadzieja, że zrobią na czas.

Ale dużo mówiło się w ostatnim czasie 
o zaległych wynagrodzeniach. Że to może być 
główny problem.

– No tak, ale tego problemu nie ma. 
Wszystko zostało załatwione. Zresztą 
miejmy świadomość, że pandemia do-
tknęła wiele gałęzi gospodarki. Walnęła 
również w te sektory, w których ja jestem 
aktywny, a więc w turystykę, hotelarstwo. 
Nie ukrywam, że trzeba było przykucnąć 
przez chwilę i zebrać siły. Ale nie było 
nigdy zagrożenia, jeśli chodzi o sprawy 
finansowe. To wszystko już zostało za-
łatwione. Kończymy wszystkie sprawy 
związane z finansami; nie ma żadnych 
zaległości za zeszły rok. Wypłaty zawod-
ników są na bieżąco.

Jak wiemy, koronawirus wywrócił do góry 
nogami sport w kraju i na świecie. Ostatecz-
nie wracacie do rozgrywek Fortuna 
1. Ligi po przerwie. Miasto jednak nie wypła-
ci wam stu procent stypendiów. Czy udało się 
porozumieć z piłkarzami w sprawie obniżek 
kontraktów w tym sezonie?

– Tak. Tu chwała zawodnikom. Na-
prawdę wykazali się bardzo dużym zrozu-
mieniem i przystali na to, żeby o połowę 
ograniczyć wypłaty.

Czy wiadomo już, w jaki sposób miasto 
wesprze klub?

– Zdaje się, że te decyzje dopiero 
przed nami. Natomiast z wywiadu pana 
prezydenta dowiedziałem się, że będzie-
my traktowani, że się tak wyrażę, flago-
wo. Razem z Czarnymi będziemy trakto-
wani ekstraordynaryjnie w tych trudnych 
czasach.

Czy te 80 proc. dotychczasowego finanso-
wania, o których mówił prezydent, to dużo 
czy mało?

– Wiemy, że koronawirus wywrócił 

świat sportu do góry nogami i pewnie 
już nie wróci to wszystko na stare tory. 
Będzie to pewnie taki rodzaj katharsis 
i przemodelowania sposobu myślenia. 
Wszyscy, zawodnicy też, mają tego świa-
domość – że po prostu trzeba się pogo-
dzić z tym, że będą cięcia. Myślę, że prze-
waga klubów mocno stojących finansowo 
jeszcze się zwiększy nad tymi średniaka-
mi. Nic na to nie poradzimy. Tak krawiec 
kraje, jak mu materii staje.

Prezydent Radosław Witkowski w wywiadzie 
dla „Przeglądu Sportowego” powiedział: 
„15 tysięcy złotych miesięczne netto dla 
piłkarza pierwszoligowego klubu uważam za 
skandal”. Jak się pan do tego odniesie?

– Mocne słowa. Jak przeczytałem ten 
wywiad, to z początku byłem trochę za-
skoczony. Ale przemyślałem sprawę i to 
brzmi bardzo zdroworozsądkowo.

Czy więc te zarobki do tej pory były zbyt 
wysokie?

– To powszechna opinia, która krąży 
w polskiej piłce. Generalne odczucie jest 
takie, że kontrakty w pierwszej lidze są 
za wysokie. To prawa rynkowe, które na-
pędzają koniunkturę. Wydaje mi się, że 
teraz koniunktura troszkę spadnie i za-
robki będą urealnione.

Zapytam o rezerwy Radomiaka, które wygrały 
grupę południową czwartej ligi. Macie prawo 
gry w barażu o awans do trzeciej ligi. Nie 
wiadomo jednak, czy do tych baraży dojdzie. 
Kiedy będzie wiadomo, co dalej? Czy chcecie 
awansować? Bo pojawiały się opinie, że nie.

– Wierutna bzdura. Oczywiście, że 
chcemy awansować. Po to zresztą zo-
stał stworzony zespół rezerw, żeby nasi 

zawodnicy się ogrywali. Pierwszy zespół 
traktowany jest priorytetowo i możli-
wość ogrywania młodych zawodników 
w naszych rezerwach to supersprawa. 
Zdobywają bezcenne doświadczenia. Do-
świadczenie uczy, że ten rozstęp dwóch 
lig między pierwszym a drugim zespołem 
jest optymalny. Młody człowiek, który 
będzie się ogrywał w trzeciej lidze, będzie 
miał dużo lepiej od strony piłkarskiej, 
niż w czwartej. Mówiąc wprost – pewnie 
mniej brutalna jest ta trzecia liga i więcej 
jest, że się tak wyrażę, piłki w piłce. Oczy-
wiście, że chcemy awansować... Mamy 
nadzieję, że się to powiedzie i że wygra-
my baraż z Drukarzem Warszawa. Miej-
my jednak świadomość, że potrzebna jest 
jeszcze decyzja zarządu Mazowieckiego 
Związku Piłki Nożnej, bo do tej pory jest 
to decyzja prezydium, która sugeruje za-
rządowi takie rozwiązanie.

Przed nami końcówka sezonu Fortuna 
1. Ligi. Dość długi finisz, bo przez niemal 
dwa miesiące rozegracie 12 kolejek plus 
ewentualne baraże. Pierwszy raz jest taka 
sytuacja, że rozgrywki zostały przerwane na 
kilka tygodni. Teraz wracacie i tak naprawdę 
potrzebny jest kolejny okres przygotowawczy. 
Ciężko się odnaleźć w takiej sytuacji?

– Czy ciężko się odnaleźć? Pewnie 
nie, bo trener dobrze wie, co robić, żeby 
przygotować zespół. Na pewno jest to 
sytuacja nowa, dziwna, niezbadana. In-
tensywność gry będzie pewnie wpływała 
na lepszą jakość zespołów, które mają 
mocniejszą i dłuższą ławkę rezerwowych.

Cel pozostaje niezmienny na ten sezon?
– Nie pompujemy balonika, ale cel 

oczywiście niezmienny.

Licencja
bez problemu

R E K L A M A

„Zapadła decyzja, że mistrzem połu-
dniowej grupy czwartej ligi został Rado-
miak II Radom. To właśnie ten zespół 
będzie miał ewentualną możliwość gry 
w barażach o trzecią ligę. Przypomnij-
my, że mistrzem grupy północnej został 
Drukarz Warszawa. Jeśli dojdzie do 
meczów barażowych tych drużyn, to po-
jedynki odbędą się w końcówce czerw-
ca” – informuje Mazowiecki Związek 
Piłki Nożnej, delegatura Radom.

D r u g i  z e s p ó ł  R a d o m i a k a  p o 
15 meczach zgromadził na swoim koncie 
32 punkty. Tyle samo co drugi MKS Pia-
seczno i trzecia Błonianka Błonie. „Zie-
loni” mieli jednak lepszy bilans spotkań 
bezpośrednich.

Rezerwy Radomiaka wznowiły tre-
ningi w środę, 13 maja. Tego dnia pił-
karze spotkali się na zajęciach po raz 
pierwszy od ponad dwóch miesięcy.

– Widać, że zawodnikom brakowało 
piłki, ruchu na świeżym powietrzu. Rea-

lizowali treningi indywidualne, natomiast 
na pewno nie jest to, co praca z piłką, tym 
bardziej wykonana w grupie – mówi Ja-
rosław Czupryn, trener rezerw radomian.

Tymczasem wiele klubów z regionu 
radomskiego podpisało się pod petycją, 
aby w niższych ligach odwołać mecze 
barażowe. „Chodzi tutaj o pojedynki wi-
cemistrzów w Campeon.pl Lidze Okrę-
gowej, Pineks Klasy A oraz Nice Sport 
2, klasy B. Decyzje ostateczne podejmo-
wać będzie zarząd MZPN, ale jest zielo-
ne światło, aby tak się stało” – czytamy 
w komunikacie związku.

W przyszłym sezonie zostanie też 
przeprowadzona reorganizacja czwar-
tej ligi, aby ostatecznie w przyszłości 
nie dochodziło już do barażów o trzecią 
ligę. Jednak cały projekt uchwały pod-
dany zostanie pod głosowanie zarządu 
mazowieckiego ZPN.

MN

Wygrali grupę
Rezerwy Radomiaka Radom wygrały grupę południową mazowieckiej 
czwartej ligi. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej zakończył definitywnie 
sezon w rozgrywkach od czwartej ligi w dół.

Trzej pierwsi zawodnicy mają ważne 
kontrakty z radomskim klubem. Dla Mi-
chała Kędzierskiego sezon 2019/2020 był 
powrotem do Radomia. Rozgrywający 
bronił barw „Wojskowych” w sezonach 
2013/2014, 2014/2015 i 2016/2017. Ubie-
gły rok w siatkarskiej PlusLidze popular-
ny „Kędzior” może zaliczyć do udanych. 
25-letni zawodnik zaliczał bardzo dobre 
występy w drugiej części rundy zasadni-
czej, gdzie wygrał rywalizację o miano 
pierwszego rozgrywającego z Dejanem 
Vinciciem. Michał Kędzierski wystąpił 
łącznie w ostatnim sezonie w 23 me-
czach, zdobywając dla swojego zespołu 
16 punktów. Dla Mateusza Masłowskie-
go i Bartosza Firszta sezon 2019/2020 był 
natomiast pierwszym w barwach Cerradu 
Enei Czarnych Radom. Mateusz Masłow-
ski do drużyny „Wojskowych” przeniósł 
się z Asseco Resovii Rzeszów. Popularny 
„Masło” wystąpił w 21 meczach w zespo-
le z Radomia, na które złożyły się rów-
nież 73 rozegrane sety.

Bartosz Firszt do Cerradu Enei Czar-
nych Radom przyszedł z pierwszoli-
gowego BBTS-u Bielska-Biała, z któ-
rym w rozgrywkach 2018/2019 zajął 5. 
miejsce na zapleczu PlusLigi. Młody 
przyjmujący w ostatnim sezonie w bar-
wach radomian zapisał na swoje konto 
23 występy, na które złożyły się 54 sety 
i 40 zdobytych punktów. Najwięcej 
„oczek” – 8 dla zespołu „Wojskowych” 
zdobył w meczu przeciwko Grupie Azo-
ty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Tymczasem Karol Butryn po jed-
nym sezonie opuszcza radomski klub. 

26-letni siatkarz do Radomia trafił 
z GKS-u Katowice. W barwach dru-
żyny „Wojskowych” zanotował zna-
komity sezon. Rozegrał 23 mecze 
i był najlepiej punktującym zawodni-
kiem swojego zespołu w rozgrywkach 
2019/2020 w PlusLidze. Ponadto w ran-
kingu najlepiej atakujących całej PlusLi-
gi, z dorobkiem 365 punktów, uplasował 
się na drugim miejscu. W posezonowym 
głosowaniu radomscy kibice również go 
docenili, wybierając najbardziej war-
tościowym zawodnikiem Cerradu Enei 
Czarnych w minionych rozgrywkach. 
Butryn w sezonie 2019/20 pięciokrotnie 
był wybierany MVP spotkań PlusLigi. 
Najwięcej punktów – 34 atakujący zdo-
był w meczu w Suwałkach. Butryn Ra-
dom zamienia na Rzeszów. W sezonie 
2020/21 będzie występował w Asseco 
Resovii.

Obecnie kadra Cerradu Enei Czar-
nych Radom liczy pięciu zawodników. 
W ostatnim czasie klub przedłużył kon-
trakty z Michałem Ostrowskim i Bartło-
miejem Grzechnikiem – wychowankami 
radomskiego zespołu występującymi na 
pozycji środkowych.

Obecna kadra Cerradu Enei Czar-
nych Radom na sezon 2020/2021

Rozgrywający: Michał Kędzierski
Środkowi: Bartłomiej Grzechnik, 

Michał Ostrowski
Przyjmujący: Bartosz Firszt
Libero: Mateusz Masłowski

MN

Trzech zostaje,
jeden odchodzi 

Michał Kędzierski, Mateusz Masłowski i Bartosz Firszt będą nadal 
występować w Cerradzie Enei Czarnych Radom. Odchodzi natomiast 
Karol Butryn.
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