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Chopin na początek
Chopin, Elgar, Czajkowski, a przy
fortepianie Michał Drewnowski
– w niedzielę, 21 czerwca Radomska Orkiestra Kameralna zainauguruje cykl „Lato z ROK-iem”.
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NAKŁAD 10 000

Rozsmakuj się w Radomiu
Zdjęcia: Szymon Wykrota

str. 2

Medycyna
w odwrocie
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny nie przeprowadzi
w tym roku rekrutacji na kierunek lekarski. Taka jest decyzja
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.

RADOM
FOOD FEST

str. 3

WYGRAJ
DOFINANSOWANIE
I ZAŁÓŻ ŻŁOBEK
LUB KLUB DZIECIĘCY!
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ!
Czytaj na str.

UWAGA CZYTELNICY
Kolejne wydanie
„7 Dni” – w piątek,
3 lipca 2020 r.

Jeszcze tylko dziś i jutro (piątek, 19 czerwca i sobota, 20 czerwca) można wziąć udział w Radom Food Fest.
Piąta już edycja najpyszniejszego w Radomiu festiwalu trwa od poniedziałku, a rozsmakować się możecie,
jak zawsze, w przepysznych przystawkach, doskonałych daniach głównych i znakomitych deserach.
To prawdziwa kulinarna uczta, a każda z 21 restauracji i kawiarni, które biorą udział w organizowanym
przez Radomską Grupę Mediową festiwalu, dołożyła starań, aby Was zachwycić i zadowolić.
str. 6-7
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ŚWIEŻE PRODUKTY OD REGIONALNYCH PRODUCENTÓW,

OGROMNY WYBÓR ODZIEŻY, BUTÓW, TOREBEK I DODATKÓW
MEBLE I DODATKI DO WNĘTRZ
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ro s o za rasza
„Wystawa interwencyjna 2020” i „29. ćwiczenia ceroplastyczne” to dwie
nowe ekspozycje, które można oglądać w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
Także orońskie CRP wraca po pandemicznej przerwie do w miarę normalnej
pracy. W Muzeum Rzeźby Współczesnej
i w Galerii Oranżeria czynna jest „#WYSTAWAINTERWENCYJNA2020”. Ekspozycja ze zbiorów CRP gromadzi prace
blisko 30 autorów rzeźby współczesnej,
a jej tematem są przedstawienia kondycji
ludzkiej w rzeźbie współczesnej – od doświadczenia wszechstronnej katastrofy po
nadzieję na przetrwanie i ocalenie.
Z kolei w Ga ler i i K aplica moż na
oglądać wystawę Małgorzaty Mirgi-Tas
„29. ćwiczenia ceroplastyczne”. W lipcu
1942 roku niemieccy żandarmi wraz z polskimi policjantami rozstrzelali w lesie niedaleko Borzęcina Dolnego 29-osobową
grupę Romów i Romek, w której było po-

nad 20 dzieci. 70 lat później na Cygańskich
Górkach – jak od czasu zbrodni okoliczni
mieszkańcy nazywali ten teren – romska
rzeźbiarka, Małgorzata Mirga-Tas, wzniosła wykonany z drewna pomnik. Cztery
lata później, wiosną 2016 roku, niewykryci
do dziś sprawcy zniszczyli monument. Na
orońską wystawę składają się woskowe
odlewy okaleczonych w 2016 roku postaci
i części uszkodzonego epitafium. Artystka
nie próbuje przywrócić pierwotnego wyglądu pomnika i rzeźb sprzed zniszczenia,
nie scala okaleczonych postaci w całość.
Odwrotnie: pielęgnuje rany, podkreślając
fragmentaryczność, kruchość i prekarność
szczątków.
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or o ra ia
otworz estiwa
Jan Hussakowski wygrał, organizowany przez Teatr Powszechny, konkurs dla
młodych reżyserów. Zmierzy się z „Pornografią”Witolda Gombrowicza.

Fot. facebook

rodowy Festiwal Gombrowiczowski
już 10 października” – czytamy na
stronie teatru. – „Gratulujemy zwycięzcy, z niecierpliwością czekamy
na efekt jego pracy. Próby spektaklu zaczną się niebawem, a my już
dziś zapraszamy na premierę oraz
do obejrzenia wszystkich spektakli
XIV MFG”.
Jan Hussakowski jest absolwentem
Wydziału Aktorskiego wrocławskiej
filii Akademii Sztuk Teatralnych
w K rakowie i studentem V roku
reżyserii na Akademii Teatralnej
w Warszawie. Reżyserował w teatrach w Krakowie, Toruniu, Lublinie i Opolu. Spektakl „Reality Show(s)
Kabaret o Rzeczach Strasznych” zrealizowany w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu został uhonorowany wieloma
nagrodami na Festiwalu m-Teatr Konfrontacje Młodych w Koszalinie w 2019 roku.
Przypomnijmy: pokłosiem pierwszego konkursu był spektakl „Ferdydurke”
w reżyserii Aliny Moś-Kerger. Przedstawienie zostało dostrzeżone i docenione
przez krytyków teatralnych w całej Polsce.
Zostało uhonorowane zespołową nagrodą
aktorską na XIII Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim i nagrodą za
reżyserię na 44. Opolskich Konfrontacjach
Teatralnych – Klasyka Żywa.

To była druga edycja konkursu dla młodych reżyserów na koncepcję wystawienia
adaptacji scenicznej wybranego tekstu
Gombrowicza. Celem ry walizacji jest
wspieranie promocji młodych, popularyzowanie twórczości i pogłębianie analizy
utworów Witolda Gombrowicza, a także
kontynuacja i wzbogacanie dorobku Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.
Swoje pomysły młodzi mogli składać do
końca kwietnia. Teraz jury, pod przewodnictwem Małgorzaty Potockiej, dyrektor
Teatru Powszechnego, wyłoniło zwycięzcę. „Autorem zwycięskiej koncepcji jest
Jan Hussakowski, który wyreżyseruje
spektakl »Pornografia«. Premiera przedstawienia zainauguruje XIV Międzyna-
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Powszechny
wraca
Spektaklem „Seks dla opornych” Teatr Powszechny wraca w piątek, 19 czerwca po
przerwie spowodowanej koronawirusem.
Teatr zaprasza na Scenę Kameralną. 19, 20 i 21 czerwca wystawiony
zostanie „Seks dla opornych”, a 26,
27 i 28 czerwca – „Shirley Valentine”.
W ogóle piątek, 19 czerwca może być
w teatrze dniem wyjątkowym. „Pamiętajcie, że kiedy ogłoszą otwarcie Instytucji
Kultury to pierwszego dnia Teatr przez
cały dzień będzie otwarty i czekał na
spotkanie z Wami. Aktorzy będą śpiewać
piosenki z ulubionych spektakli, a w foyer będzie czekał na Was bufet z winem,
kawą i ciasteczkami’ – pisała na początku
maja w liście do widzów dyrektor Teatru
Powszechnego Małgorzata Potocka.
Czerwcowe przedstawienia będą
grane z zachowaniem obowiązującego
reżimu sanitarnego – na terenie teatru
trzeba nosić maseczkę, a na widowni
może być zajęta tylko połowa miejsc.
Ponadto teatr informuje, że będące
w repertuarze spektakle z okresu, kiedy
placówka była zamknięta, zostaną wznowione w nowym sezonie – od września.
Wszystkie kupione wcześniej bilety będą
ważne do grudnia. Biuro Obsługi Widzów
prosi o wybór terminu i kontakt w celu
przebukowania biletów, kiedy już repertuar na wrzesień czy październik będzie
dostępny na stronie www.teatr.radom.pl.
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Ruszył
nabór filmów
Do 29 czerwca można zgłaszać prace do
konkursu głównego i konkursu filmów
odrzutowych „Hyde park” w ramach tegorocznych 13. Ogólnopolskich Spotkań
Filmowych „Kameralne Lato”.
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Chopin, Elgar, Czajkowski, a przy fortepianie Michał Drewnowski
– w niedzielę, 21 czerwca Radomska Orkiestra Kameralna zainauguruje
cykl „Lato z ROK-iem”.

Radomska Orkiestra Kameralna powraca po długiej przerwie – z koncertem na powitanie lata. – Zapraszamy
państwa serdecznie. Gra dla was po tak
długiej przerwie to będzie dla nas niezwykły czas – mówi Agnieszka Stanicka
z ROK. – Zachęcamy do odwiedzenia
sali koncertowej bez żadnych obaw.
Opracowaliśmy całą procedurę dla państwa bezpieczeństwa zarówno przed,
jak i podczas koncertu. Stworzyliśmy aż
10 punktów do dezynfekcji rąk. Dzięki
bardzo dużej przestrzeni zarówno foyer,
jak i sali koncertowej jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednie, bezpieczne
odstępy na widowni i poza nią. Zapewniamy, że obecność na naszym koncercie podniesie zdecydowanie poziom
endorfin i zaopatrzy państwa w pokłady dobrej energii na wiele tygodni. Dla
naszego wspólnego komfortu proszę nie
zapomnieć o maseczkach.
21 czerwca z Radomską Orkiestrą Kameralną wystąpi wybitny pianista Michał
Drewnowski – wychowanek Akademii
Muzycznej w Łodzi w klasie prof. Marka
Drewnowskiego i Konserwatorium Muzycznego w Genewie, laureat wielu krajowych i zagranicznych nagród. Koncertuje jako solista i kameralista w Polsce,
Włoszech, Francji, Szwajcarii, Luksemburgu, Belgii, Bułgarii, Anglii, Austrii,
Czechach, Finlandii, Danii i w Niemczech. W latach 2000-2002 występował
w Teatrze Nowym w Warszawie jako
aktor-pianista w przedstawieniu Adama
Hanuszkiewicza „Chopin, jego życie, jego
miłość, jego muzyka...” w roli tytułowej.
Podczas koncertu Michał Drewnowski
wykona Koncert fortepianowy e-moll
op. 11 Fryderyka Chopina. Utwór powstał w 1830 roku i jest ostatnim dziełem mistrza napisanym i wykonanym na
polskiej ziemi. To drugi koncert fortepianowy Chopina; wydaje się być napisany pewniejszą już ręką i uchem bardziej
doświadczonym niż koncert f-moll.

Kolejnym utworem, który zabrzmi ze
sceny, będzie Serenada na smyczki op.
20 Edwarda Elgara (1857-1934) napisana w 1892 roku, niedługo przed poślubieniem przez kompozytora Caroline
Alice. Była to ukochana Elgara, na którą mógł liczyć w trudnych chwilach. Ta
dojrzała miłość została odzwierciedlona
w pełnej wdzięku i elegancji serenadzie.
– Koncert inaugurujący „Lato z ROKiem” pełen będzie pięknych i romantycznych melodii, które pozwolą nam
w radosnych nastrojach rozpocząć świętowanie lata. Oprócz wspomnianych już
utworów Radomska Orkiestra Kameralna wykona najpiękniejsze fragmenty
romantycznych serenad Mieczysława
Karłowicza, Antonina Dvoráka i Piotra
Czajkowskiego – wylicza Agnieszka Sta-

nicka. – Serdecznie zapraszamy na ten
wyjątkowy i romantyczny koncert, który
będzie idealnym wstępem do nadchodzącej Nocy Kupały.
Początek koncertu w sali ROK o godz.
18. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie ROK i online na portalu biletyna.pl.
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BEZPŁATNY TYGODNIK DLA RADOMIA I REGIONU
Radom, ul. Okulickiego 39; II p.; tel. 48 360 25 25
Reklama „7 Dni”, Radio Rekord, CoZaDzień.pl, TV Dami
RadomLed – ekrany ledowe, 875 tablic reklamowych
w windach i na klatkach schodowych: tel. 519 119 513,
reklama@radiorekord.pl

T Y G O D N I K

P.o. redaktora naczelnego Radomskiej Grupy Mediowej: Milena Majewska
Kierownik redakcji: Iwona Kaczmarska
Dziennikarze: Roksana Chalabry, Adam Hildebrandt, Katarzyna Kurek, Maciej Kwiatkowski,
Michał Nowak, Dariusz Osiej, Katarzyna Skowron, Paweł Sochalski
Projekt graficzny: 7 Dni
Nakład: 10 tys. egzemplarzy
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
Wydawca: Radomska Grupa Mediowa Sp. z o.o., ul. Okulickiego 39, 26–600 Radom

Druk: PRINT PACK GROUP Sp. z o.o.; Kamień, ul. Radomska 2, 26-800 Białobrzegi

ISSN 1895–8451

„Warto podkreślić, że Kameralne Lato
jest platformą do gorących i szczerych
dyskusji. W Konkursie Głównym zawsze
prezentowane są filmy, które budzą emocje, rodzą pytania i nigdy nie pozostawiają
widza obojętnym” – piszą organizatorzy.
Jak co roku twórcy mogą zgłaszać
wszelkie formy i gatunki filmowe, trwające
nie więcej niż 40 minut, wyprodukowane
po 1 stycznia 2019 roku. Autorami filmów
mogą być zawodowi filmowcy, studenci
i absolwenci szkół artystycznych, a także
artyści tworzący poza głównym obiegiem
produkcji i dystrybucji audiowizualnej.
W jury oceniającym filmy w tym roku
edycji zasiądą „wysokiej klasy profesjonaliści związani z branżą filmową”.
Nagrodą główną, przypomnijmy,
jest – przyznawany od 2013 roku – Złoty
Łucznik, Nagroda Prezydenta Miasta
Radomia w wysokości 10 tys. zł.
Z kolei Konkurs Filmów Odrzutowych „Hyde Park” to miejsce dla filmów
nieoczywistych, szalonych i eksperymentalnych. Filmów, które wykraczają
poza „gatunkowe szuflady”. „Do tego
konkursu, zgodnie z powiedzeniem:
»Sky is the limit«, każdy może zgłosić
swój film. Jedynym ograniczeniem jest
czas jego trwania – nie może być dłuższy
niż 15 minut” – zachęcają organizatorzy.
Zgłoszenia można przesyłać drogą
elektroniczną do 29 czerwca. Szczegółowe informacje o wymogach formalnych
i procedurze zgłoszeniowej znajdują się
w regulaminach poszczególnych konkursów dostępnych w serwisie internetowym festiwalu: www.kameralnelato.pl.
W tym roku Kameralne Lato zaplanowano między 9 a 15 sierpnia.

o i
a ocz te

Fot. archiwum cozadzien.pl
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Fot. materiały ROK
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Place zabaw
zamknięte
W Radomiu zamknięte są place zabaw
i siłownie zewnętrzne.

KO

Coraz więcej
zakażeń
Ponad 860 przypadków zakażenia SARS-CoV-2 odnotował sanepid w Radomiu
i powiecie radomskim od początku
epidemii.
Od ponad dwóch tygodni z koronawirusem zmaga się miejski żłobek
przy ul. PCK. Liczba zakażonych
wzrosła tam w ostatnich dniach do 27.
A problem pojawił się 31 maja, kiedy
to u jednej z pracownic podejrzewano
chorobę. Kobieta miała kontakt z mężem, u którego zakażenie stwierdzono. W sumie zakażonych jest czworo
pracowników placówki. Wśród nich
kierowniczka. Pierwszy test był ujemny.
Jednak kiedy kobieta poczuła się
gorzej, wykonano drugi test. Ten był już
dodatni. Ponadto sanepid potwierdził
obecność koronawirusa u 12 dzieci ze
żłobka i u 11 rodziców.
Żłobek od momentu zgłoszenia
pierwszego przypadku zakażenia został
zamknięty do odwołania.
W środę Janusz Kalinowski z zespołu
prasowego magistratu poinformował,
że z powodu zakażenia koronawirusem
jednej z pracownic Publicznego Przedszkola nr 15 przy ul. Kusocińskiego
placówka została zamknięta. Zamknięte
zostało także Publiczne Przedszkole
nr 14, gdzie potwierdzono zakażenie
u jednego z dzieci.
W poniedziałek w przedszkolu
przybywało dziewięcioro dzieci, ale od
wtorku nie były przyjmowane.
Zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono również u dwóch pracowników
radomskiego oddziału ZUS. – Nie byli
to pracownicy, którzy mieli jakikolwiek
kontakt z klientami ZUS-u, z osobami
z zewnątrz – zastrzega Piotr Olewiński,
regionalny rzecznik ZUS. – 26 pracowników zostało skierowanych na
kwarantannę.
Z danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wynika, że w Radomiu i powiecie radomskim do środy
było 867 przypadków zakażenia patogenem, z czego 11 w ciągu ostatniej doby.
W szpitalach przebywało 118 chorych
na COVID-19. Od początku pandemii
zmarło w mieście i powiecie 58 osób.
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Medycyna
w odwrocie

„Czternastka”
inaczej
Od soboty, 27 czerwca zmieni się, na stałe,
trasa linii 14.
Jak informuje Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji, korekta trasy linii
14 zostanie wprowadzona na wniosek
mieszkańców ul. Małęczyńskiej, a także
pracowników firm i instytucji zlokalizowanych przy ul. Małęczyńskiej, Wrocławskiej
i Chorzowskiej. Dwie pierwsze ulice do tej
pory w ogóle nie były obsługiwane przez
komunikację miejską, ul. Chorzowską zaś
były wykonywane wyłącznie wybrane kursy
linii 14. Wprowadzenie zmian w północnej
części Dzierzkowa umożliwiła zakończona
niedawno przebudowa ul. Małęczyńskiej.
Nowe przystanki dla „czternastki” są
tylko na żądanie.
Z powodu zmiany trasy będzie również
skorygowany rozkład jazdy linii 14 (od
27 czerwca do 28 sierpnia 2020 roku
będzie obowiązywał rozkład wakacyjny).

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny nie przeprowadzi w tym
roku rekrutacji na kierunek lekarski. Taka jest decyzja Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Ci, którzy już studiują medycynę na UTH, będą
mogli kontynuować naukę.
 KA A
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„W związku z negatywną oceną programową wyrażoną w 2019 roku przez Polską
Komisję Akredytacyjną – w ramach limitu
przyjęć na kierunek lekarski na rok akademicki 2020/2021 nie przewidziano miejsc
dla radomskiej Uczelni” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – „Oznacza to, że w tym
roku Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny nie będzie prowadził rekrutacji
studentów na kierunek lekarski na pierwszy rok studiów i nie uruchomi nowego
cyklu kształcenia w roku 2020/2021”.
Dotychczasowi studenci kierunku lekarskiego będą mogli kontynuować naukę. Przy tym MNiSW, które cały czas
monitoruje sytuację na UTH, wymaga
podjęcia lub kontynuowania intensywnych działań naprawczych. Na początku
czerwca doszło do spotkania sekretarza
stanu w MNiSW – prof. Wojciecha Maksymowicza z przedstawicielami władz radomskiej uczelni, miasta, a także dyrekcją
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego
w Radomiu i studentami. Prof. Maksymowicz poinformował, że uniwersytet musi
udowodnić, iż kształcenie na prowadzonych dotychczas cyklach kierunku lekarskiego przebiega i będzie przebiegało
prawidłowo.
Przypomnijmy: kierunek lekarski działa
na UTH od trzech lat. Czarne chmury nad
medycyną zawisły w październiku ubiegłego roku, po negatywnej ocenie Polskiej
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Miejski
pośredniak?
Fot. archiwum cozadzien.pl

„Pragnąc zapewnić naszym mieszkańcom maksymalną ochronę przeciw
zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 podczas korzystania z placów
zabaw oraz siłowni zewnętrznych wystąpiliśmy do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu
z prośbą o wytyczne w sprawie zasad
reżimu sanitarnego, w którym miejsca te
mogłyby funkcjonować” – czytamy w komunikacie ZUK-u. – „W odpowiedzi
PPIS informuje nas, iż do chwili obecnej
brak jest wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w tej materii. W związku z tym mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo
naszych mieszkańców place zabaw oraz
siłownie zewnętrzne nadal pozostaną
zamknięte. Jednakże będziemy analizować i weryfikować aktualny stan prawny
oraz wytyczne Głównego Inspektora
Sanitarnego i jeżeli zajdą jakiekolwiek
zmiany w tej sprawie będziemy reagować na bieżąco”.
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Komisji Akredytacyjnej. PKA stwierdziła,
że kierunek nie spełnia kryteriów w zakresie zajęć m.in. z fizjologii, anatomii prawidłowej, histologii czy chemii. Zdaniem
PKA „nie zostały osiągnięte efekty kształcenia”, bo studentom nie zapewniono dostępu do prosektorium i odpowiedniego
wyposażenia. Wówczas rektor UTH prof.
Zbigniew Łukasik odpierał te zarzuty i tłumaczył, że „władze wiedziały, jakim potencjałem dysponuje radomska uczelnia”.
W połowie marca Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło postępowanie w sprawie odebrania UTH
uprawnień do prowadzenia kierunku lekarskiego. Uczelnia przesłała do resortu
stosowne wyjaśnienia – jakie działania

naprawcze zostały podjęte od ostatniej
wizytacji ministerialnej. – Mamy na swoim
koncie inwestycje, które trwają i które pochłonęły ogromne pieniądze, i jeszcze będą
kosztować nas i ministerstwo. Szkoda, żeby
to wszystko uległo zmarnowaniu. Mamy
wzmocnienia kadrowe; rektor rozpisał
konkursy profesorskie – wyjaśniał wtedy
prof. Dariusz Trześniowski, rzecznik UTH.
W połowie maja uniwersytet rozpoczął
elektroniczną rekrutację na studia, także
na medycynę; zainteresowanie było duże.
A pod koniec maja Ministerstwo Zdrowia
opublikowało limity przyjęć na kierunki
lekarskie dla poszczególnych szkół wyższych w Polsce. Wśród 21 uczelni na liście
nie znalazł się radomski uniwersytet.
REKLA MA

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności
w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020r. realizuje zadanie
publiczne pod nazwą „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na
terenie Gminy Miasta Radomia.” Projekt jest adresowany do grupy
20 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat.
Celem zadania jest poprawa funkcjonowania społecznego
i emocjonalnego grupy dzieci i młodzieży biorących udział
w zajęciach organizowanych w świetlicy RTD, korygowanie
zaburzonych zachowań i stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju
oraz zaproponowanie alternatywnej, atrakcyjnej i bezpiecznej formy
spędzania wolnego czasu poza szkołą.
Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Miasta Radomia.

Czy Radom będzie miał swój urząd pracy?
Prezydent Radosław Witkowski zapowiada projekt uchwały w tej sprawie.
Powiatowy Urząd Pracy, choć służy
pomocą bezrobotnym zarówno z powiatu
radomskiego, jak i z miasta, de facto jest
instytucją powiatową. – Rozpoczynamy
działania zmierzające do powołania
Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu – poinformował dziennikarzy prezydent. – Na najbliższą sesję rady miejskiej
skieruję projekt uchwały intencyjnej
w sprawie powołania Miejskiego Urzędu
Pracy. Mam nadzieję, że wszystkie siły
polityczne, którym na sercu leży pomoc
radomskim przedsiębiorcom, przychylą
się do tego wniosku i w ten sposób umożliwią wzmocnienie naszego programu
Bezpieczne Miejsca Pracy.
Witkowski przypomniał, że miasto
w 60 proc. finansuje działalność Powiatowego Urzędu Pracy, ale „nie ma
wpływu na to, jak PUP funkcjonuje”.
Kilka dni wcześniej starosta radomski
(PiS) rozwiązał umowę o pracę z długoletnim dyrektorem PUP-u Józefem Bakułą
(PSL), jako powód podając opieszałość
pośredniaka w rozpatrywaniu wniosków
przedsiębiorców o pomoc w ramach tarczy
antykryzysowej. Nie poczekał nawet na
opinię prezydenta Radomia, co powinien
zrobić, jako że pośredniak jest współfinansowany. Jednocześnie Waldemar Trelka na
stanowisko wicedyrektora odpowiedzialnego za tarczę powołał Sebastiana Murawskiego, który w PUP-ie pracował 15 lat
temu. Kiedy jego kolega z pracy – Andrzej
Kosztowniak został prezydentem, Murawski objął stanowisko dyrektora wydziału
funduszy unijnych magistratu.
– Nie ma naszej zgody na to, żeby Powiatowy Urząd Pracy trawiły konflikty
personalne – stwierdził prezydent Witkowski. – W tej chwili nie jest potrzebne
mnożenie stołków kadry zarządzającej,
lecz praca u podstaw. Tak, by wnioski
płynące od radomskich przedsiębiorców
były jak najszybciej rozpatrywane.
Miasto chce, by Miejski Urząd Pracy rozpoczął działalność od 1 stycznia 2021 roku.
Pomysł powołania osobnego pośredniaka dla Radomia liczy sobie już ponad
10 lat. Zorganizowania MUP-u chciał
prezydent Kosztowniak (PiS), kiedy
starosta Tadeusz Osiński, a potem Mirosław Ślifirczyk (obaj PSL) domagali się
łożenia na PUP więcej niż miasto było
skłonne wydać.

KK NIKA
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AKTUALNOŚCI

W naturalnym
krajobrazie

Wybuch na strzelnicy
Śledztwo w sprawie wybuchu prochu na strzelnicy przy ul. Gdyńskiej
prowadzi Prokuratura Rejonowa Radom-Zachód. Ranne zostały cztery
osoby, jedna zmarła.

Dwa zbiorniki retencyjne – na Szabasówce i cieku wodnym dopływającym do Gzówki wyremontowało Nadleśnictwo Radom. Dzięki nim łatwiejsze jest nie tylko przeciwdziałanie suszy i powodziom. Można tu obserwować m.in. łyski i rybitwy, bytują łabędzie i bobry.

– Nadleśnictwo Radom w ramach
ogólnopolskiego projektu „Zwiększanie
możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”
zrealizowało – z funduszy unijnych,
a konkretnie Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko – dwa zadania. To rozbudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych; jednego na Szabasówce w leśnictwie Łaziska, drugiego na
naturalnym cieku wodnym dopływającym
do Gzówki w leśnictwie Jedlnia – wylicza Edyta Nowicka, kierownik zespołu ds. promocji i mediów Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. – Celem programu była retencja
wód powierzchniowo-gruntowych, przy
jednoczesnym zachowaniu naturalnego krajobrazu. Ponadto stan urządzeń
hydrotechnicznych zagrażał dalszemu
funkcjonowaniu.
W leśnictwie Jedlnia, w gminie Pionki
znajduje się zbiornik Trzy Stawy. Nie tylko
odbudowano zaporę czołową na długości
85 m i wybudowano urządzenie piętrzące
dla istniejącego zbiornika. Powstał również nowy zbiornik o powierzchni lustra
wody 4,37 ha z zaporą o długości 219 m
i budowlą przelewową między zbiornikami w postaci pochylni dla ryb.
– Ze względu na występowanie w dolnym, tym istniejącym wcześniej, zbiorniku zatoczka łamliwego – rzadkiego
i chronionego „naturowego” gatunku
słodkowodnego ślimaka z rodziny zatoczkowatych oraz cennych zbiorowisk
roślin wodnych, nie prowadzono w nim
prac budowlanych poza remontem zapory – tłumaczy Edyta Nowicka.
Zbiornik górny podzielony jest na dwie
strefy – strefa o średniej głębokości 0,8 m
zapewnia bytowanie ryb, a strefa o średniej głębokości 0,6 m zapewnia lepsze warunki rozwoju dla płazów i tarliska dla ryb.
Drugi ze zbiorników położony jest
w leśnictwie Łaziska w gminie Orońsko.
Także w tym przypadku wyremontowano

strzał – mówi rzeczniczka prokuratury.
40-letni pracownik firmy Goliat Security w wyniku wybuchu doznał poparzeń
ok. 70 proc. powierzchni ciała. Tuż po
w ypadku został przetransportowany
śmigłowcem do szpitala w Krakowie.
Tam był utrzymywany w stanie śpiączki.
Zmarł 4 czerwca.
Prowadzone przez prokuraturę śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Grozi za to do trzech lat więzienia.

MM KK

Wrzu suszar
do o em i a

KA

Fot. Edyta Nowicka, archiwum Nadleśnictwa Radom

 IWONA KAC MA

Do w ybuchu na strzelnicy doszło
30 maja. – Podczas oddawania strzału
przez jednego z mężczyzn obserwujący
to zdarzenie i stojący w pobliżu zostali
poparzeni. Do eksplozji doszło po oddaniu strzału – tłumaczy prokurator Beata
Galas, rzecznik Prokuratury Okręgowej
w Radomiu.
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji. – W wyniku zdarzenia dwóch mężczyzn i kobieta, którzy
obecni byli w pomieszczeniu, doznali
oparzeń. Poważnych obrażeń ciała doznał również mężczyzna, który oddawał

zaporę czołową na długości 170 m i pogłębiono część czaszy akwenu. Zbiornik
został też rozbudowany we wschodniej
części – na powierzchni 1,5 ha.
– Przebudowa umożliwiła zgromadzenie i zatrzymanie większej ilości wody,
zapobiegła również dalszemu zamulaniu
zbiornika. Dodatkowo na środku zbiornika wybudowana została wyspa lęgowa
dla ptactwa wodnego – mówi rzeczniczka
RDLP. – Po wykonaniu prac remontowo-budowlanych powierzchnia lustra wody
przy zakładanym piętrzeniu wynosi prawie 13 ha i składa się zarówno z wód otwartych, jak i trzcinowisk oraz okresowo
zalewanych, nieużytkowanych olsów.
Jak twierdzi Edyta Nowicka, prace
przyczyniły się do zgromadzenia większej
ilości wód opadowych, spowolniły ich odpływ oraz podniosły poziom wód gruntowych na przyległych gruntach. Dzięki
temu polepszyły się warunki bytowania
zwierząt i roślin, które są ściśle związane
ze środowiskiem wodnym, oraz rosnącego w sąsiedztwie drzewostanu. A drzewa
w strefie bagiennej wokół zbiorników – ze
względu na duże znaczenie wodochronne – zostały pozostawione bez większej
ingerencji człowieka.

– Zbiorniki, szczególnie Trzy Stawy,
są chętnie odwiedzane, zwłaszcza przez
osoby interesujące się ornitologią i fotografią przyrodniczą. Choć ptaki są przyzwyczajone do obecności ludzi, leśnicy
apelują o ostrożność i właściwe zachowanie. Teraz wysiadują jaja i prowadzą
młode, a ich płoszenie może powodować straty w lęgach – ostrzega Edyta
Nowicka. – W Trzech Stawach nie można łowić ryb, wszelkie śmieci najlepiej
zabrać ze sobą, a psy należy trzymać na
smyczy. Warto też uszanować przyrodę
i zachować ciszę. Wtedy jest szansa na
obserwację łabędzi; ale nie należy ich
karmić. Mamy tu także kaczki krzyżówki, które uwielbiają szukać pokarmu na
przepławce, łyski, rybitwy, trzciniaki, jaskółki i wiele innych gatunków. W pobliżu bytują też bobry.
Modernizacja zbiorników przyczyniła się do wzrostu różnorodności flory
i fauny leśnej. Pozytywnie wpływa to na
warunki siedliskowe płazów, ryb, mięczaków i innych zwierząt związanych
ze środowiskiem wodnym. Zbiorniki
zwiększają też bazę żerową dla ptactwa i stanowią wodopój dla dzikich
zwierząt.

20 czerwonych pojemników, do których można wrzucać zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny nie większy niż 50 cm stanęło w różnych
punktach Radomia.
Pojemniki zostały kupione i będą obsługiwane przez firmę MB Recycling;
miasto za nie nie płaci. Projekt ma na
celu stworzenie mieszkańcom radomskich osiedli możliwości łatwego pozbycia się niebezpiecznych elektrycznych
śmieci. – System Elektryczne Śmieci to
nowoczesne, zintegrowane narzędzie,
które łączy w sobie smart technologię
z bezpieczeństwem. Każdy z pojemników ma opomiarowanie w ypełnienia
i dodatkowe zabezpieczenia chroniące
środow i sko pr zed
niebezpiecznymi
substancjami z elektroodpadów i baterii – wyjaśnia Bartłomiej Hajduk, prezes
MB Recycling.
Projekt będzie realizowany w Radomiu
przez cztery kolejne
lata. – Zaproponowane rozwiązanie ma
wiele zalet. Po pierwsze – system jest ogólnie dostępny. Duża liczba pojemników,
które zostaną ustawione w różnych częściach miasta, zapewni mieszkańcom wygodę. Nie będzie już trzeba odwozić zużytego sprzętu do PSZOK-u. Po drugie – firma
gwarantuje pełne bezpieczeństwo – mówi
wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

Do pojem n i ków moż na w r z uc ać
wszystkie zużyte sprzęty elektryczne
i elektroniczne, np. star y komputer,
suszarkę do włosów czy zepsute radio,
telefon oraz baterie i przenośne akumulatory. Ważne, aby wrzucany odpad
nie był większy niż 50 cm. Lista pojemników z lokalizacją znajduje się na stronie internetowej miasta. Ponadto MB
Recycling odbierze od nas stary sprzęt
o większ ych gabar ytach – w ystarcz y
zadz wonić na widniejąc y na ścianie
pojemnika numer:
572 102 102.
Na czer wonych
pojemnikach – poza
grafiką z wiązaną
z elektr yczny mi
śmieciami – widnieją również pszczoły.
To deklaracja firmy
M B Rec ycli ng, że
do końca 2021 roku
w Radomiu powstanie pasieka, a ule utworzone zostaną
przynajmniej częściowo z materiałów
z recyklingu, które zostaną zebrane do
czerwonych pojemników. Lokalizacja
pasieki będzie uzgodniona z urzędem
miejskim.
Fot. Anna Wróblewska, UM Radom
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WYGRAJ DOFINANSOWANIE
I ZAŁÓŻ ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY!
Złóż wniosek

29 CZERWCA
DO 17 LIPCA!

OD

W puli prawie

9 mln złotych

Kto może wziąć udział w konkursie?
• Gminy

• Osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą lub oświatową

Gdzie można otworzyć miejsca opieki?
• Na terenie całego województwa
mazowieckiego

Więcej informacji o konkursie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na:
rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl
funduszedlamazowsza.eu
www.facebook.com/AktywniNaMazowszu/
(0-22) 578-44-34
punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl
ul. Młynarska 16, Warszawa,
II piętro, pok. 34, pon. – pt. 8.00 - 16.00

Ogłoszenie współﬁnansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WUP_255x350.indd 1

09/06/2020 12:42
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RADOM
FOOD FEST

Jeszcze tylko dziś i jutro (piątek, 19 czerwca
i sobota, 20 czerwca) można wziąć udział
w Radom Food Fest. Piąta już edycja
najpyszniejszego w Radomiu festiwalu trwa
od poniedziałku, a rozsmakować się możecie,
jak zawsze, w przepysznych przystawkach,
doskonałych daniach głównych i znakomitych
deserach. To prawdziwa kulinarna uczta,
a każda z 21 restauracji i kawiarni, które biorą
udział w organizowanym przez Radomską
Grupę Mediową festiwalu, dołożyła starań, aby
Was zachwycić i zadowolić.
Tradycyjnie można głosować na najlepszą
restaurację. Wystarczy wysłać SMS o treści
radomfoodfest.(Numer wybranej restauracji,
który jest przy zdjęciu) pod nr 7148. Koszt
jednego SMS-a to 1,23 zł z VAT. Głosowanie trwa
do soboty, 20 czerwca, do godz. 23.59.
Wyniki można śledzić na bieżąco na portalu
CoZaDzien.pl.

nr. 1. Różany Gościniec
Przystawka
Sałatka z krewetkami koktajlowymi,
truskawkami i ziarnami w mixie sałat
z sosem cytrynowym
Danie główne
Pieczone żeberka w marynacie słodko-pikantnej z pieczonym ziemniakiem
w skórce z masełkiem czosnkowym,
surówka colesław
Deser
„Tres Leches” meksykańskie ciasto
mleczne z bitą śmietaną i truskawkami
ul. Zagłoby 2

nr. 6. Bistro Corso

nr. 7. Naleśnikarnia Ancymonek

nr. 8. Restauracja „Parkowa”

Przystawka
Antipastino Italiano
Danie Główne (do wyboru)
Lasagna
Penne Radomia
Deser
Panna Cotta | Lody

Przystawka
Naleśnik z kurkami, kurczakiem curry
w połączeniu z sosem śmietanowym,
pomidorkami cherry i natka pietruszki
Danie Główne
Burger z szarpaną wieprzowiną w sosie
bbq z dodatkiem konfitury z czerwonej
cebuli wszystko w świeżo upieczonych
Pancakes
Deser
Deser Mini Pavlova z frużeliną wiśniowa
oraz kremem na bazie śmietany

Przystawka
Wegański tatar
Danie Główne
Przepiórka w płatkach róż
Deser
Lody z herbaty Matcha

ul. Ferdynanda Focha 3

ul. Żeromskiego 54

ul. Malczewskiego 17

nr. 16. Leśny Dwór

nr. 14. Nafontannach
Przystawka
Seta i Galareta
100g dobrze zmrożonej substancji |
galaretka wieprzowa
Danie Główne
Hiszpan
chorizo | oliwki zielone | oliwki czarne |
ser cheddar | pomidor | sałata lodowa |
pieczarki | sos pomidorowy | bazylia
Deser
Fonty Koktajl
kawa | banan | jabłko | mleko
ul. Żeromskiego 35

nr. 15. Pizzeria Level Up
10 rodzajów Pizzy festiwalowej
1. Bassilia | sos | ser | pomidor plastry |
mozzarella biała| świeża bazylia
2. Tiger |sos | ser | krewetki | cukinia | czosnek
3. La Luna | sos | ser | salami | szynka | pieczarki |
szczypiorek | majonez
4. Buraczana | sos | ser | burak | feta | rukola
5. Gorgonzola | sos | ser | gruszka | gorgonzola
6. Choriza | sos | ser | kiełbasa chorizo|
czerwona cebula
7. Bacy sos | ser | oscypek | żurawina |
mozzarella
8. Grillowana | sos | ser | papryka | cebula |
bakłażan | cukinia | plastry pomidora
9.Szpinakowa | sos | ser | kurczak | szpinak baby
| suszony pomidor | czosnek
10. Zemsta Szefa | sos | ser | kiełbasa chorizo |
salami | jalapeno | tabasco | srircha
ul. Gajowa 25/27

Przystawka
Tacos w 2 odsłonach
- szarpana wołowina | sos BBQ | sałata
| salsa ze świeżego ananasa, kolendry
i papryczki chilli
- ośmiornica | rukola | salsa ze świeżego
ananasa, kolendry i papryczki chilli
Sos Marie Rose
Danie Główne
Polędwiczka wieprzowa Sos-Vide
| puder bekonowy | czarna soczewica
w emulsji z masło szałwiowego | palony
por | sos pieprzowy | nowalijki | śmietana
Deser
Mille-Feuille Waniliowo-Rabarbarowe
Ciasto francuskie | krem patissiere
waniliowy | coulis z rabarbaru | rabarbar
config |
beza cytrynowa | kawior z arbuza
ul. Słowackiego 84, Skaryszew

nr. 9. Pa Ta Thai Radom
Przystawka
spring rolls(kurczak lub tofu)
Chrupiące tajskie roladki z ciasta
ryżowego podawane z autorskim słodkoostrym sosem chili
Danie Główne
Pad thai (kurczak lub tofu)
smażony makaron ryżowy z pastą
tamaryndową, jajkiem i kiełkami fasoli
mung podawany
z dodatkiem chili i orzechów ziemnych
Deser
Sago
Klasyczny tajski deser na bazie tapioki
i mleka kokosowego podawany
z kawałkami owoców
Kluay Buat Chee
kawałki banana w mleku kokosowym
z nuta wanilii
ul. Żeromskiego 57

nr. 17. Alternatywa
Danie Główne
Pizza „Złoto Górala”
ser | sos pomidorowy | oscypek | żurawina
| oregano + składnik do wyboru
ul. Jana Pawła II 11
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nr. 2. Karczma Cuda Wianki

nr. 3. Pałac Domaniowski

nr. 4. Hotel KARO

nr. 5. Gusto Italiano

Przystawka
Placek ziemniaczany z grillowaną cukinią
i pomidorem
Danie Główne
Kurczak w sosie Teriyaki z duszonymi
warzywami i ryżem
Deser
Truskawkowe tiramisu

Przystawka
Pasztet Domaniowski
Danie Główne
Polędwiczki wieprzowe w sosie miodowomusztardowym podane z ziemniakami
gratin i warzywami
Deser
Beza Pavlova

Przystawka
Pieczony ser kozi na grzankach
karmelizowana cebula | papryka
marynowana | redukcja balsamiczna
Danie główne
Ravioli z cielęciną i warzywami pod
chipsem parmezanu
Masło szałwiowe
Deser
Eton Mess
Kruszona beza | krem kawowy | owoce
sezonowe | orzechy w karmelu

Przystawka
Roladka z tuńczyka
Cukinia | Tuńczyk | Cebula | Ricotta
Danie Główne
Dorada | ziemniak | ogórek małosolny0 |
oliwki | pomidor
Deser
Słony karmel | Mascarpone | figa

Karszówka 29A, Gózd

Konary 8, Wieniawa

ul. Struga 60C

ul. Jana Pawła II 2, Mleczków

nr. 10. Bonito Sushi & Asian Food

nr. 11. Cukiernia Sowa

nr. 13. Restauracja Łyżka i widelec

Przystawka
Spring Roll’s z krewetkami w tempurze
Danie Główne
Łosoś z warzywami pod sosem Terijaki
podawany z ryżem klasycznym
Deser
Lody mango polane syropem z marakui

Deser
Rolada Bezowa Rozkosz w towarzystwie
filiżanki Flat White

Przystawka
Śledź na widelcu | śledź w zalewie
cytrynowej | cebula | olej | sos bazyliowy
Danie Główne
Delikatna wołowina w tempurze podana
w sosie BBQ z makaronem ryżowym
policzki wołowe | sos BBQ | makaron
ryżowy | marchew | cebula | szparagi |
sezam
Deser
Jabłko smażone w cieście filo
jabłko | ciasto filo | sos karmelowy | lody
słony karmel

ul. Chrobrego 1, (Galeria Słoneczna
I piętro)

nr. 12. Wściekły Byk :The Angry Bull
Danie Główne
Wściekły burger z frytkami amerykańskimi
i sosem
ul. Traugutta 47

Marii Curie-Skłodowskiej 4E

ul. Żeromskiego 52

nr. 19. Chińskie Jadło
nr. 18. La Spezia
Przystawka
Gamberetti Con Pomodori
krewetki | pomidory | chorizo
Danie Główne
Pizza Asparago
jajko | szparagi
Deser
Mini Bella

Przystawka
Azjatycka zupka z krewetkami
Danie Główne
Pierogi chińskie
ul. Sienkiewicza 3

PARTNER STRATEGICZNY

ul. Sandomierska 1

PATRONAT HONOROWY
PREZYDENT MIASTA RADOMIA
RADOSŁAW WITKOWSKI

nr. 20. Green Zebra
Przystawka
Chłodnik Tajski z Mlekiem Kokosowym
i Trawą Cytrynową
Danie Główne
Makaron Papardelle ze szparagami
pomidorkami cherry i pistacjami
Deser
Ciasto Czekoladowe z Kremem
Pomarańczowym

nr. 21. Unicorn Smoke & Smile
Deser:
Do wyboru Ciasto + kawa mrożona lub
ciasto + latte

ul. Focha 12

PARTNER WSPIERAJĄCY
ORGANIZATOR:

Plac Jagielloński 12
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WOKÓŁ NAS

Jest taka ulica w Radomiu

Spacerkiem po mieście

Kilkudziesięciu patronów radomskich ulic i placów to osoby wielce dla Radomia – jego historii, życia politycznego, 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.
Plac

Kazimierza Wielkiego
Śródmieście
Odchodzą od niego ulice: Stefana Żeromskiego, Wałowa, Rwańska,

„Zastawszy Polskę glinianą, drewnianą
i nieschludną, pozostawił ją murowaną,
ozdobną i wspaniałą” – pisał o ostatnim
Piaście na polskim tronie kronikarz Jan
Długosz. To właśnie Kazimierz III Wielki założył nowy Radom, ufundował mury
miejskie, zamek i ratusz, a także uposażył
parafię pw. św. Jana.
„Dnia 30 kwietnia 1310 roku w mieście
Kowalu na ziemi kujawskiej, księżna Jadwiga, żona Władysława Łokietka (córka
księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego – przyp. autor) powiła syna Kazimierza” – zanotował Długosz w swoich „Kronikach sławnego Królestwa Polskiego”.
Kazimierz był najmłodszym dzieckiem
Łokietka.
W historiografii Kazimierz III uważany jest za jednego z najwybitniejszych
władców Polski. Choć przydomek „Wielki” (odnotowany po raz pierwszy dopiero
w roku 1496) zyskał ponoć z racji swojego
wysokiego wzrostu, a nie jako odzwierciedlenie sukcesów w polityce wewnętrznej czy zagranicznej.
Do objęcia tronu ojciec przygotowywał
Kazimierza od najmłodszych lat. Sukcesywnie wprowadzał go w sprawy państwowe, choć – z niewiadomych powodów – nie
zadbał o jego edukację na poziomie, rzec
można, podstawowym. Jeden z najpotężniejszych ówczesnych władców był otóż
analfabetą. A umiejętność czytania i pisania w tamtych czasach nie była wcale
rzadka; pismem władali nawet mieszczanie. „Pomocą służy unikalny dokument
z roku 1339. To protokół zeznań świadków
z prowadzonego wówczas procesu między

królestwem polskim i zakonem krzyżackim. Zawarto w nim nie tylko same relacje uczestników, ale także – wiadomości
o ich edukacji. W postępowaniu brało
udział trzech Piastów. Dwaj z nich – książę gniewkowski Kazimierz i były książę
inowrocławski Leszek – znali łacinę. Ale
król państwa i najpotężniejszy członek
rodu, Kazimierz Wielki, otwarcie przyznał, że z pismem jest na bakier. I że nie
będzie zdolny zapoznać się z dokumentami procesu” – pisze Kamil Janicki w artykule „Jedyny król, który nie umiał czytać.
Jak to możliwe, że Kazimierz Wielki był
analfabetą?”.
Po śmierci Władysława Łokietka Kazimierz został koronowany na króla
25 kwietnia 1333 roku w Krakowie.
Unor mowa ł stosu n k i z k rólestwem Czech i Zakonem krzyżackim.
W 1335 roku udało mu się uzyskać od
czeskiego króla Jana Luksemburskiego
zrzeczenie się pretensji do polskiego tro-

w 1356 Kazimierz zrzekł się praw do całego Śląska. Jego głównym sojusznikiem na
arenie międzynarodowej było królestwo
Węgier. Z pomocą węgierską w latach
1340-1349 przyłączył do Polski większą
część Rusi Halicko-Włodzimierskiej.
W polityce wewnętrznej doprowadził
do kodyfikacji prawa (statuty wiślicko-piotrkowskie) czy rozbudowy systemu
obrony państwa. Temu ostatniemu służył
sprawnie funkcjonujący system powinności związany z obowiązkiem służby
wojskowej. Ponadto Kazimierz własnym
sumptem postawił od 35 do 50 zamków
(według różnych szacunków), a wiele
miast zostało otoczonych murami obronnymi. „Za czasów tego króla, w lasach, gajach i dąbrowach tyle założono wsi i miast,
ile bodaj nie powstało kiedy indziej
w Królestwie Polskim” – pisał anonimowy
kronikarz krakowski. Historycy twierdzą,
że za czasach Kazimierza III lokowanych
zostało około stu miast, z czego większość
stanowiły miasta królewskie.
Jedną z w yraźnych oznak wzrostu
prestiżu Kazimierza III i jego państwa
była fundacja uniwersytetu w Krakowie.
Pierwszy polski uniwersytet został powołany 1 września 1364 roku przez papieża
Urbana V.
Chociaż był czterokrotnie żonaty: z Aldoną Anną Giedyminówną, z Adelajdą,
księżniczką heską, Krystyną Rokiczaną
i Jadwigą, księżniczką żagańską Kazimierz Wielki nie doczekał się męskiego

Fot. Szymon Wykrota

Fot. „Poczet królów polskich” Jana Matejki

Szewska, Mikołaja Reja, Jacka Malczewskiego

Cukiernia i restauracja „Udziałowa”

nu. Ostatecznie w 1348 w Namysłowie
zawarł pokój z Czechami, na zasadzie status quo, nie zrzekając się praw do Śląska.
Na mocy pokoju kaliskiego z 1343 roku
odzyskał zajęte przez Krzyżaków Kujawy i ziemię dobrzyńską, w zamian zrzekając się tymczasowo praw do Pomorza
Gdańskiego. Podczas układu w Pradze

potomka. Spadkobiercą tronu polskiego
został, zgodnie z polsko-węgierskimi układami sukcesyjnymi, siostrzeniec Kazimierza – Ludwik Węgierski.
Kazimierz III Wielki zmarł 5 listopada
1370 roku w Krakowie.

NIKA

Fot. Szymon Wykrota
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Nieruchomość u zbiegu ulic Lubelskiej i Kościelnej (obecnie ul. Żeromskiego
i Moniuszki) pod koniec XIX wieku należała do rodziny Szerszyńskich. Początkowo stał tu drewniany dom, w którym Bronisław Woźnicki – właściciel jednej z najstarszych radomskich cukierni (rok założenia – ok. 1835), otworzył
w 1893 roku jedną z dwu ﬁlii swojego zakładu.
Przed 1902 rokiem cukiernię wraz z ﬁliami wykupił od pryncypała pracownik
– Bolesław Pomianowski. Punkt na prowadzenie słodkiego interesu musiał być
znakomity, bo wkrótce Pomianowski zdecydował, że u zbiegu Lubelskiej i Kościelnej nie będzie działała ﬁlia, tylko główna cukiernia. Zwłaszcza, że Szerszyński
w ciągu tych kilku lat – na przełomie XIX i XX stulecia – w miejscu drewnianego
domu wystawił okazały eklektyczny pałacyk, o ciekawym detalu sztukatorskim.
Cukiernia mieściła się na parterze budynku. Poza salą konsumpcyjną, gdzie
przygrywała muzyka, była tu sala bilardowa i czytelnia czasopism. Latem goście mogli siedzieć na zewnątrz. W 1911 roku Bolesław Pomianowski kupił kamienicę i do lokalu dobudował od strony ul. Kościelnej werandę. Zrezygnował
z prowadzenia ﬁlii i skupił się na rozszerzaniu działalności głównego lokalu.
Przez ponad 10 lat Pomianowski sprzedawał ciastka, torty i lemoniadę pod
szyldem „Bronisław Woźnicki”. Dopiero przed wybuchem I wojny światowej
zmienił nazwę ﬁrmy na „Cukiernia i restauracja Udziałowa”. Cieszyła się wśród
radomian wielkim wzięciem; była też ulubionym miejscem spotkań polityków.
Bolesław Pomianowski zmarł w 1927 roku, a interes przejął niejaki H. Gromski.
W 1934 zmienił Udziałowej nazwę na Cristal; był to jeden z najelegantszych
lokali w mieście. Cukiernia i restauracja „Cristal” działała w kamienicy przez całą
okupację niemiecką i kilka lat po jej zakończeniu.
W 1956 roku na parterze i pierwszym piętrze budynku uruchomiono Delikatesy
– najlepszy w tamtym czasie sklep w mieście. Podłogi i prowadzące na piętro
szerokie schody wyłożone były marmurowymi płytami. Marmur zdobił także
część ścian; ściany na stoiskach zaś wyłożono lustrami. Na paterze handlowano pieczywem, nabiałem, wędliną, mięsem i warzywami, prawdziwe delikatesy
były na piętrze – kawa, herbata, alkohole i słodycze. Na środku hali sprzedaży
powstał barek, przy którym radomianie popijali coca-colę i mirindę; Delikatesy
sprzedawały swego czasu te napoje jako jedyny sklep w Radomiu.
Od 1999 roku Delikatesy zajmowały już tylko parter budynku, a pięć lat później
przeniosły się do SDH „Sezam”.
Dzisiaj w kamienicy, wpisanej w 1979 roku do rejestru zabytków, także działa
restauracja. A jeśli ktoś chce się przekonać, jak smakowały ciastka serwowane
w przedwojennej Udziałowej, powinien się wybrać do Warszawy. Tam od stu
lat działa cukiernia Pomianowskich, której założyciel – Roman cukierniczego
fachu uczył się od stryja w Radomiu, i która swoje wyroby produkuje według
dawnych receptur.

NIKA
Korzystałam z „Encyklopedii Radomia” Jerzego Sekulskiego, Radom 2012
REKLA MA
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PORADNIKOWO

Wiosenna odnowa

SMACZNEGO

Spacer z przyjaciółką, wysypianie się, szczepienia przeciwko kleszczom, szybka samokontrola po prysznicu. Wykorzystaj wiosenną motywację i zadbaj kompleksowo o zdrowie. Lekarze zdradzają sześć
prostych sposobów.

SKŁADNIKI

– boczek
– mix sałat ze szpinakiem
– pomidorki koktajlowe
– ogórek
– 2 jajka
– twardy ser typu Grana Padano
– szczypiorek
– sól i pieprz
Składniki na dressing: 9 łyżek oliwy
z oliwek, 3 łyżki soku z cytryny, 1 łyżka
musztardy, 1 łyżka miodu, sól i pieprz

PRZYGOTOWANIE

Boczek kroimy w mniejsze kawałki,
smażymy na suchej patelni do czasu
wytopienia się tłuszczu. Sałaty
wykładamy na talerz, dokładamy
pozostałe pokrojone warzywa.
Składniki dressingu energicznie
mieszamy w słoiczku. Polewamy sałatkę.
Następnie w garnku zagotowujemy
wodę. Kawałek folii spożywczej
smarujemy masłem, wbijamy jajko
i zawijamy. Przygotowane paczuszki
z jajkami wrzucamy na wrzątek
i gotujemy na małym ogniu przez
4 minuty. Ugotowane jajka przekładamy
na sałatkę, doprawiamy solą i pieprzem.
Całość posypujemy boczkiem,
szczypiorkiem i serem.

TEKSTY POWSTAJĄ WE
WSPÓŁPRACY Z PORTALEM

nizm potrzebuje solidnego zastrzyku
energii. Dobrym pomysłem jest jedzenie nowalijek, ale – uwaga – powinny
pochodzić z rodzimych upraw. Jeżeli
nie mamy dostępu do świeżych rzodkiewek czy kiełków, wybierzmy, bogate
w witaminy i naturalne probiotyki, kiszonki. Dodatkowo warto postawić na
bogate w witaminę D ryby, a słodkie
i słone przekąski zastąpić owocami.
Poza tym pijmy dużo wody – nawet
2 litry dziennie.

ZADBAJ O OCZY

Ból głowy, szczypanie, odczucie swędzenia czy piasku pod powiekami – to
sygnały, że nasze oczy „męczą się" od
patrzenia na wszechobecne monitory.
Jak je chronić? – Róbmy przerwy – wykorzystujmy pogodę i wychodźmy na
zewnątrz. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, podchodźmy do okna i patrzmy
na zieleń. Często mrugajmy, w ten sposób ochronimy oczy przed zmęczeniem.
W przypadku pieczenia, kupmy krople
nawilżające – mówi Barbara Blitek,
specjalista okulistyki w NZOZ „Twój
Lekarz”.

R

Ruch, aktywność, sport – ich wspólny
mianownik to zdrowie. – Warto zastanowić się, co tak naprawdę sprawia nam
przyjemność – spacerowanie z przyjaciółką, bieganie, a może jazda na rowerze. Robiąc to, co lubimy, zwiększymy
szanse na wyrobienie w sobie cennej systematyczności. Poza tym sport pomaga
uwalniać endorfiny, czyli tzw. hormony
szczęścia – mówi Tomasz Góral, specjalista ortopedii i traumatologii narządu
ruchu w NZOZ „Twój Lekarz”.
Co ciekawe, zgodnie z zaleceniami
WHO (Światowej Organizacji Zdrowia)
u podstawy najnowszej piramidy żywienia znalazła się właśnie aktywność fizyczna. Zalecenia mówią o 30 minutach
ruchu dziennie przynajmniej trzy razy
w tygodniu.

Fot. fit.pl

SAŁATKA Z JAJKIEM
W KOSZULCE

Zmiany pór roku znacząco wpływają na nasz organizm. Wraz z wiosną i większą ilością światła, w naszym
organizmie przybywa „pobudzającej"
serotoniny, a ubywa „usypiającej" melatoniny. Nie wszyscy jednak dobrze
znoszą te zmiany. Efekt? Przesilenie
wiosenne, które dotyczy wielu pacjentów odwiedzających o tej porze roku
lekarza. – Nie moż na go lekceważyć. Syndrom zmęczenia wiosennego
powoduje spadek nastroju, a nawet
depresję. Obniża też system odpornościowy – mówi Renata Jóskowiak,
specjalista medycyny rodzinnej i pediatrii w NZOZ „Twój Lekarz”. – Jeśli
odpowiednio o siebie zadbamy, będziemy mniej narażeni na choroby. Uzupełnijmy naszą dietę o świeże warzywa, zapewnijmy organizmowi zdrową
dawkę ruchu, ubierajmy się adekwatnie
do pogody i wietrzmy pomieszczenia.
W razie wątpliwości skonsultujmy się
z lekarzem rodzinnym.
Oto sześć zdrowotnych przykazań na
wiosnę.

W

Zbyt krótki wypoczynek negatywnie
wpływa na samopoczucie i zdrowie. Ile
czasu poświęcać na sen? To kwestia indywidualna, ale uznaje się, że optymalnie 8-9 godzin dziennie. Ważna jest nie
tylko ilość, ale również jakość. Dlatego
niedosypianie w tygodniu i nadrabianie
zaległości w weekendy nie jest rozwiązaniem. Sypialnia musi być ciemna i cicha,
a temperatura w niej powinna wynosić
ok. 20 stopni C.

o nowotworach prostaty i jąder – we
wczesnych stadiach można je w yleczyć. – Raz w miesiącu trzeba wziąć
sprawy w swoje ręce i wykonać samobadanie jąder. Po 45. roku życia należy
skorzystać z badania poziomu PSA we
krwi. Poza tym ważne, by znać historię
zachorowań w rodzinie i w razie potrzeby interweniować jeszcze wcześniej – mówi Waldemar Bonczar, specjalista urologii FEBU w NZOZ „Twój
Lekarz”.

Lekarze apelują do mężcz yzn, by
bez względu na porę roku pamiętali

Po zimowej diecie, często ubogiej
w witaminy i mikroelement y, orga-

R

17,99

4,59

Cukierki Krówki
1kg Bidziny

1kg/22,95zł

9,99
Masło wiejskie ekstra
200g Rolmlecz

1,99

Twaróg tłusty, półtłusty, chudy
1kg Figand

17,99

14,99

1kg/6,63zł

Konserwa Turystyczna,Konserwa Tyrolska
300g Mispol opakowanie

Kiełbasa śląska
1kg King

POLECAMY OD 15.06 DO 27.06.2020

Ogonówka
1kg Duda

JEDZ ZDROWO

W

Te małe pajęczaki przenoszą drobnoustroje, które powodują poważne
schorzenia. Skuteczną ochronę dają
szczepienia. – Warto z nich skorzystać
właśnie teraz, zwłaszcza jeśli planujemy
pracę w ogrodzie, spacery w parku czy
na łące – mówi Małgorzata Kastelli, specjalista chorób wewnętrznych w NZOZ
„Twój Lekarz”.
Takiej profilaktyce powinno się poddać również dzieci, które są szczególnie narażone na schorzenia wywołane
ukąszeniem kleszczy. Ochrona zaczyna
działać już po dwóch z trzech zalecanych
dawek.

I

od mo
zdrowe
Istnieje przekonanie, że są tuczące i jeśli chcemy zachować szczupłą
sylwetkę, lepiej z nich zrezygnować. Lody mogą być jednak niskokaloryczne.
Najbardziej kalor yczne są lody na
bazie śmietany, żółtek jaj i cukru, najmniej – te przyrządzane z chudego mleka, jogurtu i soków owocowych. Przykładowo 100 g lodów śmietankowych
dostarcza 160 kcal i 8,5 g tłuszczu, z kolei 100 g lodów mleczno-owocowych to
116 kcal i zaledwie 2,5 g tłuszczu.
Orzeźwiające sorbety. Lody przyrządzane ze zmiksowanych owoców
i soków owocowych uważane są za jedne z najzdrowszych i najbardziej naturalnych. Są praktycznie beztłuszczowe,
dostarczają niewielu kalorii (zwłaszcza
jeśli nie są dosładzane cukrem), a dodatkowo są źródłem występujących w owocach witamin, składników mineralnych
i dobroczynnych polifenoli. Dodatkową
zaletą sorbetów jest to, że są niezwykle
orzeźwiające i znakomicie gaszą pragnienie w upalne dni.
Lody wodne. Jak nazwa wskazuje,
podstawowym składnikiem tego typu

lodów jest woda. O ich walorach sensorycznych decyduje głównie dodatek
substancji słodzących (cukru, syropu,
słodzików), owoców, soków owocowych
i barwników. Mimo zawartych cukrów
lody wodne są zdecydowanie mniej kaloryczne od lodów śmietankowych, gdyż
zawierają minimalne ilości tłuszczu.
Lody jogurtowe. Ich zaletą jest niższa kaloryczność, wynikająca z mniejszej zawartości tłuszczu w porównaniu
z lodami tradycyjnymi zawierającymi
tłustą śmietanę. Lody przyrządzone na
bazie jogurtu mogą być dobrym źródłem białka, wapnia i witamin z grupy B.
Są szczególnie wartościowe, jeśli zawierają żywe kultury bakterii. Takie lody
mają właściwości probiotyczne, a więc
wspomagają rozwój i zachowanie prawidłowej mikroflory przewodu pokarmowego.

I
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PO GODZINACH

Z pożółkłych szpalt

Piątek

23˚/16˚

t. odczuwalna 24˚ C
ciśnienie 1009 hPa
wilgotność 75%

Sobota

21˚/15˚

t. odczuwalna 21˚ C
ciśnienie 1014 hPa
wilgotność 77%

Niedziela

20˚/15˚

t. odczuwalna 19˚ C
ciśnienie 1016 hPa
wilgotność 84%

Poniedziałek

22˚/16˚

t. odczuwalna 23˚ C
ciśnienie 1019 hPa
wilgotność 84%

Józef Brandt depeszą doniósł, iż w dniu
jutrzejszym wprost z Galicyi, ominąwszy
Warszawę, zjeżdża na całe lato do swego
majątku Orońska.
Gazeta Radomska nr 47,
13 czerwca 1885
Samobójstwo. Podpółkownik 26-go piechotnego Mohilewskiego półku konsystującego w Radomiu, Winniczenko, wysłany
przed tygodniem do Sławuty, w celu leczenia bardzo daleko posuniętych suchot płucnych, tamże w dniu 13 Czerwca r. b. wystrzałem z rewolweru odebrał sobie życie.
Gazeta Radomska nr 48,
17 czerwca 1885
Z Kozienickiego donoszą nam o szkodach jakie poczyniła tam burza gradowa
w połączeniu z silną ulewą. Grad niezwykłych rozmiarów kilka zwłaszcza majątków
silnie spustoszył. Między innemi np. p. Kuł.
w Samwodzi poniósł strat do kilku może tysięcy rubli, a co gorsza iż podobno wcale nie
był od tej klęski ubezpieczonym.
Gazeta Radomska nr 48,
17 czerwca 1885

Wtorek

26˚/17˚

t. odczuwalna 27˚ C
ciśnienie 1021 hPa
wilgotność 65%

Środa

27˚/17˚

t. odczuwalna 28˚ C
ciśnienie 1023 hPa
wilgotność 57%

Czwartek

Restauracya letnia i zimowa. Jakiś
przedsiębiorca ma zamiar założyć przy ogrodzie nowym restauracyą, cukiernią i mleczarnią na czas letni.
Zimą zaś zakład swój przenosić będzie do
ogrodu starego na ślizgawkę.
Gazeta Radomska nr 46,
13 czerwca 1886
Na sposób warszawski. W tutejszej owocarni ukazały się już różne nowalie. Między
innemi sprzedają tam na porcye poziomki
ze śmietaną, które stosunkowo do wczesnej
pory są dosyć tanie.

28˚/17˚

t. odczuwalna 29˚ C
ciśnienie 1022 hPa
wilgotność 56%
źródło: twojapogoda.pl
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Gazeta Radomska nr 46,
13 czerwca 1886
Dla kogo jest ogród spacerowy? W niedzielę około południa publiczność oblegała
furtki nowego ogrodu od strony kolei i szosy
skaryszewskiej.
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„Tania kuchnia”. Pod tą nazwą ma powstać
z dniem 1 Lipca nowa restauracya, w której
obiad kosztować ma 25 kopiejek. W zakładzie
tym trzymać będą wyłącznie piwo ze słynnych
browarów Drehera z Wiednia.
Piwo Drehera ma być droższe od zwyczajnego bawarskiego. Jak tu pogodzić tanią
kuchnię z drogim piwem?
Gazeta Radomska nr 47,
17 czerwca 1886
Handel w czasie nabożeństwa. Policya
pilnie przestrzega, aby w dni świąteczne
wszelkie sklepy i handle podczas nabożeństwa były pozamykane.
W trudnem więc położeniu znalazła się policya w niedzielę, spostrzegłszy przed kościołem
pobernardyńskim porozkładane stragany i kramy, na których przekupnie sprzedawali piszczałki, paciorki, trąbki, pierniki i inne rzeczy.
Handel ten odbywał się na terytoryum
kościelnem, podobno za upoważnieniem
z innej strony.
Gazeta Radomska nr 47,
17 czerwca 1886
Odnowa świątyni. Wnętrze kościoła
farnego odnowione będzie z gruntu i odmalowane.
Roboty pod kierunkiem p. Kopińskiego
rozpoczną się w pierwszych dniach lipca.
Wnętrze synagogi radomskiej będzie
wkrótce odmalowane i doprowadzone do
zupełnego porządku kosztem tysiąca rubli.
Gazeta Radomska nr 50,
20 czerwca 1889
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Celem gry jest uzupełnienie pozostałych pól planszy cyframi od 1 do 9 (po jednej cyfrze w każdym
polu). Każda z wpisywanych cyfr może wystąpić tylko raz w każdym z wierszy, kolumn i obszarów.
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Wszystkie wejścia oprócz głównej bramy
były pozamykane, a przecież ogród nowy
jest przechodni i mieszkańcy z pod dworca
kolei i z za rogatki skaryszewskiej dla skrócenia drogi muszą przechodzić przez ogród.
Tymczasem w niedzielę publiczność narażoną była na krążenie wkoło ogrodu.
Wprawdzie dnia tego miał być koncert
płatny, ale dosyć było pozamykać boczne
wejścia z chwilą rozpoczęcia koncertu, t. j.
o godzinie 5-ej po południu.
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JAK RADZIMY SOBIE Z KORONAWIRUSEM?
W regionie radomskim do tej pory odnotowano ponad 1400 przypadków zakażeń koronawirusem*. Ryzyko zachorowania wciąż istnieje, a najbardziej narażony jest personel medyczny, który codziennie stawia czoła zagrożeniu. Epidemia sprawiła, że konieczne były zakupy dużych ilości
odzieży ochronnej czy płynu do dezynfekcji. Pomogły fundusze unijne, dzięki którym samorząd województwa przekazał do regionu radomskiego
ponad 632 tys. środków ochrony i sprzęt medyczny.

W

pomiaru temperatury ciała. To
nie wszystko. Na wsparcie mogły liczyć również szpitale powiatowe. Dla placówki w Lipsku
samorząd województwa mazowieckiego pozyskał kardiomonitory, tomograf, termometry
bezdotykowe i ciśnieniomierze, dla szpitala w Kozienicach
– kardiomonitory z dodatkowym wyposażeniem i funkcjami, urządzenia do dezynfekcji
pomieszczeń, pulsoksymetry,
reduktory do butli z tlenem
i aparaty do mierzenia ciśnienia, zamontowano również
system do bezdotykowego
pomiaru temperatury ciała.
Wsparcie trafiło także do placówek w Pionkach, Zwoleniu,
Przysusze i Grójcu.

alka z niewidzialnym
wrogiem, czyli wirusem,
do momentu wynalezienia skutecznego leku to przede
wszystkim zminimalizowanie jego
transmisji. Aby odnieść sukces,
potrzebne są środki – zarówno
bezpieczeństwa, jak i finansowe.

Przez cały czas epidemii samorząd Mazowsza doposażał szpitale i stacje pogotowia ratunkowego w aparaturę medyczną
oraz środki ochrony osobistej.
Zakupy były możliwe, dzięki
wsparciu z Unii Europejskiej.
Wartość unijnego projektu na
walkę z COVID-19 to 150 mln zł.
Środki zaangażowano już prawie
w całości.
632 tys. środków
ochronnych
Jak tłumaczy wicemarszałek
Rafał Rajkowski w pierwszej
kolejności trzeba było zabezpieczyć tych, którzy walczą o nasze
zdrowie i życie. – Wyposażyliśmy
szpitale w specjalistyczną apara-

fot. arch. UMWM

Jak podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam
Struzik, największym wsparciem były środki unijne. – Bardzo
szybko sięgnęliśmy po unijną
pomoc na walkę z epidemią.
Dzięki temu w najtrudniejszym
momencie pilnie zabezpieczyliśmy personel medyczny w środki ochronne, a szpitale w sprzęt
ratujący życie.

 Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego nowy ambulans przekazał wicemarszałek Rafał Rajkowski

turę – tomografy, mobilne aparaty RTG, kardiomonitory, łóżka do
intensywnej terapii czy respiratory. Dostarczyliśmy też środki
ochrony osobistej – wylicza.
Ze wsparcia skorzystały będące na pierwszej linii frontu placówki z regionu radomskiego.
W sumie do radomskiej stacji
pogotowia, szpitali wojewódzkiego i miejskiego w Radomiu,
SPZZOZ w Lipsku, SPZZOZ
w Iłży, SPZZOZ w Przysusze, SPZZOZ w Kozienicach,
SPZOZ w Zwoleniu, SPZZOZ

w Pionkach, Powiatowego
Centrum Medycznego w Grójcu, SPZOZ w Nowym Mieście
nad Pilicą trafiło ponad 632 tys.
środków ochrony osobistej,
w tym 213,2 tys. masek, ponad
3 2 , 1 t y s . ko m b i n e zo n ów ,
310,5 tys. rękawiczek, 9,9 tys.
fartuchów, 3,9 tys. gogli, 29,5 tys.
litrów płynów do dezynfekcji i ponad 4,9 tys. przyłbic.
Sprzęt ratujący życie
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny otrzymał mobilny RTG,

126 urządzeń do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania, termometry bezdotykowe, 5 podstawowych
respiratorów stacjonarnych
oraz łóżka do intensywnego
nadzoru/intensywnej terapii.
W szpitalu zamontowany został
także system do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała. – Urządzenie zostało
zamontowane przy głównym
wejściu do szpitala. Jest bardzo
czułe, dokładne i szybkie. Potrafi
skontrolować temperaturę kilku
osób na raz. Kamera dualna posiada obiektyw zwykły oraz termowizyjny, co pozwala na monitoring wchodzących do szpitala
z dwóch perspektyw – naturalnej
i w podczerwieni. Jeśli ktoś ma
wysoką temperaturę, wówczas
urządzenie da o tym znać poprzez sygnał dźwiękowy – mówi
Łukasz Skrzeczyński, wiceprezes, dyrektor ds. zarządzania jakością Mazowieckiego Szpitala
Specjalistycznego w Radomiu.
Z kolei dla szpitala miejskiego
w Radomiu samorząd Mazowsza
nabył urządzenia do dekontaminacji, 5 specjalistycznych
respiratorów mobilnych, pulsoksymetry, aparaty do mierzenia ciśnienia i termometry
bezdotykowe. W tym szpitalu
również zamontowany został
system do bezdotykowego

Busy i ambulanse
dla stacji pogotowia
Stacje pogotowia w Ostrołęce,
Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie otrzymały specjalne busy
do przewozu osób zakażonych,
niewymagających wsparcia ratowników medycznych. Pojazdy
zapewniają maksimum bezpieczeństwa zarówno kierowcy,
jak i pacjentom. Wyposażone są
w osłonę kierowcy, oddzielającą
przedział pasażerski oraz w łatwo
zmywalną tapicerkę. Dla Radomskiej Stacji Pogotowia samorząd Mazowsza zakupił również
ambulans typu C.
Utworzone w urzędzie marszałkowskim specjalne zespoły zakupowe codziennie dokonywały
zakupów niezbędnego sprzętu
i asortymentu. Te następnie na
bieżąco przekazywane były do
szpitali z listy placówek będących
w podwyższonej gotowości. Nad
ich odpowiednim rozdysponowaniem oraz kierowaniem tam,
gdzie były w danej chwili najbardziej potrzebne, pracował powołany przez marszałka województwa specjalny zespół. W jego
skład weszli przedstawiciele
urzędu marszałkowskiego, wojewody mazowieckiego oraz eksperci – konsultanci wojewódzcy.

* Aktualny stan na https://gis.wrotamazowsza.pl/Informacje/KORONAWIRUS

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, z tego 124,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20142020. Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.
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Klasa A
dla Broni II?

Remisy z Odrą Opole i Zagłębiem Sosnowiec oraz wygrane z Sandecją Nowy Sącz i Chrobrym Głogów.
To bilans Radomiaka Radom po restarcie zmagań Fortuna 1. Ligi. Kolejny mecz już w najbliższą sobotę.

7 czer wca w Now ym Sączu Radomiak odniósł pierwsze ligowe zwycięstwo w 2020 roku. „Zieloni” pokonali
Sandecję 2:1, a bramki strzelali Rafał
Makowski i Mateusz Michalski. Radomianie objęli prowadzenie w 20. minucie. Po zamieszaniu w polu karnym
i kilku próbach uderzeń, piłka trafiła
pod nogi Makowskiego, który pewnym
strzałem po ziemi pokonał golkipera
Sandecji, zdobywając pierwszą bramkę
dla Radomiaka po restarcie Fortuna 1.
Ligi. W 52. minucie było 2:0, kiedy to
pięknym strzałem lewą nogą Michalski
pokonał Bielicę. Kolejne minuty dla
Radomiaka były jednak bardzo nerwowe. Miejscowi zdecydowanie przycisnęli i w 61. minucie Gabrych zdobył gola
kontaktowego. Jakby tego było mało,
parę chwil później z boiska wyrzucony
został Abramowicz, który w nieco ponad minutę zobaczył dwie żółte kartki.

Dobrą formę radomianie podtrzymali
niespełna tydzień później, w domowym
starciu z Chrobrym Głogów. Radomiak
zasłużenie pokonał rywala 2:0. Mecz
rozpoczął się o godz. 12.40, więc piłkarze musieli się zmagać z 30-stopniowym
upałem. Radomiak przeważał na placu
gry. „Zieloni” dążyli do zdobycia gola
i udało się to w 42. minucie. Po przechwycie Jakubika z linii pola karnego
uderzył Kaput i piłka od słupka trafiła
do siatki. W drugiej połowie inicjatywę
przejął zespół z Głogowa, ale nie potrafił
tego udokumentować golem. Radomiak
nie dokończył tego spotkania w pełnym
składzie. W 82. minucie drugą żółtą,
a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał strzelec bramki – Kaput, który faulował na skraju pola karnego. Kilkadziesiąt
sekund później po dośrodkowaniu Banasiaka Michalec w pozornie niegroźnej
sytuacji faulował Sokoła w polu karnym
i sędzia wskazał na jedenasty metr. Pewnym egzekutorem rzutu karnego był Mikita i w 88. minucie Radomiak prowadził
2:0. Ten wynik utrzymał się do końca.
25. kolejk a : R adomiak R adom – Chrobry Głogów 2:0 (1:0)
Bramki: Kaput 42, Mikita 88 z karnego
W ostatnią środę podopieczni trenera Dariusza Banasika pojechali do Sos-

Brazylijka
do Radomki

karzy Radomiaka. W 68. minucie piłkę
na prawym skrzydle dostał Nowotka, dośrodkował w pole karne wprost na głowę
Piaseckiego, który pokonał Misztę i było
2:1. „Zieloni” w końcówce wypuścili zwycięstwo z rąk. W 88. minucie, po podaniu
ze strefy środkowej, piłkę przejął Szwed,
podał do Piaseckiego, a ten pewnym
uderzeniem pokonał Misztę, zdobywając
swojego drugiego gola w tym pojedynku. I Radomiak zamiast trzech „oczek”
w Sosnowcu zdobył tylko jedno.
2 6 . k o l ejk a : Z a g ł ę b i e S o sno wiec – Radomiak Radom 2:2 (0:2)
Bramki: Piasecki 67 i 88 – Karwot 2,
Makowski 34
W sobotę, 20 czerwca (godz. 17.40),
radomianie rozegrają kolejny mecz.
Tym razem u siebie, a ich rywalem będzie znajdująca się w strefie spadkowej
Chojniczanka Chojnice.

MN

Wicemistrz świata w Radomiu!
Jedenastu zawodników liczy już kadra Cerradu Enei Czarnych Radom na sezon 2020/2021 PlusLigi. W Radomiu zagra m.in. wicemistrz świata Lucas Eduardo Loh!

Do drużyny E. Leclerc Radomka Radom dołączyła atakująca, reprezentantka Brazylii, Bruna Honorio da Silva. Budowa zespołu na nowy sezon
trwa w najlepsze.
Bruna Honorio da Silva urodziła
się 3 lipca 1989 roku. Grała w brazylijskiej Superlidze, gdzie zdobyła cztery mistrzostwa (trzy z Sesc-RJ, jedno
z Itambe / Minas). Jest pięciokrotną
m istrz y n ią K lubow ych M istrzost w
Ameryki Południowej. Wśród nagród
indy widualnych ma na swoim koncie
statuetkę najlepszej atakującej Klubowych Mistrzostw Ameryki Południowej, M V P Światow ych Wojskow ych
Igrzysk Sportowych 2015, a w sezonie
2017/2018 także tytuł Najlepszej Serwującej Superligi Brazylijskiej. – Po
otrzymaniu propozycji z Radomia nie
wahałam się ani chwili. Mam nadzieję,
że już niedługo spotkamy się i poznamy.
Liczę, że to będzie fajny sezon! – mówi
Bruna da Silva.
Tymczasem zaszła zmiana na środku
siatki w radomskim klubie. Odchodzi
Argentynka Julieta Lazcano, a przychodzi Justyna Łukasik. Lazcano spędziła w Radomiu zaledwie sezon. Wystąpiła w 16 meczach i zdobyła ponad
80 punktów. Środkowa to wielokrotna
reprezentantka Argentyny. W sezonie
2020/21 Tauron Ligi w Radomiu zagra
natomiast Justyna Łukasik. Urodzona
w 1993 roku siatkarka po roku spędzonym w DPD Legionovii postanowiła

nowca, gdzie rywalizowali z tamtejszym
Zagłębiem. Radomiak znakomicie rozpoczął ten pojedynek, ale gorzej go zakończył. Już w drugiej minucie „Zieloni”
mieli rzut rożny. Po stałym fragmencie
wykonywanym przez Abramowicza piłka
trafiła do Karwota, a ten sprytnym strzałem umieścił ją w siatce. W 34. minucie
„Zieloni” podwyższyli na 2:0, kiedy to
piłka trafiła pod nogi Makowskiego, który płaskim strzałem po ziemi przy słupku
pokonał golkipera Zagłębia. Do przerwy
wynik nie uległ zmianie. Radomianie rozgrywali naprawdę dobre zawody. Po zmianie stron nie było już jednak tak dobrze.
Pogoda nie rozpieszczała zawodników,
w drugiej połowie bowiem nad Sosnowcem przeszła ulewa. Zagłębie nieco przyspieszyło w tej części gry, ale brakowało
konkretów. W kolejnych fragmentach
mecz się nieco uspokoił i dużo było gry
w środku pola. To może nieco uśpiło pił-

– Broń Radom to jeden z najbardziej
zasłużonych klubów w naszym okręgu.
Trzy lata temu, w czerwcu 2017 roku
działacze zrzeszeni przy ROZPN podjęli decyzję, aby rezerwy Radomiaka nie
musiały zaczynać od klasy B, aby mogły
rozpoczynać grę trzy klasy niżej. Czyli
wówczas dla drugoligowego klubu była
to liga okręgowa. Teraz zarząd
ROZPN opiniował w identycznej sprawie, o którą wnioskowała Broń i też nie
było przeszkód – informuje Radomski
Okręgowy Związek Piłki Nożnej
Ostateczną decyzję w tej kwestii
podejmie jednak Mazowiecki Związek
Piłki Nożnej, który prowadzi rozgrywki.
Tymczasem zarząd ROZPN dokonał
podziału funduszy dla klubów zrzeszonych w okręgu. Zdecydowano o przekazaniu na pomoc blisko 220 tys. zł. Ma
to związek ze stratami, jakie poniosły
kluby podczas przerwy spowodowanej
epidemią koronawirusa. Już w marcu
ROZPN informował, że przeznaczy
pieniądze dla klubów. – Chcemy pomóc
na tyle, na ile jest to możliwe. Przez
kilka lat rozsądnej pracy udało nam
się wypracować spore oszczędności.
Znaleźliśmy się w tak trudnej sytuacji,
że te pieniądze należą się klubom – mówił wówczas prezes okręgu, Sławomir
Pietrzyk.
Pieniądze zostaną przekazane klubom
po 1 sierpnia. Kluby B-klasowe i młodzieżowe otrzymają po 1,5 tys. zł, drużyny z A-klasy po 2 tys., z ligi okręgowej
po 3 tys., z czwartej ligi i pierwszej ligi
kobiet po 4 tys., z trzeciej ligi po 8 tys.,
a z pierwszej – 15 tys. zł.

przyjąć ofertę radomskiego klubu. Łukasik grała w Chemiku Police, w nieistniejącej już drużynie z Sopotu czy
Krakowa oraz w Gedanii Żukowo. Ma
na swoim koncie złoty i srebrny medal mistrzostw Polski juniorek, złoto
(2013), srebro (2015, 2016) i brąz (2014)
mistrzostw Polski, dwa Puchary Polski
oraz srebrny Puchar CEV. Dla Justyny
Łukasik sezon 2020/21 będzie dziesiątym w najwyższej lidze w Polsce.
Po roku spędzonym na wypożyczeniu w pierwszej lidze, w barwach Grupy Azoty PWSZ Tarnów, do Radomia
wraca przyjmująca Julita Molenda. To
wychowanka MUKS-u 13 Radom; była
zawodniczką E. Leclerc Radomki Radom w latach 2016-2019. – Przez ostatni
rok wydarzyło się naprawdę wiele. Najważniejsze jest jednak to, że spełniłam
cel, który założyłam sobie przed sezonem, a mianowicie większą ilość występów na boisku. Cieszę się, że wracam
i będę grać w Tauron Lidze – mówi Julita Molenda.
Natomiast z klubem po jednym sezonie żegna się libero Anna Bodasińska.
W barwach radomskiego zespołu rozegrała 21 spotkań.
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Budowa zespołu Cerradu Enei Czarnych Radom na sezon 2020/21 powoli
dobiega końca. Klub ogłosił kolejne ruchy transferowe. W ekipie prowadzonej
przez Roberta Prygla zagra brazylijski
siatkarz, wicemistrz świata z 2018 roku,
Lucas Eduardo Loh. Swoją przygodę
z siatkówką zaczynał w brazylijskim klubie Toledo. W swojej
ojczyźnie występował też w takich klubach jak: Santander São
Bernardo Brasil Vôlei Clube,
Sada Cruzeiro Vôlei, Vivo/Minas, Funvic Taubaté czy SESI
São Paulo. Grał też w tureckim
Halkbanku Ankara. Co ciekawe,
Loh grał już w Polsce – w sezonie 2014/2015 podpisał kontrakt
z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.
W swoim dorobku nowy zawodnik „Wojskowych” ma m.in. mistrzostwo Brazylii (2012) oraz
w icem istrzost wo tego k raju
w latach: 2011, 2016, 2017 i 2019.
W reprezentacji Brazylii Lucas
Eduardo Loh zdobył mistrzostwo świata
w kategorii wiekowej U-23. W 2018 roku
został wicemistrzem świata, a rok później zdobył brązowy medal na Igrzyskach
Panamerykańskich.
Kolejny nowy zawodnik to atakujący
Daniel Gąsior. 25-letni siatkarz przenosi
się do drużyny z Radomia po dwóch sezonach spędzonych na zapleczu PlusLigi, gdzie bronił barw zespołu AZS AGH
K raków. W minionych rozgr y wkach
atakujący rozegrał łącznie 25 meczów

i zdobył aż 397 punktów, będąc liderem
drużyny z Krakowa. Uplasował się też
na czołowych lokatach w rankingach
na zapleczu PlusLigi. Daniel Gąsior był
trzecim najlepiej atakującym w lidze
i trzecim zawodnikiem wśród najlepiej
punktujących.

Nowy nabytek jest także na pozycji
przyjmującego. Kontrakt z klubem z Radomia podpisał 24-letni Artur Pasiński.
Zawodnik do drużyny Roberta Prygla
trafił po trzech sezonach spędzonych
w pierwszej lidze. W dwóch poprzednich
latach bronił barw UKS-u Mickiewicz
Kluczbork. W tym czasie zdobył
ponad 650 punktów w 54 spotkaniach. Był też najlepszym zagrywającym w pierwszej lidze.
Są także pożegnania. W ostatnich dniach klub z Radomia
ogłosił, że w nowych rozgrywkach w jego barwach nie zagrają:
przyjmujący Thanasis Protopsaltis oraz środkowi Damian
Boruch i A len Pajenk. Dwaj
pierwsi w hali przy ul. Narutowicza występowali przez jeden sezon. Słoweniec natomiast spędził
w Radomiu dwa lata.
Fot. FIVB

Trzy miesiące – tyle czekali piłkarze
Radomiaka Radom na powrót do ligowego grania. Ich pierwszym rywalem
po restarcie Fortuna 1. Ligi była znajdująca się w strefie spadkowej Odra
Opole. Pierwsza połowa nie należała do
najefektowniejszych. „Zieloni” częściej
utrzymywali się przy piłce, ale nic z tego
nie wynikało. Po przerwie obraz gry za
bardzo nie uległ zmianie. Wciąż piłka
była głównie w posiadaniu Radomiaka,
ale gospodarze nie byli w stanie sforsować defensywy opolan i mecz zakończył
się podziałem punktów.
23. kolejk a : R adomiak R adom – Odra Opole 0:0

Jednak wynik nie uległ zmianie już do
końca meczu i „Zieloni" zapisali na swoje konto pierwsze zwycięstwo w Fortuna
1. Lidze w 2020 roku.
24. kolejk a : Sandecja Now y
Sącz – Radomiak Radom 1:2 (0:1)
Bramki: Gabrych 61 – Makowski 20,
Michalski 52

Fot. Szymon Wykrota
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Zarząd Radomskiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej przychylił się do wniosku Broni
Radom, aby rezerwy trzecioligowego klubu
mogły zaczynać grę w klasie A.

Cerrad Enea Czarni Radom zakontraktowali też nowego siatkarza na pozycji środkowego. To Damian Dryja, który
ostatnio grał w MKS-ie Będzin. Środkowy jest doskonale znany na parkietach
PlusLigi. Większość swojej kariery spędził w drużynie Asseco Resovii Rzeszów,
z którą zdobył w 2015 roku mistrzostwo
Polski, a sezon później srebrny krążek.
W swoim dorobku nowy siatkarz „Wojskowych” ma też srebrny medal Ligi Mistrzów.

Skład Cerradu Enei Czarnych Radom na sezon 2020/21

Rozgrywający: Michał Kędzierski
Środkowi: Michał Ostrowski, Bartłomiej Grzechnik, Dawid Dryja
Przyjmujący: Bartosz Firszt, Brenden Sander, Lucas Eduardo Loh, Artur
Pasiński
Atakujący: Daniel Gąsior
Libero: Mateusz Masłowski, Maciej
Nowowsiak
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