
Filozo� a koszenia
Nieskoszona trawa przy za-
wrotkach, wjazdach i wyjazdach 
to zmora radomskich kierowców; 
gdzieniegdzie sięga dachów aut. 
– Zielone ziele widzę... Strach 
ruszyć – grzmią. Miejski Zarząd 
Dróg i Komunikacji informuje o 
odwołanych, z braku funduszy, 
przetargach na koszenie w dwóch 
rejonach miasta.
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Festiwal żenady?
Symbol Polski Walczącej jak logo 
fastfoodowej sieciówki, bagnet 
z krzyża, kontury naszego kraju 
w znaku niepełnosprawnych czy 
kaganiec (maseczka?) w kształcie 
sklepowego wózka – to plakaty 
Szymona Szymankiewicza, które 
w ramach Free(Ra)dom Festival 
można oglądać na pl. Corazzie-
go. „Krytyka trywializacji pewnych 
zdarzeń z przeszłości nie może 
posuwać się do... ich trywializacji” 
– Młodzież Wszechpolska apeluje 
do prezydenta o usunięcie najbar-
dziej kontrowersyjnych plakatów.
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By pomóc 
mieszkańcom
GMINA MIRÓW. Pierwsze Centrum 
Integracji Społecznej w subre-
gionie radomskim powstanie w 
Zbijowie Małym. Przedsięwzięcie 
będzie możliwe dzięki 1,2 mln zł z 
budżetu Mazowsza. Głównym za-
daniem CIS-u ma być aktywizacja 
zawodowa osób wykluczonych, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
długotrwale bezrobotnych.
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Radomiak Radom najlepszym zespołem Fortuna 1. Ligi w sezonie 2020/2021! Po 36 latach przerwy 
„Zieloni” wracają na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce! Kropkę nad „i” piłkarze postawili w mi-
nioną niedzielę – w meczu ostatniej kolejki, triumfując 2:0 z Koroną Kielce. Po zakończeniu spotkania 
drużyna wraz z kibicami świętowała na pl. Jagiellońskim.
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Awans jest nasz!

AU T O P R O M O C J A R E K L A M A

Fot. Szymon Wykrota

PRZYTYK PRZYTYKA
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T Y G O D N I K

Piątek, 18 czerwca
 Konkurs na haiku i spotkanie 
z Rafałem Księżykiem. Rozpoczy-
na się Free(Ra)dom Festival. O godz. 
14 Miejska Biblioteka Publiczna za-
prasza na finał ogłoszonego w kwiet-
niu ogólnopolskiego, poetyckiego kon-
kursu „17 sylab o wolności”. Godzinę 
później, także przy ul. Piłsudskiego 12, 
spotkanie z Rafałem Księżykiem – pol-
skim dziennikarzem, krytykiem mu-
zycznym, autorem m.in. książki „Dzika 
rzecz. Polska muzyka i transformacja 
1989-1993”.

 „Wolność na falach” z Hirkiem 
Wroną. O godz. 17 przed restaura-
cją Łyżka i Widelec będzie się można 
spotkać z Hirkiem Wroną. Znakomi-
ty dziennikarz muzyczny, niezależny 
publicysta i DJ nie tylko przedstawi 
swoją autorską listę przebojów „wol-
nościowych”, ale także podzieli się 
wspomnieniami związanymi z wolno-
ścią, lub jej brakiem w latach 70.

 „Ryzykowna forsa” w Powszech-
nym. Chcecie poznać przepis na to, 
jak zarobić 25 tyś. funtów? Przeko-

nacie  s ię  sami, 
jakie to proste. 
Wymaga jedynie 
mocnych nerwów 
i nietuzinkowych 
pomysłów. Bez-
r o b o t n y  m ą ż , 
d o m n i e m a m y 
t r a n s w e s t y t a , 

kontroler z urzędu skarbowego, trup, 
pracownik zakładu pogrzebowego, 
a wszyscy w towarzystwie pięknych 
kobiet! Jak w tym szaleństwie poradzą 
sobie bohaterowie naszej najnowszej 
farsy?Czy uda im się wyjść cało z opre-
sji? Godz. 19. Duża Scena. Spektakl 
będzie można obejrzeć także w sobotę 
i niedzielę.

 „Nasza autobiografia” w muszli 
koncertowej. Radomski Klub Śro-
dowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia” 
zaprasza o godz. 20 do muszli w parku 
im. Tadeusza Kościuszki na wspólne 
śpiewanie największych polskich prze-
bojów lat 80.

Sobota, 19 czerwca
 Park Off – strefa młodych. W ra-
mach Free(Ra)dom Festival Miejski 
Ośrodek Kultury „Amfiteatr” zaprasza 
młodych ludzi do udziału w pokazach, 
warsztatach i koncertach. Ideą jest 
stworzenie miejsca manifestacji indy-
widualnych wartości wolnościowych, 
a wydarzenie odbędzie się w parku 
Jacka Malczewskiego na Obozisku 
bezpośrednio obok skate-parku, 
w godz. 13-22.40. W programie kon-
certy: SUVA&M2K i Jeleń, projek-
cja filmu „Skandal” o warszawskiej 
grupie Molesta Ewenement oraz DJ 
Vazee. Dyskusja na temat wolności, 
pokazy agresywnej jazdy na rolkach, 
hulajnogach, desce i BMX. W prze-
strzeni powstanie miasteczko targo-
we, na których znajdziecie autorskie 
printy: koszulki z nadrukiem MWS 
Streetwear czy ubrania lokalnej marki 
Radomianka.

 „Rozmowy o wolności” w biblio-
tece. Gościem Miejskiej Biblioteki 
Publicznej będzie Jakub Kuza – autor 
bloga i publikacji pod tytułem „Krótka 
historia jednego zdjęcia”. Początek spo
tkania o godz. 15 przy ul. Piłsudskiego 
12.

 Hirek Wrona i Artur Andrus.
Podczas drugiego spotkania z cyklu 
„Wolność na falach” gościem Hirka 
Wrony będzie Artur Andrus – dzienni-
karz i prezenter telewizyjny i radiowy, 
aktor, pisarz, poeta, autor tekstów pio-
senek, piosenkarz, artysta kabaretowy 
i konferansjer. Także on przygotował 
dla radomian swoją własną listę prze-

bojów, okraszoną osobistymi wspo-
mnieniami.

 TU WOLNO się pochlapać.
Dla najmłodszych MOK „Amfiteatr” 
przygotował działania animacyjno-ar-
tystyczne pod hasłem „Tu wolno się 
pochlapać”. W parku im. Tadeusza 
Kościuszki, od strony pl. Corazziego, 
w godz. 17-20 będzie się można na-
uczyć różnych technik plastycznych.

 Spektakl Teatru Snów. Na fon-
tannach przy ul. Żeromskiego o godz. 
18 rozpocznie się spektakl „Pokój” 
gdańskiego Teatru 
Snów – nazywa-
nego klasykiem 
polskiego teatru 
ulicznego. Samot-
ny mieszkaniec 
niezwykłego po-
koju, usytuowane-
go na pograniczu 
marzenia i rzeczywistości, czeka, śni, 
wspomina. Jego przestrzeń przyciąga 
uwagę. Dla nas jest miejscem gry, za-
bawy.

 Recital Grzegorza Molendy.
O godz. 20 Radomski Klub Środowisk 
Twórczych i Galeria „Łaźnia” zaprasza 
do muszli w parku Kościuszki na reci-
tal Grzegorza Molendy „Nim opuszczą 
szlaban”

 Spacer po Radomiu – „Czarow-
nice na ziemi radomskiej”. Spacero-
wicze spotykają się o godz. 20 w Lesie 
Kapturskim. W leśnych ostępach bę-
dziemy mieli okazję spotkać kobiety, 
które parały się czarami, znachor-
stwem i magią. W trakcie spaceru 
historyk i kulturoznawca, Magdalena 
Kowalska-Cichy opowie o kobietach 
związanych z Radomiem, które były 
podejrzewane o czary. Przytoczy także 
głośne w rejonie radomskim procesy 
sądowe czarownic. Spacer zakończy się 
konkursem z nagrodami i ogniskiem 
z poczęstunkiem. Miejsce startu: Nad-
leśnictwo Radom, ul. Janiszewska 48.

Niedziela, 20 czerwca
 Park Off – strefa młodych, dzień 
II. W ramach Free(Ra)dom Festival 
Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” 
zaprasza młodzież w godz. 14-21.15 do 
parku Jacka Malczewskiego na Oboz-
isku. Będą pokazy, warsztaty i koncer-
ty. W programie koncert Rau_Perfor-
mance i DJ Vazee. 

 Debata „Oblicza wolności”.
O godz. 16 na pl. Corazziego, przed 
pomnikiem Jana Kochanowskiego 
rozpocznie się debata o wolności. 
Goście: Jan Mela, Marta Frej, Jerzy 
Górskii, Szymon Szymankiewicz opo-
wiedzą o pokonywaniu barier psy-
chologicznych, dążeniu do celu czy 
o trudnościach w wychodzeniu poza 
strefę komfortu. Prowadzenie Eliza 
Michalik.

 Hirek Wrona i Tomasz Sianec-
ki. O godz. 18 przed restauracją Łyżka 
i Widelec rozpocznie się ostatnie spo-
tkanie z cyklu „Wolność na falach”. 
Tym razem gościem Hirka Wrony 
będzie Tomasz Sianecki - dziennikarz 
radiowy i telewizyjny, reporter, współ-
prowadzi popularne „Szkło kontakto-
we” w TVN24.

 Widowisko multimedialno-mu-
zyczne „Koncert na ścianie”. To 
niezwykle show, którego sceną stają 
się ściany budynków. Nie obawiajcie 
się! Nasi muzycy będą zabezpieczeni 
alpinistycznymi linami. Muzyka z pew-
nością zainspiruje was do chłonięcia 
tradycji Afryki, Jamajki, Karaibów, 
Andaluzji i Bliskiego Wschodu. Kolo-
rowe stroje, niezwykła linia melodycz-
na, gorące tropikalne rytmy… Godz. 
21.40, pl. Corazziego.

NIKA

Mazowieckie Centrum Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia” zapra-
sza 20 czerwca o godz. 13 na warszta-
ty twórcze, których uczestnicy będą 
mogli zrealizować własne miniatury 
tekstylne, inspirując się polską 
tkaniną historyczną. Spotkanie po-
prowadzi prof. Hanna Wojdała-Mar-
kowska. Artystka otrzymała dyplom 
z wyróżnieniem w pracowni gobelinu 
i dywanu prof. Antoniego Starczew-
skiego na Wydziale Włókienniczym 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych (obecnie Akademia 
Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego) w Łodzi. 

Warsztaty są elementem projektu 
„Techniki tkackie i hafciarskie w pol-
skiej tkaninie historycznej a współ-
czesna interpretacja”. 

W zajęciach mogą wziąć udział 
osoby dorosłe i młodzież (od 16. roku 
życia). Obowiązują zapisy: eduka-
cja@mcswelektrownia.pl. Liczba 
miejsc jest ograniczona.

Udział w warsztatach jest bez-
płatny.

CT

Miniatury
tekstylne
W niedzielę w Elektrowni będzie 
można zrealizować własną miniaturę 
tekstylną.

– Renowacje zabytków to zadanie 
bardzo trudne i wymagające. Dlate-
go chcemy docenić najlepiej odno-
wione zabytki na Mazowszu, które 
będą dobrym przykładem i inspira-
cją dla innych właścicieli – podkre-
śla marszałek Adam Struzik. 

W konkursie mogą wziąć udział 
właściciele lub podmioty posiadają-
ce obiekty nieruchome wpisane do 
rejestru zabytków i znajdujące się 
na terenie Mazowsza. Warunkiem 
jest, aby prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budow-
lane przy tych zabytkach zakoń-
czone zostały nie wcześniej niż po 
1 stycznia 2018 roku. Do udziału 
w konkursie może zostać zgłoszony 
obiekt spełniający poniższe warun-
ki: jest zabytkiem nieruchomym, 
wpisanym do rejestru zabytków 
indywidualnie lub jako historyczny 
zespół budowlany; prace odtworze-
niowe mogą dotyczyć jedynie części 
zabytku, a nie stanowić główne-
go zakresu prac, z wyłączeniem 
stolarki okiennej, więźby dachowej 
i pokrycia dachowego, przy których 
prace odtworzeniowe mogą stano-
wić główny zakres lub jego część. 
Każdy uczestnik może złożyć tylko 
jedno zgłoszenie.

Aby wziąć udział w konkursie, na-
leży do 31 sierpnia złożyć komplet 
dokumentów określonych w regu-
laminie.

Na zwycięzców czekają nagro-
dy ufundowane przez samorząd 
woj. mazowieckiego: I nagroda 
w wysokości 15 tys. zł, II – 12 tys. zł, 
a III – 10 tys. zł.

Regulamin konkursu i formularz 
zgłoszeniowy dostępne są na stronie 
www.mazovia.pl w zakładce Kon-
kursy/Szkolenia.

CT

Renowacja
roku
Ruszyła pierwsza edycja, organizo-
wanego przez samorząd Mazowsza, 
konkursu Renowacja Roku Zabytków 
Mazowsza.

Na początek rycerze z Leo Cor-
de – Bytomskiego Stowarzyszenia Re-
konstrukcji Historycznej zadbają, by 
nikt się nie nudził. Będą walki na rów-
noważni, strzelanie z łuku, bieg damy 
i rycerza, walki na miecze sportowe 
i wyścigi na średniowiecznych nartach. 
Chętni sprawdzą się w rzucie toporem 
albo włócznią.

– Nie zabraknie także warsztatów. 
Będzie można np. własnoręcznie zrobić 
gwoździe i podkowy pod okiem mistrza 
kowalstwa. Garncarz pokaże nam, jak 
wyrabiało się ceramikę, z której przecież 
kiedyś słynęła Iłża. Wszystkie wyroby, 
które powstaną w czasie warsztatów, 
goście imprezy zabiorą ze sobą do do-
mów - tłumaczy Miro-
sław Markowski, dowód-
ca Leo Corde. – A skoro 
to Noc Kupały, uszyjemy 
także szmaciane laleczki 
i zrobimy magiczne drew-
niane talizmany słowiań-
skie.

Dla głodnych arty-
stycznych wrażeń o godz. 
20 będzie występ zespo-
łu Castle Dreams. Duet 
skrzypiec elektrycznych 
w połączeniu z gitarą 
wprowadzi słuchaczy 
w niepowtarzalny nastrój. 
Usłyszymy nowe aranża-
cje popularnych piosenek 
w wydaniu średniowiecz-
nym.

Ok. godz. 21.15 zacznie się Festiwal 
Tańca z Ogniem w wykonaniu chorzow-
skiej grupy Nam-Tara. Można liczyć na 
widowiskowe efekty ogniowo-pirotech-
niczne w połączeniu z dynamiczną mu-
zyką. Członkowie grupy mają swój uni-
kalny styl, który wyróżnia ich na polskiej 
scenie fireshow.

Podczas Nocy Kupały swoje specjały 
będą serwować panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Jedlanki Starej. W menu 
znajdą się m.in. barszcz biały, porka, 
pierogi, pajda chleba ze smalcem i ogór-
kami, naleśniki, soczki, a na deser – ser-
nik i szarlotka.

To ostatnia okazja na zwiedzanie gór-
nego dziedzińca i baszty przed renowa-
cją, która ruszy jeszcze w tym miesiącu. 
Zwiedzanie jest w cenie biletu na wyda-
rzenie. Każdy, kto kupi bilet, otrzyma 
wodę mineralną „Staropolska”.

– Mamy nadzieję, że gościom zamku 
spodoba się nasz sposób na świętowanie 
nocy Kupały. Zapraszamy także ludzi 
z psami. Dla pupili będzie przygotowa-

na świeża woda w miskach na dolnym 
dziedzińcu – zapewnia burmistrz Prze-
mysław Burek.

„Noc Kupały” na zamku rozpocznie 
się o godz. 15. Bilety w cenie od 1 do 10 
zł od osoby do nabycia przed wejściem.

CT

Noc Kupały
na zamku

Pokazy i zabawy rycerskie, warsztaty i festiwal tańca z ogniem – w niedzielę, 
20 czerwca na zamku w Iłży odbędzie się Noc Kupały.
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R E K L A M A

  ROKSANA CHALABRY

Kierowców denerwują nieskoszone 
trawy w pasach drogowych, przy wjaz-
dach i wyjazdach. Jako najgorsze pod 
względem widoczności oceniają te 
przy ul. Maratońskiej. Chodzi o skręt 
w ul. Bulwarową czy zawrotkę przy 
sklepie Biedronka. Tu roślinność się-
ga – bez mała – dachów samochodów 
osobowych.

– Zielone ziele widzę… Strach ru-
szyć – mówi jeden z kierowców, pró-
bujący zawrócić na ul. Maratońskiej.

– To jest Meksyk! – denerwuje się 
inny z kierowców. – W tym momen-
cie nie widzę, czy coś mi stoi na tym 
pasie, czy nie.

Kolejne newralgiczne miejsce, 
o którego uporządkowanie apelowali 
kierowcy, dzwoniąc do naszej redak-
cji, to zjazd z ul. Szarych Szeregów 
w ul. Warszawską. Ale tam trawa zo-
stała dość szybko skoszona. Zdaniem 
prowadzących auta zasłaniające wi-
doczność trawy mogą być przyczyną 
wypadków.

– Kosimy te miejsca, które są wy-
jątkowo niebezpieczne i wpływają 
wprost na bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym – stwierdził w Poran-
nej Rozmowie Radia Rekord i TV 
Dami prezydent Radosław Witkow-
ski. – Zgodnie z nowymi trendami 
i zaleceniami, aby kosić jak najmniej, 
żeby pozwalać rozwijać się zwierzę-
tom i roślinności, to koszenia będą 
tylko i wyłącznie w tych miejscach, 
które wpływają na bezpieczeństwo. 
Łąki kwietne, to się podoba miesz-
kańcom.

Zapytany przez Łukasza Molendę 
o „badyle”, które według mieszkań-
ców świadczą o niechlujstwie, a nie 
o ekologicznym podejściu, Witkow-

ski odpowiedział: – Jeśli takie miejsca 
są, to one powinny być jak najszyb-
ciej skoszone. Zgodnie z tą filozofią, 
o której mówiłem, tam, gdzie nie mu-
simy, nie kosimy, tam, gdzie to wpły-
wa na bezpieczeństwo, MZDiK ma 
obowiązek pasy drogowe kosić.

Ścisłe centrum miasta kosi Zakład 
Usług Komunalnych, a pozostałą 
część w pasach drogowych podzie-
lonych na sześć rejonów Miejski Za-

rząd Dróg i Komunikacji. Problem 
polega na tym, że na całą południową 
część Radomia z wyjątkiem Ustro-
nia, przetargi zostały unieważnione, 

bo MZDiK nie miał na nie pieniędzy. 
Podczas jednej z sesji rady miejskiej 
(koniec marca) MZDiK zwrócił się 
o odpowiednie przesunięcie budże-
towe, ale radni Prawa i Sprawiedli-
wości się nie zgodzili. – Część pienię-
dzy dostaliśmy, więc Miejski Zarząd 
Dróg i Komunikacji mógł rozstrzy-
gnąć przetargi, ale tylko w czterech 
rejonach – mówi Dawid Puton, rzecz-
nik MZDiK. – Niestety, w czwartym 

i szóstym rejonie musieliśmy je unie-
ważnić. Dlatego sytuacja wygląda 
w taki, a nie inny sposób. Po prostu 
nie mamy, jako Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji, pieniędzy na to, aby 
rozstrzygnąć te przetargi, i aby nawet 
te nowe przetargi zostały ogłoszone. 
I po raz kolejny będziemy musieli je 
unieważnić.

MZDiK przyznaje, że zdaje so-
bie sprawę z zagrożenia i mówi 
o szukaniu dodatkowych pieniędzy 
czy rozmowach z ZUK-iem, by ten 
wsparł zarząd dróg w tzw. koszeniu 
interwencyjnym. – W tych miejscach 
wysoka trawa naprawdę powoduje 
zagrożenie w ruchu drogowym, na-
rażają kierowców na utratę zdrowia 
bądź życia. Postaramy się tę trawę jak 
najszybciej skosić – deklaruje w imie-
niu MZDiK Dawid Puton. – Już jest 
kilka takich miejsc, które udało nam 
się interwencyjnie wyczyścić z trawy.

Wiceprezydent Mateusz Tyczyń-
ski twierdzi, że miasto „nie pozwo-
li, aby polityczna decyzja radnych 
PiS skutkowała jakąś tragedią na dro-
dze”. – Chcemy, żeby Zakład Usług 
Komunalnych jak najszybciej przy-
stąpił do koszenia w okolicach skrzy-
żowań i miejscach szczególnie nie-
bezpiecznych. Będzie się to wiązało 
z koniecznością zrezygnowania przez 
ZUK z części swoich zadań, chociaż-
by z koszenia w parkach – mówi Ty-
czyński.

Temat traw poruszył w mediach 
społecznościowych np. radny PiS 
Marcin Kaca, którego rejonem są 
Borki, ale nam odmówił komentarza 
w tej sprawie.

Filozofia koszenia
Nieskoszona trawa przy zawrotkach, wjazdach i wyjazdach to zmora radomskich kierowców; gdzieniegdzie sięga dachów 
aut. – Zielone ziele widzę... Strach ruszyć – grzmią. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje o odwołanych, z braku 
funduszy, przetargach na koszenie w dwóch rejonach miasta.
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Punkt szczepień jest czynny 
w godz. 8-20 od poniedziałku do 
soboty. Na szczepienie można się 
zapisać, dzwoniąc pod wybrany nr 
tel. 48 361 05 05 lub 48 361 05 06, 
albo osobiście w punkcie szczepień 
(pierwszy wjazd na parking od strony 
ul. Mieszka I, trzeci wjazd od strony 
ul. Warszawskiej).

– Specjalnie dla zmotoryzowanych 
pacjentów wyznaczyliśmy kilkanaście 
miejsc parkingowych – mówi Karolina 
Gajewska, rzecznik MSS. – By się 
zaszczepić, należy wypełnić kwestio-
nariusz wstępnego wywiadu przesie-
wowego przed szczepieniem osoby 
dorosłej przeciw COVID-19 oraz 
formularz zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. Formularze są do-
stępne na stronie internetowej szpitala 
i w punkcie szczepień.

CT

Można się
zaszczepić
W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycz-
nym można się zaszczepić preparatem 
Pfizera przeciwko COVID-19.

„Pielęgnowanie wartości kultural-
nych województwa mazowieckiego 
poprzez wsparcie działań orkiestry 
dętej” to jeden z projektów zgłoszo-
nych do ubiegłorocznej, pierwszej 
edycji Budżetu Obywatelskiego 
Mazowsza. Spodobał się głosują-
cym tak bardzo, że wybrali go do 
realizacji.

„Poprzez działania projektowe 
będzie możliwe wyrobienie u dzieci 
i młodzieży wrażliwości i umiejęt-
ności odbioru kultury i stworzenie 
warunków rozwoju artystycznego 
młodemu pokoleniu. Celem będzie 
też zwiększenie poziomu integracji 
i aktywności społecznej poprzez 
udział dzieci i młodzieży, a także 
pośrednio dorosłych mieszkańców 
Mazowsza w działaniu projek-
towym, jakim będzie spotkanie 
orkiestr dętych w naszej miejscowo-
ści” – czytamy w opisie projektu.

W niedzielę, 20 czerwca w Jedliń-
sku odbędą się, o godz. 13, warszta-
ty doskonalące umiejętności gry na 
instrumentach, a godz. 16 parada 
orkiestr. Od godz. 16.30 zaplanowa-
no programy artystyczne w wyko-
naniu: Dziecięco-Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Gminy Jedlińsk, 
orkiestry dętej z Sienna, Kozienic-
kiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Furioso, Gminnej Orkiestry Dętej 
ze Starej Błotnicy, Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia 
i Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
OSP Krasocin.

NIKA

Warsztaty
i koncert
Koncert sześciu orkiestr dętych 
odbędzie się w niedzielę, 20 czerwca 
w Jedlińsku. Poprzedzi go parada 
ulicami miejscowości.

W kwietniu do Sądu Rejono-
wego w Radomiu wpłynął pozew 
byłej księgowej spółki Rewitaliza-
cja. – Powódka wskazała w pozwie, 
że została zwolniona bez zacho-
wania okresu wypowiedzenia. Nie 
zgadza się z przyczynami rozwią-
zania umowy o pracę, polegającymi 
na ciężkim naruszeniu obowiązków 
pracowniczych związanym z wyko-
naniem 25 przelewów z rachun-
ku spółki na bliżej nieokreślone 
konta bankowe bez zgody zarzą-
du – wyjaśnia sędzia Arkadiusz 
Guza, rzecznik Sądu Okręgowego 
w Radomiu. – Zwolniona twier-
dzi, że nie naruszyła obowiązków 
pracowniczych. Zgodnie z polity-
ką rachunkowości spółki bowiem 
była upoważniona do wykonywa-
nia przelewów i nie potrzebowała 

do tego akceptacji zarządu.
W pozwie kobieta podnosi rów-

nież, że do rozwiązania umowy 
o pracę doszło w okresie ochron-
nym – w momencie zwolnienia była 
w wieku przedemerytalnym. Dla-
tego żąda wynagrodzenia za cały 
okres pozostawania bez pracy.

8 czerwca do sądu wpłynęła od-
powiedź spółki Rewitalizacja na 
pozew. – Pozwany wnosi o odda-
lenie powództwa w całości jako 
bezzasadnego. Podnosi, że poda-
ne przyczyny rozwiązania umowy 
o pracę są prawdziwe i zasadne. 
Zdaniem pracodawcy, powódka 
wykonywała przelewy bez powia-
domienia ówczesnego prezesa za-
rządu, który przebywał w siedzibie 
spółki, w gabinecie obok pokoju 
księgowej. Nie było zatem żadnych 

przeszkód, by uzyskać jego ewen-
tualną akceptację – mówi sędzia 
Guza.

Termin rozprawy nie został jesz-
cze wyznaczony.

Przypomnijmy: w marcu w Re-
witalizacji doszło do oszustwa me-
todą „na policjanta”. Księgowa po-
dała nieznanym sprawcom kody do 
przelewów, przez co spółka straciła 
1 mln 534 tys. zł. Kiedy się zorien-
towała, że padła ofiarą oszustwa, 
sama zawiadomiła policję. Część 
przelewów udało jej się zablokować. 
Kilka tygodni później udało się od-
zyskać ponad 950 tys. zł.

W związku z tą sytuacją stanowi-
sko, poza księgową, stracił prezes 
Włodzimierz Konecki.

KATARZYNA SKOWRON

Chce wrócić do Rewitalizacji
Dyscyplinarnie zwolniona z Rewitalizacji księgowa żąda przywrócenia do pracy i wynagrodzenia za czas, kiedy 
nie pracowała. Zdaniem spółki jej żądania są bezzasadne.

Mundurowi zwrócili uwagę na 
nerwowe zachowanie mieszkańca 
Grójca. Przy 24-latku ujawnili wagę 
elektroniczną, a także saszetkę z sze-
ścioma opakowaniami z substancjami 
proszkowymi i suszem roślinnym oraz 
foliową torebkę z białym proszkiem. 
Okazało się, że to w sumie blisko 80 g 
marihuany i amfetaminy.

24-latek usłyszał zarzut posiadania 
znacznej ilości środków odurzających, 
za co grozi nawet do 10 lat pozbawie-
nia wolności. Decyzją sądu mężczy-
zna najbliższe trzy miesiące spędzi 
w areszcie.

CT

Areszt
za narkotyki
Zarzut posiadania znacznej ilości 
środków odurzających usłyszał 
24-latek, który został zatrzymany przez 
grójeckich policjantów.

Adwokat kościelny
przy Sądzie Kościelnym Diecezji Radomskiej mgr lic. Kamil Dziura

Radom, ul. Wernera 5 lok. 35 www.kd-kancelaria.pl539 618 012
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  KATARZYNA SKOWRON

Szymon Szymankiewicz urodził 
się w 1985 roku w Łodzi. Absolwent 
Wydziału Grafiki i Komunikacji Wi-
zualnej Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu; jest tam doktorantem 

i wykładowcą – w pracowni plakatu 
II, prowadzonej przez prof. Eugeniu-
sza Skorwidera. Projektuje plakaty 
i grafiki. Charakteryzuje go mini-
malistyczny styl – często operuje po-
wszechnie znanymi symbolami i ich 
przetworzeniami, korzysta z pod-

stawowych kolorów, na większości 
z jego plakatów nie ma słów. Jego 
prace zdobywają nagrody i wyróż-
nienia; są pokazywane na wystawach 
i przeglądach w Europie, Azji i obu 
Amerykach. Najbardziej doceniono 
antyfaszystowski plakat „Loading…” 
(można go zobaczyć także na radom-
skiej wystawie); praca zdobyła m.in. 
złoty medal na Biennale Plakatu 
Polskiego w Katowicach w 2019 roku 
i pierwszą nagrodę na Międzynaro-
dowym Biennale Plakatu Społecz-
no-Politycznego w Oświęcimiu rok 
później. 

Wystawę prac Szymankiewicza 
można oglądać na pl. Corazziego 
od prawie dwóch tygodni, a kontro-
wersje wzbudzała od początku. Dla 
jednych dająca do myślenia i genial-
na w swojej prostocie, dla innych jest 
kontrowersyjna i przekraczająca gra-
nice dobrego smaku?.

Młodzież Wszechpolska zauważyła 
np., że ekspozycja „kpi m.in. z sym-
bolu Polski Walczącej”. – To wszyst-
ko dzieje się w mieście, którego 
prezydent kilka lat temu nie potrafił 
nawet dopilnować, aby w rocznicę 
wybuchu powstania warszawskiego 
w godzinę „W” symbolicznie zawyły 
syreny, a wszelkie inicjatywy upa-
miętniające ten dzień organizowane 

są oddolnie przez mieszkańców Ra-
domia. Zmcdonaldyzowany symbol 
Polski Walczącej, symbol polskiej 
walki o wolność oglądać możemy – o, 
ironio – na wystawie „Oblicza wolno-
ści” – mówi Adam Szabelak z Mło-
dzieży Wszechpolskiej.

O plakacie, na którym symbol 
Polski Walczącej stylizowany jest 
na logo fastfoodowej sieciówki, au-
tor pisze tak: „Powstanie Warszaw-
skie to 200 tys. ofiar i doszczętnie 
zniszczone miasto przez tych, którzy 
chcieli narodu bez Żydów, Romów 
czy gejów i lesbijek. To złe decyzje 
polityków i wojskowych, za które 
cierpieniem i życiem zapłacili wal-
czący i ludność cywilna. To gro-
za i przestroga, by historia się nie 
powtórzyła. Nie trywializujmy jej 
plastikowymi gadżetami, »patrio-
tycznymi« koszulkami, ubrankami 
dla psa, skarpetami i kołdrami, czy 
opaską z kotwicą na ramionach war-
szawskich kelnerów…”.

We wpisie Młodzieży Wszechpol-
skiej na Facebooku czytamy m.in. 
„Nie kpijmy z polskiego symbolu 
walki o wolność w tak ordynarny 
sposób. Jest on dla Polaków po pro-
stu czymś ważnym. Krytyka trywia-
lizacji pewnych zdarzeń z przeszło-
ści nie może posuwać się do... ich 

trywializacji. Chyba że prawdziwym 
celem autora jest obalanie kolejnych 
mitów, na których oparta jest polska 
tożsamość. Na wystawie oczywiście 
powyższego komentarza, napisanego 
przez autora na Instagramie, nie ma. 
Inne prace Szymankiewicza jawnie 
promują skrajną lewicową ideologię 
oraz radykalny ruch społeczny, pod 
którego sztandarami w październiku 
masowo dochodziło do ataków na 
katolickie świątynie”. 

W z w i ą z k u z  t y m M ło d z ież 
Wszechpolska Radom apeluje do 
prezydenta o usunięcie „najbardziej 
kontrowersyjnych prac”. „Wyraził 
Pan nadzieję, że festiwal będzie 
»niezapomniany«. Jeżeli nie ma 
być to festiwal żenady, to apelujemy 
o usunięcie najbardziej kontrower-
syjnych prac pana Szymankiewi-
cza z ulic naszego miasta. – piszą 
działacze Młodzieży Wszechpol-
sk iej. – „Free(Ra) dom Festival 
powinien być wydarzeniem, które 
łączy mieszkańców Radomia, a nie 
dzieli ich na gruncie współczesnych 
podziałów ideologicznych. Apeluje-
my o rezygnację z kontrowersyjnego 
oblicza festiwalu i robienia z roczni-
cy wydarzeń 1976 roku politycznej 
szopki, co zwyczajnie nie przystoi 
włodarzowi miasta”.

Festiwal żenady?
Symbol Polski Walczącej jak logo fastfoodowej sieciówki, bagnet z krzyża, kontury naszego kraju w znaku niepełnosprawnych czy kaganiec (maseczka?) 
w kształcie sklepowego wózka – to plakaty Szymona Szymankiewicza, które w ramach Free(Ra)dom Festival można oglądać na pl. Corazziego. „Krytyka 
trywializacji pewnych zdarzeń z przeszłości nie może posuwać się do... ich trywializacji” – Młodzież Wszechpolska apeluje do prezydenta o usunięcie 
najbardziej kontrowersyjnych plakatów.
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Przypomnijmy: prokuratura oskar-
żyła Mirosława Ś., dyrektora szpitala 
psychiatrycznego i Roberta M., kie-
rownika działu inżyniera głównego 
lecznicy w sprawie wycinki, przy okazji 
prac budowlanych, 36 drzew na tere-
nie zabytkowego parku. Dyrektor miał 
nie dopełnić obowiązków w zakresie 
uzyskania decyzji administracyjnej 
zezwalającej na prowadzenie robót bu-
dowlanych, w tym na wycięcie drzew. 
Kierownikowi działu inżyniera głów-
nego szpitala również zarzucono prze-
kroczenie uprawnień i poświadczenie 
nieprawdy w protokole.

Wyrok w tej sprawie Sąd Rejonowy 
w Radomiu wydał w ubiegłym tygo-
dniu – umorzył postępowanie. Jak wy-
jaśnia sędzia Arkadiusz Guza, rzecz-
nik Sądu Okręgowego w Radomiu, 
sąd przychylił się do wniosku obrony, 
że oskarżeni nie są funkcjonariuszami 

publicznymi. – Rolą sądu jest jedynie 
wstępna kontrola aktu oskarżenia, a nie 
jego naprawianie. Dlatego też w ocenie 
sądu zachowania oskarżonych nie wy-
pełniają znamion czynu określonego 
w art. 231 par. 1 kodeksu karnego, więc 
sąd, na podstawie art. 17 par. 1 punkt 
2 kodeksu postępowania karnego po-
stępowanie w sprawie umorzył – tłuma-
czy sędzia Guza. – Faktem bezspornym 
jest, że doszło do wycięcia drzew, które 
stanowiły zabytek w rozumieniu ustawy 
o zabytkach, ale to, ewentualnie, może 
być przedmiotem jakiegoś postępo-
wania administracyjnego związanego 
z wycięciem drzew bez zgody organu 
administracji publicznej. Albo trzeba 
skonstruować inne zarzuty karne wobec 
osób, które brały w tym udział.

Wyrok jest nieprawomocny.

KS

Postępowanie
umorzone

Sąd Rejonowy w Radomiu umorzył postępowanie przeciwko dyrektoro-
wi i pracownikowi szpitala w Krychnowicach. Chodzi o wycinkę drzew 
w zabytkowym parku na terenie placówki

Od 1 czerwca w Polsce obowiązu-
ją przepisy, w myśl których w trakcie 
wchodzenia lub przechodze-
nia przez jezdnię – również 
w obrębie przejść – piesi 
mają za ka z korz ystan ia 
z telefonów komórkowych 
lub innych urządzeń elektro-
nicznych, takich jak tablet 
w sposób, który prowadzi do 
ograniczenia możliwości ob-
serwacji sytuacji na drodze 
i samym przejściu. Można za 
to dostać mandat!

– Zmiana, która dotyczy 
zakazu używania telefonu, 
obejmuje całe społeczeń-
stwo, lecz w tym wypadku 
przydałaby się kampania 
edukacyjna. Takie propo-
zycje już na początku tego 
roku wyrażali eksperci od 
transportu i logistyki. Działania wy-
przedzające, mające przypomnieć 
o nowych przepisach, podjęli w Ra-
domiu wspólnie Komenda Wojewódz-
ka Policji oraz Miejski Zarząd Dróg 

i Komunikacji. Przygotowaliśmy 
projekt prostego piktogramu, który 

został namalowany przez wykonawcę 
oznakowania poziomego na chodni-
kach przed przejściami. To symbol 
przekreślonego smartfona i napis 
SMART STOP. Piktogramy będą 

umieszczane m.in. w sąsiedztwie 
szkół, galerii handlowych, dworców 

i innych miejsc, które gene-
rują duże natężenie ruchu 
pieszych, w tym młodzie-
ży – informują pracownicy 
MZDiK.

Co ciekawe, projekt pikto-
gramu przygotowany przez 
MZDiK w uzgodnieniu z ini-
cjatorem całej akcji, czyli ma-
zowiecką policją, spodobał 
się Komendzie Głównej Poli-
cji. Przesłała go ona do jed-
nostek wojewódzkich, dzięki 
czemu autorska grafika pra-
cownika MZDiK będzie mo-
gła być stosowana przy przej-
ściach w całej Polsce. A nawet 
już jest – w Zamościu i Świd-
niku. „Cieszymy się, że nasz 
projekt będzie wykorzystywa-

ny w policyjnych akcjach promujących 
bezpieczeństwo w Polsce” – czytamy 
na stronie MZDiK.

CT

Piktogramy przed przejściami 
Radomskie piktogramy, namalowane przed przejściami dla pieszych, a mające przypominać o zakazie używa-
nia smartfonów na „zebrach”, zostaną rozpowszechnione w całym kraju.
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  MILENA MAJEWSKA

Spotykamy się o godz. 9.30 na Ryn-
ku, przed Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego, a pół godziny 
później ruszamy. Trasa uło-
żona przez prezesa stowarzy-
szenia Co Za Jazda! – Rafała 
Tatarka będzie liczyła 44 km; 
pojedziemy zarówno droga-
mi asfaltowymi, jak i leśnymi 
ścieżkami.

Kolorow y peleton prze-
jedzie ulicami Reja i Mal-
czewskiego w kierunku ul. 
Struga. Przy budującym się 
nadal Radomskim Centrum 
Spor t u sk rę ca my w lewo 
i jedziemy cały czas prosto 
ul. Zbrowskiego, kierując się 
do ul. Energetyków. W No-
wej Woli Gołębiowskiej skrę-
camy w prawo, dojeżdżając 
do ul. Podkańskiego, gdzie nastąpi 
skręt w lewo i dojazd aż do mostu 
na Pacynce. Tam – na terenie gminy 
Jastrzębia czeka nas pierwszy postój. 
Poczęstunek uczestnikom wyprawy 
Co Za Jazda! zapewnią członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrowy 
Kozłowskiej.

Z nowym zapasem sił ruszamy dalej. 
Na pierwszym skrzyżowaniu – przy ka-
pliczce skręcamy w prawo i jedziemy aż 
do pierwszego rozwidlenia drogi, gdzie 

odbijamy w prawo. Tutaj powoli asfalt 
przejdzie w leśną ścieżkę – drogę dojaz-
dową dla leśników. Kierując się znaka-

mi, skręcimy raz w prawo, a następnie 
w lewo, aż wrócimy na drogę asfaltową, 
która doprowadzi nas nad zalew w Sicz-
kach. Po minięciu drogi 737 przejedzie-
my leśnymi ścieżkami wzdłuż zalewu, 
aż przy kolejnej przydrożnej kapliczce 
odbijmy w kierunku Mysich Górek. Tu-
taj czeka nas najtrudniejszy fragment 
z dość ciężkim podjazdem w terenie, na 
szczęście niezbyt długim. Kolejny etap 
to skręt w lewo i powrót w kierunku Ja-
strzębi. Po ponownym przekroczeniu 

trasy 737 czeka nas kilkukilomtrowa 
trasa wzdłuż krawędzi lasu, aż wróci-
my na asfalt tuż przed Jastrzębią. Z Ja-

strzębi droga wiedzie już cały 
czas ładnym asfaltem prosto 
do Jedlińska. Jedynie w Bar-
todziejach odbijemy w lewo na 
Jedlińsk. Mijamy Lisów i koń-
czymy wycieczkę na stadionie 
w Jedlińsku, gdzie na uczestni-
ków czekać będzie pyszna kieł-
basa, woda i liczne konkursy 
z nagrodami.

Pamiętajcie, żeby zabrać 
zapas wody, bo będzie gorąco!

Obowiązuje rejestrac ja 
uczestników. By wybrać się 
z nami na wyprawę Co Za 
Jazda!, należy na nr 7248 wy-
słać SMS o treści jazda.je-
dlinsk.imienazwisko. Koszt 
SMS-a to 2 ,46 z ł z VAT. 
Otrzymacie państwo SMS 

zwrotny. Należy go zachować i oka-
zać podczas rejestracji na starcie. 
Koniecznie więc zabierzcie na na-
szą wycieczkę telefon komórkowy! 
Ważne! Wysłanie jednej wiadomości 
SMS uprawnia do skorzystania przez 
jedną osobę z wyprawy rowerowej, 
poczęstunku i udziału w konkursach 
z nagrodami. Można jednak z tego sa-
mego numeru telefonu zarejestrować 
na wyprawę Co Za Jazda! np. kilku 
członków rodziny czy przyjaciół.

Co Za Jazda! do Jedlińska
W niedzielę, 20 czerwca startuje pierwsza w tym sezonie wyprawa z cyklu Co Za Jazda! Tym razem wybierzemy się do Jedlińska, a trasa liczy 44 km. 
Wycieczkę zakończymy na stadionie w Jedlińsku, gdzie na uczestników czekać będzie, tradycyjnie, poczęstunek i konkursy z nagrodami.

AU T O P R O M O C J A
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nr. 1. Bańka Z Mlekiem
Przystawka

Shake (oreo/kinder bueno/snickers/
wanilia/truskawka/czekolada)

Danie główne
 Naleśniki na słodko (klasyka smaku/

posmak lata/naleśnik oreo)

ul. Chrobrego 1, Galeria Słoneczna

RADOM

FOOD FEST

Przed nami smakowity tydzień. W poniedziałek, 21 
czerwca, rusza Radom Food Fest 2021 i trwać będzie 

do soboty, 26 czerwca. Przez pięć dni restauracje 
uraczą nas festiwalowymi daniami na najwyższym, 

ogólnopolskim, a nawet światowym poziomie. 
W ramach Radom Food Fest 2021 każda restauracja 

serwować będzie specjalne festiwalowe menu, 
w którym znajdziemy dania w wyjątkowych cenach. 
Deser z kawą 10 zł, przystawka z daniem głównym 
20 zł, a cały zestaw degustacyjny 30 zł. W tym roku 
po raz pierwszy konkurs dla wytrwałych smakoszy, 

a w nim nagrody dla tych, którzy odwiedzą najwięcej 
festiwalowych miejsc i udokumentują degustację. 

W ramach wydarzenia tradycyjnie już, organizujemy 
plebiscyt na najpopularniejszą restaurację. Za 

pomocą SMS-ów będziecie mogli zdecydować, która 
z restauracji jest Waszym zdaniem tą najlepszą w 5. 
edycji Radom Food Fest. Aby zagłosować, wystarczy 

wysłać SMS o treści RADOMFOODFEST.nr wybranego 
lokalu (ze zdjęcia) na nr 7148. Koszt jednego SMS-a, 
to 1,23 zł z VAT. Głosowanie trwa od poniedziałku, 21 
czerwca, od godz. 12 do soboty, 26 czerwca, do godz. 

23.59.

nr. 2. Bonito Sushi & Asian Food
Przystawka

Spring roll z łososiem i sałatka gome
Danie główne

Makaron soba z krewetkami i kolendrą
Deser

Panna cotta z sosem wiśniowym

ul. Curie-Skłodowskiej 4

nr. 3. Casa Verde Ristorante 
Pizzeria

Przystawka
Spaghetti allo scoglio, czyli spaghetti 

z owocami morza
Danie główne

Szparagi z sosem holenderskim 
z pomarańczą i migdałamii

Deser
Kawa mrożona + kruche ciasteczko 

z kremem bazyliowym, truskawkami  
i żelem z rabarbaru

ul. Szewska 14

nr. 4. Chińśkie Jadło 
Przystawka

 Sajgonki fi rmowe 3 szt. 
Danie główne

Pad Tai z kurczakiem
Deser

Dowolna kawa + hotteok (koreańskie 
drożdżowe ciastko) 

ul. Sienkiewicza 3

nr. 5. Gingers American Tex-Mex 
Restaurant
Przystawka

Krążki cebulowe 
Danie główne

• Burger (wołowina, boczek, sałata, 
pomidor, ogórek, czerwona cebula, 
ketchup, majonez, sos 1000 wysp)
• 10 skrzydelek w amerykańskiej 

panierce i frytki
Deser

Szarlotka na ciepło z lodami 

ul. Żeromskiego 19

nr. 6. Gromada
Przystawka

Borowiki na grzance z suszonymi 
pomidorami i serem

Danie główne 
Bitki po staropolsku w sosie jabłkowo- 
-musztardowym, kasza perłowa oraz 

świeże sałaty z vinegrettem
Deser

Pieczone jabłko pod kruszonką 
z aromatyczną kawą

ul. Narutowicza 9

nr. 7. Karczma Cuda Wianki 
Przystawka

Tatar z pieczonego buraka z wędzonym 
twarogiem i orzechami włoskimi

Danie główne
Domowe kluski śląskie z wędzonym 

boczkiem, młodą kapustą 
i borowikiem zakręcone grana padano 

i szczypiorkiem
Deser

Karmelizowane truskawki z naszych 
okolic pod waniliową kruszonką

Karszówka 29A

nr. 8. La Spezia
Przystawka

Krewetkowy twist na sałacie
Danie główne

Pizza z grilowanym łososiem, cebulką, 
orzechami włoskimi z sosem 

śmietanowym   
Deser

Kawa mrożona z malinami zapalana 
brązowym cukrem + tiramisu 

kawowo-orzechowe

ul. Sandomierska 1

nr. 9. Łyżka i Widelec 
Przystawka

Grissini z Frutti di Mare z prażynką 
ryżową

Danie główne
Dorsz z ziołową kaszą kuskus oraz 

curry z kalafi orem
Deser

Lemoniada klasyczna + lody by Bańka 
z Mlekiem

ul. Żeromskiego 52



PRZYTYK PRZYTYKA
Szanowni 
Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy 
Gminy Przytyk!

Gmina Przytyk od wielu lat 
nieustannie się rozwija. Robi-
my wszystko, aby komfort życia 
naszych mieszkańców był jak naj-
wyższy. Dowodem tego są inwe-
stycje, które 
realizujemy 
w poszcze-
gólnych 
sołectwach. 
Mowa 
tutaj m.in. o 
remontach 
i budowach 
nowych 
odcinków 
dróg i straż-
nic jedno-
stek OSP. 
Systema-
tycznie staramy się rozwijać sieć 
wodociągową i kanalizacyjną. 
Dużą uwagę przykładamy także 
do estetycznego wyglądu naszej 
gminy – mowa tu np. o zagospo-
darowaniu centralnej części miej-
scowości Przytyk, czyli naszego 
rynku. Realizacja wielu zadań jest 
możliwa dzięki wsparciu ze strony 
polskiego rządu, województwa 
mazowieckiego czy też środków 
unijnych.

Nie zapominamy również o roz-
wijaniu naszej oświaty czy kultury. 
Stale doposażamy i remontujemy 
placówki szkolne na terenie gminy 
Przytyk, a w ostatnich miesiącach 
wyremontowaliśmy Centrum 
Kultury i Bibliotekę, aby móc w ten 
sposób poszerzyć ofertę zajęć dla 
mieszkańców w różnym wieku.
Pandemia koronawirusa mocno 
zmieniła nasze dotychczasowe ży-
cie. Chcemy powoli wracać do nor-
malności, a jednym z elementów 
tego procesu ma być tegoroczne 
Święto Papryki, z którego słynie 
nasza gmina. Mamy nadzieję, że 
zaplanowana na 15 sierpnia im-
preza się odbędzie i mimo organi-
zowania jej w reżimie sanitarnym 
będzie świetną okazją do wspólnej 
integracji i zabawy. Nie zapomi-
namy też o rolnikach, którzy w ten 
sposób będą mogli zaprezentować 
swoje tegoroczne zbiory.

Gmina Przytyk to idealne miejsce 
do odpoczynku. Na naszym terenie 
znajdują się dwa zbiorniki wodne: 
Domaniów i Jagodno. To obiekty, 
gdzie można nie tylko spędzić czas 
nad wodą, ale także uprawiać 
różne sporty czy też wędkować. 
W najbliższych latach będziemy 
starali się rozbudowywać infra-
strukturę turystyczną, tym samym 
zwiększając potencjał tych miejsc.

Pamiętajmy, że działając wspól-
nie i w porozumieniu możemy 
zrobić bardzo wiele dla rozwoju 
naszej małej ojczyzny.

Dariusz Wołczyński,
Wójt Gminy Przytyk

Prz yt yk jako wieś w ymienia-
ny był już w XIII w. Położony był 
na przecięciu ówczesnych dwóch 
wielkich polskich szlaków handlo-
wych. Taka lokalizacja sprzyjała 
rozwojowi – w 1463 roku Podlo-
dowscy założyli tu miasto, uzysku-
jąc później (1484 r.) potwierdzenie 
lokacji.

Jan z Czarnolasu

Z Dorotą Podlodowską, córką 
kasztelana radomskiego, zawarł 
związek małżeński Jan Kochanow-
ski, poeta, dworzanin i sekretarz 
królewski, a także wojski sando-
mierski. Kochanowski znał dobrze 
braci panny Doroty – Grzegorza 
i Jakuba. Gdy ten ostatni, wypeł-
niając misję zakupu koni do stajni 
królewskich, został zamordowany 
przez Turków, Kochanowski, chcąc, 
by Stefan Batory ukarał winnych 
śmierci szwagra, udał się do Lubli-
na (gdzie wówczas król przebywał). 
Niestety, wyjazd ten zakończył się 
śmiercią poety. Prawdopodobnie to 

w Przytyku odbył się - w połowie 
1574 roku - ślub Kochanowskiego 
z Dorotą Podlodowską. Obecnie na 
pamiątkę tego wydarzenia corocz-
nie gmina Przytyk organizuje wy-
darzenie kulturalne „Kochanowski: 
Przystanek – Wesele”.

Legendarny 
pępek Europy

Przytyk leżał na skrzyżowaniu 
ważnych szlaków handlowych. Tu 
przecinały się: Trakt Królewski, 
zwany Traktem Mazowieckim (War-
szawa - Kraków) z Traktem Wielko-
polskim (Lublin - Poznań). Skrzyżo-
wanie to było zwane środkiem lub 
pępkiem Europy. W miejscu przecię-
cia się szlaków znajduje się symbo-
liczna studnia.

Poniedziałkowe targi

Dzięki zabiegom Jana Podlo-
dowskiego, który był kasztelanem 
żarnowieckim i dworzaninem króla 
Kazimierza Jagiellończyka, Przytyk 

w 1488 roku otrzymał przywilej or-
ganizowania dwóch dorocznych jar-
marków i cotygodniowych targów - 
w poniedziałki. Przywilej ten został 
nadany przez króla Kazimierza Ja-
giellończyka na sejmie w Radomiu. 
Tradycja cotygodniowych targów 
poniedziałkowych przetrwała po-
nad 500 lat, do dziś.

Zabytki

Na ziemi przytyckiej zachowa-
ło się kilka zabytkowych miejsc 
i obiektów. W samym Prz ytyku 
obejr ze ć m oż na w y budowany 
w latach 30. X X wieku kośció ł 
murowany w stylu barokowo-re-
nesansowym projektu architekta 
warszawskiego Stefana Szyllera. 
W miejscowości Oblas znajduje się 
dwór z XIX wieku, niestety, w du-
żym stopniu zdewastowany. Jest 
tam również zabytkowy spichlerz. 
W odległości 3 km od Przytyka 
- w miejscowości Zameczek usy-
tuowany jest dwór z połowy XIX 
wieku projektu Franciszka Marii 

Lanciego. Prawdopodobnie naj-
starszą budowlą w okolicy jest 
wybudowany w 1420 roku kościół 
pod wezwaniem św. Wawrzyńca we 
Wrzosie, rozbudowany na początku 
XX wieku. W dzielnicy Piaski znaj-
duje się cmentarz żydowski, na 
którym zachowało się jeszcze kilka 
płyt nagrobnych. To jedyny ślad po 
licznej tutaj przed II wojną świato-
wą mniejszości żydowskiej.

Czy wiesz że...

18 czerwca 2021 rok Nr 1



II 7 DNI PRZYTYKA PIĄTEK – CZWARTEK 18-24 CZERWCA 2021

Czas przestoju został wyko-
rzystany na przeprowadzenie 
remontu w siedzibie instytucji, 
która mieści się na parterze bu-
dynku po dawnym gimnazjum. 
Pomieszczenia były długie i wą-
skie, co zdecydowanie utrudniało 
przeprowadzanie zajęć czy orga-
nizowanie większych spotkań. 
Obecnie kończy się ostatni etap 
prac adaptacyjnych. Remont zo-
stał zrealizowany w ramach dofi-
nansowania z funduszy unijnych, 
otrzymanych dla projektu „Mo-
dernizacja i wyposażenie Cen-
trum Kultury i Biblioteki w Przy-
tyku” – dofinansowanego przez 
Stowarzyszenia LGD Razem dla 
Radomki w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez spo-
łeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Kwota wsparcia 
wyniosła ponad 40 tys. zł.

Będzie klub seniora
Połączenie wąskich sal stwo-

rzyło przestrzeń wspólną dla 
wszystkich. Samorząd wspólnie 
z dyrekcją instytucji nie zapo-
mniał o swoich seniorach. Z my-
ślą o nich jedna z sal otrzymała 
wyposażenie w postaci nowego 
aneksu kuchennego oraz stołów 
i krzeseł. Będzie to odpowied-

nie miejsce na spotkania, zaję-
cia czy warsztaty. Jednocześnie 
w ramach realizowanego pro-
jektu zostały kupione dla senio-
rów zestawy komputerowe wraz 
z oprogramowaniem „Warsztaty 
pamięci”. To swego rodzaju baza 
do utworzenia Klubu Seniora.

Od września w Centrum Kultury 
przeprowadzone zostaną warsz-
taty dla dzieci i młodzieży z te-
renu gminy Przytyk poświęcone 

dziennikarstwu online oraz bez-
piecznemu zachowaniu w sieci. 
Instytucja w okresie wakacyjnym 
rozpocznie zajęcia skierowane 
dla osób po 50. roku życia z pod-
staw obsługi komputera i interne-
tu oraz warsztaty dla młodzieży 
z obsługi Adobe Photoshopa i Se-
rif Affinity Photo + Designera.

Terminy i szczegółowe informa-
cje zarówno o tych zajęciach, jak 
i o innych wydarzeniach zamiesz-

czane są na Facebooku Centrum 
Kultury i Biblioteki w Przytyku. 

Wakacyjne atrakcje
W związku z ogłoszonym luzo-

waniem obostrzeń gmina Przytyk 
wspólnie z Centrum Kultury i Bi-
blioteką zaplanowała letnią edy-
cję Kina na Trawie. Podobnie jak 
w ubiegłych latach, wakacyjne 
piątkowe wieczory można będzie 

spędzić na trawie stadionu spor-
towego. Obecnie trwają prace 
nad dopięciem repertuaru. Ale na 
pewno zarówno młodsi, jak i star-
si widzowie znajdą coś dla siebie. 
Pierwszy seans już 25 czerwca.

To nie jedyne atrakcje waka-
cyjne w tym roku. Latem miesz-
kańcy gminy Przytyk będą mogli 
również spróbować swoich sił 
w turnieju piłkarskim i zawodach 
wędkarskich. 

Wyremontowana siedziba
Burzenie ścian, nowa elektryka, wentylacja, a w efekcie końcowym nowe, przestronne pomieszczenia 
z wyposażeniem otrzymało Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku.

- Ogłoszono już przetarg na budowę 
drogi w miejscowości Domaniów oraz 
w Przytyku na ul. Jana Kochanowskie-
go. Natomiast w miejscowości Wola 
Wrzeszczowska będzie wykonana 
podbudowa pod asfalt za ok. 0,5 mln 
zł – mówi wójt Dariusz Wołczyński.

Wójt gminy zaznacza, że samorząd 
będzie się starał uzyskać dofinanso-
wanie z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych. Wyremontowana zostanie 
również droga w miejscowości Pod-
gajek, od skrzyżowania z drogą wo-
jewódzką 740 w kierunku Wrzosu 
i zalewu Jagodno. Koszt przebudowy 
odcinka o długości 900 metrów to 3,5 
mlm zł. Inwestycja zostanie wykonana 
wspólnie ze Starostwem Powiatowym 
w Radomiu.

- Przy tej drodze pojawi się ciąg ro-
werowy, tak aby w perspektywie kilku 

lat z miejscowości Przytyk czy Podga-
jek można było bezpiecznie przemie-
ścić się do zbiornika Jagodno - infor-
muje wójt Wołczyński.

Obecnie trwa także modernizacja 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Młódnice. Przebudowa tego odcinka 
przeprowadzana jest w celu wyelimi-
nowania wpływu do kanalizacji m.in. 
wód opadowych i roztopowych. Dzięki 
tej inwestycji rurociąg będzie szczel-
niejszy, a co za tym idzie – działanie to 
wpłynie na ekonomikę pracy oczysz-
czalni. W modernizowanej sieci znaj-
dzie się także przepompownia ście-
ków i studnia pomiarowa. Inwestycja 
ta jest wyceniona na ok. 500 tys. zł.

W najbliższym czasie przebudo-
wana zostanie także sieć kanalizacja 
znajdująca się przy PSP w Przytyku.

Budują drogi
W tegorocznym budżecie zaplanowano budowę czterech 
dróg na terenie gminy Przytyk. Obecnie trwają postępo-
wania mające na celu wyłonienie wykonawców.

W maju Sylwester Podymniak, 
naczelnik OSP Suków odebrał 
promesę na zakup nowego samo-
chodu i jeszcze w tym roku druhowie 
wzbogacą się o średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy. Na ten cel 
gmina Przytyk pozyskała 550 tys. zł 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wolnej oraz 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Pozostała część kwoty pochodziła 
będzie z budżetu gminy.

OSP Suków to kolejna jednost-
ka starająca się o wymianę wozu 
bojowego. W 2019 roku o nowy 
samochód ratowniczo-gaśniczy 
wzbogaciła się jednostka z Przytyka, 
rok wcześniej samochód bojowy 
wymienili ochotnicy z Domaniowa.

Poprawia się także sytuacja 
lokalowa druhów. Obecnie w miej-
scowości Goszczewice budowany 
jest Dom Ludowy, w którym swoją 
siedzibę będę mieli również stra-
żacy. Przy budynku znajdować się 
ma garaż na samochód jednostki. 
OSP Goszczewice to jedna z dwóch 
straży z terenu gminy Przytyk znaj-
dująca się w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym. Zakończe-
nie inwestycji zaplanowane zostało 
na koniec czerwca przyszłego roku. 
Koszt budowy nowego obiektu opie-
wa na 779 tys. 950 zł; aż 500 tys. 
to dotacja z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

Rozwój
jednostek OSP
W ostatnich latach stan wyposaże-

nia strażaków ochotników w gminie 
Przytyk stale się poprawia. Mowa tu 
zarówno o doposażaniu jednostek 
w nowe wozy bojowe, jak i o remon-
cie i budowie strażnic.

D o m a n i o w s k i e 
Morze (tak potocz-
nie  naz y wany jes t 
zalew w Domanio-
wie) to 500-hektaro-
wy sztuczny zbiornik 
wodny, zlokalizowany 
na 40. kilometrze bie-
gu Radomki, 20 km 
na zachód od Rado-
mia. Akwen znajduje 
się na terenie gminy 
Przytyk i dwóch gmin 
ościennych: Wolanowa 
i Wieniawy. To drugi co 
do wielkości zbiornik 
wodny na Mazowszu.

Zalew w Jagodnie to 
również zbiornik retencyjny, utworzony 
na Wiązownicy, a rozpościerający się 
na powierzchni przeszło 35 ha. Jego 
budowa zakończyła się w 2015 roku. 
Akwen ma ogromny potencjał tury-
styczno-rekreacyjny. Ten malowniczo 
położony obiekt otoczony jest hektara-
mi lasów; na jego środku znajduje się 
wyspa.

Do tej pory grono osób, którzy mogli 
korzystać z uroków zbiornika w Jagod-
nie, było bardzo ograniczone i dotyczy-
ło prawie wyłącznie wędkarzy. Od 20 
maja - decyzją Rady Powiatu Radom-
skiego - można pływać po zalewie m.in. 

jednostkami napędzanymi silnikami 
spalinowymi. Stwarza to wiele możli-
wości do rozwoju tego miejsca i zwięk-
szenia liczby osób wypoczywających.

- Mamy nadzieję, że w niedługim cza-
sie akwen ten, tak jak zalew w Doma-
niowie, będzie stanowił nie lada  atrak-
cję dla miłośników sportów wodnych 
takich jak kajakarstwo, żeglarstwo, 
windsurfing czy wakeboarding. Będzie 
to także swoista ostoja dla wszystkich 
mieszkańców gminy Przytyk, którzy 
chcieliby wypocząć w otoczeniu przy-
rody – mówi Dariusz Wołczyński, wójt 
gminy Przytyk.

Wypoczynek
nad wodą

Na terenie gminy Przytyk zlokalizowane są dwa 
zbiorniki wodne: Domaniów i Jagodno. To dosko-
nałe miejsca do odpoczynku i spędzenia czasu na 
świeżym powietrzu.
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O f i c j a l n e  p o d p i s a n i e 
umowy odbyło się pod ko-
niec maja w Urzędzie Gmi-
ny w Przytyku. Samorząd 
przejął trzy budynki i teren 
o powierzchni 5 ha. Umowa 
opiera na kwotę 1,4 mln zł.

- Żeby racjonalnie i sen-
sownie wykorzystać tę nie-
ruchomość, stwierdziliśmy, 
ż e  p ow i n n a s i ę  z n a l e ź ć 
w rękach g miny.  To jes t 
też dowód na pozytywną, 
efektywną i dobrą współ-
pracę samorządów różnych 
kategorii . Właśnie tak to 
wszystko powinno wyglą-
dać – mówi Adam Struzik , 
marszałek woj. mazowiec-
kiego.

-  B ę d z i e  to  im p ul s  d o 
rozwoju bazy turystycznej, 
ale też noclegowej. Mamy 
nadzieję, że ten kompleks 
będzie fajnie się prezentował, 
tym bardziej, że potencjał tury-
styczny tego obszaru jest bardzo 
duży – uważa Rafał Rajkowski, wi-
cemarszałek Mazowsza.

Jak podkreśla Dariusz Woł-
czyński, wójt gminy Przytyk, są 
już wstępne plany zagospoda-
rowania tych obiektów. - Przede 
wszystkim chcemy go wykorzy-
st y wać jako bazę dydakt ycz-
no-szkoleniową dla strażaków 
ochotników czy dla młodzieży 
z terenu gminy Przytyk. Jesteśmy 
również otwarci na współpracę 
z innymi organizacjami, np. poli-
cją czy strażą pożarną, która mo-
głaby mieć tutaj swój posterunek 
w trakcie sezonu letniego - mówi 
włodarz gminy.

O szczegółowym zagospoda-
rowaniu tego terenu będą decy-
dować radni na najbliższej sesji. 
Zaplanowano ją na piątek, 2 lipca.

Przypomnijmy: zalew w Do-
maniowie to sztuczny zbiornik 
wodny zlokalizowany w dolinie 
Radomki. Powstał w latach 1996-
2000 w wyniku spiętrzenia wody 
zaporą betonowo-ziemną zbudo-
waną w miejscu przewężenia do-
liny na 64. kilometrze biegu rzeki 
w rejonie Wólki Domaniowskiej 
i Brudnowa (lewy brzeg) oraz 
Głogowa i Kalenia (prawy brzeg). 
W rejonie tym rzeka przyjmuje 
swoje główne dopływy i równo-
cześnie wkracza w swym biegu 
w pradolinę Stadiału Radomki. 
Powierzchnia zlewni w tym prze-

kroju wynosi ok. 350 km kwadra-
towych. Długość zalewu to 5 km, 
szerokość od 0,5 km w rejonie 
zapory do 2,5 km w jego czę-
ści środkowej, a średnia głębo-
kość – 2,5 m.

Wybudowany zbiornik odgry-
wa znaczącą rolę w gospodarce 
regionu. Do jego funkcji należą: 
zasilanie wodą w okresach suszy, 
wykorzystanie spiętrzenia dla ce-
lów energetycznych, prowadzenie 
zorganizowanej gospodarki rybac-
kiej, rozwój turystyki i rekreacji.

Zbiornik stał się miejscem by-
towania wielu gatunków pta-
ków, w tym wodno-błotnych, do 
tej pory mających swe ostoje na 
stawach rybnych rozrzuconych 
wzdłuż Radomki i jej dopływów.

Działki
dla gminy

Gmina Przytyk kupiła część działek i budynków położonych w są-
siedztwie zalewu w Domaniowie. Obiekty mają służyć nie tylko 
mieszkańcom, ale również turystom.

W tym roku rozpocznie się rozbu-
dowa Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego we Wrzosie. Placów-
ka otrzyma nowe skrzydło budynku, 
w którym zlokalizowane będą trzy sale 
dydaktyczne, w tym dwie przedszkol-
ne. Przy okazji przebudowy podsta-
wówka zostanie poddana termomo-
dernizacji, polegającej na wymianie 
kotła i zmianie sposobu ogrzewania 

budynku. Placówka otrzyma pompę 
ciepła i panele fotowoltaiczne.

Przypomnijmy: w poprzednim roku 
gmina Przytyk wyposażyła uczniów 
szkół podstawowych w sprzęt kom-
puterowy, który przez kilka mie-
sięcy pomagał im w nauce zdalnej. 
Zakup laptopów był możliwy m.in. 
dzięki dofinansowaniu ze środków 
zewnętrznych.

Rozbudowa placówek
Gmina Przytyk cały czas stara się rozwijać ofertę eduka-
cyjną. Samorząd cały czas rozbudowuje i doposaża pla-
cówki edukacyjne.

Pieniądze, które na ten cel gmina 
otrzymała z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych, w całości pokryją 
koszty inwestycji.

- W nowej części budynku będzie 
się mieścić rehabilitacja. Gmina kupi 
też specjalistyczny sprzęt, np. pro-
fesjonalne USG. Wyposażymy także 
gabinet ginekologiczny i stomatolo-
giczny – mówi Dariusz Wołczyński, 
wójt gminy Przytyk.

W istniejącym budynku nastąpi 
zmiana układu funkcjonalnego; wy-
mienione zostaną okna i drzwi, a ścia-
ny zostaną ocieplone. Prace mają 
się rozpocząć jeszcze w tym roku, 
a zakończyć w 2022. Co ważne, prze-
budowa nie utrudni funkcjonowania 
placówki.

- Przeprowadzony remont bez wąt-
pienia poprawi komfort pacjentów, 
a także personelu medycznego. Cie-
szymy się, że wkrótce nasz ośrodek 

zdrowia zyska nowy blask – mówi 
Wołczyński.

SPZOZ w Przytyku to placówka 
ochrony zdrowia funkcjonująca pod 
obecną nazwą od 1 kwietnia 2000 
roku. Od 1965 roku nazywała się 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Przytyku; 
początkowo mieścił się w prywatnym 
domu. W 1965 roku postawiono nowy 
budynek, w którym SPZOZ ma siedzi-
bę do dzisiaj.

Od stycznia 1948 w Przytyku istniał 
punkt położniczy kierowany przez 
położną Walerię Antoszewską. W ko-
lejnych miesiącach punkt położniczy 
uzyskał statut punktu opieki nad mat-
ką i dzieckiem. Przed wybudowaniem 
budynku ośrodka zdrowia pacjentów 
przyjmowano w tym samym budynku, 
w którym miał siedzibę punkt położ-
niczy. W 1973 roku wyremontowano 
pomieszczenie przychodni na tzw. 
pawilon dziecięcy.

2 mln na SPZOZ
Ponad 2 mln zł będzie kosztowała rozbudowa i przebudo-
wa siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Przytyku.

„Przystań nad Radomką” to 
stowarzyszenie, które zajmuje się 
działalnością na rzecz aktywizacji i in-
tegracji społeczności lokalnej poprzez 
działania z zakresu szeroko rozumianej 
kultury, sztuki i sportu. Swoje cele chce 
realizować poprzez podejmowanie 
szeregu różnych inicjatyw.

Jeśli jesteś mieszkańcem gminy 
Przytyk i chcesz aktywnie włączyć 
się w życie społeczności lokalnej, sto-
warzyszenie serdecznie zaprasza do 
wstąpienia w swoje szeregi! Wszelkich 
informacji związanych z działalnością 
zrzeszenia można zaczerpnąć w Cen-
trum Kultury i Biblioteki w Przytyku.

Przypomnijmy: stowarzyszenie jest 
dobrowolnym, samorządnym, trwałym 
zrzeszeniem o celach niezarobko-
wych. Samodzielnie określa swoje 
cele, programy, działania i struktury 
organizacyjne oraz uchwala akty we-
wnętrzne dotyczące jego działalności. 
Opiera działalność na pracy społecznej 
swoich członków.

Zapraszają
do współpracy
W kwietniu powołane zostało do 

życia nowe stowarzyszenie. Działa 
przy Centrum Kultury i Biblioteki 
w Przytyku.

Ekipa prowadzona przez Piotra Wit-
kowskiego znajduje się obecnie na 
trzecim miejscu w tabeli, z dorobkiem 
68 punktów. Ma cztery „oczka” straty 
do drugiego Młodzika Radom i pięć do 
lidera, SKS-u Potworów. 
Do rozegrania pozosta-
ły jeszcze dwie kolejki, 
w których Sokół zmierzy 
się na wyjeździe z Rusz-
covią Borkowice (niedzie-
la, 20 czerwca, godz. 17), 
a także u siebie z Sadow-
nikiem Błędów (sobota, 
26 czerwca, godz. 17). 
Teoretycznie przytycka 
ekipa ma jeszcze szansę 
na awans lub zajęcie miejsca barażo-
wego, ale musi liczyć na stratę punk-
tów przez Młodzika i SKS.

W 30 rozegranych do tej pory me-

czach zespół trenera Witkowskiego 
zanotował 21 zwycięstw, pięć remi-
sów i cztery porażki. Może pochwalić 
się bilansem 66 strzelonych i 31 stra-
conych goli.

Kadra Sokoła Przy-
tyk w rundzie wiosen-
nej: Jakub Król, Marcin 
Korgul, Bartłomiej Mi-
zerski, Damian Kosiec, 
Paweł Rychlicki, Patryk 
Kołodziejczyk, Dawid 
Gołębiowski , Michał 
Soliński, Paweł Czajka, 
Grzegorz Soliński, Bar-
tłomiej Kuraś, Krzysz-
tof Kot, Jakub Bienias, 

Kacper Poneta, Mariusz Soliński, 
Kacper Wachnicki, Mateusz Kot, Ka-
mil Kowalczyk, Krzysztof Bełzowski, 
Tomasz Kuźmiński.

Udany sezon
Sokoła

Powoli dobiegają końca rozgrywki Campeon.pl Klasy A. 
W grupie drugiej rywalizuje Sokół Przytyk, który może być 
zadowolony ze swoich występów w tegorocznej edycji 
rozgrywek.
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To będzie już 21. edycja tego 
święta. To doskonała okazja dla 
rolników i przedsiębiorców do 
zaprezentowania swoich pro-
duktów i usług. W poprzednim 
roku – z powodu pandemii koro-
nawirusa – Targów Papryki nie 
było.

- To wydarzenie zawsze było 
imprezą masową; przyjeżdżało 
do nas kilka tysięcy osób. Chcie-
libyśmy dalej organizować wy-
darzenie w tej formule. Niestety, 
pandemia koronawirusa mocno 
pokrzyżowała nam plany w ubie-
głym roku i zmuszeni byliśmy do 
przełożenia imprezy na ten rok. 
Mamy nadzieję, że teraz już uda 
nam się zorganizować imprezę. 
Ale też trudno obecnie powie-
dzieć, w jakiej dokładnie to bę-
dzie formie – mówi Dariusz Woł-
czyński, wójt gminy Przytyk.

Uzupełnieniem wydarzenia tra-
dycyjnie są występy artystyczne. 
Nie inaczej zaplanowano w tym 
roku. - Na scenie zagości Jerzy 
Kryszak z programem artystycz-
nym, a gwiazdą wieczoru będzie 
Czadomen. Wystąpi także ze-
spół Luka Rosi, Maciej Smoliński 
i Jakub Kuroń. Postanowiliśmy 
przygotować różnorodny reper-
tuar, żeby każdy znalazł coś dla 
siebie – zdradza wójt Wołczyński.

Tego, czy i w jakiej formule od-
będą się tegoroczne Targi Papry-
ki, dowiemy się w najbliższych 
t ygodniach . Impreza zosta ł a 
zaplanowana na niedzielę, 15 
sierpnia.

Od wielu już lat Przytyk i gmi-
ny ościenne określane są mianem 
paprykowego zagłębia. Powód? 
Bo to właśnie stąd na polski ry-
nek trafia rocznie ponad 60 tys. 
ton tego warzywa (ok. 80 proc. 
całkowitej krajowej produkcji).

Uprawę papryki na terenie gmi-
ny Przytyk zainicjował w latach 
80. Antoni Kwietniewski. Miesz-
kaniec Woli Wrzeszczowskiej, 
przebywając u rodziny za granicą, 
podpatrzył, jak robią to Holen-
drzy i Niemcy. Swoje obserwa-
cje, sprzężone z dotychczasową 
wiedzą rolniczą, postanowił wy-
korzystać, przenosząc uprawę na 
własne podwórko.

Ogromne zyski, z jakimi w tam-
tym czasie wiązała się uprawa 
papryki, sprawiły, że pan Antoni 
bardzo szybko zyskał szerokie 
grono naśladowców. W związku 
z tym, że uprawa warzyw pod 
osłonami szybko stała się wio-
dącą działalnością wśród miej-
scowych rolników, pojawiła się 
inicjatywa zorganizowania im-
prezy, na której lokalni produ-
cenci będą mogli podziękować 
za zebrane plony i w ymienić 
się doświadczeniami związany-

mi z prowadzoną działalnością. 
Idea ta została wcielona w życie 
w roku 1999 i od tamtej pory 
Targi Papryki w Przytyku stano-
wią istotny punkt w kalendarium 
imprez dożynkowych - nie tylko 
na szczeblu lokalnym, ale także 
ogólnopolskim.

Wraz z upływem lat impreza 
zyskuje na znaczeniu i popular-
ności, przyciągając z roku na rok 
coraz więcej osób. Ogólnopol-
skie Targi Papryki w Przytyku, 
to już nie tylko wystawa stoisk 
lokalnych producentów (choć ten 
element nadal stanowi integralną 
część imprezy), ale także znako-
mita okazja dla przedsiębiorców 
do zaprezentowania tysiącom lu-
dzi swoich produktów i usług. To 
także miejsce, gdzie można usły-
szeć i zobaczyć czołowych arty-
stów polskiej sceny muzycznej, 
którzy chętnie występują przed 
przytycką publicznością..t

Targi Papryki wracają?
Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku od wielu lat są bardzo ważnym wydarzeniem na kulturalnej mapie regio-
nu radomskiego. Gmina przygotowuje tegoroczne obchody, choć organizacja święta jest uzależniona od sytuacji 
sanitarno-epidemiologicznej.

Zdjęcia w dodatku pochodzą z archiwum

Urzędu Gminy Przytyk
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nr. 10. Marcus
Deser degustacyjny

Lodowa Pavlova – gałka lodów waniliowych 
z truskawkami, kruszoną bezą, bitą słodką 
śmietanką, polaną musem truskawkowym

Kawa violet cafe – z nutą fi ołków lub 
lemoniadą różaną

ul.  Żeromskiego 39

nr. 11. Naleśnikarnia Ancymonek
Przystawka

Naleśnikowe tacos w stylu 
meksykańskim 
Danie główne

Naleśnik z indykiem w stylu toskańskim 
ze szpinakiem i warzywami

Deser
Sernik na mocno czekoladowym 
spodzie z musem truskawkowym 

podawany z kawą

ul.  Malczewskiego 17, lok. 19

nr. 12. Parkowa
Przystawka

Pieczone bataty w sosie tahini 
z owocami granatu

Danie główne
Sandacz w polskim sosie ze 

szparagami
Deser

Tatar z truskawek na kruchym ciastku

ul. Żeromskiego 54

nr. 13. Pasja 
Przystawka

Chłodnik na botwinie 
Danie główne

Burger z szarpaną wieprzowiną 
z domowymi piklami 

Deser
Krem brulee z owocami

ul. Słowackiego 206

nr. 14. PaTaThai 
1 SET 

Przystawka
Keaw Nueng (ręcznie lepione 

pierożki wonton gotowane na parze 
i serwowane z ciemnym sosem 

sojowym)
Danie główne

Gai Phad Med Mamuang Himmaphan 
(smażony na woku soczysty kurczak 
z dodatkiem kolorowej papryki, cebuli 

i grzybów w intensywnym 
słodko-słonym sosie z chrupiącymi 

owocami nerkowca)

2 SET
Danie główne

Phad Thai (smażony makaron ryżowy 
w sosie stanowiącym połączenie 

delikatnie kwaśnej pasty z owoców 
tamaryndowca ze słodyczą cukru 
palmowego, uzupełnionym tofu, 

kawałkami kurczaka, kiełkami fasoli 
mung, jajkiem i czerwoną cebulą. 
Serwowany z limonką, płatkami 
suszonego chili, szczypiorkiem 

i orzechami ziemnymi)
Deser

Sakhu Nam Kathi (klasyczny tajski 
deser na bazie tapioki i mleka 

kokosowego, podawany z kawałkami 
świeżych owoców)

ul. Żeromskiego 42

nr. 15. Pivovaria
Przystawka

Śliwki zawijane w boczku, 
sos słodko- pikantny

Danie główne
Polędwiczka wieprzowa w kremowym 

sosie ze szparagami i bekonem, 
ziemniaki gotowane, bukiet sałat

Deser
Ciasto marchewkowe 

z pomarańczowym kremem 
mascarpone

ul. Moniuszki 26

nr. 16. Pod Różami
Przystawka

Zupa krem z zielonych warzyw podana 
z prażonymi pestkami słonecznika 

i dyni
Danie główne

Penne z kurczakiem, szpinakiem, 
suszonym pomidorem i kurczakiem 

w kremowym sosie
Deser

Tiramisu

Jedlnia-Letnisko, ul. Radomska 49

nr. 17. Radomski Sztos
Przystawka

Miniburger z żeberkami
Danie główne

Langosz w trzech odsłonach: w wersji 
klasycznej (z czosnkiem, śmietaną 

i żółtym serem), z pieczonym 
kurczakiem, z rukolą i pomidorkami

Deser
Langosz na słodko z nutellą i bananem

ul. Piłsudskiego 7

nr. 18. Różany Gościniec
Przystawka

Warstwowa sałatka z jajkiem, brokułem 
i pieczarkami
Danie główne

Zrazy lwowskie: zawijasy z kurczaka 
z kaszą podawane z surówką letnią

Deser
Kinder beuno (orzechowy deser 

w słoiczku)

ul.  Zagłoby 2

nr. 19. Stylowa 
Przystawka

Słodka papryka zapiekana z kozim 
serem na sałatce z kaszy jaglanej 

z młodymi listkami botwiny i emulsji 
pietruszkowej
Danie główne

Roladka z indyka wolno gotowana 
podana na szparagach z kremowym 

sosem, ziemniaczanym gratinem 
i pudrem z boczku

Deser
Puszyste lody śmietankowe z białą 

czekoladą i sosem truskawkowym oraz 
posypką z pistacji i palonej bezy

ul. Słowackiego 11

nr. 20. TAO TAO Kuchnia 
Azjatycka

Przystawka (do wyboru)
• Spring Rolls z krewetkami

• Sajgonki z warzywami
Danie główne

Udko z kurczaka na gorącym żeliwie 
po tajsku

Deser
Ananas  w cieście

ul. Struga 60
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Spacerkiem po mieście
Radomska Fabryka Wyrobów Metalowych 
„Polmetal”

W 1922 roku w budynkach po nieczynnej cegielni Karschów przy ul. 
Marywilskiej 39 (obecnie ul. 1905 Roku u zbiegu z ul. Młodzianowską) 
uruchomiona została Radomska Fabryka Chemiczna. Produkowała far-
by ogniotrwałe do emalii, które następnie wykorzystywała do wyrabia-
nych u siebie naczyń i innych artykułów gospodarstwa domowego oraz 
wyrobów blaszanych emaliowanych, np. lamp ulicznych, reflektorów, 
przedmiotów sanitarnych. W latach 20. była w Polsce jedynym zakła-
dem wyrabiającym chemikalia i farby ogniotrwałe potrzebne do emalii. 
Miała nawet własną bocznicę kolejową. Przed 1925 rokiem zmieniła 
nazwę na Fabryka Blaszanych Naczyń Emaliowanych „Radom” SA.

Od 1934 roku w jej budynkach rozpoczęło działalność kilka spółek, 
prowadzących zbliżoną działalność, m.in. Fabryka Naczyń Emaljowa-
nych „Unia”. Produkowała naczynia i inne wyroby emaliowane. Zatrud-
niała kilkaset osób. Ale raptem po dwóch latach została zlikwidowana.

W jej miejsce powstała – w 1939 roku Fabryka Naczyń Emaliowanych 
„Syrena”. W czasie okupacji znalazła się pod zarządem niemieckiej 
firmy Emailgeschirr und Zinkwarenfabrik A.G. Tuż po zakończeniu 
wojny – w kwietniu 1945 roku wznowiła produkcję jako Fabryka Na-
czyń Emaliowanych i Ocynkowanych „Radom”; zatrudniała 200 osób. 
W marcu 1948 roku firma zrezygnowała w emalierstwa. Jako Zakład 
Opakowań Blaszanych nr 2 rozpoczęła produkcję puszek do konserw, 
pudełek do pasty, a także rur wydechowych, tłumików i podnośników 
hydraulicznych do samochodów „Star”. Nosiła wtedy nazwę Radom-
skich Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego. W połowie lat 50. RZSM 
przejęły Zakłady Elektrotechniczne Gałęzowski-Müller „Wulkan” 
i znów zmieniły nazwę – na Radomskie Zakłady Sprzętu Grzejnego. 
To właśnie RZSG zaczęły produkować sztandarowy wyrób firmy z ul. 
1905 Roku, czyli kuchenki gazowe. Wkrótce stały się ich największym 
producentem w Polsce.

W 1964 roku otrzymały nazwę Radomskie Zakłady Wyrobów Ema-
liowanych. W 1976 uruchomiły produkcję kuchenek elektrycznych. Na 
krótko weszły w skład Zakładów Metalowych „Predom-Łucznik” im. 
gen. Waltera. Po pięciu latach usamodzielniły się i przyjęły nazwę Ra-
domska Fabryka Wyrobów Metalowych „Polmetal”. W 1996 Polmetal 
przekształcił się w spółkę akcyjną o nazwie Fabryka Kuchni „Acanta”. 
Zaledwie trzy lata później, w związku z malejąca liczbą zamówień, fir-
ma została zlikwidowana.

NIKA

Szkołę Życia dla dzieci głębiej upo-
śledzonych umysłowo Rada Miejska 
Radomia powołała w 1992 roku; 
wydzielono ją ze Szkoły Podstawo-
wej nr 12 Specjalnej. Dyrektorem 
placówki została Teresa Kawecka, 
a pierwszą siedzibą stał się budynek 
przy ul. Żeromskiego 93.

W nowo powstałej szkole dzia-
łały dwa oddziały przedszkolne, 
a nauka zorganizowana została 
na trzech poziomach – po dwa od-
działy w każdym. Pracowało tam 
20 nauczycieli oraz 14 pracowni-
ków administracji i obsługi. W mia-
rę upływu lat przybywało uczniów 
i pracowników, a budynek „przestał 
spełniać normy konieczne dla za-
pewnienia optymalnych, bezpiecz-
nych warunków nauczania dzieci 
niepełnosprawnych”. W 1997 roku 
szkoła otrz ymała now y budy-
nek – przy ul. Lipskiej 2. „To był 
dopiero początek zmian. Adaptacja 
i remonty nowego budynku przebie-
gały równocześnie ze zmianami or-
ganizacyjnymi szkoły. W 1997 roku 
w szkole powstał pierwszy oddział 
dla dzieci głęboko upośledzonych 
umysłowo oraz klasa dla dzieci 

autystycznych. Reforma oświaty 
z 1999 roku zmieniła dotychczaso-
wy styl pracy szkoły. Poziomy na-
uczania zastąpione zostały klasami 
szkoły podstawowej” – czytamy na 
stronie szkoły.

W 2000 roku powołano Zespół 
Szkół nr 2, w skład którego weszła 

Szkoła Podstawowa nr 45 i Publicz-
ne Gimnazjum nr 21. Na bazie 
istniejących najstarszych klas przy-
sposabiających do zawodu powstała 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca 
do Pracy.

Do szkoły przychodziło coraz 
więcej dzieci – nie tylko z Rado-
mia, ale i powiatu radomskiego. 
Budynek przy ul. Lipskiej przeszedł 
generalny remont – powstały nowe 
sale lekcyjne, pracownie kuchenne 

i stołówka, zbudowano także klatkę 
schodową z windą.

23 października 2001 odbyło 
się uroczyste poświęcenie szkoły. 
Cztery lata później powstało sto-
warzyszenie Otwórz Serce, działa-
jące na rzecz uczniów szkoły i ich 
rodzin.

W 2007 roku dyrektorem pla-
cówki została Teresa Wesołow-
ska. Szkołę doposażono w nowe 
pomoce i sprzęt rehabilitacyjny, 
pozyskany w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 
Można było też przeprowadzić 
wiele prac remontowych. Powsta-
ły nowe pracownie: sala doświad-
czania świata, sala do terapii in-
tegracji sensorycznej, pracownia 
do terapii metodą Tomatisa. W ra-
mach programu Radosna Szkoła 
pozyskano pomoce dydaktyczne 
i sprzęt do zajęć ruchowych, a ga-
binet logopedyczny wzbogacił się 
o nowoczesny sprzęt komputero-
wy. W 2011 roku szkoła otrzymała 
tytuł Szkoły Odkrywców Talen-
tów, przyznany przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej.

W maju 2012 roku szkoła przy 
ul. Lipskiej po raz pierwszy była 
gospodarzem XXXVII Przeglądu 
Małych Form Artystycznych pod 
hasłem „Radość jest w nas”, pod-
czas którego uczniowie i wycho-
wankowie placówek specjalnych 
z Radomia i okolic prezentowali 
swoje umiejętności artystycz-
ne. „Nasi uczniowie regularnie 
uczestniczą w licznych imprezach 
szkolnych, pozaszkolnych integru-
jąc się z lokalnym środowiskiem 
(zawodach sportowych, turnie-
jach, koncertach muzycznych, wy-
cieczkach, wyjściach do kina, te-
atru, spotkaniach integracyjnych, 
festynach). Są laureatami licznych 
konkursów plastycznych, tanecz-
nych, zawodów sportowych” – czy-
tamy na stronie PSP nr 16.

W tej chwili w szkole uczą się 
dzieci z niepełnosprawnością in-
telektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym lub znacznym 
oraz z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu i niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi (porażenie mó-
zgowe, wady wzroku, słuchu itp.). 
Klasy liczą od dwóch do ośmiu 
uczniów. Dla każdego dziecka 
tworzone są, przez zespół nauczy-
cieli i terapeutów, indywidualne 
programy edukacyjno-terapeu-
tyczne.

Na terenie obiektu znajduje 
się nowoczesny, dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
plac zabaw, na którym uczniowie 
mogą spędzać czas wolny, zaspo-
kajać potrzebę ruchu i zabawy.

NIKA

Ze szkolnej kroniki...
Część szkół już nie funkcjonuje, część zmieniła nazwę, a część przeżywa okres prosperity. Każda placówka 
edukacyjna to inna historia, liczne wspomnienia i tysiące przyjaźni, które przetrwały próbę czasu. W cyklu 
„Ze szkolnej kroniki...” prezentujemy dzieje radomskich szkół i związane z nimi ciekawostki.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 
im. św. Brata Alberta

RADOM

16im
. św. B r a t a A l

be
rt
a

Fo
t. P

iot
r N

ow
ak

ow
ski

R E K L A M A

Fo
t. S

zy
mo

n W
yk

rot
a



9REGIONPIĄTEK – CZWARTEK 18-24 CZERWCA 2021 9REGION

W ubiegłą środę umowę w tej 
sprawie podpisali – w imieniu zarzą-
du województwa Aleksander Kor-
natowski, dyrektor Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej i Artur 
Siwiorek, wójt gminy Mirów.

Centra Integracji Społecznej z za-
łożenia są miejscami, gdzie wspar-
cie otrzymują osoby z grup zagro-
żonych marginalizacją – bezdomni, 
długotrwale bezrobotni, uzależ-
nieni, chorzy psychicznie, zwalnia-
ni z zakładów karnych czy osoby 
z niepełnosprawnością. Powstające 
właśnie w Zbijowie Małym CIS bę-
dzie dziesiątym Centrum na terenie 
woj. mazowieckiego, ale pierwszym 
w powiecie szydłowieckim, a nawet 
w subregionie radomskim.

Przekazane 1,2 mln zł z budżetu 
Mazowsza pozwoli uruchomić miej-
sce, w którym osoby wykluczone 
znajdą zatrudnienie, ale też miejsce 
edukacji i wsparcia psychologiczne-
go. Z założenia projektem objętych 
ma być ośmiu uczestników.

– Ideą Centrum Integracji Spo-
łecznej jest aktywizacja społeczna 
i zawodowa osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym. To mają 
być działania długofalowe, które 
zmienią postawę tych osób, pozwolą 
im na nowo, inaczej funkcjonować 
w środowisku. Możliwość pracy, 
przyuczania się do zawodu, połą-

czona z terapią pozwoli przywrócić 
osobom wykluczonym umiejętność 
samodzielnego życia – podkreśla 
dyrektor Kornatowski.

Nowe Centrum Integracji Spo-
łecznej w Zbijowie Małym to ob-
szar gminy Mirów; sam powiat 
szydłowiecki nadal ma jeden z naj-
większych wskaźników bezrobocia. 

Według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego, w ostatnich latach 
zjawisko utrzymywało się na po-
ziomie ok. 24 proc., podczas gdy 
średnia wojewódzka w ynosi ok. 
5 proc. Stąd potrzeba zaktywizowa-
nia zawodowego osób trwale bezro-
botnych oraz tych, które w wyniku 
leczenia zerwały z uzależnieniem, 

ale mają trudności ze znalezieniem 
zatrudnienia.

– Tworzymy w naszej gminie CIS, 
by pomóc mieszkańcom. Środki, 
które właśnie otrzymaliśmy, po-
zwolą zorganizować zajęcia i pracę 
dla ludzi, którzy potrzebują takie-
go wsparcia, potrzebują integracji, 
żebyśmy mogli wspólnie zająć się 
problemami tych osób – mówi wójt 
Siwiorek.

Centrum Integracji Społecznej 
będzie wykonywać prace zlecone 
przez gminę lub osoby prywatne. To 
usługi opiekuńcze, pielęgnacja te-
renów zielonych, utrzymanie dróg, 
obsługa gminnej sieci wodno-kana-
lizacyjnej i usługi remontowo-bu-
dowlane.

Uczestnicy CIS będą mogli na-
bywać nowe umiejętności, np. jako 
robotnik budowlany, konserwator 
urządzeń wodno-kanalizacyjnych, 
opiekun terenów zielonych cz y 
opiekunka społeczna. Takie ukie-
runkowanie ułatwi im zaistnienie na 
rynku pracy lub pozwoli otworzyć 
własną działalność gospodarczą. 
Dzięki funkcjonowaniu Centrum 
Integracji Społecznej zwiększy się 
dostępność usług opiekuńczych, co 
również poprawi komfort życia osób 
starszych.

CT

By pomóc mieszkańcom
GMINA MIRÓW. Pierwsze Centrum Integracji Społecznej w subregionie radomskim powstanie w Zbijowie Małym. Przed-
sięwzięcie będzie możliwe dzięki 1,2 mln zł z budżetu Mazowsza. Głównym zadaniem CIS-u ma być aktywizacja zawodo-
wa osób wykluczonych, ze szczególnym uwzględnieniem długotrwale bezrobotnych.
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W ramach ogłoszonego w 2020 roku 
naboru na budowę i modernizację 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
oraz budowę i renowację zbiorników 
wodnych służących małej retencji 
wpłynęło łącznie 398 wniosków z ca-
łego Mazowsza. – Pozytywną ocenę 
otrzymało 308 z nich. Na ich dofi-
nansowanie przeznaczyliśmy ponad 
30 mln zł – informuje Leszek Przy-
bytniak, przewodniczący sejmikowej 
komisji rolnictwa i terenów wiejskich.

W subregionie radomskim zrealizo-
wanych zostanie 67 inwestycji, które 
otrzymają ponad 6,2 mln zł dofinanso-
wania. 66 projektów dotyczy budowy 
lub modernizacji dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych; jeden – realizo-
wany przez gminę Pniewy w miejsco-
wości Karolew dotyczy modernizacji 
zbiorników wodnych służących małej 
retencji (31 tys. zł).

Na liście inwestycji znalazły się 
m.in. przebudowa dróg powiato-
wych: Tomczyce – Grzmiąca w miej-
scowości Ulaski Stamirowskie (pow. 
białobrzeski), drogi Grójec – Mie-
dzechów (pow. grójecki), Wybo-
rów – Basinów (pow. kozienicki), 
Sienno – Kochanówka – Grabowiec 
(pow. lipski), Potworów – Jam-
ki – Skrzyńsko (pow. przysuski) 
i Odechów – Sienno – Ostrowiec Św. 
(pow. zwoleński).

KOS

Drogowe
inwestycje
RADOMSKIE. Wybudowane bądź zmo-
dernizowane zostaną drogi dojazdowe 
do gruntów rolnych, a zbiorniki wodne 
będą przebudwane.

AU T O P R O M O C J A
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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.

Z pożółkłych szpalt
Trzy złote pierścionki

za 10 groszy

P. Szyfra Rozencwajg (ul. Jacka Malczew-
skiego 12) poskarżyła się w policji na dzie-
ciaka Zygmunta Kalbarczyka (zam. tamże), 
który podczas gdy był w jej mieszkaniu 
wziął ze stołu 3 złote pierścionki.

Zygmuś przyznał się, że pierścionki 
sprzedał jakiemuś chłopcu za 10 groszy, 
lecz wskazać go nie może, gdyż nie pamięta.

Ziemia Radomska nr 136, 
17 czerwca 1932

NADESŁANE

Do Redakcji 
„Ziemi Radomskiej”

Szanowny Panie Redaktorze! Uprzejmie 
proszę o zamieszczenie w swem poczytnem 
piśmie poniższego:

W środę dnia 15 go czerwca na czwartej 
stronie „Ziemi Radomskiej” została wydru-
kowana notatka p. t. „Mordownia na Wało-
wej” jakoby w moim lokalu uprawiano nie-
rząd, zakłócano spokój publiczny i ostatnio 
pobito jakiegoś osobnika, co w dużej mierze 
podrywa autorytet mej firmie.

Otóż prawdą jest, że podobne zajścia 
u mnie nie miały miejsca, a zaszła tu po-
myłka, gdyż miało to miejsce u Borensztajna 
ps. „Majorek”, Bernardyńska 1, więc czując 
się pokrzywdzonym, proszę o niniejsze wy-
jaśnienie, powołując się na świadków, funk-
cjonariuszy policji państwowej, którzy przy 
zajściu byli obecni.

z poważaniem
 Wajsman.

Ziemia Radomska nr 136, 
17 czerwca 1932

Odnowienie dworca 
kolejowego

W związku ze zbliżającym się kon-
gresem Eucharystycznym przystąpio-
no do odnowienia – zewnątrz i we-
wnątrz – dworca kolejowego.

Praca wre w intensywnem tempie.

Ziemia Radomska nr 137, 
18 czerwca 1932

Granat roztratował kobietę

Onegdaj, przy zbiegu ulic Mlecznej 
i Mireckiego, została przejechana wozem 
i stratowana przez konie 65 letnia Anto-
nina Mieszczakowska (ul. Traugutta 55).

Końmi powoził Józef Granat lat 19, ze 
wsi Wacyn gm. Radom.

Ziemia Radomska nr 137, 
18 czerwca 1932

Znów tajemnicza kradzież
w radomskiej szkole

Przed kilkunastoma dniami donosi-
liśmy o popełnieniu przez nieznanych 
sprawców z biurka dyrektora państw. 
seminarjum nauczycielskiego męskiego 
w Radomiu – kradzieży pieniędzy wraz 
z dołączonem doń pismem urzędowem. 
W tych dniach znów miał miejsce po-
dobny wypadek.

Z biurka w kancelarji kierownika 
szkoły przy ul. Głównej 41 p. Romana 
Sokoła zniknęła w tajemniczych okolicz-
nościach pieczątka okrągła z poduszecz-
ką tuszu i pieniądze w kwocie 7 zł.

Sprawcy i tym razem nieznani.

Ziemia Radomska nr 137, 
18 czerwca 1932

Świętokradcy. W nocy, do kościoła na 
Glinicach zakradli się nieznani złoczyńcy 
skąd skradli dwa zegarki srebrne i łańcu-
szek złoty. Sprawcami zajęła się policja.

Ziemia Radomska nr 129,
 9 czerwca 1934

Amatorzy owoców. Na 10 klm. szosy 
zwoleńskiej pod Radomiem dwaj młodzi 
osobnicy o wyglądzie semickim napadli na 
jadącego wozem Franciszka Mąkose ze wsi 
Kuczek. Jechał on do Radomia z nabiałem 
na sprzedaż. Dwaj owi osobnicy którymi 
okazali się Izrael Sztern i Berek Grynberg 
ze Zwolenia, ukradli Mąkosie 3 klg. truska-
wek, wart. 1 zł. 50 gr., oraz potłukli garnek 
ze śmietaną wart. 4 zł. Aresztowała ich 
policja.

Ziemia Radomska nr 137, 
19 czerwca 1934

10 PO GODZINACH

Projekty specjalne

Hiszpania : Polska – UEFA 
EURO 2020 – Transmisja 
TVP – 19.06, godz. 20.45
 Szwecja : Polska – UEFA 
EURO 2020 – Transmisja 
TVP – 23.06, godz. 17.45

Kino Konesera:
Oto my – 21.06, godz. 18.00

 Premiery 18 czerwca

 W jak morderstwo (2D PL – od 
lat 15)
 Luca (2D dubbing, 2D dubbing 
ATMOS – b.o.)
 Piotruś Królik 2: na gigancie 
(2D dubbing – od lat 7)
 Spirala: Nowy rozdział serii 
Piła (2D napisy – od 15 lat)

 Pozostały repertuar

 Obecność 3: na rozkaz diabła 
(2D napisy – od 15 lat)
 Tom & Jerry (2D dubbing – od 
lat 7)
 Godzilla vs. Kong (2D napi-
sy – od 13 lat)
Cruella (2D dubbing – od lat 13)
 Krudowie 2: Nowa Era (2D 
dubbing – b.o.)
Druga Połowa (PL – od lat 13)

 Akcja pełnego przygód filmu 
„Luca” rozgrywa się w nadmor-
skim miasteczku na Riwierze 
Włoskiej. Animacja opowiada 
o dorastaniu dwójki przyjaciół. 
Chłopcy przeżywają niezapomnia-
ny letni czas, który upływa im na 
przejażdżkach na skuterze i de-
lektowaniu się lodami. Jednak ich 
beztroską zabawę może w każdej 
chwili zepsuć ujawnienie głęboko 
skrywanego sekretu. Obaj są 
potworami morskimi z innego 
świata znajdującego się tuż pod 
powierzchnią wody.
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  MACIEJ KWIATKOWSKI

Piłkarze Radomiaka stanęli w nie-
dzielę przed szansą drugiego w histo-
rii klubu awansu do najwyższej klasy 
rozgrywkowej w kraju. Kibice, którzy 
szczelnie wypełnili obiekt MOSiR-u, 
liczyli, że po 36 latach ich ulubieńcy 
powrócą do Ekstraklasy. Szanse na to 
były olbrzymie, a „Zielonym” pozostał 
do wykonania ostatni krok. Podopiecz-
ni Dariusza Banasika do meczu z Ko-
roną Kielce – przez wielu nazywanego 
derbowym – przystąpili z pozycji lidera. 
W tym samym czasie w Niecieczy i Ty-
chach toczyły się pojedynki innych dru-
żyn, mających chrapkę na bezpośredni 
awans. Trener Banasik wierzył w swo-
ich podopiecznych, którzy wygrali czte-
ry wcześniejsze mecze, ale nie mógł 
skorzystać z czołowego skrzydłowego. 
Miłosz Kozak mecz obserwował z wy-
sokości trybun, bo musiał pauzować za 
kartki. W jego miejsce do składu po-
wrócił Leandro Rossi. I to właśnie Bra-
zylijczyk wyprowadził kolegów na bo-

isko, pełniąc funkcje kapitana zespołu.
Pierwszy gwizdek meczu wydał eks-

traklasowy sędzia Piotr Lasyk.

2:0 Z KORONĄ

Spotkanie lepiej dla gospodarzy 
rozpocząć się nie mogło. Już pierwsza 
akcja przyniosła im gola! Piłkę w na-
rożniku pola karnego ustawił Damian 
Gąska i dośrodkował ją na tyle precy-
zyjnie na głowę Dawida Abramowicza, 
że ten umieścił ją obok Marcela Zapy-
towskiego!

Kielczanie mieli swoje sytuacje, ale 
nie na tyle klarowne, aby doprowadzić 
do remisu. Również Radomiak atako-
wał, ale wynik nie ulegał zmianie. Tak 
było do 41. minuty. Wtedy radomianie 
mieli aut, piłkę wrzucał Dawid Abra-
mowicz, wypiąstkował ją przed pole 
karne golkiper Korony, a tam czekał 
Leandro. Brazylijczyk dograł głową do 
Mateusza Radeckiego, który skierował 
piłkę do siatki, a kibice drugi raz w tym 
spotkaniu wpadli sobie w objęcia!

Po zmianie stron obraz gry się nie 

zmienił. To wciąż Radomiak utrzymy-
wał zasłużone prowadzenie i kontrolo-
wał boiskowe wydarzenia. Wynik nie 
uległ już zmianie i Radomiak wygrał 
ostatecznie 2:0. Dzięki temu „Zieloni” 
zapewnili sobie awans do PKO Ekstra-
klasy!

FETA PO OSTATNIM GWIZDKU

Tuż po ostatnim gwizdku arbitra 
nastała prawdziwa feta. Duże brawa 
należą się kibicom, którzy zachowali 
spokój i pozostali na swoich miejscach. 
Zwykle fani przy tego typu – wyjątko-
wych okazjach wbiegali na murawę, 
robili sobie pamiątkowe zdjęcia z za-
wodnikami i otrzymywali od nich ko-
szulki. Tym razem udało się zachować 
dyscyplinę, a na murawie zawodnicy, 
sztab szkoleniowy i osoby funkcyjne 
oblewały się szampanami. Nie obyło 
się również bez pierwszych wyróżnień. 
Radomiak otrzymał dwa okazałe pu-
chary, za triumf w rozgrywkach For-
tuna 1. Ligi i za awans.

ŚWIĘTOWANIE W CENTRUM MIASTA

Następnie feta przeniosła się na pl. 
Jagielloński, a więc w miejsce, gdzie 
wcześniej radomianie mogli na tele-
bimie oglądać mecz z Koroną. Kilka 
tysięcy osób czekało tam na przyjazd 
drużyny – „Zieloni” jechali ze stadio-
nu półodkrytym autokarem. Radości 
i śpiewom nie było końca.

W trakcie świętowania kibice skan-
dowali nazwisko Dariusza Banasika, 
głównego architekta sukcesu. W ciągu 
trzech lat pracy szkoleniowiec ten wy-
walczył awans do pierwszej ligi, dopro-
wadził zespół do finału baraży, a teraz 
awansował do ekstraklasy. – Czuję 
bardzo duże szczęście; nawet się nie 
spodziewałem takiego przyjęcia. To 
naprawdę są wspaniałe chwile – mówi 
szkoleniowiec.

Niezwykle szczęśliwy był też Maciej 
Świdzikowski, kapitan „Zielonych”, 
który jest w Radomiaku od ponad 
10 lat. – Szał, radość... Ciężko to opi-
sać na gorąco! Cieszymy się bardzo. 
To jest historyczna chwila nie tylko 
dla klubu, ale i dla miasta – zaznaczył 
chwilę po fecie Maciej Świdzikowski.

„Awans jest nasz, jestem dumny 
z naszych chłopaków!”, „Mecz świet-
ny, wreszcie awans po tylu latach. Bar-
dzo się cieszymy!”, „Jesteśmy świad-
kami czegoś pięknego!” – to tylko 
niektóre opinie kibiców „Zielonych” 
po zakończeniu spotkania z Koroną 
dającego awans.

Radomiak wygrał ligę z 68 punk-
tami na koncie. Drugi był Bruk-Bet 
Termalica, który też awansował do 
ekstraklasy. – Myślę, że swoją postawą 
udowodniliśmy, że byliśmy najlepsi. 
Mamy upragniony awans do ekstra-
klasy! Radom jest głodny sukcesów; 
cieszę się, że kibice będą mogli cho-
dzić na nasze mecze z takimi zespoła-
mi jak Legia, Lech czy Wisła. To jest 
coś wspaniałego! – cieszył się Banasik.

O trzecie premiowane awansem 
miejsce w PKO Ekstraklasie w bara-
żach walczą: Górnik Łęczna, GKS Ty-
chy, Arka Gdynia i ŁKS Łódź.

Tuż po zakończonym ostatniego po-
jedynku „Zieloni” otrzymali dwa tygo-
dnie wolnego. – Wiadomo, że wakacje 
będą krótkie, ale marzyliśmy o awan-

sie i nie zamierzamy na to narzekać. 
Będziemy ciężko pracować, aby jak 
najlepiej prezentować się w ekstrakla-
sie – mówił Leandro Rossi.

Do pracy zabrał się natomiast za-
rząd klubu. Nieoficjalnie mówi się, że 
drużyna zostanie przebudowana, a do 
zespołu trenera Dariusza Banasika 
dołączyć może nawet 10 piłkarzy!

DRUGI RAZ W HISTORII

Zespół z Radomia w najwyższej kla-
sie rozgrywkowej zagra po raz drugi. 
W pierwszym sezonie w 1984/1985 
„Zieloni” rozegrali 30 pojedynków. 
Osiem z nich Radomiak wygrał, zano-
tował dziewięć remisów, a 13-krotnie 
uznawał wyższość rywali. Co ciekawe, 
żadnego z tych spotkań radomianie 
nie przegrali różnicą większą niż dwa 
gole!

Rywalami radomian w sezonie 
2021/22 PKO Ekstraklasy będą: Le-
gia Warszawa (mistrz Polski), Raków 
Częstochowa (wicemistrz i zdobyw-
ca Pucharu Polski), Pogoń Szczecin, 
Śląsk Wrocław (uczestnicy europej-
skich pucharów), Warta Poznań, 
Piast Gliwice, Lechia Gdańsk, Za-
głębie Lubin, Jagiellonia Białystok, 
Górnik Zabrze, Lech Poznań, Wisła 
Płock, Wisła Kraków, Cracovia Kra-
ków, Stal Mielec oraz zwycięzca ba-
raży Fortuna 1. Ligi.

Awans jest nasz!
Radomiak Radom najlepszym zespołem Fortuna 1. Ligi w sezonie 2020/2021! Po 36 latach przerwy „Zieloni” wracają na najwyższy szczebel rozgrywko-
wy w Polsce! Kropkę nad „i” piłkarze postawili w minioną niedzielę – w meczu ostatniej kolejki, triumfując 2:0 z Koroną Kielce. Po zakończeniu spotkania 
drużyna wraz z kibicami świętowała na pl. Jagiellońskim.

MICHAŁ NOWAK
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AU T O P R O M O C J A

  MACIEJ KWIATKOWSKI

Spotkanie rozpoczęło się od ata-
ków przyjezdnych. Podopieczni Ro-
berta Szwarca częściej byli w posia-
daniu piłki i zepchnęli „Broniarzy” 
do defensywy. Wynikało to poniekąd 
z taktyki przyjętej przez radomian, 
którzy liczyli na kontrataki i właśnie 
w ten sposób chcieli zagrozić bramce 
Macieja Humerskiego. Minuty mija-
ły, a obaj bramkarze nie mieli zbyt 
wiele pracy. Pierwsza groźna akcja 
RKS-u miała miejsce w 29. minucie 
i od razu przyniosła gościom bram-
kę. W polu karnym rywala faulował 
Krzysztof Kiercz, a pewnym egze-
kutorem rzutu karnego okazał się 
Mateusz Szela. W 34. minucie miała 
miejsce pierwsza tak groźna akcja 
radomian, ale kontratak źle roze-
grał Yudai Miyamoto. Japończyk 
za lekko podał do wychodzącego 
na czystą pozycję Przemysława Śli-
wińskiego i piłkę w ostatniej chwili 
przejął stoper RKS-u. Cztery minuty 
później Miyamoto w pełni zrehabi-
litował się za złe zagranie i popisał 
efektownym dośrodkowaniem piłki 
na głowę Śliwińskiego. Ten pomimo 
asekuracji dwóch defensorów strzelił 
nie do obrony, doprowadzając do re-
misu. Zaledwie kilkadziesiąt sekund 
później ten sam zawodnik niejako 

wepchnął futbo-
lówkę do s iat-
ki, po tym, jak 
wcześniej rado-
mianie w jednej 
akcji – w potwor-
nym zamiesza-
niu – obil i słu-
pek i poprzeczkę 
bramki RKS-u!

Po przer w ie 
radomszczanie 
r z uc i l i  s i ę  do 
ataku. Już w 51. 
minucie Bartosz 
Machaj efektow-
nie złożył się do 
strzału, ale piłka 
potęż n ie ude-
rzona przelecia-
ła obok słupka. W następnej ofen-
sywnej akcji zagotowało się w polu 
karnym Broni, ale w ostatniej chwili 
strzał Konrada Niedzielskiego wy-
bronił Kosiorek! Niewykorzystane 
okazje mogły zemścić się w 60. mi-
nucie, kiedy to Dominik Leśniew-
ski dośrodkował w pole karne do 
Eliana Hernandeza, ale ten źle tra-
fił w futbolówkę i ta przeszła obok 
słupka.

Na szczęście dla miejscow ych 
w 69. minucie Śliwiński skompo-
nował hat-tricka! Jak przystało na 

rasowego napastnika, popularny 
„Śliwa” znalazł się sam przed Hu-
merskim i mocnym strzałem z ok. 
10. metra wpakował futbolówkę do 
siatki. Przez ostatni kwadrans zespół 
gości musiał sobie radzić w osłabie-
niu, bo czerwoną kartkę ujrzał Szela.

To nie był koniec strzeleckich po-
pisów miejscowych, bo w 89. minucie 
do bramki Humerskiego trafił Piotr 
Goljasz, finalizując składną akcję 
zespołu. W ostatniej kolejce rado-
mianie także u siebie zagrają z Le-
chią Tomaszów Mazowiecki.

Blisko szczęścia
Trzecioligowa Broń Radom po wysokim triumfie nad RKS-em Radomsko i przy sprzyjają-
cych wynikach z pozostałych boisk, na kolejkę przed końcem sezonu, praktycznie zapewni-
ła sobie utrzymanie w grupie I 3. ligi.
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Nowy zawodnik gra na pozy-
cji przyjmującego. Jose Ademar 
Santana przed rokiem zanotował 
debiut w PlusLidze. Występował 
w barwach MKS-u Będzin. 25-la-
tek wcześniej grał w Brazylii – EC 
Pinheiros (2013/2014), Sao Bernar-
do Volei (2014/2015 – 2016/2017), 
Vôlei UM Itapetininga 
(2017/2018 – 2018/2019) i Sesc Rio 
de Janeiro (2019/2020).

W sezonie 2020/21 Ademar 
rozegrał 26 meczów i zdobył 
307 punktów, co dało średnią niemal 
12 punktów na mecz. Był drugim 
najlepiej punktującym zawodnikiem 
w drużynie z Będzina.

To drugi zawodnik, który przenosi 
się do Radomia z MKS-u. Wcześniej 
Czarni ogłosili pozyskanie Rafała 
Faryny. Z tego klubu przyszedł też 
trener Jakub Bednaruk.

Tymczasem z drużyny odchodzi 
Artur Pasiński. Przyjmujący do 
Radomia trafił z pierwszej ligi, 
a konkretnie z UKS Mickiewicza 
Kluczbork. Wcześniej występował 
też w Austrii, gdzie sięgnął po wice-
mistrzostwo kraju. Grał także w Da-
nii i w pierwszoligowym Krispolu 
Września.

Sezon 2020/21 był jego debiutanc-
kim w PlusLidze. Pasiński wystąpił 
w 23 meczach, a w nich w 52 setach. 
Zdobył 28 punktów.

MN

Santana
w Czarnych
Jose Ademar Santana to nowy siatkarz 
Cerradu Enei Czarnych Radom. 25-letni 
Brazylijczyk przeniósł się do drużyny 
„Wojskowych” z MKS-u Będzin. Pilica okazała się najlepszą drużyną 

sezonu zasadniczego IV ligi. Zespół 
z Białobrzegów w 26 rozegranych 
pojedynkach zgromadził 68 punktów: 
wygrał 22 mecze, dwa zremisował, 
a dwa przegrał. Wrażenie robi też bi-
lans bramkowy: Pilica strzeliła 90 goli, 
straciła 34. Start w barażach zapewni-
ła sobie kilka kolejek przed zakończe-
niem rozgrywek – to efekt wypraco-
wanej przewagi punktowej nad drugą 
Mazovią Mińsk Mazowiecki.

Wygrana w grupie radomsko-
-siedleckiej nie zagwarantowała 
jednak bezpośredniego awansu do 
III ligi. Podopiecznych Tomasza 
Grzywny czekają jeszcze dwa mecze 
barażowe z mistrzami grup Ciecha-
nów – Ostrołęka – Płock i Warszawa. 
Będą to odpowiednio Mławianka 
Mława i Ząbkovia Ząbki. To właśnie 
ten drugi zespół będzie pierwszym 
rywalem Pilicy. Spotkanie odbędzie 
się w sobotę, 19 czerwca o godz. 
17 w Ząbkach.

– Jesteśmy dobrze przygotowani 
do tych spotkań, zarówno w aspekcie 
fizycznym, jak i mentalnym – mówi 
Tomasz Grzywna, szkoleniowiec 
Pilicy Białobrzegi.

Piłkarze z Białobrzegów po sobot-
nim meczu muszą się szybko zrege-
nerować, ponieważ kolejne spotkanie 
rozegrają już w środę, 23 czerwca. 
Przed własną publicznością zmierzą 
się z Mławianką Mława. Początek 
o godz. 18.

ŁK

Pilica gra 
o awans
W sobotę, 19 czerwca barażowe boje 
rozpocznie IV-ligowa Pilica Białobrzegi. 
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