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Vivat Akademia!

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu została Akademią Handlową Nauk Stosowanych. To dobra informacja również dla miasta, które może pochwalić się pierwszą tego rodzaju uczelnią i jedną z pierwszych w Polsce.

Decyzja Ministra Edukacji i Nauki o nadaniu WSH statusu akademii przyszła do radomskiej uczelni
na początku grudnia.
- Bardzo się cieszę z decyzji ministra i statusu akademii. To podkreśla dorobek WSH i jej ważne miej-

sce na mapie Radomia i regionu,
jako uczelni nowoczesnej, otwartej,
która kształci na wysokim poziomie
studentów praktyków - mówi rektor profesor WSH dr Elżbieta Kielska. - Nowy status nie tylko świadczy o wysokim prestiżu uczelni, ale

również potwierdza wysoki poziom
kadry dydaktycznej oraz wysoką jakość kształcenia. Wszystkie kierunki
studiów ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną mają ocenę pozytywną.
Przypomnijmy, że Wyższa Szkoła
Handlowa w Radomiu w październiku zainaugurowała już 24 rok akademicki. Dziś jest największą i najlepiej
wyposażoną uczelnią niepubliczną
w regionie. Dysponuje kampusami
przy ul. Traugutta, Mazowieckiego,
Staroopatowskiej. Studenci odbywają część praktyk zawodowych oraz
zajęcia warsztatowe i ćwiczeniowe
w Akademickim Studium Kształcenia Praktycznego, wyposażonym
w liczne pracownie specjalistyczne. Mają do dyspozycji laboratorium
kryminalistyczne, strzelnicę elektroniczną, pracownię psychologiczną
z lustrem weneckim, pracownię cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa
informacji, finansów i rachunkowości, edukacji przedszkolnej i wcze-

Wiara w lepsze jutro
Czy jeszcze w grudniu radni przegłosują budżet Radomia na 2022 rok?
Projekt budżetu miasta trafił już
do Biura Rady Miejskiej w połowie
listopada. Od tego czasu niektórzy
radni już zapowiedzieli, że takiego budżetu nie poprą, a niektórzy
zgłosili swoje dodatkowe propozycje. Projekt zakłada dochody na poziomie 1 mld 241 mln zł i wydatki w
kwocie 1 mld 350 mln zł. Na inwestycje zaplanowana jest kwota 168 mln
zł (o 34 mln zł więcej niż w planie na
2021 rok), prawie 12,5 proc. budżetu.
- Pomimo ograniczeń jest to budżet wiary w lepsze jutro. Nie rezygnujemy z inwestycji, chcemy się rozwijać i inwestujemy w te rzeczy, które
wpływają na rozwój miasta - mówi
prezydent Radosław Witkowski.
Wśród największych zaplanowanych inwestycji drogowych są: budowa trzeciego odcinka trasy N-S
(24 mln zł), przebudowa wiaduktu
w ul. Żeromskiego (30 mln zł), przebudowa ul. Wolność (6 mln zł), przebudowa skrzyżowania Maratońska-Dębowa (3,5 mln zł). Na realizację

Radomskiego Programu Drogowego miasto planuje wydać 1,5 mln zł, a
Programu Chodnikowego - 1 mln zł.
Remonty i zakupy sprzętu dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
oraz ambulansu dla Radomskiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego będą kosztowały prawie 8,5 mln zł. Tu najważniejszym zadaniem jest modernizacja
oddziału chirurgii naczyń. W budżecie zostaną również zarezerwowane pieniądze na kontynuację budowy
przedszkola przy ul. Kujawskiej (5,7
mln zł) i żłobka przy ul. Batalionów
Chłopskich (9 mln 250 tys. zł).
W projekcie jest też m. in. wodny plac zabaw i pumptrack nad zalewem na Borkach, remonty w Teatrze
Powszechnym i w Miejskiej Bibliotece Publicznej, boiska przy szkołach.
Planowane jest również dokończenie
budowy kolumbarium na Cmentarzu
Komunalnym na Firleju.
- W projekcie budżetu zostały
uwzględnione również wydatki na
opracowanie dokumentacji, które

są jest niezbędne przy ubieganiu się
o fundusze zewnętrzne. Dotyczy to
m. in. budowy Parku Kulturowego
Stary Radom, budowy parku na os.
Gołębiów II, przebudowy sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej - wylicza wiceprezydent
Mateusz Tyczyński.
Radosław Witkowski podkreśla
jednocześnie, że miasto boryka się
z coraz większymi problemami po
stronie dochodowej - możliwości finansowe miasta w dalszym ciągu
ogranicza niewystarczająca subwencja oświatowa. Tu miasto będzie musiało z własnej kasy dołożyć co najmniej 155 mln zł. Ponadto na 40 mln
zł szacowany jest spadek dochodów z
tytułu udziału w podatku PIT i CIT.
Oprócz tego opłaty wnoszone przez
mieszkańców nie pokrywają kosztów
odbioru odpadów. W systemie brakuje ok. 22 mln zł. Z kolei do funkcjonowania komunikacji miejskiej
miasto będzie musiało dołożyć ok. 45
mln zł.
RED

snoszkolnej i wiele innych. Zakładają firmy symulacyjne, uczestniczą
w symulacyjnych rozprawach sądowych i posiedzeniach ciał kolegialnych spółek, biorą udział w sesjach
i warsztatach coachingowych, uczą
się prowadzenie zajęć w przedszkolu i szkole. Wszystko to służy upraktycznieniu kształcenia i odpowiada
najnowszym trendom w dydaktyce
szkół wyższych.
Oferta dydaktyczna WSH dla
mieszkańców regionu radomskiego jest bogata: uczelnia kształci studentów na 10 kierunkach i jest jedną
z nielicznych niepublicznych uczelni w kraju prowadzących studia magisterskie na aż 7 kierunkach. Są to:
administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, psychologia, prawo, zarządzanie, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Niektóre z nich, np. psychologia, czy
zarządzanie, są unikatowe w regionie. Szeroka jest również propozycja
studiów podyplomowych, odpowia-

dających aktualnym i przyszłym potrzebom społecznym. Wśród propozycji ponad 30 kierunków są takie jak
etyka i filozofia, koordynator kontroli zarządczej, inspektor ochrony danych, nowoczesny menedżer sprzedaży, rachunkowość budżetowa,
psychologia dzieci i młodzieży, pedagogika korekcyjna czy pozyskiwanie
i zarządzanie funduszami europejskimi w nowej perspektywie 20212027.
Uczelnia jest ważnym ośrodkiem
kulturotwórczym miasta i regionu
i ma ogromny dorobek we wszystkich sferach swej działalności: prowadzi własne, wysoko punktowane
wydawnictwo, organizuje wykłady
otwarte, wykłady międzynarodowe,
debaty publiczne, czynnie bierze
udział w kulturalnym i społecznym
życiu miasta i regionu, realizując liczne projekty społeczne, np. Radomskie Spotkania z Podatkami...


Dokończenie na str. 7

Dużo zdrowia, pomyślności
i dostatku na
Święta Bożego Narodzenia
i cały
nowy rok 2022
życzy redakcja
Gazety Radomskiej
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Sztuka
nie tylko eko
Tłumy przybyły na wernisaż „Take a
look” Edyty Jaworskiej – Kowalskiej,

blioteka Publiczna zorganizowała w
sali OKiSz Resursa Obywatelska dyktando radomskie. Tekst jak zwykle
przygotował i podyktował prof. Andrzej
Markowski, przewodniczący Rady Języka Polskiego. Z tekstem pt. „Post-

Dla dorosłych
Na początku listopada MOK Amfiteatr
razem z Radomską Grupą Opowiadaczy zaprosił na „Kaidan -Wieczór
japońskich opowieści grozy - dla dorosłych”. Można było posłuchać m.in. o
mściwych duchach i o współczesnych
japońskich legendach miejskich, którymi straszą się Japończycy. Radomska
Grupa Opowiadaczy powstała na początku 2017 roku. Do tego czasu spotyka się regularnie, ćwiczy i występuje,
m.in. podczas Dni Radomia, Fosy Pełnej
Kultury, w Muzeum Wsi Radomskiej i na
wieczorach opowieści w MOK Amfiteatr.

Pamięć
o bohaterach
który odbył się pod koniec września
w MCSW „Elektrownia”. Na wystawie
prezentowane były prace z ostatnich
10 lat działań artystki, obejmujące cykle: „Dziennik MMS”, „Nauka języka”
oraz „Naturalnie”. Edyta Jaworska-Kowalska w 2002 roku obroniła z wyróżnieniem dyplom w zakresie malarstwa
sztalugowego na Wydziale Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Jest stypendystką Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego i laureatką
licznych konkursów. Mieszka i tworzy
w Radomiu. Jest tu nauczycielem w
Zespole Szkół Plastycznych, przez kilka lat prowadziła tez Galerię 58 przy ul.
Żeromskiego. Swoje obrazy prezentuje
na wielu wystawach krajowych i zagranicznych, m. in. w Niemczech, Bułgarii,
Litwie, USA, Belgii, Francji, Kanadzie.
Wystawa w „Elektrowni” stanowiła
próbę analizy twórczości Edyty Jaworskiej-Kowalskiej, która stara się komentować problemy współczesnego świata
i której szczególnie bliska jest ekologia
oraz propagowanie stylu życia „zero
waste”. Kuratorką wystawy była Kinga
Adamiec.

Nagrodzono
reportaż
Już po raz szósty została wręczona
Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza. Decyzją kapituły zdobyła ją Aleksandra Lipczak za książkę „Lajla znaczy
noc”, połączenie eseju historycznego i
współczesnego reportażu z Andaluzji.
Czek na 40 tys. zł autorka odebrała
podczas wrześniowej gali w Zespole
Szkół Muzycznych. W tym roku do nagrody zgłoszono 100 książek. Pozostali
nominowani (Maciej Bobula, Dominika
Horodecka, Jolanta Jonaszko, Maciej
Topolski) otrzymali wyróżnienia po 5 tys.
zł. W tym roku kapituła przyznała także dodatkową nagrodę: Maciej Bobula,
autor ksiąski „Szalejów”, w ramach
rezydencji literackiej spędzi miesiąc w
Vence, gdzie Witold Gombrowicz mieszkał w ostatnich latach swojego życia.
Organizatorami Nagrody są Prezydent
Miasta Radomia oraz Muzeum Witolda
Gombrowicza we Wsoli, a partnerami
Miejska Biblioteka Publiczna i Fundacja
Instytut Gombrowiczowski.

Bez błędów
Na początku października Miejska Bi-

pandemiczne roztrząsania” zmagało
się blisko 40 mieszkańców Radomia
i powiatu. Tegorocznym mistrzem radomskiej ortografii została Agnieszka
Jaworska-Więcoszek, która nie zrobiła
w dyktandzie ani jednego błędu. Nagrodzeni zostali też: Katarzyna Kwiecień (II
miejsce), Aleksandra Kwiecień (III miejsce), Marek Ziółkowski (wyróżnienie),
Katarzyna Czapczyńska (wyróżnienie)
oraz Anna Paplińska (wyróżnienie).
Nagrody (czytniki e-booków) i wyróżnienia (vouchery na książki) odebrali
z rąk wiceprezydenta Radomia Mateusza Tyczyńskiego, prof. Andrzeja
Markowskiego oraz dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej Przemysława Czai.
Po dyktandzie odbył się koncert „Wokół Herberta, czyli potęga smaku albo
sztuczny miód” w wykonaniu Dariusza
Jakubowskiego, Katarzyny Thomas
oraz Piotra Szafrańca.

40 lat minęło...
W tym roku przypada 40-lecie działalności Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Pod koniec września odbyły się
główne uroczystości, w tym posiedzenie
Rady Programowej CRP i Otwarty Zjazd
Artystów, rodzinny piknik, prezentacja
prac projektu „Wolna Akademia Orońska”, warsztaty kaligrafii i sitodruku,
koncerty Atom String Quartet i Guzowianek. Przyznano także odznaczenia
dla artystów-rzeźbiarzy i pracowników
centrum. Minister kultury, dziedzictwa
narodowego i sportu prof. Piotr Gliński
przyznał cztery medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis – złoty medal otrzymał
prof. Stanisław Radwański, a brązowe
medale prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, prof. Karolina Komasa i
prof. Andrzej Szarek. Minister kultury
przyznał także dwie Odznaki Honorowe
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla pracowników merytorycznych CRP: Doroty
Monkiewicz i Henryka Gacy. Ponadto 18
pracowników centrum otrzymało Medale za Długoletnią Służbę przyznawane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Początki obecności współczesnej
rzeźby w posiadłości Józefa Brandta w
Orońsku datuje się na połowę lat 60. XX
w., gdy grupa artystów pracujących w
kieleckich kamieniołomach pokazała
swoje prace na wystawie w orońskim
parku. Muzeum Centrum Rzeźby Polskiej (przemianowane w 1985 roku na
Centrum Rzeźby Polskiej), powstało oficjalnie w 1981 roku.

Pod koniec października odbyły się
uroczystości upamiętniające Teresę
Grodzińską i Józefa Marjańskiego, którym w lutym tego roku Rada Miejska w
Radomiu przyznała tytuły Honorowych
Obywateli Radomia. Teraz w Kościele Garnizonowym została odprawiona
msza św., a na cmentarzu przy ulicy
Limanowskiego kwiaty na grobach
bohaterów wojny polsko-rosyjskiej,
złożyli m. in. przedstawiciele władz
centralnych i samorządowych oraz
prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W
OKiSz Resursa Obywatelska odbyło się
spotkanie z młodzieżą, która mogła m.
in. obejrzeć filmy poświęcone Teresie
Grodzińskiej i Józefowi Marjańskiemu.
Teresa Grodzińska to sanitariuszka,
która odznaczyła się bohaterską postawą i męczeńsko zginęła podczas
wojny polsko-bolszewickiej w 1920
roku. Jako pierwsza Polka została odznaczona pośmiertnie Krzyżem Złotym
Orderu Virtuti Militari. Józef Marjański
był żołnierzem legionów Piłsudskiego,
Polskiej Organizacji Wojskowej, współtwórcą Republiki Radomskiej, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. Był
trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych i pośmiertnie orderem Virtuti
Militari oraz Krzyżem Niepodległości z
Mieczami.

Internet
dla każdego
Od listopada można korzystać z miejskiej sieci hotspotów uruchomionych w
ramach projektu „Publiczny internet dla
każdego na terenie Gminy Miasta Radomia”. Mieszkańcy mają zapewniony
bezpłatny dostęp do internetu poprzez
12 publicznych punktów, m.in. przed
wejściami do czterech budynków Urzędu Miejskiego (od ul. Kilińskiego 30, ul.
Żeromskiego 53, ul. Moniuszki 9 oraz
na Rynku - przed Ratuszem), a także
na pl Jagiellońskim przed teatrem oraz
na ul. Żeromskiego przy fontannach. Z
hotspotów można również korzystać
w budynkach urzędu – w holach, korytarzach oraz foyer sali koncertowej.
W miejscach objętych zasięgiem bezprzewodowej sieci, urządzenia mobilne
wykrywają sieć WIFI o identyfikatorze
„Publiczny internet dla kaźdego”. Informacje o projekcie można znaleźć na
stronie internetowej miasta pod adresem: wi-fi.umradom.pl. Projekt został
zrealizowany dzięki dofinansowaniu z
Unii Europejskiej w kwocie ponad 51 tys.
zł i z budżetu państwa - ponad 12 tys. zł.
AKA, fot. AMR


Drodzy Czytelnicy
Za nami trudny rok wydawania „Gazety Radomskiej”, rok bez naszego Redaktora i Przyjaciela Jerzego Madejskiego. Mamy nadzieję,
że choć w części udało nam się zachować ducha i myśl czasopisma,
które tworzył.
Za nami również trudny rok w mieście, regionie i kraju. Pandemia
zmieniła bardzo wiele i okazuje się, że powrót do normalności może
być dłuższy i bardziej kosztowny, niż się wszystkim wydawało. Jednak mimo finansowych i organizacyjnych trudności, wiele się udaje, o czym piszemy w obecnym wydaniu gazety – choćby nowoczesna hala widowiskowo – sportowa czy budowa portu lotniczego w
Radomiu. A do tego dochodzi rozpoczęcie wielkiej inwestycji SOR na
Józefowie. W planach jest też budowa Parku Kulturowego Stary Radom, który może stać się wielką atrakcją turystyczną i rekreacyjną.
Kultura również wytrwale przeciwstawia się ogólnej depresji –
wspominamy m. in. o literackiej nagrodzie, pierwszym filmowym musicalu młodych czy nowych inicjatywach w Kamienicy
Deskurów.
Liczymy, że to dobre prognostyki. Życzymy naszym Czytelnikom,
by nowy rok był dużo, dużo lepszy i pełen pogody.
Redakcja

STUDENTOM,
KADRZE NAUKOWEJ
I PEDAGOGICZNEJ
ORAZ PRACOWNIKOM
ADMINISTRACJI,
RADOSNYCH ŚWIĄT, ZDROWIA,
SUKCESÓW ZAWODOWYCH
I POMYŚLNOŚCI
W NOWYM 2022 ROKU
ŻYCZĄ
ZAŁOŻYCIELE, REKTOR
I KANCLERZ
WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ
W RADOMIU

Kierownik redakcji: Agnieszka Markiewicz-Równy
Wydawca: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Biblioteka WSH, ul. Mazowieckiego 7a, 26-600 Radom, Redaguje zespół
tel (48) 363 22 90, e-mail: wnh@wsh.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.
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SOR za 100 mln

Samorząd Województwa Mazowieckiego rozpoczyna potężną inwestycję na radomskim
Józefowie. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny za dwa lat będzie miał nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Pod koniec listopada prezes zarządu szpitala Bożenna Pacholczak
podpisała umowę o wartości ok. 50
mln zł z przedstawicielami wykonawcy - firmy Strabag. Ma ona wybudować nowy obiekt po zachodniej
stronie istniejącego budynku szpitala. W nowym SOR powstanie 14 gabinetów lekarskich (w obecnym jest6
6) i 5 gabinetów zabiegowych, będzie
tu aż 28 łóżek obserwacyjnych (obecnie 13). Liczba miejsc siedzących dla
oczekujących pacjentów zwiększy się
z 70 do ponad 350.
Koncepcja budowy przewiduje też

stworzenie przedsionka dla karetek
pogotowia. Komunikację pacjentów
leżących pomiędzy SOR i resztą oddziałów szpitalnych zapewni najpierw dźwig łóżkowy, a następnie
znajdujący się na poziomie pierwszego piętra nadziemny łącznik z budynkiem głównym. W latach 20222023 sukcesywnie będą ogłaszane
postępowania na wyposażenie oddziału.
– Nowy budynek SOR będzie spełniać najwyższe standardy. Dzięki pomocy finansowej samorządu województwa mazowieckiego, nie tylko

zbudujemy nowy pawilon, ale również wyposażymy go w sprzęt medyczny najwyższej klasy. Stworzymy
miejsce komfortowe, dostosowane
do obowiązujących norm prawnych
– mówiła Bożenna Pacholczak podczas podpisywania umowy.
SOR ma być gotowy w ciągu dwóch
lat i z wyposażeniem kosztować około 100 mln zł. Inwestycja zapewni
mieszkańcom Radomia i okolicznych powiatów szybki, sprawny i całodobowy dostęp do specjalistycznej
opieki medycznej. Rocznie w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym
w Radomiu przyjmowanych jest ok.
100 tys. pacjentów, liczba osób którym udzielana jest pomoc zwiększa
się z roku na rok.
– Długo walczyliśmy o dofinansowanie inwestycji z funduszy rządowych. Nie udało się i postanowiliśmy
zbudować ten SOR sami. Dziś możemy śmiało zadeklarować, że szpital będzie miał najnowocześniejszy
oddział ratunkowy w kraju – dodaje
wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski.
RED,
wizualizacja: mazovia.pl

Port czarterowy
Prace budowlane w Porcie Lotniczym Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego
Czerwca 1976 roku są już na etapie wykończeń. A Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty
Lotnicze” podpisuje kolejne umowy z partnerami projektu.
Na terenie lotniska stoją już budynki terminalu (na zdjęciu), wieży
kontroli lotów, strażnicy, administracyjno-biurowe. Terminal o powierzchni 30 tys. m kw. docelowo
ma być gotowy na przyjęcie do 3 mln
pasażerów rocznie. Przebudowana i zmodernizowana została droga startowa oraz płyty postojowe.
Pierwotnie lotnisko miało być gotowe w 2021 roku, jednak teraz pierwsze loty zapowiadane są na wiosnę
2023 r. Jak podaje portal fly4free,
zwiększyły się też koszty - pierwotnie szacowano je na ponad 425 mln
zł, obecnie władze PPL podają szacunkowy koszt budowy portu lotniczego w Radomiu nawet na do
800 mln zł.
W listopadzie PPL podpisało list
intencyjny z biurem podróży Coral Travel, które ma w przyszłości
obsługiwać loty z Radomia. Coral
Travel Należy do międzynarodowej grupy OTI Holding i organizuje wyjazdy do niemal 90 kierunków
w 40 krajach.
- Cieszymy się, że będziemy mogli
w przyszłości poszerzyć naszą ofertę
o wyloty z nowego lotniska. Będzie
to dobre rozwiązanie dla klientów z
południowej części Mazowsza, dla
których wygodne i bliższe będą wyloty z lotniska w Radomiu. Jesteśmy
mile zaskoczeni standardem i rozwiązaniami projektowanymi na tutejszym lotnisku - mówił Kaan Er-

Wydarzyło się
we wrześniu...
4

Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała tegoroczną odsłonę Narodowego Czytania. Lekturą jubileuszowej 10. edycji była „Moralność
pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Wybrane fragmenty dramatu zostały zaprezentowane przez uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu oraz
wiceprezydentów miasta i dyrektorów instytucji kultury.

9

Pod pomnikiem Armii Krajowej Okręgu „Jodła” przy ul. Niedziałkowskiego odbyły się uroczystości z okazji 76. rocznicy akcji rozbicia
więzienia w Radomiu przez oddziały podziemia niepodległościowego pod
dowództwem por. Stefana Bembińskiego „Harnasia”.

10 -11

Stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych
„Razem” i Prezydent Miasta Radomia zaprosili na Dni
Kazimierzowskie dla Organizacji Pozarządowych – III Mazowiecki Festiwal Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Tacy Sami” oraz Festiwal
Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Wszystko po raz pierwszy na radomskim rynku.

11

W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych z półrocznym, spowodowanym pandemią opóźnieniem odbył się radomski koncert w
ramach 25. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena.
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W RKŚTiG Łaźnia benefis Krystyny Joanny Szymańskiej, w otoczeniu wystawy jej obrazów pt. „Bajki z głowy...czyli z niczego”.
Wystawę zorganizowano z okazji 40-lecia pracy twórczej artystki.

w październiku
1

W MCSW Elektrownia wernisaż Mieczysława Knuta „Ku transcendencji”. Mieczysław Knut studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych w Gdańsku, doktoryzował się na ASP w Warszawie. Zajmuje
się malarstwem, uczestniczy m. in. Międzynarodowych Plenerach dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii.

2

Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 zaprosił na Mini Festiwal Nauki. W programie były m. in. warsztaty
przygotowane przez Centrum Nauki Kopernik, wykład o triasowych gadach
ze Śląska, interaktywny pokaz edukacyjny z robotami, quiz wiedzy o kosmosie.

8

W Domu Kultury Idalin V Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów.
Nagrody wręczono podczas Koncertu Galowego, w ramach którego
wystąpiła Anna Tchórzewska (uczestniczki programu „The Voice Senior”) z
zespołem Perły z lamusa.

9

W tym roku OkiSz Resursa Obywatelska nocne zwiedzanie miasta pod
hasłem „Anima Urbis” zorganizowała jesienią. Podróżowano tropem
radomskich intryg, spisków, zemst i morderstw.

w listopadzie

gun, prezes Coral Travel.
PPL nawiązało też współpracę z
Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Ma
ona posłużyć rekrutacji i szkoleniu
kadr, które w przyszłości będą niezbędna na radomskim lotnisku. A
na początek ma być tu zatrudnionych kilkaset osób.
- Planujemy szklenia pracowników, których kompetencje PPL uzna
za niewystarczające, będziemy także promować ofertę PPL-u wśród
mieszkańców regionu, w tym wśród
uczniów szkół i słuchaczy uczelni
wyższych - tłumaczył Sebastian Murawski, dyrektor PUP w Radomiu.
Port Lotniczy Warszawa-Radom
ma obsługiwać przede wszystkim
połączenia niskokosztowe i czarte-

rowe i jest budowany z myślą o wakacyjnych rodzinnych wyjazdach.
Toruoperatorzy i przewoźnicy czarterowi mają być zachęceni do przeniesienia lotów z warszawskiego
Lotniska Chopina do Radomia faktem, że stawki opłat lotniskowych
będą w radomskim porcie kilkukrotnie niższe.
Dodajmy, że trasą S7 będzie można dojechać z Warszawy do lotniska w Radomiu w ciągu godziny, a
pociągiem – mniej niż w półtorej
godziny. Wokół radomskiego portu powstać mają parkingi nawet na
3500 miejsc. Władze PPL liczą, że w
ciągu 2-3 lat port w Radomiu osiągnie obsługę na poziomie miliona
pasażerów rocznie.
RED, fot. FB Lotnisko
Warszawa - Radom

5
9

Zaduszki Muzyczne „To co nas spotyka” zorganizował po raz pierwszy
w Kamienicy Deskurów Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Stadnickiej.

RKŚTiG łaźnia zaprosił na wernisaż Mirosława Dygały „Fotografia
pozostała”. Mirosław Dygała to wieloletni Radomskiego Towarzystwa
Fotograficznego i Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, twórca fotografii
artystycznej i nauczyciel.

10
11

W Domu Kultury Idalin recital znanej aktorki Krystyny Tkacz. Zapraszało Stowarzyszenie „Inicjatywa Lokalna”.

Msza w katedrze, uroczysty przemarsz na rynek, Apel Poległych i
złożenie kwiatów pod pomnikiem Czynu Legionów, to główne punkty obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzięli
w nich udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb
mundurowych, przedstawicieli organizacji społecznych i kombatanckich
oraz radomskich szkół.
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W Zespole Szkół Muzycznych koncert jubileuszowy „Umiłowany” z
okazji XV-lecia chóru Gospel, działającego pod egidą MłodzieżoweAKA
go Domu Kultury.

4

INWESTYCJE

Bez pyłów
Prawie 170 mln zł będzie kosztowała budowa systemu
oczyszczania spalin w radomskich ciepłowniach Południe i
Północ. Prace idą zgodnie z planem.
Projekt realizuje Radomskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Radpec S.A. Modernizacja ciepłowni polega na wyposażeniu
kotłów w instalacje redukcji związków siarki i azotu w spalinach oraz
zwiększeniu wydajności instalacji
odpylania. Dzięki inwestycji radykalnie zmniejszy się emisja gazów
i pyłów do powietrza, a praca ciepłowni zostanie dostosowana do
wyśrubowanych unijnych wymagań. Miejska spółka Radpec może
funkcjonować w obecnym stanie
technicznym tylko do końca 2022
roku. Planowana inwestycja pozwoli na funkcjonowanie obu ciepłowni
zgodnie z nowymi przepisami środowiskowymi.
– To bardzo ważna inwestycja, nie
tylko dlatego, że dostosowujemy się
do bardzo rygorystycznych norm.
Duże pieniądze, które inwestujemy,

przełożą się jednocześnie na poprawę jakości powietrza, a to jeden z
głównych czynników wpływających
na komfort życia w naszym mieście.
Musimy zagwarantować radomianom bezpieczeństwo dostaw ciepła
oraz stabilny i ekologiczny system
ciepłowniczy – mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
W ciepłowni Południe zakończyły
się już prace przy budowie instalacji
oczyszczającej dla pierwszych trzech
kotłów i rozpoczął się jej rozruch.
Równocześnie trwa realizacja podobnej inwestycji w ciepłowni Północ, a następnej kolejności powstanie także kolejna część instalacji na
Potkanowie. Cała inwestycja będzie
kosztowała ok. 169 mln zł, z czego
150 mln zł będzie pochodziło z kredytu bankowego, a ok. 19 mln zł to
wkład własny.
RED, fot. radpec.com.pl

Eko miasto
Pięć nowych przegubowych autobusów, zasilanych sprężonym gazem ziemnym weszło do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu.
18-metrowe Solarisy Urbino to pojazdy niskopodłogowe, z czworgiem
drzwi, klimatyzacją oraz dodatkowymi urządzeniami grzewczymi.
Pomieszczą 155 pasażerów, w tym 45
na miejscach siedzących. Ich wyposażenie obejmuje m.in. 4 porty USB
do ładowania urządzeń mobilnych,
wyświetlacze LED i LCD, nagłośnienie, monitoring, system liczenia pasażerów oraz kasowniki dotykowe,
w tym jeden z funkcją terminala płatniczego.
- Systematycznie kupujemy nowe
autobusy, bo chcemy, by komunikacja publiczna w Radomiu był nowoczesna, bezpieczna, a przede wszystkim ekologiczna. Podążamy tą samą
drogą co duże europejskie miasta
i jestem przekonany, że to się nam
wszystkim opłaci. Ten rok okazał się
pod tym względem rekordowy. Łącznie flotę MPK zasiliło 14 nowych pojazdów, w tym kolejnych 9 autobusów elektrycznych zakupionych przy
udziale funduszy unijnych - przypomina prezydent Radosław Witkowski.
Nowe przegubowe autobusy MPK

pozyskało od konsorcjum firm: Solaris Bus & Coach sp. z o.o. oraz PKO
Leasing S.A. w drodze 10-letniego leasingu operacyjnego, z opcją wykupu. Wartość kontraktu wynosi ponad 8,2 mln zł.
MPK zamierza pozyskiwać następne komfortowe, ekologiczne autobusy. W przyszłym roku spółka
chce wyleasingować 5 kolejnych nowych gazowych przegubowców, zaś
w roku 2023 na ulice Radomia powinno wyjechać 6 autobusów 18 m
z napędem elektrycznym. Ich zakup
jest planowany w ramach Programu
Priorytetowego „Zielony Transport
Publiczny”, organizowanego przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na ten
cel spółka otrzyma z NFOŚiGW ponad 12 mln zł dotacji oraz ponad 5
mln zł pożyczki.
Radomskie MPK już dziś jest
jednym z krajowych liderów pod
względem posiadanego taboru niskoemisyjnego. Wkrótce autobusy
elektryczne i gazowe stanowić będą
większość użytkowanej przez MPK
floty.
RED

Kolejna wielka
przebudowa
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Czy powstanie kulturowy park?
Od lat kolejne ekipy rządzące Radomiem podejmowały próby rewitalizacji i ożywienia terenów wokół radomskiej Piotrówki i samego grodziska.
Czy tym razem się powiedzie? Powstała właśnie nowa koncepcja budowy Parku Kulturowego Stary Radom.

Po zakończonym niedawno remoncie al. Wojska Polskiego, w 2022 roku czeka nas kolejna
wielka inwestycja drogowa – przebudowa ul. Warszawskiej.

To inwestycja, na którą miasto
ma przyznane 76 mln zł z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W ciągu pół roku
zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Warszawskiej na czterokilometrowym odcinku od ronda
do granic miasta. Przebudowa ulicy
Warszawskiej ma ułatwić dojazd od
strony Warszawy do portu lotniczego na Sadkowie oraz do powstającej nowej dzielnicy przemysłowej na
Wincentowie.
- To bardzo ważny projekt z punktu widzenia strategii rozwoju Radomia. Dziękuję wszystkim, którzy byli
w niego zaangażowani. Cieszę się, że
rozwój infrastruktury okołolotniskowej potrafił połączyć nas ponad
politycznymi podziałami i to kolejna inwestycja, którą będziemy mogli sfinansować przy udziale pienię-

dzy z zewnątrz. Mam nadzieję, że
następnym owocem tej współpracy
będą pieniądze na przebudowę ulicy
Wolanowskiej. Wniosek na realizację tej inwestycji złożymy w drugim
naborze programu Polski Ład - zapowiadał prezydent Radomia Radosław Witkowski.
Przebudowa ul. Warszawskiej będzie realizowana w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Miejski Zarząd
Dróg i Komunikacji rozpoczął przygotowania do ogłoszenia przetargu.
Po przebudowie pozostaną po dwa
pasy ruchu w obu kierunkach. Powstanie także cała infrastruktura
pieszo-rowerowa.
Tymczasem od października można już jeździć południowym odcinkiem trasy N-S, który łączy ul.
Czarnoleską z Żakowicką. Trasa ma
odciążyć ruchliwe ulice Wierzbic-

ką, 1905 Roku i Limanowskiego i
usprawnić komunikację pomiędzy
osiedlem Południe a Śródmieściem.
Zakres prac został dodatkowo rozszerzony o przebudowę odcinka ulicy Wjazdowej, wzdłuż zajezdni autobusowej MPK. Droga jest teraz
szersza, dzięki czemu upłynni się
ruch w kierunku nowego ronda oraz
przejazdu kolejowego. Koszt inwestycji to 28 mln złotych. Równolegle
trwają przygotowania do budowy
trzeciego, północnego odcinka trasy N-S, który połączy ulicę Szklaną z
Energetyków.
Dodajmy, że ponad dwa kilometry
nowych jezdni powstały na terenie
między ulicami Warszawską, Witosa
i Rataja. Drogi na Wincentowie mają
zapewnić obsługę komunikacyjną
powstającej w tej części miasta strefy
przemysłowej o łącznej powierzchni
około 40 hektarów. Mają tu powstać
siedziby kolejnych firm. Ulica Rataja została wybudowana na odcinku
od ul. Warszawskiej do końca terenu ogrodów działkowych. Powstały
także dwie nowe drogi, łączące ul.
Rataja z ul. Witosa i ul. Warszawską.
Wykonawcą inwestycji była radomska firma Budromex. Koszt zadania
to ponad 5 mln 48o tys. zł. Miasto
uzyskało dofinansowanie od Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz z Funduszu Dróg Samorządowych.
RED, fot. archiwum „GR”

Wokół Iłży
Mocno zaawansowana jest już budowa obwodnicy Iłży. Trasa powina być oddana do ruchu w sierpniu 2022 roku.

Obwodnica usprawni ruch pólnoc-południe i pozwoli odetchnąć
Iłży, po której ciasnych uliczkach od
lat kursują TIRy.
7,2 -kilometrowa droga przebiega po zachodniej stronie miasta, będzie miała dwa, a miejscami trzy pasy
ruchu. Gotowe są już wiadukty, budowana jest tu m.in. sieć dróg do-

jazdowych, obiektów inżynierskich,
oświetlenia drogowego, systemu odwodnienia, przejście dla zwierząt.
Powstają dwa węzły drogowe: Iłża
Północ na przecięciu z drogą wojewódzką numer 747 oraz Iłża Południe niedaleko Błazin Dolnych, na
włączeniu w istniejący ślad drogi
krajowej.

A Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje już rozbudowę drogi krajowej numer 9- planowany dwunastokilometrowy odcinek
połączy obwodnicę Iłży i obwodnicę
Skaryszewa, która dziś jest na etapie
przygotowań. W październiku GDDKiA podpisała umowę z konsorcjum
firm Egis Poland jako lider i Jaf-Geotermika na wykonanie dokumentacji
budowy tego odcinka. Wartość zadania to około 2 mln 200 zł. Konsorcjum firm z Warszawy i Wrocławia
opracowuje już koncepcję programową oraz materiały do uzyskania
decyzji środowiskowej dla rozbudowy DK-9 od końca obwodnicy Skaryszewa do początku obwodnicy Iłży.
W ramach dokumentacji zaprojektowane zostanie m.in. nowa konstrukcja drogi i przebudowa osiemnastu
skrzyżowań.
Trwają też przygotowania do budowy 4,2 - kilometrowego odcinka
drogi od obwodnicy Iłży do granicy z
województwem świętokrzyskim.

RED, fot. AMR

Tereny wokół Piotrówki są dziś bardzo zaniedbane

Jest o co walczyć, bo teren jest rozległy i bogaty w atrakcje, o których
radomianie nawet nie wiedzą. Ale też
nic dziwnego, bo do większości nie
można się nawet dostać - zaniedbany
obszar opanowały bowiem inwazyjne gatunki roślin. A przecież można
by tu podziwiać wspaniałe pomniki
przyrody, malownicze trzcinowiska i

m. in. piece do wytopu żelaza, piec
chlebowy i garncarski, mielerz, ziemianki, spichlerze. Będzie też stylizowany, naturalistyczny plac zabaw
i budynek zaplecza z warsztatownią,
sklepem z pamiątkami, gastronomią.
W skład Parku Kulturowego Stary Radom włączony zostanie również teren położony między istnie-

Takie budowle mogą stanąć w parku archeologicznym

tereny bagienne i oddać się poznawaniu dziejów– w końcu mamy do czynienia z pozostałościami X-wiecznego grodu, który powstał z inicjatywy
władców pierwszego państwa piastowskiego.
W 2011 roku uchwałą Rady Miejskiej powołano Park Kulturowy Stary Radom – dokument ustalał formy ochrony terenów wzdłuż koryta
rzeki Mlecznej „z obszarem o wyjątkowych walorach urbanistycznych, który skupia w sobie materialna historię miasta od pierwszego
osadnictwa po ślady dynamicznej
industrializacji rozwoju przemysłu
garbarskiego”.
Od tego czasu tereny, wraz z kopcem po grodzisku, zarastały. Zbutwiały nawet drewniane pale z kartuszami herbowymi, ustawione
niegdyś na szczycie grodziska z inicjatywy Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych
musieli je zdemontować w 2018 roku.
W magistracie planowano budowę
parku archeologicznego czy skansenu, ale na planowaniu się kończy-

jącym bulwarem a rzeką Mleczną,
gdzie niegdyś znajdowały się ogródki
działkowe. Ma tu powstać „średniowieczny sad”. Prace ogrodowe mogłyby wykonywać dzieci, młodzież
oraz podopieczni organizacji pozarządowych. Dodatkowo ma powstać
ogród rekreacyjny, łąka kwietna czy
teren wypoczynkowy, a nieopodal,
gdzie Mleczna tworzy malowniczą

Place zabaw mają być naturalistyczne 

Jedna z malowiniczych topoli chińskich

ło. M. in. ze względu na brak funduszy, ale też na fakt, że wiele działek
na tym terenie jest w rękach prywatnych.
W ostatnich latach udało się
przeprowadzić tu dwie inwestycje:
wzdłuż Mlecznej powstał bulwar ze
ścieżkami dla rowerzystów i rolkarzy, a sama rzeka została częściowo
zmeandrowana w ramach projektu
Life i nie przypomina już kanału –
porośnięte trzciną i krzewami brzegi są teraz malownicze i naturalne. W
2013 roku kilkuletnie badania archeologiczne na Piotrówce zakończyli
naukowcy z Polskiej Akademii Nauk.
A w listopadzie władze miasta ogłosiły przystąpienie do kolejnej próby zagospodarowania tego
terenu i uczynienia z niego atrakcji turystycznej i miejsca rekreacji.
Wysiłkiem kilku wydziałów Urzędu Miejskiego i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej powstała bowiem
koncepcja Parku Kulturowego Stary Radom. Ma on powstać na terenie
obejmującym Piotrówkę i tereny pomiędzy Borkami a Zamłyniem. Prace
projektowe mają ruszyć z początkiem
przyszłego roku, w projekcie budżetu
na 2022 rok znalazło się 200 tysięcy
złotych na opracowanie dokumentacji. Na realizację samej inwestycji
miasto planuje pozyskać pieniądze z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Co istotne, koncepcja obejmuje tylko tereny należące do miasta, co ma
ominąć wykupy gruntu i ułatwić cały
proces inwestycyjny.

Fot. Wikipedia

Na zaniedbanych dziś terenach
zaplanowano stworzenie atrakcyjnej, otwartej widokowo przestrzeni, pokazującej początki osadnictwa
na terenie Radomia w powiązaniu z
edukacją ekologiczną.

zatoczkę, powstaną meble plenerowe.
Z kolei na terenie, który biegnie
od ulicy Dębowej w kierunku północno-zachodnim, czyli tam gdzie
jest dziś starodrzew chińskich topól,
planowana jest budowa przestrzeni
rekreacyjnej, a dalej ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej i punktu widokowego na trzcinowiska oraz placu
zabaw dla młodzieży.
Opracowana koncepcja obejmuje
także umieszczenie na terenie Parku Kulturowego Stary Radom wielu elementów małej architektury
takich jak w tym pomosty, ławki, leżaki, altany, wiaty, rzeźby, elementy edukacji sensorycznej dla dzieci.
Planowana jest też stworzenie kilku
łączników m. in.: Jaworowa – Dębowa, Piotrówka – Św. Floriana, Piotrówka -Bulwar – Garbarska oraz generalny remont należącego do miasta
domu przy ul. Piotrówka 19 - stanie
się on zapleczem i punktem odniesienia dla osób odwiedzających park,

Budynek przy ulicy Piotrówka 19

- Jestem przekonany, że to projekt oczekiwany przez mieszkańców.
Park ma być zapleczem wypoczynkowe dla radomian, ale oczywiście nie
zamierzamy się skupić wyłącznie na
funkcji rekreacyjnej. Chcemy by ten
teren pełnił też funkcję edukacyjną,
bo jest to miejsce, które ma ogromną wartość historyczną i wiele walorów przyrodniczych. Mam nadzieję,
że na realizację naszych planów uda
się pozyskać fundusze unijne, bo w
obecnej perspektywie finansowej
będą pieniądze na tzw. zielone projekty – tłumaczył prezydent Radomia
Radosław Witkowski.
Koncepcja zakłada zagospodarowanie grodziska Piotrówka, uporządkowanie zieleni, rewitalizację
samego wzgórza, budowę ekspozytora i stanowiska do obserwacji, które pokażą wizualizację grodu, budowę ciągów komunikacyjnych i ścieżki
edukacyjnej, rozmieszczenie plansz
pokazujących fazy rozwoju grodu i
rekonstrukcję cennych znalezisk, w
tym studni z IX wieku oraz chaty i
dębowej drogi.
Na działce od ul. Św. Floriana planowana jest budowa parku edukacyjnego ze stanowiskami archeologii eksperymentalnej. Mają tu stanąć

będzie tu m. in. część warsztatowa
wraz z informacją turystyczną.
Przypomnijmy, że grodzisko
„Piotrówka” powstało w 2 połowie X wieku w celu strzeżenia brodu na rzece Mlecznej na skrzyżowaniu szlaków handlowych wiodących
z Małopolski na Mazowsze i przez
Lublin na Ruś. Radom był wówczas
ważnym ośrodkiem osadniczym,
znajdującym się pod władzą możnowładczego władyki, a potem siedzibą kasztelanii. Na terenie grodziska
przez kilkaset lat istniał kościół św.
Piotra, od którego pochodzi nazwa
grodziska. W drugiej XIV w. Kazimierz Wielki dokonał ponownej lokacji miasta na prawie magdeburskim. Na terenie obecnego Starego
Miasta rozpoczęto budowę siedziby kasztelana i centrum administracyjnego. Stary gród tym samym stracił dotychczasową rolę. W XV i XVI
w. na grodzisku istniała zabudowa
mieszkalna i gospodarcza, a w latach
1790–1812 na Piotrówce funkcjonował cmentarz. W dolinie Mlecznej
istniały jeszcze co najmniej trzy osady: rolnicza, produkcyjna (wytop żelaza) i handlowa (plac wokół kościoła
św. Wacława). 

RED, Zdjęcia: AMR
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Miasto jako inspiracja

Trudny społeczny temat

Już po raz siódmy przyznano Nagrodę Literacką Miasta Radomia. Laureatami tegorocznej edycji okazali się pochodzący z Radomia Agnieszka Jelonek
i Michał Nogaś.

Pod koniec listopada w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyło się sympozjum naukowe „Samobójstwa – etiologia, profilaktyka, interwencja”.

Nagroda przyznawana jest od
2009 r. w cyklu dwuletnim i zawsze
towarzyszyły jej Radomskie Targi
Wydawnictw Regionalnych. Ale nie
w tym roku - ze względu na pandemię zgłosiło się zbyt mało wystawców. Przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną gala też była inna
niż w ostaniach latach – 27 listopada
widzowie (zgromadzeni w sali Resursy Obywatelskiej) siedzieli w maseczkach, a części jury i laureatów nie było
ze względu na choroby lub kwarantannę. Jednak wielbicieli literatury
nie zabrakło.
- Dziś mamy wielkie święto literatury. Gratuluję wszystkim nominowanym i laureatom. Bardzo się cieszę,
że po raz pierwszy mogłem uczestniczyć przy organizacji tak wspaniałego wydarzenia. Jednocześnie dziękuję dziś za zaufanie i powierzenie mi
funkcji dyrektora radomskiej biblioteki. Jako człowiek z daleka mogę potwierdzić, że Radom jest wspaniałym
miejscem, również dla upowszechniania literatuy - mówił Przemysław
Czaja, który od kwietnia pełni funkcję dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Nagroda przyznawana jest za
książki związane z miastem lub regionem radomskim poprzez tematykę lub osobę autora. W tym roku decyzją kapituły w kategorii literackiej
nagrodę otrzymała Agnieszka Jelonek za książkę „Koniec świata, umyj
okna” (wyd. Cyranka), a w kategorii
popularnonaukowej Michał Nogaś
za książkę „Z niejednej półki. Wy-

Musical młodych
W ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza powstał
właśnie… pierwszy radomski musical filmowy.

Musical „Puls sióstr” to efekt finalny warsztatów artystyczno-multimedialnych „Na Musicalovo”. Inspiracją do jego powstania były materiały
ze zbiorów Oskara Kolberga. Dlatego
w warstwie dźwiękowej film stanowi bardzo udane połączenie muzyki
młodzieżowej z elementami hip hop i
house z muzyką ludową.
Film powstawał 8 miesięcy, najpierw na planach zdjęciowych radomskich osiedli, potem w studiach
Pracowni Nowych Mediów w MOK
Amfiteatr. Dzięki temu kilkadziesiąt młodych osób mogło sprawdzić

się jako scenarzyści, kierownicy planu, reżyserzy, aktorzy, tancerze,
muzycy i śpiewacy, operatorzy, animatorzy, montażyści. Nad poszczególnymi sekcjami czuwali opiekunowie artystyczni. W rolach głównych
wystąpiły: Julia Stępniak, Marysia
Senderowska, Julia Banasik. Koordynatorem projektu był Michał Grosiak, na co dzień pracujący w Pracowni Nowych Mediów.
Organizatorem projektu jest Mazowieckie MCSW Elektrownia i w
tutejszym kinie można oglądać musical.
RED, fot. AMR

wiady” (wyd. Agora).
– To bardzo ważne wydarzenie dla
naszego miasta, dla naszej kultury,
dla naszych mieszkańców. Każda kolejna edycja nagrody pokazuje, że Radom i region, ich historia i teraźniejszość, mogą być wspaniałą inspiracją
i tematem literackim. To też okazja,
by pokazać, że radomianie wnoszą
do polskiej literatury i nauk humanistycznych bardzo wiele. Bardzo dziękuję organizatorom nagrody oraz
gratuluję wszystkim uczestnikom,
zwłaszcza laureatom – mówił podczas gali prezydent Radosław Witkowski.
Przewodniczącym jury był znany literaturoznawca prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski. Oto fragmenty jego ocen nagrodzonych książek.
Agnieszka Jelonek„Koniec świata,
umyj okna”: „W tej opowiedzianej
ze świadomością rygoru formy historii zmagań bohaterki, Alicji, z nawiedzającymi ją atakami paniki, pisanej w poetyce „słów niezbędnych”
krystalicznie czystej prozy, możemy
rozpoznać zjawisko szersze - nieprzystosowania jednostki do świata,
nieprowadzące wszakże do buntu,
jak i węższe - artystyczną diagnozę
różnych sytuacji lękowych (choć autorka nie sięgnie po opis w ramach
dyskursu medycznego), które stają się
alegoryczno-metaforycznym obrazem współczesnego człowieka”.
Michał Nogaś - „Z niejednej półki.
Wywiady”: „Zaskakujące, sylwiczne kompendium wiedzy o literaturze
najnowszej (…). Nogaś starannie do-

biera rozmówczynie i rozmówców,
wybierając zawsze takich twórców,
którzy mają coś ważnego do powiedzenia swą twórczością wobec konkretnych problemów naszej dziwnej i
niepochwytnej współczesności”.
Do siedmiu edycji nagrody zgłoszono około 300 książek. W tym
roku wpłynęło 38 pozycji, po 19 w
obu kategoriach. W tym roku kapituła nagrody nominowała do niej sześć
książek. Poza nagrodzonymi były to
w kategorii literackiej: „O perspektywach rozwoju małych miasteczek”Małgorzaty Boryczki (wyd. Nisza),
„Trójkąt niebezpieczeństwa”Marcina
Kępy (wyd. Księży Młyn), a w kategorii książki naukowej lub popularnonaukowej „Bywalec zieleni. Bolesław
Leśmian”Piotra
Łopuszańskiego
(wyd. Iskry) oraz „Szpital św. Kazimierza w Radomiu 1829-1968” Ro-

berta Wiraszki (wyd. Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”).
Jury tegorocznej nagrody stanowili: prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, historyk dr Adam Duszyk, literaturoznawca dr hab. prof. nadzw. Ewa
Kołodziejczyk, była dyrektor MBP
Anna Skubisz-Szymanowska, laureat
poprzedniej edycji, pisarz Ziemowit
Szczerek, dyrektor muzeum we Wsoli
Tomasz Tyczyński. Warto dodać, że w
historii Radomskiej Nagrody Literackiej zwycięzcami byli tak świetni pisarze i naukowcy jak Zbigniew Kruszyński za powieść „Kurator”, Ewa
Kołodziejczyk za „Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza”, Sebastian
Piątkowski za całokształt z uwzględnieniem monografii „Radom w latach
wojny i okupacji niemieckiej (19391945)” czy Michał Sobol za tom poezji „Pulsary”. 
RED, fot. AMR

Duma radomianina
Muzeum im. Jacka Malczewskiego oraz Urząd Miejski w Radomiu ruszają od przyszłego
roku z Radomskim Programem Edukacji Historycznej.
Edukacyjno-muzealny projekt zakłada prowadzenie kompleksowego kształcenia uczniów z Radomia
i okolic, którzy będą mogli zdobyć
wiedzę o przeszłości miasta i regionu.
- Dyrektorzy i nauczyciele otrzymają gotowy materiał do realizacji
lekcji związanych z lokalną historią
i kulturą. Będziemy zachęcać dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do realizacji takich
lekcji w sposób interesujący, aby wychodziły poza mury szkół i były interesujące dla uczniów i nauczycieli
– mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
Pierwszym etapem programu był
niedawny wernisaż wystawy „Radomian portret własny” w radomskim
muzeum oraz prowadzenie lekcji i
warsztatów z wykorzystaniem treści
prezentowanych na wystawie. Powstał też album „Radomian Portret
Własny” oraz kalendarz o tym samym tytule. Każda placówka edukacyjna w mieście otrzyma ich egzemplarze. A dodajmy że na wystawie i w
wydawnictwach zgromadzono por-

trety wybitnych radomian, są to m.in.
Kazimierz Wielki, Zygmunt August,
finansista i przemysłowiec Jan Bloch,
artyści: Karol Adwentowicz, Andrzej
Wajda, Jacek Malczewski czy Józef
Brandt.
- Tą wystawą chcemy pokazać, jak
mądrzy, wspaniali i odważni ludzie
tutaj mieszkali - mówił na wernisażu Adam Duszyk, wicedyrektor muzeum.
Drugim etapem jest budowa stałej wystawy „Muzeum Historii Radomia” w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki. Będzie to jedno
z najnowocześniejszych muzeów w
Polsce, w którym zostaną zaprezentowane dzieje Radomia od X wieku
do 1945 roku. Tam zostanie także
przygotowany cykl lekcji, wykładów
i warsztatów poświęconych dziejom
Grodu nad Mleczną. Trzeci etap programu to opracowanie i druk podręcznika dla nauczycieli, skorelowanego z Radomskim Programem
Edukacji Historycznej. Będzie to bogato ilustrowana publikacja, w której znajdzie się 15 konspektów lekcji
historii Radomia z pełną obudową

dydaktyczną i materiałami pomocniczymi. Podręcznik będzie opracowany na dwóch poziomach, dla szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Nauczyciele radomskich szkół
otrzymają po 15 gotowych propozycji przeprowadzenia lekcji. Uzupełnieniem kształcenia w radomskich
szkołach będzie wizyta w Muzeum
im. Jacka Malczewskiego na wystawie „Muzeum Historii Radomia”.
Książki z konspektami lekcji zostaną
nieodpłatne przekazane wszystkim
bibliotekom szkolnym w mieście.
- Mam nadzieję, że ten program da
naszym uczniom przewagę i ukształtuje w nich poczucie dumy, że są z
Radomia - mówił dyrektor Muzeum
im. J. Malczewskiego Leszek Ruszczyk.
Przypomnijmy, że w planach jest
również wydanie 4-tomowej monografii historycznej Radomia. Projekt
realizują wspólnie Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz
Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska. Pierwsze dwa tomy
monografii ukażą się w 2023 roku.
RED

Rocznie w wyniku samobójstw
umiera w Polsce ponad 5 tysięcy osób
i tak pozostaje od lat. Największe
liczby samobójstw, ponad 900 rocznie, odnotowuje się w czterech grupach wiekowych: wśród 30-latków,
40-latków, 50-latków i 60-latków –
są więc to głównie osoby dorosłe, aktywne zawodowo. Wiadomo też, że
mężczyźni najczęściej odbierają sobie życie w wieku 34-44 lat, a kobiety
w wieku lat 13-24. Jednak statystyki
te podają tylko liczbę samobójczych
zgonów, trudno ocenić, ile osób poodejmuje nieudane próby samobójcze.
Najczęstsze przyczyny samobójstw to depresja, zaburzenia osobowości, nałogi, schizofrenia, ale też
doświadczenie niezwykle trudnych i bolesnych zmian albo straty. Jak mówi psychologowie „Samobójstwo jest zawsze wynikiem wielu

przyczyn i czynników ryzyka: psychologicznych, społecznych, środowiskowych, kulturowych, ale też biologicznych”.
Temat jest niezwykle trudny, ale
też niezbyt często podejmowany.
WSH organizowała sympozjum w

O biznesie
praktycznie
Wyższa Szkoła Handlowa, Urząd Miejski w Radomiu
oraz Loża Radomska BCC zorganizowały cykl wydarzeń
„Przedsiębiorczość akademicka – przykłady dobrych
praktyk”.
Spotkania w dniach 8 - 21 listopada odbyły się w ramach XIV Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
Zaplanowano wykłady, warsztaty
kształtując postawy przedsiębiorcze, dyskusje z praktykami biznesu.
Studenci WSH oraz mieszkańcy regionu – zwłaszcza ci myślący o założeniu interesu, mogli skorzystać
z wiedzy praktyków zajmujących
się prowadzeniem własnego biznesu, osób doświadczonych w branży
handlowej oraz ekspertów z obszaru
budowania marki osobistej. Rozmawiano m.in. Wartości pracy w życiu
człowieka, o roli liderów w bizne-

sie, przedsiębiorczości kobiet, wyzwaniach współczesnego rynku pracy, zarządzaniu sobą w przestrzeni
przedsiębiorczej, rozwoju osobistym, roli osób niepełnosprawnych
na rynku pracy. Pojawiały się tematy pracy zdalnej – jej konsekwencji
psychospołecznych, wykorzystaniu
nowych technologii, idei coworkingu. Odbyły się też prezentacje programów mentorskich, rozwojowych,
budowania marki osobistej i marki
przedsiębiorstw. Nie zabrakło analizy roli organizacji studenckich w
procesie budowania postaw przedsiębiorczych studentów.

Vivat Akademia!
Dokończenie ze str. 1
...Radomską Akademię Rozwiązywania Problemów Wychowawczych, patronat naukowy nad Radomskim Uniwersytetem Trzeciego
Wieku, projekt „Niepełnosprawni-Pełnosprawni”, Maraton Pisania Listów Amnesty International, projekt
„Narkotyki i dopalacze-ulegniesz,
przepadniesz” i wiele innych.
- Znani jesteśmy z wysokiego stopnia umiędzynarodowienia kształcenia: realizujemy program Erasmus+,
prowadzimy anglojęzyczną ścieżkę edukacyjną, współpracujemy ze
170 uczelniami zagranicznymi. Najważniejsi są dla nas zawsze studenci. Tworzymy dla nich jak najlepsze
warunki rozwoju ich kompetencji.
Uruchamiamy program mentorski,

tworzący pomost pomiędzy naszymi najlepszymi absolwentami i studentami, tworzymy projekt kształcenia przyszłych właścicieli firm i
przyszłych pracodawców. Możemy
pochwalić się aż 100 stypendystami
ministra, a nasi najlepsi absolwenci
zajmują ważne stanowiska w firmach
i instytucjach w regionie i kraju – dodaje rektor Elżbieta Kielska. - Znalezienie się w zaszczytnym gronie najlepszych uczelni i przekształcenie w
Akademię Handlową Nauk Stosowanych to efekt 24-letniej wytężonej
pracy wszystkich osób tworzących
wspólnotę akademicką. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować
wszystkim pracownikom zaangażowanym w rozwój naszej Uczelni, bo
bez nich osiągnięcie tak wielkiego
sukcesu nie byłoby możliwe.

partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum
Doskonalenia Nauczycieli Wydział w
Radomiu. Była to próba całościowego spojrzenia na problematykę zamachów samobójczych z perspektywy

wielu dziedzin nauki i praktyki życia
społecznego. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących różne środowiska. Na sami
wykładowej znaleźli się między innymi przedstawiciele gminnych ośrodków pomocy społecznej, przedszkoli,
szkół, MSCDN oraz Ogródka Jordanowskiego w Radomiu, policji, Caritas Diecezji Radomskiej, Fundacji
Fundusz Współpracy w Radomiu,
pracownicy służby zdrowia i członkowie organizacji pozarządowcyh.
Wysłuchali oni 8 wykładów, których
tematyka dotyczyła samobójstw, postrzeganych w bardzo różnej perspektywie.
I tak np. Komisarz Irmina Małek
– Przepiórka, ekspert wydziału prewencji KWP zs. w Radomiu mówiła
m. in. o przemocy, hejcie u uzależnieniu od Internetu jako czynnikach
ryzyka oraz o samobójstwie rozsze-

rzonym. Dr Tomasz Orczykowski
(Komenda Miejska Policji w Radomiu) zauważył, że liczba prób samobójczych młodzieży w wieku od 13
do 18 lat w 2013 roku wynosiła 348,
natomiast w roku 2020 wzrosła o
234% i wynosiła aż 814.
Psycholog i psychoterapeuta Milena Durasiewicz mówiła o próbach
samobójczych i zachowaniach autodestrukcyjnych, a pedagog Monika Kocon zasygnalizowała, że rolą
placówki oświatowej jest zapewnienie skutecznej i zindywidualizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanej do wszystkich
członków społeczności szkolnej:
uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
Podsumowując sympozjum, prof.
WSH dr Andrzej Gołębiowski zwrócił uwagę na konieczność stworzenia
spójnego systemu wsparcia społecznego.
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Promować
region
Powstała Lokalna
Organizacja Turystyczna
Ziemi Radomskiej.
Wśród członków założycieli znalazły się samorządy Radomia, Pionek, Szydłowca i Orońska, a także
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy. LOT
będzie się zajmowała wspieraniem i
aktywizowaniem rozwoju turystyki
w Radomiu i regionie oraz promocją wizerunku regionu jako atrakcyjnego turystycznie, kulturalnie, sportowo i rekreacyjnie. A wszystko to
przez stworzenie systemu informacji
turystycznej, prowadzenie kompanii promocyjnych, organizację imprez. Prezesem LOT została przedstawicielka Gminy Miasta Radomia
Magdalena Krajewska, która jest jednocześnie prezesem stowarzyszenia
„Droga Mleczna”.
RED

Festiwal
wolności
Organizacja drugiej edycji
Free(Ra)dom Festival
znalazła się wśród
zwycięskich projektów
w Budżecie Obywatelskim
Mazowsza.

Radom otrzyma na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego 200 tys. zł. Festiwal miasto zorganizowało w 2021
roku po raz pierwszy – ma on nawiązywać do idei Czerwca 76 i szeroko
pojętej wolności. W ramach festiwalu
planowana jest w czerwcu przyszłego
roku m. in. strefa działań off’owych
dla młodzieży, działania teatralne,
koncerty, happeningi oraz spotkania
i dyskusje.
Wśród zwycięskich projektów z
Radomia, które także zostaną sfinansowane z BOM, znalazło się także dostosowanie lądowiska przy
szpitalu na Józefowie do obowiązujących norm prawnych oraz projekt
„Muzeum Malczewskiego przyjazne
niewidomym”.
RED

Idą święta
Na początku grudnia
rozbłysła świąteczna
iluminacja Radomia.
A przed nami Jarmark
Świąteczny.
W dniach 17-19 grudnia na placu Jagiellońskim odbywać się będzie
świąteczna sprzedaż ze stoisk z rękodziełem i przysmakami, będą też
food trucki, karuzela i animacje dla
najmłodszych. 18 grudnia wystąpią: Chór Ewangelicki, podopieczni
Kuźni Artystycznej MOK Amfiteatr,
RMOD Grandioso, Kapela Góralska. 19 grudnia m. in. zimowy pokaz
zumby i ponowny koncert Kapeli
Góralskiej. O godz. 16.30 miejska wigilia, a po niej koncert koncert zespołu Singin’ Birds „Skrzydlata Kolęda”. Przed pobliską Resursą impreza
towarzysząca - rzeźbienie w lodzie.
Szczegóły na radom.pl

RED

RADOM

Hala nareszcie działa

115 mln zł i lata pracy kosztowało wybudowanie hali widowiskowo-sportowej przy ul. Struga 63. Wreszcie mogą się tu
odbywać masowe imprezy. A pierwszy wykonawca inwestycji został aresztowany.

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego wydał pozwolenie na
użytkowanie hali, zaś 12 grudnia w
jej wnętrzach odbył się już pierwszy
mecz koszykarski HydroTruck Radom - Śląsk Wrocław.
- Mam osobistą satysfakcję, że
wypełniłem swoje zobowiązanie,
które złożyłem przed wyborami samorządowymi. Dziś mamy najnowocześniejszą w województwie mazowieckim halę i jesteśmy gotowi na
organizację dużych imprez sporto-

wych, kulturalnych i biznesowych
- mówi prezydent Radokmia Radosław Witkowski.
Nowa hala widowiskowo-sportowa spełnia wymogi międzynarodowych federacji sportowych i pozwoli organizować imprezy o najwyższej
randze. Jest m.in. mobilny parkiet o
powierzchni ponad tysiąca metrów
kwadratowych oraz atestowana nawierzchnia do siatkówki i piłki ręcznej. Część treningowa wyposażona jest w stały, blisko 700-metrowy

parkiet. Na trybunach stałych i mobilnych znajduje się w sumie 5 tysięcy miejsc. Powstało też nowoczesne
zaplecze konferencyjne, biurowe,
gastronomiczne. Obiekt jest w pełni
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Procedura prowadząca do rozpoczęcia budowy nowego hali rozpoczęła się w marcu 2012 roku od
ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Budowa kompleksu
hali ze stadionem ruszyła w maju
2016 r. Sama hala miała być oddana
do użytku w połowie 2018 r. Wykonawca - konsorcjum radomskiej firmy Rosabud i krakowskiej MAXTO
- występował o przesuwanie tego
terminu. Ostateczny termin wyznaczono na koniec lutego 2019 r. Jako
że inwestycja nie została ukończona, inwestor, czyli Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w marcu 2019 zerwał umowę z konsorcjum na budowę hali i stadionu. Następnie ogłoszono przetarg na ich dokończenie.
MOSiR umowę z nowym wykonawcą - firmą Betonox Construction –
podpisał w styczniu 2020 roku. Od
tego czasu umowę kilka razy aneksowano – koszty rosły, bo na jaw wychodziły niedoróbki, które zosta-

100 lat Archiwum

wił po sobie poprzedni wykonawca.
Obecnie trwa jeszcze budowa stadionu.
Budowa samej hali wraz z łącznikiem kosztowała ponad 115 mln
złotych, z czego ponad 34 mln zł
to dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu, a 10,5 mln zł to pieniądze
odzyskane z gwarancji poprzedniego wykonawcy.
Dodajmy, że w listopadzie tego
roku policja zatrzymała i doprowadziła do Prokuratury Okręgowej w Lublinie trzy osoby związane z budową Radomskiego Centrum
Sportu w Radomiu. Prezes spółki
pierwszego generalnego wykonawcy usłyszał 15 zarzutów. Jak informował rzecznik prokuratury, prezes
m. in. miał polecić swojej współpracownicy, kierowniczce kontraktu,
wystawianie fałszywych faktur. Jest
ona rónież podejrzana o poświadczenie nieprawdy w protokołach
z zaawansowania i odbioru robót.
Wystawiano też faktury na prace,
które nie były wykonane. Zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach i protokołach poprzez
zwiększenie zakresu i wartości realizowanych zadań, usłyszał również koordynator kontraktu.

RED, fot. AMR

To instytucja może niezbyt często odwiedzana przez radomian, ale niezwykle ważna. Archiwum Państwowe w Radomiu obchodziło pod koniec września jubileusz 100-lecia działalności w sieci archiwów państwowych.
W wybudowanej kilka lat temu
siedzibie Archiwum przy ul. Wernera 7 odbyła się uroczystość nadania
imienia dr Heleny Kisiel Sali Wystawowej Archiwum Państwowego
oraz otwarcie wystawy poświęconej tej wybitnej postaci polskiej archiwistyki. Fakt to znamienny, bo
zgodnie ze świadectwem wszystkich
jej współpracowników, Helena Kisiel dawała przykład cech idealnych
dla każdego archiwisty: skrupulatności, kompetencji, wiedzy, ale też
wielkiej empatii wobec współpracowników i społecznego zacięcia.
W 1953 roku przeprowadziła się do
Radomia i rozpoczęła pracę w miejscowym Archiwum Państwowym, w
latach 1959-1986 była jego dyrektorem. Po przejściu na emeryturę cały
czas pracowała w nim jako kustosz.
- Wystawa pokazuje obraz postaci, która po II Wojnie Światowej
jako dyrektor instytucji państwowej musiała zmierzyć się z wieloma
przeszkodami. Dzięki jej charyzmie
i nieustępliwości, ale także serdeczności radomskie archiwum znalazło się w budynku zabytkowego ratusza, w którym pozostało do 2013
roku. Helena Kisiel była też bardzo
zaangażowana w życie społeczno-kulturalne Radomia. Znana była z
uśmiechu i otwartości, dzięki czemu
zaskarbiła sobie życzliwość kolejnych pokoleń radomskich i nie tylko
radomskich archiwistów- opowia-

dał Kazimierz Jaroszek, dyrektor
Archiwum Państwowego w Radomiu.
Archiwiści świętowali 100-lecie
również poprzez plenerową wystawę i album „Radomski Bastion Pamięci” (pokazujące najciekawsze
dokumenty ze zbiorów) oraz galę w
Resursie Obywatelskiej z udziałem
m. in. Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i przedstawicieli archiwów państwowych z całego
kraju.
Archiwum Państwowe w Radomiu rozpoczęło działalność w 1921
roku w kilkupokojowym lokalu przy
ul. Lubelskiej (dziś Żeromskiego)
41, ale szybko przeniosło się do byłej
siedziby archiwum Rządu Gubernialnego Radomskiego przy ul. Lubelskiej 53 (przez 100 lat aż siedmiokrotnie zmieniało swoją siedzibę).
Pierwszym kierownikiem placówki
został historyk, muzealnik i działacz oświatowy ks. Józef Rokoszny.
Dziś Archiwum Państwowe w Radomiu zatrudnia ponad dwudziestu pracowników. Przejmuje, gromadzi, przechowuje i zabezpiecza
materiały archiwalne (dokumenty,
mapy, fotografie, nagrania, filmy),
udostępnia je, daje również uwierzytelnione odpisy, wypisy, wyciągi
przechowywanych materiałów. Prowadzi również działalność edukacyjną, m. in. poprzez wystawy i wydawnictwa.
RED, fot. AMR
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Pieniądze
na ulicę
4 mln zł otrzyma Radom
z budżetu Województwa
Mazowieckiego na
przebudowę ul. Marii
Fołtyn.
- Dla gospodarczego rozwoju naszego miasta to bardzo ważna droga.
Przebudowy ulicy Marii Fołtyn oczekiwali m.in. przedsiębiorcy prowadzący działalność i tworzący miejsca
pracy w tej części miasta. Po budowie
układu drogowego na Wincentowie
jest to kolejne wspólne przedsięwzięcie, którym dajmy biznesowi sygnał,
że Radom to dobre miejsce do inwestowania - mówił prezydent Radomia
Radosław Witkowski, podpisując
umowę na dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem.
Prace na ulicy Marii Fołtyn trwają.
Kończy się budowa jezdni wraz z kanalizacją. Powstaje też chodnik o szerokości 2 metrów oraz ciąg pieszo-jezdny o szerokości 3,5 metra. Będą
również nowe miejsca parkingowe
dla samochodów osobowych, zjazdy
do posesji i oświetlenie LED-owe.
RED

Robi się kolorowo
Kilka lat temu, opisując niezwykły szlak łódzkich murali, zastanawialiśmy się, czy Radom może iść w ślady Łodzi. Od
tego czasu trochę się w Radomiu zmieniło – obok instytucji kultury, murale w przestrzeni miejskiej doceniać zaczęli prywatni inwestorzy, szkoły i spółdzielnie. Tylko w tym roku powstało pięć wielkich prac.

O tym, że sztuka muralu może być
inspirująca i że jest popularna i doceniana na całym świecie, świadczyły
choćby niedawne warsztaty dla najmłodszych „B jak Banksy”, zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kul-

strzeń miejską weszły licznie i śmiało. W 2016 roku w ramach obchodów
40 rocznicy Radomskiego Czerwca
magistrat zlecił w trybie konkursu
stworzenie obrazu na wielkiej ścianie wieżowca przy ul. Żeromskiego

tury Amfiteatr. Dzieci same mogły
się przekonać, że mural jest świetnym narzędziem do wyrażania poglądów, że do stworzenia dobrego
muralu potrzebny jest talent, ale też
ironia, humor, metafora. Banksy jest
w tym świecie słowem -kluczem - ten
brytyjski, tajemniczy artysta rozsławił street art na całym świecie jako
narzędzie wypowiadania się w ważnych kwestiach politycznych i społecznych, ale też humorystyczne,
kreatywne podejście do miejskiej
przestrzeni.
W Radomiu prac Banksy’ego nie
zobaczymy, ale trzeba odnotować,
że w ostatnich latach murale w prze-

74. Wrocławska firma Donat Planet
przedstawiła tu robotnika oraz konar drzewa w formie splecionych rąk.
Ta praca była początkiem serii wielkoformatowych prac w mieście.
Sami radomianie regularnie zgłaszają pomysły różnych murali do Budżetu Obywatelskiego. W tym roku
w ten właśnie sposób powstały dwie
wielkoformatowe kopie obrazów Jacka Malczewskiego: na ścianie budynku Wydziału Sztuki Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
„Zatruta studnia z chimerą”, a na
ścianie Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego „Kobieta
z faunem”. Prace w ramach projektu

Przebudowa
Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji ogłosił
przetarg na przebudowę
ulicy Wolność.
Ta ulica w centrum Radomia jest
w fatalnym stanie, a w ostatnich latach ruch po niej bardzo się zwiększył, zwłaszcza w związku z budową
w tej części miasta nowych mieszkań.
Projekt zakłada przebudowę ulicy Wolność na odcinku od ulicy Reja
do Wernera, budowę sięgacza ul.
Warzywnej oraz przebudowę wlotu ulicy Grochowej. Powstanie nowa
jezdnia o szerokości 6 metrów wraz
z odwodnieniem i oświetleniem. Zostanie też wybudowany nowy chodnik, a także zatoki parkingowe, wyniesione przejścia dla pieszych oraz
progi zwalniające.
Na oferty w przetargu MZDiK
czeka do 15 grudnia. Zwycięzca będzie miał na wykonanie prac 10 miesięcy.
RED

Na wieczność
W centrum cmentarza
komunalnego na Firleju
rośnie kolumbarium.
Fundamenty były gotowe już we
wrześniu, rozpoczęły się też prace
murarskie przy budowie ścian.
Kolumbarium będzie się składać
z sześciu prostokątnych komnat, zawierających dwa tysiące nisz z możliwością pochówku sześciu tysięcy urn.
Projekt zakłada też urządzenie zieleni, ławek i iluminacji budowli.
Zlecona przez gminę budowa zakończy się w przyszłym roku i będzie
kosztowała blisko 5,8 miliona złotych. Wykonawcą prac jest radomska
firma Darko.
RED

BO „Obrazy Jacka Malczewskiego w
rozmiarze XXL - nowy szlak murali”
wykonał znany radomski artysta malarz i pracownik naukowy Wydziału
Sztuki UTH dr Łukasz Rudecki. Kolejne prace przedstawiające dzieła
Jacka Malczewskiego mają powstać
w przyszłym roku.
Jednym z piękniejszych radomskich murali jest bez wątpienia ten
powstały trzy lata temu na ścianie
przedszkola przy ulicy Kilińskiego.
Bohatera wiersza Juliana Tuwima
Dyzia Marzyciela namalowała pochodząca z Radomia artystka Natalia Rak.
Równie barwne są murale Roberto Vergara Lino z Salwadoru – pierwszy stworzył z okazji 100-lecia istnienia Zespołu Szkół Budowlanych w
Radomiu na ścianie szkoły. Widać
na nim m. in. Charakterystyczne dla
naszego miasta budynki. Drugi na
wieżowcu przy ul. Żeromskiego 116,
należącym do spółdzielni mieszkaniowej „Nasz Dom”, ukazuje dżunglę i różne gatunki ssaków, płazów,
gadów. Artysta upiększył też elewację
popularnego pubu „Nasza Szkapa”.
Barwny, nowoczesny mural powstał w tym roku na ścianie hotelu
dla pracowników KPS Food Sp. z o.o.
przy ul. Energetyków. Przedstawia…
kury, a inicjatorem jego powstania
był prezes spółki, która obok hotelu
prowadzi zakład przetwórstwa drobiowego. To przykład na to, że przedsiębiorcy również dbają o estetykę
przestrzeni i doceniają street art jako
narzędzie promocji.
W zeszłym roku na budynku przy
ul. Parkowej mural odsłonił MOK
Amfiteatr – na 40lecie
istnienia.
Sporo prac powstało również z inicjatywy nauczycieli lub
uczniów radomskich
szkół. Obok wspomnianej „budowlanki”, w
2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych wymalowali na
ścianie szkoły Orła Białego, kształt Polski i biało -czerwona wstęgę. Z
kolei na ścianie Zespołu Szkół Zawodowych
im mjr. H. Dobrzańskie-

go Hubala w 2019 r. została namalowana scena batalistyczna z patronem
szkoły.
A w październiku tego roku uroczyście odsłonięto dwa murale patriotyczne: na ścianach bloków przy
ul. Powstańców Śląskich 7 oraz Orląt
Lwowskich 6. Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży działające przy II LO
im. M. Konopnickiej wzięło udział w
konkursie Ministerstwa Obrony Narodowej „Mur, ale historia w drodze
do szkoły”. Dzięki zgodzie Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i finansowaniu z MON, powstały murale upamiętniające obrońców Lwowa i
Górnego Śląska.
Street art powstaje często w mniej
oczywistych miejscach – np. Dariusz
Michalczyk, absolwent Wydziału
Sztuki UTH, stworzył kolorowy mural... na ekranach dźwiękochłonnych
obwodnicy Radomia, u zbiegu ulic
Walentynowicz i Kuronia. Z kolei
na budynku przy ul. Odlewniczej 7/9
dwa lata temu otwarto mural, ukazujący złotoskrzydłego anioła unoszącego się nas pejzażem Radomia.
Obraz nawiązujący do dzieł Chagalla
namalował Mateusz Biernacki z pomocą przyjaciół i młodzieży z Potkanowa. Wszystko w ramach „Zrywu
Sztuki”, którą zorganizowało Stowarzyszenie Podwórkowe Anioły.
Do tego wszystkiego dodać trzeba
sporo prac mniejszych, często tworzonych spontanicznie, anonimowo, czasami bez zgody właściciela
budynku. Kto wie, może właśnie w
tej grupie swój talent szlifuje kolejny
Banksy...
RED, fot. AMR
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Rok 2021 w Radomiu
STYCZEŃ
Budowa Portu Lotniczego Warszawa-Radom im. Bohaterów
Radomskiego Czerwca 1976 wkracza w pełną fazę. Z początkiem roku rozpoczęły się, warte prawie 40 ml zł, prace przy
projektowaniu i budowie strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej oraz wieży kontroli lotów dla Polskiej Agencji
Żeglugi Powietrznej.

29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulicach
Radomia pojawiło się 250 wolontariuszy. W dniu finału zebrano ponad 220 tysięcy zł na oddziały dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
Zmiana na stanowisku biskupa diecezji radomskiej. Henryka Tomasika, który przeszedł na emeryturę, zastąpił Marek
Solarczyk, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

LUTY
Powiększyło się grono Honorowych Obywateli Radomia.
Radni miejscy jednomyślnie przyjęli wniosek Prezydenta o
nadanie tego tytułu Teresie Grodzińskiej i Józefowi Marjańskiemu. Oboje byli związani z Radomiem i zginęli bohatersko
w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku.
W Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu odbyła się finałowa gala V edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”.W gronie laureatów znaleźli się także radomianie.
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył wyróżnienia przedstawicielom radomskiej grupy „Widzialna Ręka” w kategorii
„Dzieło, przedsięwzięcie – projekt”. W kategorii „Człowiek
– lider” główną nagrodę otrzymał Jakub Wachnicki z Jedlni Letnisko, ratownik medyczny, strażak ochotnik, żołnierz.

W Parku im. T. Kościuszki stanęła ławeczka działacza PSL,
premiera RP Stanisława Mikołajczyka. Postarali się o to Muzeum Historii Polskiego Ruchju Ludowego w Warszawie,
Marszałek Województwa Mazowieckiego i Zarząd PSL w Radomiu.
2 tys. 600 absolwentów szkół średnich w samym Radomiu i
około 3 tysięcy w regionie przystąpiło do egzaminu maturalnego.

CZERWIEC
Z półrocznym, spowodowanym pandemią opóźnieniem, W
MCSW Elektrownia otwarto wystawę Ogólnopolskiego Biuennale Sztuki 46 Salonu Zimowego. Na konkurs wpłynęło aż
330 prac 142 artystów z całej Polski.
Radomiak Radom po 36 latach ponownie awansował do piłkarskiej Ekstraklasy. Awans świętowały tysiące kibiców na
stadionie MOSiR i na pl. Jagiellońskim.
Po raz pierwszy w Radomiu odbył się FreeRAdom Festival,
nawiązujący do idei wolności i Czerwca 76.
Wyremontowana dzięki środkom unijnym Kamienica Deskurów rozpoczęła życie wernisażem “Portrety i metafory życia”.
Zaprezentowano część kolekcji sztuki XX wieku z zasobów
Muzeum im. J. Malczewskiego. Podczas uroczystości Mieczysław Szewczuk, współtwórca kolekcji, otrzymał od prezydenta Radomia medal Bene Merenti Civitas Radomiensis.
Otwarto wreszczie zmodernizowaną linię kolejową Radom
– Warszawa z dwoma torami na całej długości. Po uzyskaniu
wszystkich zgód pociągi będą tu jeździć z prędkością 160 km/
godz.

MARZEC

LIPIEC

Zmiany na tle sytyuacji pandemicznej: Minister Zdrowia
Adam Niedzielski zawiesił dyrektora Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego w Radomiu Marka Pacynę, a prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wyznaczył do zarządzania szpitalem pełnomocnika Andrzeja Cieślika, kierownika radomskiej delegatury NFZ.

Mimo pandemii i spwodowanycyh przez nią kłopotów finansowych, ruszyły ważne projekty kulturalne miasta: Fosa Pełna Kultury, Ulica Teatralna, 14 Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne Lato.

Wiesław Marek Kowalik został tegorocznym laureatem Nagrody św. Kazimierza za książkę “Dwory i pałace południowej części wojewodztwa mazowieckiego”.

KWIECIEŃ
Ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
2021. Tym razem nowocześnie- można było spisać się samemu przez internet.
Rozpoczęło się próbne nawadnianie zalewu na radomskich
Borkach. To zakończenie ciągnącego się remontu akwenu.

MAJ
Dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego Leszek Ruszczyk oraz dyrektor OkiSz Resursa Obywatelska Justyna Górska-Streicher podpisali umowę na wspólne wydanie pierwszej pełnej historycznej monografii „Dzieje Radomia”. W
2023 roku planowane jest wydanie dwóch tomów. Tomy 3 i
4 powstaną do roku 2026.

Oddano do użytku ulicę Szydłowiecką.

SIERPIEŃ
Mazowieckie Dożynki Wojewódzkie odbyły się w Muzeum
Wsi Radomskiej.

Jazz silny jest!
W listopadzie odbył się jubileuszowy 20. Radomski Festiwal Jazzowy.

W radomskich kościołach jubileuszowy 25 Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia otrzymała nagrodę Viventi Caritate, przyznawaną przez Fundusz im. bp. Jana
Chrapka. Nagrodę w imieniu fundacji odebrał jej przewodniczący ks. Dariusz Kowalczyk.
Otwarty dla ruchu został wiadukt w ul. Kozienickiej oraz drugi odcinek trasy N-S.
Trzecim prezesem Fabryki Broni w tym roku został Wojciech
Arndt, doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i
Administracji UMK w Toruniu, który od 2015 r. był w zarządzie Polskiego Holdingu Obronnego. Arndt zastąpił Piotra
Szczepańskiego, który prezesem FB był od marca tego roku.
Wcześniej przez 5 lat przedsiębiorstwem zarządzał Adam Suliga.

LISTOPAD
Po raz siedemnasty społeczność VI LO im. Jana Kochanowskiego zorganizowała Marsz Wolności, a 11 listopada radomianie jak zawsze tłumnie wzięli udział w pochodzie i uroczystościach Święta Niepodległości.
Medycyna na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu jednak ma się rozwijać. Otwarto tu Collegium Anatomicum razem z nowoczesnym prosektorium.
Koszt jego budowy wyniósł około 11 mln zł.

GRUDZIEŃ
Po pięciu latach budowy do użytku została wreszcie oddana
hala widowiskowo-sportowa przy ul. Struga. Jej koszt sięgnął
115 mln zł.
AKA

Festiwal wystartował w 2001 roku,
jeszcze pod egidą nieistniejącego już
Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej. Obecnie
organizuje go RKŚTiG Łaźnia. Od lat
radomscy melomani mogą więc podziwiać twórczość czołowych przedstawicieli gatunku. W tym roku festiwal rozpoczął koncert formacji
Apostolis Anthimos Quartet. Zaplanowano również „Wieczór jazzowy

w Łaźni” z udziałem Jarosława Zarychty, lidera radomskiego zespołu
Lay D Funk oraz z projekcją historycznego już filmu dokumentalnego
„Jazz in Poland”. Mocnym akcentem
na finał 28 listopada okazał się koncert „Nasza Miłość” Doroty Miśkiewicz i Henryka Miśkiewicza z towarzyszeniem trio jazzowego, związany
z jubileuszem 70-lecia wybitnego
saksofonisty. 
RED, fot. AMR

Już dwa wernisaże
w Galerii Rogatka
W wyremontowanej Rogatce przy ul. Malczewskiego znów
można oglądać prace artystów.
Miasto udostępniło zabytkowy
budynek Uniwersytetowi Technologiczno-Humanistycznemu, który poprzez Wydział Sztuki prowadzi teraz
działalność wystawienniczą. Na inauguracyjnej wystawie w październiku prezentowane były obrazy pracowników Wydziału Sztuki UTH.
– Będziemy prezentować tu prace artystów związanych ze szkolnictwem artystycznym. Dziękuję prezydentowi Radomia i rektorowi uczelni

za to, że przyczynili się do powrotu
akademickiej galerii do tego budynku – mówił dziekan Wydziału Sztuki
prof. Andrzej Markiewicz.
A od 18 listopada w Galerii Rogatka można oglądać prace Krzysztofa Marka Bąka, autora ponad 1900
ekslibrisów i grafik komputerowych.
Ukończył ASP we Wrocławiu, jest
dziekanem Wydziału Sztuki i Nauk
o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.
RED

Śpiew pod żaglami
W listopadzie odbyły się jednodniowe tym razem 41. Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Żeglarską RAFA w Radomiu.

A na radomskim deptaku dwie duże imprezy: Radom Fashion Show i X edycja Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznmych i Prezycji. Zaś nad zalewem na Borkach Caffe Jazz Festiwal i 62. Zlot Camper Team.
Na kortach MOSiR międzyanrodowy turniej tenisowy w ramach cyklu Lotos PZT Polish Tour – Narodowy Puchar Polski.

WRZESIEŃ
Alicja Jeromin i Justyna Kozdryk, zawodniczki Radomskiego
Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Start Radom, zdobyły brązowe medale na igrzyskach
paraoliompijskich w Tokio.

Życie wraca
do Deskurów

Za sprawą Kamienicy Deskurów, w której działalność nabiera barw i tempa, od przyszłego roku możemy spodziewać się znacznego ożywienia okolic radomskiego rynku.

Festiwal literacki “Opętani Literaturą” – Nagrodę Literacką
im. W. Gombrowicza otrzymała Aleksandra Lipczak za książkę “Lajla znaczy noc”.

PAŹDZIERNIK
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W zeszłym roku jubileuszowa edycja przeprowadzona została on line.
Tym razem organizatorzy – Dom
Kultury Idalin – postanowili organizacji na żywo. Niestety na konkurs
pieśni szantowej zgłosiło się zbyt
mało zespołów. Ale udał się koncert

galowy, podczas którego wystąpili Marta Kania, zespół Stara Kuźnia
i Mietek Folk Olsztyn. RAFA to najstarszy, nieprzerwanie organizowany festiwal w Radomiu i drugi najstarszy festiwal żeglarski w Polsce.
RED, fot. AMR

Z końcem października OKiSz Resursa Obywatelska, która zawiaduje
częścią muzealną kamienicy, otworzyła tu wystawę udostępnioną przez
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie „Świat zmysłów.
Kosmos jest w nas”. To ekspozycja
edukacyjna, skierowana głównie dla
dzieci i młodzieży i też najczęściej
wystawę odwiedzają szkolne wycieczki i całe rodziny. Wielkim walorem ekspozycji jest jej interaktywność – możemy tu wziąć udział w
kilkudziesięciu eksperymentach, by
samodzielnie doświadczyć, jak działają nasze zmysły. Dowiadujemy się
np. że obraz w siatkówce oka jest odwrócony, sprawdzamy swoją umiejętność rozróżniania kolorów, a także
słyszenia. Eksperyment w ogrodzie
zapachów pozwoli nam na określenie, na jaki zapach jesteśmy wyczuleni, a który sprawia nam przyjemność.
Zmysł dotyku zbadamy poznając te
obszary ciała, w których receptory
działają najintensywniej.
Druga część ekspozycji opowiada
o kosmosie, który od wieków fascynuje i budzi zainteresowanie ludzi. W
Deskurach poznamy historię instrumentów astronomicznych, np. lunety
Galileusza, zobaczymy m. in. model
teleskopu kosmicznego Hubble’a, czy
zajrzymy w źrenicę teleskopu Newtona. Wystawę można odwiedzać
od niedzieli do piątku w godzinach
10.00-18.00. Wstęp wolny.
Kolejna ekspozycja w dużej sali
wystawienniczej Kamienicy Desku-

rów już w marcu. A jednocześnie Resursa kończy budowę stałej wystawy
na piętrze – będzie ona opowiadała o
Radomiu lat PRL, o radomskich podwórkach, przemyśle, sposobach na
spędzanie wolnego czasu, życiu codziennym. Wraz z wystawą otwarte
będą tu również warsztatownie. Całość będzie umożliwiała wirtualną
podróż w historię miasta na różnych
ścieżkach i poziomach.
Do Kamienicy Deskurów wprowadza się również Centrum Organizacji Pozarządowych– już niebawem radomskie NGO będą mogły w
wielu salach na pierwszym piętrze
prowadzić warsztaty, odczyty, konkursy czy konferencje. Dużym powodzeniem cieszy się oszklony dzie-

dziniec kamienicy – w kolejce po jego
bezpłatne udostępnienia ustawia się
już kolejka chętnych. Tu właśnie radomscy seniorzy uroczyście zainaugurowali kolejny rok akademicki na
Uniwersytecie Trzeciego Wieku, tu
również miał miejsce Dzień Ekonomii Społecznej czy gra miejska „Tropem tajemnic”.
Zaś na parterze od udanie funkcjonuje od jakiegoś czasu restauracja.
Przypomnijmy, że remont kwartału przy ul. Rwańskiej, Grodzkiej
i Rynku zakończył się w 2020 roku
i kosztował około 36 mln zł. Większość funduszy pochodziła z Unii
Europejskiej.
RED, fot. AMR

10 lat razem...
W listopadzie 10-lecie obchodził Teatr Resursa, jedyny w Radomiu złożony z dorosłych
aktorów amatorów. Specjalizuje się w tekstach radomskich pisarzy.
Na jubileusz teatr przygotował
wprawdzie premierę „Kartoteki” Tadeusza Różewicza, ale zaczynał od
„Diabłów” Sebastiana Równego. Potem, od 2011 roku aktorzy opracowywali teksty dramatyczne, prozatorskie i poetyckie innych związanych
z Radomiem twórców: Teresy Opoki, Beaty Pawlak, Ewy Nakoniecznej,
Katarzyny Wiśniewskiej, Marty Malinowskiej, Marcina Kępy, Bernarda Gotfryda, Roberta Utkowskiego,
Pawła Podlipniaka, Grzegorza Bartosa czy Jacka Skwirowskiego. Przez
10 lat Teatr Resursa dał ponad 20
premier, nie bał się sięgać również po
teksty Witolda Gombrowicza, Eurypidesa, Witkacego, Stanisława Lema,
Brunona Schulza.
Twórcą i opiekunem teatru jest
Robert Stępniewski (na zdjęciu), absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze
Akademii Teatralnej w Warszawie,
ostatnio również koordynator wakacyjnej Ulicy Teatralnej. Jest reżyse-

rem większości spektakli, choć trzykrotnie w tej roli zastąpił go Marcin
Fortuna, jednocześnie autor wszystkich plakatów do przedstawień. Ich
wystawę można było oglądać w OkiSz
Resursa Obywatelska w ramach jubileuszu.
Teatr Resursa uczestniczył w kilkunastu przeglądach teatralnych, m.

in. w Warszawie, Horyńcu - Zdroju,
Tychach, nawet w Łucku na Ukrainie.
Jest laureatem wielu festiwali oraz
zdobywcą kilku nagród za reżyserię,
role, czy interpretację utworu. Najnowszy sukces to dwa wyróżnienia
podczas XXVI Zamkowych Spotkań
Teatralnych o laur „Złotego Gargulca” w Szydłowcu.
W jubileuszowym wydawnictwie
Robert Stępniewski pisze: „… Graliśmy w różnych miejscach: w plenerze,
w parku, w bibliotece, na zamku,w
muzeum, w kościele, w więzieniu, w
radomskim teatrze Powszechnym, , w
restauracji i w remizie strażackiej (...).
Myślę, że paru osobom pomogłem
rozwinąć swoje pasje i ukryte talenty.
Dziękuje naszym rodzinom, bez nich
pewnie nie udałoby się łączyć nam
pasji z pracą i życiem prywatnym.
(…) Czy uda nam się wytrwać kolejne
10 lat? Nie wiem. Pewnie życie ułoży
swój, jak zwykle zaskakujący scenariusz”.
RED, fot. AMR
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Wczoraj i dziś

Drzewa na ulicy Moniuszki
W naszym cyklu rejestrującym zmiany w miejskim krajobrazie paradoksalnie piszemy dziś o ulicy, która w ostatnich dziesięcioleciach wiele się nie zmieniła. Poza jednym istotnym elementem.
Kiedy przegląda się czarno-białe zdjęcia Radomia sprzed lat, uderza fakt, że główne ulice w centrum
miasta, czy to obecna Żeromskiego czy Słowackiego, były zadrzewione. Szpalery zadbanych drzew ciągnęły się również po obu stronach
ulicy Moniuszki. Dziś mamy w tym
miejscu brukową kostkę i parkingi i zjednej strony trochę rachitycznych drzew. Fakt ten wart jest odnonotwania zwłaszcza dziś, kiedy tak
dużo mówi się o ekologii, likwidacji
wysp ciepła w miastach i życiu w zgodzie z naturą.
Natomiast sama ulica Stanisława Moniuszki, zbudowana została,
jako ulica Kościelna, na przełomie
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku. Pierwotnie planowano doprowadzenie jej do ulicy Świeżej (obecnie Kelles-Krauza).
Swoją obecną nazwę otrzymała w
1919 roku (tylko w czasie II wojny światowej pzemianowano ją na
Ostlandstraße). Zabudowa ulicy jest
bardzo zróżnicowana pod względem stylów architektonicznych, wiele budynków jest tu wpisanych do
rejestru zabytków. Na odcinku pomiędzy ulicami Żeromskiego i Sienkiewicza dominuje XIX-wieczna zabudowa czynszowa (numery 18 – 24,
m.in. Dom Wejssów pod numerem
18), a pomiędzy ulicami Sienkiewi-



cza i Traugutta style dominuje modernizm z okresu międzywojennego
oraz socrealizm. Jedynym przykładem architektury postmodernizmu
jest budynek domu handlowego Sezam, usytuowany na rogu z ulicą Żeromskiego. Ciekawe pod względem
architektonicznym są domy mieszkalne zbudowane w okresie okupacji niemieckiej, utrzymane w stylu faszystowskiego modernizmu lat
trzydziestych (numery 7 – 7b).
Od strony ul. Traugutta ulicę Moniuszkiu otwiera (widoczny na zdjęciu) budynek z lat 30. XX w., zbudowany wg projektu radomskiego
architekta Kazimierza Prokulskie-

Fot. archiwum Gazety Radomskiej

go. To jedyny na południowym Mazowszu przykład odmiany architektury modernistycznej określanej jako
streamline. Pierwotnie został wybudowany jako prywatna klinika położniczo-ginekologiczna
doktora
Feliksa Żabnera. W 1947 kamienicę zakupił Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Radomiu i do
2008 mieściła się w nim siedziba zboru. Współcześnie w budynku znajduje się dwujęzyczne liceum ogólnokształcące i szkoła językowa.
Warto też wspomnieć o Moniuszki 9, czyli neoklasycystycznym gmachu dawnego Powiatowego Związku Samorządowego, wzniesionym w



1927 według projektu Alfonsa Pinno.
W okresie okupacji niemieckiej była
tu siedziba niemieckiej żandarmerii wojskowej, po 1945 roku Urzędu
Bezpieczeństwa, Komitetów Miejskiego i Powiatowego PZPR. Od 1975
roku funkcjonuje tu Urząd Stanu Cywilnego.
Pod numerem 15 w 1918 roku
otwarto kino Corso, w którym wystawiano również sztuki teatralne i
rewie. W 1934 budynek zmodernizowano i otwarto w nim kino Adria.
W 1945 zmieniło nazwę na Bałtyk i
działało tak aż do 1993, kiedy w budynku otwarto Atlantic. Kino zostało
ostatecznie zamknięte przez spółkę

Fot. AMR

Helios, która w 2006 otworzyła w Radomiu swój multipleks. Dziś budowla
jest w rękach prywatnego właściciela,
który niszczejącą fasadę przykrył zielonym brezentem.
Na rogu z ulicą Żeromskiego zbudowano na przełomie XIX i XX wieku kamienicę, mieściła się znana
cukiernia Udziałowa Bolesława Pomianowskiego, która w 1934 zmieniła nazwę na Cristal. Cukiernia wraz z
restauracją działały przez cały okres
II wojny światowej i kilka lat po jej zakończeniu. W latach 1956 – 2004 w
narożnym lokalu działały Delikatesy
– w okresie PRL sklep z luksusowymi
towarami spożywczymi.
RED

Tu zaszła zmiana…

Radom zmienia się na naszych oczach. Świadczą o tym nie tylko wielkie inwestycje, ale również drobne inicjatywy, wkraczające w miejski krajobraz.

Choćby kierunkowskazy turystyczne – rzecz, którą nadrabiamy
wieloletnie zaległości wobec innych
dużych miast. Stanęły dzięki inicjatywie mieszkańców, którzy wpisali
je do Budżetu Obywatelskiego. Trzy
słupki z 56 tabliczkami kierującymi
pieszych do urzędów, placówek kultury, parków i dworców zostały ustawione przy głównych ciągach komunikacyjnych w Radomiu: u zbiegu
ulic Traugutta i Beliny-Prażmowskiego, na placu Corazziego, w sąsiedztwie parku Kościuszki oraz u zbiegu

ulic Żeromskiego i Wałowej. W przyszłości tego typu oznakowanie może
być sukcesywnie rozbudowywane.
Z kolei na placu Unii Wileńsko-Radomskiej stanęła figura... Onufrego Zagłoby. Co zresztą budzi kontrowersje, bo wielu uważa, że stawianie
pomników postaci fikcyjnej, w dodatku opojowi, jest nie na miejscu.
Zwłaszcza, że jedyny związek Zagłoby z Radomiem był taki, że zgodnie z
wolą Henryka Sienkiewicza dostał tu
kuflem w głowę. Jenak na uroczystościach odsłonięcia pomnika pojawiły

się tłumy. Ale też nic dziwnego, bo na
tę okazję przyjechały gwiazdy filmowych adaptacji Trylogii: Daniel Olbrychski i Jan Nowicki.
Autorem rzeźby jest artysta Dominik Wdowski, a inicjatorem jej
postawienia w miejskiej przestrzeni – prezes stowarzyszenia Radomski Samorząd Obywatelski Jarosław
Kowalik, który zabiegał o to od 2018
roku. A właśnie stara się on o budowę
kolejnego, tym razem monumentalnego pomnika. Doprowadził właśnie
do przekazania od 41 Bazy Lotnictwa

Szkolnego w Dęblinie na rzecz RSO…
czterech wysłużonych samolotów
Iskra. Teraz mają one stanąć na rondzie Narodowych Sił Zbrojnych uformowane w pomnik o wysokości sześciopiętrowego bloku. Koszt budowy
konstrukcji pomnika może przekroczyć pół miliona zł. Stowarzyszenie
będzie organizować zbiórkę i starać
się o dodatkowe dofinansowanie.
A jeszcze w tym roku przy alei biskupa Jana Chrapka w Parku Kościuszki stanie drewniany fotoplastykon. OKiSz Resursa Obywatelska

zamówiła go w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego. Stylem będzie
nawiązywać do urządzeń z przełomu
XIX i XX wieku. Dzięki pięciu stanowiskom ze stereoskopami będzie
tu można oglądać fotografie starego Radomia – na początek Jerzego i
Wojciecha Szepetowskich, Zygmunta Szczepanowskiego i Mirosława
Kowalskiego. W ramach BO w grudniu stanęły też w parkach i na ulicach
„ławeczki literackie” oraz plenerowe
biblioteczki. Dzięki tym pierwszym
możemy przeczytać online teksty radomskich pisarzy, dzięki tym drugim
- brać udział w akcji bookcrossingowej.
Dodajmy, że w tym roku w miejskiej przestrzeni pojawiło się wiele
murali, o czym piszemy na wcześniejszych stronach.
A krajobraz zmienia się również
dzięki miejskim inwestycjom – np. na
Osiedlu XV-Lecia zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem
terenów zielonych na skwerze pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego i Sowińskiego. Powstała m. in. siłownia
zewnętrzna, plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej, strefa aktywności
seniora.

RED, fot. AMR

