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Planty, czyli 
o wielkiej 
historii...

Jubilaci 
dwaj
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Zasługi 
rodziny Pinno

Wiadukt sypie się i od dawna 
wymaga remontu. Koncepcję jego 
przebudowy przygotowała Miejska 
Pracownia Urbanistyczna: wiadukt 
ma mieć 150 metrów długości, po 

Rozwiązać finansowy węzeł
Nowy wiadukt w ulicy Żeromskiego ma być jedną z głównych arterii transportowych miasta i jednocześnie węzłem przesiadkowym dla pasażerów ra-
domskiego lotniska. Jego remont okazał się jednak zbyt drogi.

dwa pasy ruchu w obu kierunkach 
oraz ciąg pieszo-rowerowy po oby-
dwu stronach jezdni. Powstaną tak-
że schody dla pieszych do ulic Sien-
nej, Metalowej i Średniej. 

Jednocześnie PKP Polskie Linie 
Kolejowe za około 50 mln zł mają 
pod wiaduktem zbudować peron 
kolejowy – pasażerowie z Warsza-
wy czy Lublina będą mogli z pocią-
gu dostać się ruchomymi schodami 
się na wiadukt i w ciągu kilkunastu 
minut ulicą Lubelską – do portu lot-
niczego. Będzie to jedno z większych 
i bardziej skomplikowanych i przed-
sięwzięć inżynieryjno-drogowych i 
to w centrum miasta. 

Miejski Zarząd Dróg i Komuni-
kacji w Radomiu ma już zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej, 
niebawem ma też podpisać porozu-
mienie z PKP PLK odnośnie budo-
wy samego wiaduktu. Potem będzie 
można ruszyć z przetargiem. Pro-
blem w tym, że o ile w zeszłym roku 
koszty inwestycji oceniano na około 
75 mln zł, to dziś mówi się o… 140 
mln zł.  

- Tak wycenił budowę uprawnio-
ny projektant na podstawie analizy 

rynkowej. Dla nas to też jest  szoku-
jące. W Polsce szaleje obecnie gi-
gantyczna inflacja, rynki są zdesta-
bilizowane, koszty inwestycji i usług 
rosną- mówił na sesji Rady Miejskiej 
pod koniec stycznia wiceprezydent 
Mateusz Tyczyński.

W sytuacji, w której kasa miasta 
świeci pustką, trudno dziś określić, 
skąd będzie można uzbierać nie-
zbędne fundusze. 

- Niepokoi mnie ta sytuacja. Na 
wiosnę 2023 r. radomskie lotni-
sko powinno być oddane do użyt-
ku. Do tego będzie gotowa więk-
szość inwestycji wokół: będziemy 
mieli przejezdną trasąS7 z Warsza-
wy przez Radom do Krakowa, linią 
kolejową nr 8  będzie można dostać 
się z Warszawy w czasie poniżej go-
dziny, będzie nowy peron kolejo-
wy. Tymczasem na czas nie będzie 
wyremontowanego wiaduktu nad 
tym peronem w związku z tym pa-
sażerowie będą musieli dojeżdżać 

do dworca głównego i dopiero stąd 
jechać na lotnisko. A od momentu 
rozstrzygniecia przetargu zpewne 
potrzebne będą 24 miesiące na za-
kończenie inwestycji. Opóźnienie 
jest duże – mówił w jednym z wy-
wiadów radiowych eurodeputowa-
ny Adam Bielan.

Wiceprezydent Mateusz Tyczyń-
ski tłumaczył radnym, że miasto o 
dofinansowaniu inwestycji rozma-
wia z Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego.

-  Natomiast nie ukrywam, że 
przede wszystkim liczymy na Polski 
Ład. MZDiK i Wydział Inwestycji 
UM przygotowują wniosek o dofi-
nansowanie w wysokości 65 mln zł. 
Wydaje się, że wiadukt to jest inwe-
stycja absolutnie skrojona pod zało-
żenia Polskiego Ładu, która da im-
puls rozwojowy. Przetarg ogłosimy 
albo po złożeniu wniosku, albo po 
otrzymaniu finansowania - mówił.

RED, fot. AMR

Ministerstwo ogłosiło program 
wspierania klubów Ekstraklasy i I 
ligi za kresie rozwoju infrastruktu-
ry dla młodzieży. Radomiak Radom 
jako pierwszy wystąpił z konkretną 
koncepcją budowy Centrum Spor-
towo-Szkoleniowego „Radomiak”. 
Ma się w nim znaleźć m. in.  6 boisk 
różnej wielkości i różną nawierzch-
nią, w tym jedno zadaszone i jedno 
z podgrzewaną murawą, akademik, 
stołówka, szkoła sportowa, sala gim-
nastyczna, a nawet strefa wellness. 
Inwestorem będzie klub Radomiak i 
to on ma utrzymywać obiekty i pro-
wadzić akademię. Udziałem miasta 
byłoby bezpłatne przekazanie tere-
nów na Koniówce na rzecz Radomia-
ka, dzięki czemu klub miałby wkład 
własny do projektu. Zgodę na to mu-
szą jednak wydać miejscy radni. Na-
tomiast ministerstwo obiecuje po-
krycie 70 procent kosztów inwestycji. 

Będą szkolić przyszłe gwiazdy
Dzięki współpracy klubu Radomiak Radom, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz miasta Radom, na radomskiej Koniówce, w sąsiedztwie Lasu Kap-
turskiego ma powstać jedna z największych w Polsce piłkarskich akademii dla młodzieży.

Minister sportu Kamil Bortniczuk 
mówi o kwocie 30 mln zł. 

- Budowa całego kompleksu na 
pewno będzie dużo droższa i mam 
nadzieję, że później ministerstwo bę-
dzie mogło dołożyć więcej. Na razie 
czekamy na promesę. Z naszej stro-
ny jest zielone światło i natychmiast 
przystępujemy do prac nad projektem 
uchwały Rady Miejskiej, która umoż-
liwi przekazanie terenu. Chcemy, by 
Radomiak jak najszybciej mógł roz-
począć tę ważną dla naszego miasta 
inwestycję - zadeklarował prezydent 
miasta Radosław Witkowski.

Inwestycja ma zostać rozłożona na 
2-3 lata. Prace przy pierwszym etapie 
mają się rozpocząć jesienią tego roku 
– do wiosny 2023 powstaną wzdłuż 
ulicy Folwarcznej boiska treningowe.

- Mam nadzieję, że w tym roku 
zostanie ukończony stadion przy ul. 
Struga. Jednak to nie stadion decy-

duje o sile klubu, ale właśnie akade-
mia piłkarska. W niej wychowuje się 
przyszłych zawodników. Praktyka 
pokazuje, że można na tym świetnie 
zarabiać, wprowadzając młodych za-
wodników do własnej drużyny lub 
transferując do innych zespołów. Ta 
inwestycja stworzy fundamenty dal-
szego rozwoju Radomiaka – ocenia 
zaangażowany w projekt  eurodepu-
towany Adam Bielan.

- Przede wszystkim zyskają na ty 
radomskie dzieci. Już teraz w Akade-
mii Radomiaka trenuje 650 młodych 
zawodników. Dzięki planowanemu 
centrum ta liczba będzie się mogła 
zwiększyć kilkukrotnie. Bardzo się 
cieszę, że ta inicjatywa spotkała się 
z poparciem tak wielu osób – mówi 
prezes Radomiaka Sławomir Stemp-
niewski.

RED, fot. FB Akademia RKS 
Radomiak Radom



2 Nr 79 • luty 2022 3

Drodzy Czytelnicy
OD REDAKCJI

I N F O R M A C J E I N F O R M A C J E

Wydawca: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych
Biblioteka AHNS, ul. Mazowieckiego 7a, 26-600 Radom,   
tel (48) 363 22 90, e-mail: wnh@wsh.pl

Kierownik redakcji: Agnieszka Markiewicz-Równy

Redaguje zespół

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Z RÓŻNYCH STRON Wydarzyło się
w grudniu
6 W centrum Radomia rozbłysła świąteczna iluminacja. Uroczyste odpa-

lenie bożonarodzeniowej dekoracji poprzedziła III Świąteczna Parada 
Świateł z udziałem Orkiestry Grandioso Radom, Orkiestry Małe Grandioso 
i Impacto De Radom. 

Rozpoczynamy kolejny rok wydawania „Gazety Radomskiej”. 
Po przeczytaniu lutowego numeru nasi Czytelnicy zorientują się, 
że staramy się być wierni linii pisma, wypracowanej i utrwalo-
nej przez ostatnie kilkanaście lat. Dużo piszemy o historii miasta, 
upierając się, że Radom kompleksów mieć nie musi, bo może po-
chwalić się bogatą, oryginalną i cenną tradycją. Stąd teksty m. in. o 
Plantach, będących jak na swoje czasy innowacyjnym społecznym 
projektem, czy o rodzinie Pinno, jej losach i zasługach. Jak zwykle 
mamy tekst porównujący, tym razem na przykładzie SDH „Se-
zam”, obecne i te przeszłe czasy. Wnioski z tego porównania pozo-
stawiamy Czytelnikom. 
Zwyczajowo sporo miejsca poświęcamy kulturze – w tym nume-
rze odnotowując np. niezwykłe jak na dzisiejsze czasy zjawisko po-
wstawania nowych drukowanych pism kulturalno – społecznych. 
Ale też zachęcamy do odwiedzania galerii, teatru czy koncertowych 
sal i wspominamy tych, którzy radomską kulturę tworzą od lat.
I wreszcie bieżące sprawy miasta- wielkie i mniejsze inwestycje, 
nowe idee, takie jak piłkarska akademia czy nowa strefa gospodar-
cza. I problemy – z bezpieczeństwem, finansami, odpadami. Pisze-
my także o strategii rozwoju Radomia na najbliższe lata -oby nam 
wszystkim przyniosła pożytek...
 Redakcja

Wymiana
w plenerze
Plenerowe biblioteczki stanęły w grud-
niu w sześciu miejscach w Radomiu. 
Mają służyć  bezpłatnej wymianie ksią-

żek i promować czytelnictwo.  Z biblio-
teczek może bezpłatnie korzystać każdy 
czytelnik. Wymiana książek odbywa się 
według zasady bookcrossingu: „weź - 
przeczytaj - odłóż” lub  „weź  do domu 
- przynieś  swoją  książkę”. Póki co, ra-
domianie częściej pobierają książki, niż 
oddają swoje, a ubytki uzupełnia Miej-
ska Biblioteka Publiczna. Miejmy jednak 
nadzieję,  że z czasem biblioteczki na-
prawdę staną się „bookcrossingowe”. 
Biblioteczki zostały ustawione w trzech 
parkach miejskich: im. Tadeusza Ko-
ściuszki (dwie), Leśniczówka i Ustronie 
oraz na placu Jagiellońskim i przed Miej-
ską Biblioteką Publiczną przy ul. Piłsud-
skiego. Zostały zaprojektowane przez 
Martę Orzechowską-Ochnię, asystentkę 
w Katedrze Architektury i Wzornictwa 
Wydziału Sztuki Uniwersytetu  Techno-
logiczno-Humanistycznego w Radomiu. 
Projekt zrealizowano w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2021, w ramach pro-
jektów do 50 tys. zł. 

Dla zwierząt
Około 700 kilogramów karmy oraz 
materiały do ocieplenia boksów i bud 
ofiarowali radomianie podczas zorgani-
zowanej przez Urząd Miejski zbiórki na 
rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Radomiu. Wszystkie dary trafiły 
w grudniu do schroniska przy ul. Witosa. 
- To była kolejna udana zbiórka. Bardzo 
się cieszę, że wokół tak ważnego celu 
radomianie potrafią się jednoczyć. Serce 
rośnie, gdy kolejne osoby, instytucje czy 
firmy włączają się w zbiórkę na rzecz 
radomskiego schroniska - mówił pre-
zydent miasta Radosław Witkowski. Do 
schroniska trafiła m.in. sucha i mokra 
karma dla psów i kotów, ryż, makaron, 
kasza, a także koce i kołdry. 

Pomogli Markowi
Wpłatę 14 tys. złotych zadeklarowali 
uczestnicy licytacji świątecznych bom-
bek wykonanych przez znanych rado-
mian w ramach corocznej, przedświą-
tecznej akcji charytatywnej „Malowanie 
bombek - przyjaciele dzieciom”. Zebra-
ne pieniądze zostaną przeznaczone na 
zakup wózka inwalidzkiego dla Marka 
Ośki, chłopca z mózgowym porażeniem 
dziecięcym. Zazwyczaj licytacja bombek 
odbywa się podczas koncertu gwiazdko-

wego Radomskiej Orkiestry Kameralnej. 
Jednak tym razem, ze względów pande-
micznych, tak jak w grudniu 2020 roku,  
bombki licytowano zdalnie. A jak zwykle 
wykonywali je radomscy politycy, arty-
ści, przedstawiciele klubów sportowych, 
stowarzyszeń, służb mundurowych.

Magistrat zaproponował nie tyl-
ko podwyżki, ale przede wszyst-
kim zmianę sposobu naliczania cen 
za odbiór odpadów komunalnych. 
Przez ostatnie 7 lat radomianie płacą 
w zależności od powierzchni miesz-
kania. Teraz miałoby się to zmienić – 
mieszkańcy domków jednorodzin-
nych mieliby płacić miesięcznie 22 zł 
(w przypadku jednoosobowego go-
spodarstwa domowego) lub 45 zł (w 
przypadku wieloosobowego gospo-
darstwa), zaś mieszkańcy bloków i 
kamienic 18 zł (dla jednoosobowe-
go gospodarstwa) lub 35 zł (dla wie-
loosobowego gospodarstwa). Pod-
wyżki byłyby rozłożone na trzy lata, 
czyli do 2024 r. 

Podczas sesji Rady Miejskiej 24 
stycznia o potrzebie zmiany systemu 
mówił Zastępca Prezydenta Rado-
mia Jerzy Zawodnik.

-Obecnie obowiązującą uchwałę 
unieważnił Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny. Wprawdzie orzeczenie 
WSA zostało zaskarżone do Na-
czelnego Sądu Administracyjnego, 
ale jesteśmy pewni, że wyrok WSA 
będzie utrzymany i nasza uchwa-
ła straci moc. Jeżeli nie zmienimy 
uchwały przed orzeczeniem NSA, w 
gminie miasta Radomia nie będzie 
funkcjonował żaden system poboru 
opłat za odbiór odpadów komunal-

Spór wokół śmieci
Na styczniowej sesji rady Miejskiej radni nie zgodzili się na podwyżki cen za odbiór śmieci 
w Radomiu. Temat zapewne powróci.

nych – przekonywał. – Wiemy jed-
no. Radomianie oczekują większej 
częstotliwości odbioru odpadów i są 
gotowi ponosić wyższą opłatę, aby 
uzyskać usługę, na której im zale-
ży. Proszę o głosowanie za uchwa-
łą, bo system nie bilansuje się od lat, 
cały czas dokładamy do niego milio-
ny złotych.

Zastrzeżenia do zaproponowanej 
uchwały mieli jednak radni Prawa i 
Sprawiedliwości. Pytali m.in. w jaki 
sposób są kontrolowane firmy od-

bierające odpady i ilu urzędników 
pracuje w wydziale ochrony środo-
wiska Urzędu Miejskiego. Ich głosa-
mi projekt został odrzucony. 16 ra-
dych było przeciw, 12 głosowało za.

– Prezydent tak naprawdę  zapro-
ponował tylko podwyżkę. A w samej 
uchwale nie ma mowy o zmianach w 
systemie, o tym jak powinien lepiej 
funkcjonować – tłumaczył potem 
Łukasz Podlewski, przewodniczący 
klubu radnych PiS.

RED, fot.  AMR

9 Uczczono 40. rocznicę strajku studentów i pracowników Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Był to najdłuższy tego typu protest w 

historii Polski - trwał prawie 50 dni. W obchodach wzięli udział m.in. przed-
stawiciele władz miasta, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
Instytutu Pamięci narodowej oraz sami uczestnicy strajku.

12 Zaczęła obowiązywać nowa nazwa radomskiej stacji kolejowej. 
Na tablicach i rozkładach jazdy zamiast „Radom” pojawił się napis 

„Radom Główny”. Zmiana miała związek z otwartymi nowymi przystan-
kami kolejowymi: Radom Gołębiów, Radom Północny i Radom Stara Wola 
oraz planowanymi Radom Wschodni i Radom Południowy. 

13 Przedstawiciele NSZZ Solidarność i Stowarzyszenia Osób Interno-
wanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym oraz przedsta-

wiciele władz złożyli kwiaty pod pomnikiem Czerwca 76 w 40. rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego.

17 W nowej lokalizacji, przy ul. Bulwarowej, koło kortów tenisowych 
i zalewu na Borkach, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otworzył 

miejskie lodowisko. Chętnych nie brakuje.

17-19 Po raz pierwszy na pl. Jagiellońskim odbył się jarmark 
świąteczny i miejska wigilia. Na stoiskach sprzedawa-

no m.in. ozdoby świąteczne, rękodzieło czy tradycyjne potrawy wigilijne. 
Jarmarkowi towarzyszył zlot foodtrucków oraz karuzela wenecka. Wystą-
pili Chór Ewangelicki, podopieczni Kuźni Artystycznej, orkiestra Grandioso, 
kapela Karpati i Singin’ Birds..

Wydarzyło się
w styczniu
6 Ulicami Radomia przeszedł tłumnie Orszak Trzech Króli. W trakcie 

przemarszu, którego trasa wiodła z Rynku na plac Corazziego, można 
było zobaczyć inscenizacje przygotowane m.in. przez radomskie stowarzy-
szenia. Na zakończenie uczestnicy uroczystości oddali pokłon narodzone-
mu Dzieciątku, a z koncertem kolęd wystąpił Chór Katedralny.

14 W Galerii Łaźnia wystawa dwóch artystów tworzących w nurcie 
surrealizmu: Huberta Daniluka i Krzysztofa Wiśniewskiego.

22 Radomska Orkiestra kameralna dała pierwszy w nowym roku kon-
cert – „Bossa Nova Orkiestrowa”. Radomianie usłyszeli najwięk-

sze dzieła kompozytorów brazylijskiej bossa novy oraz samby w aranżacji i 
opracowaniu Pawła Steczka na orkiestrę smyczkową z instrumentami so-
lowymi, w interpretacji znakomitej wokalistki jazzowej Anny Serafińskiej. A 
Warszawska Opera Kameralna zaprosiła na „Kolędowanie na Mazowszu”. 
W bazylice św. Kazimierza wystąpili: Anna Lasota, Dorota Ritz, Karol Lizak, 
Bogdan Kierejsza, Robert Grudzień.

23 Kuźnia Artystyczna MOK Amfiteatr wróciła z cyklem „Wkręć się w 
teatr”- wystawiane tu przedstawienia dla dzieci cieszą się ogrom-

nym zainteresowaniem. Tym razem spektakl „Bajka o lodowej górze i kró-
lewnie Marysi” dała Grupa O!Teatr.

26 Radomiak Radom przygotowuje się do wiosennej rundy PKO Eks-
traklasy. W ostatnim meczu kontrolnym rozegranym podczas obo-

zu w Turcji, „zieloni” zremisowali 1:1 z Metalist Kharkiv z Ukrainy. Bramkę 
dla Radomiaka zdobył Brazylijczyk Maurides.

28 Z koncertem „Musicalove” wystąpili podopieczni MOK Amfite-
atr. Niespodzianką były wspólne występy m.in. Iwony Skwarek, 

Klaudii Cichawy i innych znakomitych muzyków ze swoimi podopiecznymi. 
A OKiSz Resursa Obywatelska zaprosiła kolejny koncert z cyklu Resursa 
Music Drive. Wystąpił zespół Betun, w ramach swoich 5 urodzin. Support 
zapewniła grupa Bękarty z Bullerbyn. Tymczasem radomski alternatywny 
zespół Sordina Trąb Yerycha wystąpił w Miejskim Centrum Kultry w Skar-
żysku-Kamiennej. 

AKA

- Mamy jedną z najlepszych or-
kiestr kameralnych w Polsce, ale aby 
mogła ona się dalej rozwijać i zapra-
szać kolejnych melomanów, musi 
mieć bardzo dobre warunki. Chce-
my, by sala stała się nowoczesnym i w 
pełni funkcjonalnym obiektem, któ-
ry będzie dobrze służył zarówno sa-
mym artystom jak i widzom - mówi 
prezydent Radosław Witkowski.

Zwycięzca przetargu będzie miał 
zaprojektować przebudowę po-
mieszczeń sceny i widowni, by po-
prawić warunki funkcjonalne i aku-
styczne sali koncertowej dla potrzeb 
orkiestry, przebudowę pomieszczeń 
technicznych i pomocniczych dla ob-
sługi sali koncertowej oraz pozosta-
łych pomieszczeń, w tym m. in. foyer, 
szatni, administracji czy sanitaria-
tów. Projekt ma obejmować wymia-
nę istniejących oraz montaż nowych 
instalacji, w tym m. in. wentylacji i 
klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, 
centralnego ogrzewania, przeciwpo-
żarowej i elektrycznej. Plany obejmu-

Sala wypięknieje
Urząd Miejski ogłosił przetarg na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej gruntownej przebudowy 
sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej. 

ją też demontaż istniejących i wyko-
nanie nowych okładzin ściennych i 
sufitów, odnowienie foteli, renowa-
cję lub wymianę podłóg i posadzek, 
wymianę pokrycia dachowego wraz 
z dociepleniem oraz wykonanie pro-
fesjonalnej instalacji oświetlenia sce-
nicznego i nagłośnienia sali koncer-
towej.

Na oferty Urząd Miejski czeka do 
1 marca. Wybrany wykonawca bę-
dzie miał na opracowanie dokumen-
tacji 7 miesięcy. Gotowy projekt po-
zwoli na ubiegania się o zewnętrzne 
fundusze na samą przebudowę. 

- Biorąc pod uwagę stan obiektu, 
zakres prac będzie bardzo duży. Za-
mierzamy kompleksowo wyremon-
tować całą salę, zachowując obec-
ną liczbę 600 miejsc. Duży nacisk 
kładziemy też na akustykę i dosto-
sowanie sali do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami - dodaje wice-
prezydent Mateusz Tyczyński.

RED, fot. FB Radomskiej 
Orkiestry Kameralnej

Miasto zainwestowało na Win-
centowie ponad 5 mln zł w budowę 
nowego układu drogowego. Pierw-
szy teren o powierzchni 12 hekta-
rów już został tutaj sprzedany spółce 
Bojanowicz Investments. To działki, 
które należały do miasta i spółki Re-
witalizacja. Zostały zbyte w drodze 
wspólnego przetargu za kwotę pra-
wie 21 mln zł. Prace przy budowie 
nowego zakładu rozpoczną się już w 
tym roku.

- Od początku swojej kadencji kła-

Dla inwestorów  
i dla rozwoju
Na radomskim Wincentowie, na obszarze 40 hektarów między ulicami Warszawską, 
Witosa i Rataja, powstaje kolejna dzielnica przemysłowa. Planowane są też kolejne tereny 
inwestycyjne.

dę nacisk na tworzenie biegunów 
wzrostu gospodarczego, abyśmy nie 
musieli wracać do smutnych lat dzie-
więćdziesiątych, kiedy borykaliśmy 
się z problemem bezrobocia - ko-
mentuje prezydent miasta Radosław 
Witkowski.

– To oczywiste, że podstawą wzro-
stu gospodarczego są inwestycje. To, 
jakie warunki stworzymy dla inwe-
storów, bezpośrednio przełoży się 
na zmiany zachodzące w naszym 
mieście. Na Wincentowie planuje-

my ogłaszanie kolejnych przetargów. 
Widzimy duże zainteresowanie za-
równo ze strony radomskich firm, 
jak i koncernów o zasięgu globalnym. 
Radom przyciąga firmy branży meta-
lowej  i znakomita część działających 
w radomskich strefach firm właśnie o 
tą branżę się opiera - mówi zastępca 
prezydenta Katarzyna Kalinowska.

W Radomiu podobne strefy prze-
mysłowe działają już na Wólce Klwa-
teckiej, Wośnikach i Gołębiowie. 
Funkcjonuje tu łącznie ponad 40 
firm zatrudniających około 6 tysięcy 
osób. W większości są to firmy pro-
dukcyjne, działające branżach me-
talowej, budowlanej, chemicznej i 
spożywczej. Jednocześnie miasto 
planuje kolejne tereny inwestycyjne, 
w tym 12 hektarów na Potkanowie 
oraz 22 hektary przy ulicy Energe-
tyków. 

Z rozwojem stref przemysłowych 
związany jest spadek spadek bezro-
bocia w Radomiu. Siedem lat temu w 
Radomiu bez pracy było ponad 18,5 
tysiąca osób bez pracy. Dziś jest to 
nieco ponad 9 tysięcy.

RED, fot. Wikipedia

Ścieżki, drogi  
i chodniki
Zakończyła się przebudowa ulicy Skar-
bowej na radomskich Żakowicach. To 
kolejna tzw. inwestycja czynowa, czyli 
współfinansowana przez zaintereso-
wanych mieszkańców. Ulica Skarbowa 
dotychczas była drogą gruntową. W 
ramach inwestycji wykonano jezdnię z 
kostki betonowej oraz około 50 zjaz-
dów do posesji. Powstała też kanaliza-
cja deszczowa oraz nowe oświetlenie 
uliczne z lampami typu LED. Ze wzglę-
du na gęstą zabudowę, ulica została 
objęta tak zwaną strefą zamieszkania. 
Wybudowano na niej poza tym trzy 
progi zwalniające. 
W ramach „czynówek” w 2022 roku 
przebudowana zostanie m.in. ulica 
Paciaka na Janiszpolu. Miejski Za-
rząd Dróg i Komunikacji rozstrzygnął 
przetarg na wykonanie prac. Wygrała 
firma Perfekt z Radomia, której ofer-
ta opiewała na nieco ponad 1 mln 
160 tys. złotych. Ulica na odcinku od 
Słowackiego do Bieszczadzkiej będzie 
miała nawierzchnię z kostki brukowej. 
Powstanie chodnik i zjazdy do pose-
sji. Zostanie też zamontowane nowe 
oświetlenie. 
Do użytku oddano również drogę dla 
rowerów i chodnik wzdłuż ulicy Alek-
sandrowicza na Józefowie. To inwe-
stycja zrealizowana w ramach Budże-
tu Obywatelskiego. W  2020 roku, w 
pierwszym etapie powstała droga dla 
rowerów oraz chodnik na półkilome-
trowym odcinku od ul. Mieszka I do 
ulicy Oleszczuk-Ożarskiej. Obecnie, 
także dzięki głosom mieszkańców, 
którzy poparli projekt Bractwa Ro-
werowego, powstał drugi odcinek o 
długości 740 metrów, od szpitala na 
Józefowie do ul. Warszawskiej. Nowy 
odcinek drogi rowerowej na Józefowie 
jest wykonany z asfaltu, zaś przylega-
jący chodnik - z kostki betonowej. Tyl-
ko na moście nad Mleczną - ze wzglę-
du na jego szerokość - jest wspólny 
ciąg pieszo-rowerowy. Nowa trasa 
została oznakowana znakami piono-
wymi i poziomymi, postawiono tak-
że biało-czerwone słupki blokujące 
wjazd samochodów. Wzdłuż skarpy w 
okolicach mostu zostały zainstalowa-
ne barierki ochronne.

Elektronik”  
z boiskiem
Zespół Szkół Elektronicznych w Rado-
miu wzbogaci się o nowe, wielofunkcyj-
ne boisko wraz z bieżnią. Urząd Miejski 
ogłosił przetarg na jego budowę (oferty 
można było składać czeka do 11 lute-
go). Inwestycja zostanie zrealizowana w 
ramach tegorocznego Budżetu Obywa-
telskiego. Boisko będzie miało wymiary 
24x44 m i poliuretanową nawierzch-
nię. Powstanie też trzytorowa bieżnia, 
zakończona skocznią do skoku w dal. 
Wykonawca będzie miał też za zadanie 
zamontować oświetlenie, wyposażyć 
boisko w niezbędny sprzęt i zagospoda-
rować teren wokół.
- Elektronik, który należy do czołówki 
szkół technicznych w Polsce, kolejny 
raz pokazał, że potrafi nie tylko bardzo 
dobrze kształcić, ale też skutecznie mo-
bilizować mieszkańców do głosowania. 
Przypomnę, że wcześniej, również w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego, zostało 
tu wybudowane boisko piłkarskie. Teraz 
dzięki głosom radomian nowe boisko 
wielofunkcyjne będzie służyło zarów-
no uczniom szkoły, jak i mieszkańcom 
osiedla - mówił wiceprezydent Mateusz 
Tyczyński.

Czas na projekty
Już od 21 lutego będzie można składać 
wnioski do przyszłorocznego Budżetu 
Obywatelskiego. Na realizację zwycię-
skich projektów zostanie przeznaczona 
kwota 7 mln 750 tys. złotych. Rada 
Miejska przyjęła uchwałę w sprawie wy-
magań jakie powinien spełniać projekt 
Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. 
Pod każdym zgłaszanym wnioskiem 
muszą być podpisane przynajmniej trzy 
osoby popierające dany projekt. Ponad-
to wydłuży się czas dla wnioskodawców 
na odwołanie się od decyzji Zespołu 
Opiniującego, a na karcie znajdą się gra-
ficzne oznaczenia dotyczące tematyki 
projektów. 
Podobnie jak do tej pory, propozycje 
zgłoszone przez mieszkańców zostaną 
podzielone na cztery kategorie. Od tego 
roku podniesiono wartość projektów w 
pierwszej kategorii – do 100, a nie jak 
dotąd 50 tys. zł. Na takie projekty zosta-
nie przeznaczona kwota 1,5 mln zł. Na 
projekty o wartości od 100 tys. zł do 600 
zł oraz powyżej 600 tys. zł przeznaczono 
po 2 mln 450 tys. zł. Będzie też grupa 
projektów instytucjonalnych czyli takich, 
które dotyczą instytucji miejskich. Na 
ich realizację zostanie przeznaczona 
kwota 1 mln 350 tys. zł.
Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje 
propozycje do 15 marca. Projekty po-
winny zawierać oszacowany, przybliżo-
ny koszt realizacji oraz dokładny opis. 
Realizacja projektu musi być technicznie 
możliwa w ciągu jednego roku budżeto-
wego, a roczny koszt utrzymania reali-
zowanego projektu nie może przekra-
czać 15% kwoty przeznaczonej na jego 
realizację. Projekty muszą też spełniać 
kryterium ogólnodostępności, a usta-
lona lokalizacja musi dotyczyć terenu 
będącego własnością miasta.
Do 1 maja będzie prowadzona wery-
fikacja zgłoszonych projektów przez 
merytoryczne wydziały, biura, jednostki 
miejskie i spółki miejskie. Głosowanie 
odbędzie się od 1 do 21 czerwca 2022 
r. Wyniki zostaną przedstawione do 24 
lipca. AKA, fot.  AMR
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W 2020 roku liczba mieszkańców 
Radomia spadła poniżej 200 tysięcy 
(197 tys. 748 osoby  to stan na czer-
wiec 2020 r., a jeszcze w 2014 roku 
było to ponad 217 tysięcy). Najwię-
cej, ponad 230 tysięcy, radomian 
było na początku lat 90 XX wieku. 
Demografowie mówią jasno – to się 
już nie wróci. Wręcz przeciwnie- 
większość polskich miast czeka we-
dług prognoz wyludnienie. W 2040 
roku w Radomiu ma mieszkać oko-
ło 1700 tys. osób. Dane szczegóło-
we zdają się to potwierdzać.  W 2021 
roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w 
Radomiu zarejestrowano 2352 uro-
dzenia i 4359 zgonów. W 2020 roku 
było to 2414 urodzeń i 4010 zgonów. 

Jeśli taki trend się utrzyma, w cią-
gu najbliższych kilkudziesięciu lat 
będziemy zmuszeni do zamykania 

Strategia na miasto
Jeśli chodzi o demografię, Radom świetność maj już dawno za sobą. Czy jednak może stać 
się miastem nowoczesnym, przyciągającym nowych mieszkańców, turystów i inwesto-
rów? I czy może w tym pomóc przygotowywana właśnie strategia?

kolejnych szkół, firm, domów kul-
tury, boisk… - nie będzie miał kto 
z nich korzystać i nie będzie jak ich 
utrzymywać. 

Sposób na zaradzenie tej sytuacji 
wydawałby się prosty: uczynić Ra-
dom atrakcyjnym na tyle, żeby lu-
dzie chcieli się tu osiedlać. Potrzeb-
ne jest zapewnienie pracy i komfortu 
życia. Ba, ale jak to zrobić? Próby od-
powiedzi na to pytanie podjął się ra-
domski magistrat. Trwają właśnie 
konsultacje społeczne dotyczące 
projektu „Strategii dalszego rozwo-
ju Gminy Miasta Radomia - Radom 
2030”. Jest to najważniejszy doku-
ment określający cele, kierunki i 
możliwości rozwojowe Radomia, 
ma stanowić  narzędzie jego zarzą-
dzania.

- Zachęcam do udziału w konsul-

tacjach i zgłaszania swoich uwag i 
opinii. W projekcie strategii przed-
stawiamy wizję Radomia jako sil-
nego ośrodka regionalnego, które 
rozwija usługi publiczne w skali po-
nadlokalnej. To wizja miasta o in-
nowacyjnej gospodarce, zapewnia-
jącego atrakcyjne warunki do życia, 
pracy i wypoczynku oraz dostęp do 
wysokiej jakości środowiska i prze-
strzeni - mówi prezydent miasta Ra-
dosław Witkowski.

Projekt kładzie nacisk na potrzebę 
wykorzystania potencjału społecz-
nego, gospodarczego, przyrodnicze-
go oraz kulturowego do kreowania 
rozpoznawalnej marki i tworzenia 
klimatu dla rozwoju gospodarki. 
Wskazuje cztery cele strategiczne: I. 
„Radom- miejsce wykorzystanych 
potencjałów”, II. „Radom – środo-
wisko przyjazne mieszkańcom”, III. 
„Radom - harmonijne ukształtowa-
nie przestrzeni”, IV. „Radom – cen-
trum aktywności gospodarczej. Do 
każdego z nich wskazane są cele 
operacyjne i kierunki działań, ocze-
kiwane rezultaty i wskaźniki. 

Konsultacje potrwają do 28 lu-
tego. Formularz w wersji papiero-
wej można wypełnić i pozostawić w 
3 miejscach (Urząd Miejski: Biuro 
Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskie-
go 30, pok. nr 19 oraz wieloosobowe 
stanowisko ds. konsultacji społecz-
nych, ul. Żeromskiego 53, pok. 104,  
Centrum Organizacji Pozarządo-
wych, Rynek 15) lub wypełnić elek-
tronicznie (konsultacje.radom.pl). 

RED, fot. AMR

Ci którzy pamiętają lata 90. i prze-
łom wieków, wiedzą, że w Radomiu 
wiele się zmieniło. 20, 30 lat temu 
dużo łatwiej można było na ulicy 
zostać pobitym czy obrabowanym. 
Spacer po zmroku na Plantach, na 
starówce, Obozisku czy Południu 
mógł być ryzykowny. W restaura-
cjach głośno i grupowo potrafili ba-
wić się znani członkowie przestęp-
czych grup. Olbrzymią bolączką 
miasta i regionu przez lata były kra-
dzieże samochodów i włamania do 
aut. A młodzież bawiła się po swoje-
mu, co doprowadzało do słynnych 
policyjnych akcji legitymowania nie-
letnich po zmroku.

Dziś obraz ten zupełnie się zmie-
nił. Cywilizacyjne zmiany w ogó-
le i społeczne  w Polsce sprawiły, że 
większość tych problemów mamy za 
sobą. Większość, choć oczywiście 
nie wszystkie. 

Statystyki policyjne są optymi-
styczne- liczba przestępstw systema-
tycznie spada: w 2012 odnotowano 
ich w Radomiu 8 tys. 798, a w 2020 
roku – już tylko  4 590, czyli o poło-

Na ulicach Radomia bezpiecznie?
Nasi czytelnicy zwracają nam uwagę na problem bezpieczeństwa w centrum miasta. Czy wieczorami można czuć się tu bezpiecznie?

wę mniej. Spada też liczba interwen-
cji zarejestrowanych przez 72 kame-
ry monitoringu miejskiego - w 2021 
roku Straż Miejska potwierdziła 2 
tys. 313 incydentów, głownie wykro-
czeń, drobnych kradzieży, podrzuca-
nia śmieci, chuligaństwa.

Ale takie „drobnostki” sprawiają, 

że rzeczywiście ktoś postronny może 
poczuć się zagrożony. Oto interwen-
cja Straży Miejskiej z nocy z 25 na 
26 stycznia: około godz. 1 operator 
miejskiego monitoringu zauważył, 
że przy ul. Żeromskiego  dwie osoby 
niszczą ławki i ozdoby świąteczne. 
Wcześniej jedna z nich załatwiła się 

na środku pl. Konstytucji. Po krót-
kim pościgu patrol odkrył, że wan-
dale to dwaj 16-latkowie. 

Faktem jest, że młodzież dzisiaj 
na ulicach widać, że zbiera się ona 
w kilku miejscach, np. na pl. Jagiel-
lońskim i na pl. Konstytucji 3 Maja. 
Niektórzy niestety używają alkoholu, 
dopalaczy, narkotyków i nie panują 
nad sowim zachowaniem. Wstydli-
wym problemem są też nocne kluby 
w centrum miasta – zwłaszcza w cie-
płe noce robi się wokół nich tłoczno i 
niebezpiecznie. Rano często na dep-
taku albo w parku T. Kościuszki wi-
dać potłuczone butelki albo krew – 
pozostałości po amatorach nocnych 
zabaw. Straż Miejska informuje, że 
od kilku lat kamery monitoringu naj-
więcej zdarzeń odnotowują w parku 
im. T. Kościuszki, w okolicach dwor-
ca PKP, na ulicy Żeromskiego, Stru-
ga w pobliżu skrzyżowań z Niedział-
kowskiego i 25 Czerwca i na placu 
Jagiellońskim – co w większości po-
krywa się z umiejscowieniem klubów 
oraz zbiórkami młodzieży. Fakt ten 
jest doskonale znany miejskim służ-

bom porządkowym, które wysyłają 
tam  częstsze patrole

Ale żeby nie narzekać tylko na 
młodych, wspomnijmy o zdarze-
niu, które wiele mówi o naszej men-
talności. Oto 28 listopada po 5 rano 
(w sobotę wieczorem Polacy święto-
wali Andrzejki) kierujący samocho-
dem BMW 36-letni mężczyzna jechał 
od strony ul. Żeromskiego ulicą Sło-
wackiego i na wysokości hotelu Eu-
ropejskiego staranował i zniszczył 10 
zaparkowanych tam pojazdów. Męż-
czyzna próbował nawet uciekać, ale 
w pobliskim parku Kościuszki szyb-
ko zatrzymali go policjanci. Miał 2,5 
promila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu…

Puentując, przejrzeliśmy fora in-
ternetowe radomian. Bardziej narze-
kają oni na nieporządek na ulicach 
niż na bezpieczeństwo. Dominują 
takie wypowiedzi: „Radom to bez-
pieczne miasto, znacznie bezpiecz-
niejsze, niż Warszawa, Kraków, Rze-
szów itd. Więcej niebezpieczeństw 
czyha w dużych miastach, niż w ma-
łych”. RED, fot. AMR

Pierwszy mecz w nowej hali przy 
ul. Struga odbył się 12 grudnia 2021 
roku, przy niemal pełnych trybu-
nach. Pięć tysięcy osób obejrzało, 
jak koszykarze Hydrotrucku Radom 
w walce o ligowe punkty walczą ze 
Śląskiem Wrocław (mecz zakończył 
się zwycięstwem gości 67 – 64).

- To wielki dzień dla Radomia, dla 
radomskiego sportu i mieszkańców 
miasta. Mamy najnowocześniejszą 
halę widowiskowo-sportową w wo-
jewództwie mazowieckim. Jestem 
przekonany, że warto tu być i ra-
zem tworzyć fantastyczną atmosfe-
rę - mówił tuż przed rozpoczęciem 
spotkania prezydent Radosław Wit-
kowski.

Od tego czasu Hydrotruck Ra-
dom, Cerrad Enea Czarni Radom 
czy ELeclerc Moya Radomka Ra-
dom zaczęli już przyzwyczajać ki-
biców do obecności w nowej hali. 

Hala działa, stadion się buduje
Hala Radomskiego Centrum Sportu działa już w najlepsze. Ale stadion przy ul. Struga będzie gotowy najwcześniej pod koniec roku.

Władze miasta zapowiedziały też na 
wiosnę dwa duże wydarzenie spor-
towe przy ul. Struga.  19 marca od-
będzie się tu gala KSW 68, po raz 
pierwszy organizowana w Radomiu 
przez Federację KSW. Niebawem 

poznamy głównych bohaterów gali, 
wiadomo już, że w oktagonie wy-
stąpią również radomianie: Daniel 
Rutkowski, Albert Odzimkowski i  
Patryk Kaczmarczyk. 

Natomiast w dniach 15-16 kwiet-

nia odbędzie się mecz żeńskich re-
prezentacji Polski i Rumunii, wal-
czących o awans do finałowego 
turnieju o Billie Jean King Cup. Na 
twardym korcie w hali obie repre-
zentacje zagrać mają w najsilniej-
szych składach, zapowiadany jest 
m.in. pojedynek gwiazd - Igi Świą-
tek z Simoną Halep.

- Cieszymy się, że międzynaro-
dowy wielki tenis zawita do Rado-
mia, gdzie od wielu lat działa prężnie 
Akademia Tenisowa Masters Ra-
dom, licencjonowany klub Polskiego 
Związku Tenisowego. Radom został 
wybrany nieprzypadkowo, ze wzglę-
du na nowoczesną halę, która jest 
niezbędna do rozgrywania meczów 
na takim wysokim szczeblu – powie-
dział Mirosław Skrzypczyński, pre-
zes Polskiego Związku Tenisowego.

Tymczasem Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji podpisał już pięt-

nasty aneks do umowy z firmą Beto-
nox Construction, która w ramach 
Radomskiego Centrum Sportu ma 
jeszcze skończyć budowę stadio-
nu przy ul. Struga. Aneks opiewa na 
kwotę blisko 5,5 miliona zł  i dotyczy 
dalszych prac wymaganych przy bu-
dowie stadionu piłkarskiego. Wcze-
śniej 31 grudnia, został podpisany 
aneks terminowy, zgodnie z którym 
stadion ma być gotowy do końca 
2022 roku. Jak zapowiada Zastęp-
ca Prezydenta Radomia Mateusz Ty-
czyński, w sumie dokończenie sta-
dionu ma kosztować w tym roku 
około 30 mln zł. Będą wiec podpisy-
wane kolejne aneksy na kolejne eta-
py prac. Dokładne sumy trudno dziś 
ustalić ze względu na ciągle i dyna-
micznie zmieniające się ceny mate-
riałów i usług na rynku budowlanym.

RED, fot. FB Hala Sportowa  
dla Radomia

Remont ulicy Wolność (na zdję-
ciu) pomiędzy ulicami Reja a Werne-
ra obejmie również zachodnią koń-
cówkę ulicy Warzywnej. Zadanie 
będzie zrealizowane w ramach Ra-
domskiego Programu Dróg Lokal-
nych. W przetargu na wykonawcę 
robót startowały cztery firmy. Najko-
rzystniejszą ofertę złożył Budromost-
-Starachowice, który zaoferował po-
nad 4,74 miliona złotych. Zwycięzca 
będzie miał dziesięć miesięcy na wy-
konanie wszystkich prac. Zakończą 
się one jesienią tego roku.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.  
budowę kanalizacji deszczowej, 

wzmocnienie podłoża, wykonanie 
asfaltowej nawierzchni jezdni oraz 
chodników po obu jej stronach, prze-
budowę oświetlenia ulicznego, a tak-
że urządzenie zieleni. Jezdnia ulicy 
Wolność będzie miała na całej dłu-
gości 6 metrów szerokości, zwężenia 
będą miejscowe. Parkowanie samo-
chodów będzie możliwe w zatokach 
postojowych. Miejsc do pozostawie-
nia aut będzie więcej niż obecnie, 

Wolność bez dziur
Zakończyła się przebudowa ważnej dla przedsiębiorców 
ul. Marii Fołtyn, a niebawem rozpoczyna się remont  
ul. Wolność, stanowiącej przebicie przez centrum miasta  
i dojazd do okolicznych bloków. 

nowe powstaną rdodatkowo niedale-
ko ulic Warzywnej i Wernera.

Co istotne, projekt organizacji ru-
chu w tym rejonie Śródmieścia za-
kłada, iż ulice Wolność, Warzywna, 
Grochowa, Tybla, Czumy, Inżynier-
ska i Rzemieślnicza wejdą w skład 
strefy uspokojonego ruchu Tempo 
30. Wynika to z faktu, że w rejonie 
tym zbudowano  w ostatnich latach 
dużo bloków,a ruch pieszych jeszcze 
wzmaga się  w dni targowe, ze wzglę-
du na pobliskie targowisko. Przy 
ulicy Tybla znajduje się także szko-
ła. Dlatego też trzy przejścia dla pie-
szych na ulicy Wolność (przy skrzy-

żowaniach z ulicami Wernera, Reja i 
Warzywną) zostaną wyniesione, a na 
pozostałym prostym odcinku będą 
dwa nowe progi zwalniające.

Przypomnijmy, że można już jeź-
dzić ul. Marii Fołtyn na Gołębiowie. 
Inwestycja kosztowała ponad 10 mln 
300 tys. zł, z czego 4 mln zł to dotacja 
od Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego. 

RED, fot. AMR

Zainteresowanie radomian 124 
mieszkaniami było ogromne - zgło-
szenia nadesłało aż 1139 zaintereso-
wanych. Tylko część z nich przeszła 
pierwszy etap rekrutacji i wysła-
ła dokumenty do tzw.  weryfikacji 
czynszowej. Weryfikacja zostanie 
zakończona do 15 lutego  i do końca 
miesiąca będzie już znana lista na-
jemców wszystkich mieszkań.

Co istotne, by zamieszkać przy ul. 
Tytoniowej, nie jest potrzebny ani 
wkład własny ani kredyt. Najem-
cy pierwszą umowę podpisują na 
24 miesiące i będzie to najem insty-
tucjonalny. Potem można mieszka-
nie wynajmować dalej lub starać się 
o prawo do jego własności. Średni 
czynsz za mieszkanie wynosi obec-
nie 23,50 zł/m kw. Pozostałe opłaty 
to eksploatacja 5,50 zł/m kw. oraz in-
dywidualne rachunki za wodę, prąd, 
ogrzewanie (każde mieszkanie ma 

Przy ul. Tytoniowej
124 mieszkania
Dwa bloki z rządowego projektu Mieszkanie Plus są 
już gotowe. W drugiej połowie lutego wybrane rodziny 
dowiedzą się, że mogą przygotować się do przeprowadzki. 

własne liczniki). Najemcy mogą się 
ubiegać o dopłaty do czynszu. W Ra-
domiu czteroosobowa rodzina zaj-
mująca mieszkanie o pow. 75,3 mkw. 
może liczyć na 420 zł wsparcia mie-
sięcznie. Dopłaty można pobierać 
przez 15 lat.

Przypomnijmy, że w Radomiu 
przy ul. Tytoniowej, powstały 124 
mieszkania, od 1 do 4-pokojowych, z 
podstawowym wykończeniem „pod 
klucz”. Kawalerki mają ok. 30 mkw., 
2-pokojowe mieszkania od 36 do 
ponad 47 m kw., 3-pokojowe: od 51 
do 65 m kw., a 4-pokojowe:od 66 do 
75 m kw. Autorami projektu dwóch 
7-piętrowych budynków są architek-
ci z EMA Studio, a rolę inwestora za-
stępczego pełni Investcover. Osiedle 
jest położone w sąsiedztwie żłobka, 
przedszkola, sklepów spożywczych i 
przystanku autobusowego. 

RED, fot. AMR
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Historia urzędu Prezydenta Rzecz-
pospolitej liczy sobie już sto lat. 
Czy utworzenie urzędu Prezydenta 
miało duże znaczenie dla naszego 
państwa? 

Rok ważnych rocznic
W grudniu 2022 roku obchodzić będziemy setną rocznicę wyboru pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej. Wcześniej, 2 kwietnia tego roku przypada 25. 
rocznica uchwalenia obecnie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej. O znaczeniu tych wydarzeń rozmawiamy z dr. Adamem Tokarskim,  konsty-
tucjonalistą z Wydziału Prawa i Administracji Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. 

- Bez wątpienia. Jeszcze 
w czasie trwania I woj-
ny światowej, gdy poja-
wiła się szansa na nie-
podległość, rozważano 
przywrócenie monar-
chii. Jednakże już w od-
rodzonej Polsce stało się 
oczywistym, że monar-
chia jest zbyt przestarza-
łą formą rządów. Stąd, 
też zdecydowano się na 
wprowadzenie jedno-
osobowej głowy pań-
stwa, która pochodzi-
łaby z wyboru i pełniła 
swoją funkcje w ramach 
określonej kadencji. Po-
czątkowo spory budzi-
ła nawet nazwa urzę-
du. Ówczesna lewica 
proponowała tradycyj-
ną nazwę „naczelnik 
państwa”, ugrupowa-
nia prawicowo-centro-

we opowiadały się natomiast za 
kosmopolitycznym tytułem „pre-
zydent”.  Spory dotyczyły również 
funkcji głowy państwa. Zwolenni-
cy utworzenia urzędu naczelnika 

państwa opowiadali się jednocze-
śnie za przyznaniem mu szerokich 
kompetencji. Ich oponenci chcieli 
prezydenta pozbawionego istotne-
go wpływu na bieg spraw państwo-
wych. Podejmując próbę określenia 
przyszłego urzędu głowy państwa, 
autorzy projektów ustawy zasadni-
czej sięgali po wzorce francuskie, a 
nawet – co ciekawe - amerykańskie.  

Jak zakończyły się te spory?

- Ostatecznie postanowieniami 
uchwalonej 17 marca 1921 r. Kon-
stytucji zdecydowano się na utwo-
rzenie urzędu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej, który od tej pory miał 
być głową naszego państwa. Jego 
funkcje sprowadzały się głównie do 
czynności reprezentacyjnych i ce-
remonialnych. Pierwszego Prezy-
denta RP wybrano 9 grudnia 1922 
r. Został nim Gabriel  Narutowicz. 

Początki istnienia tego urzędu 
okazały się bardzo trudne… 

- Niestety tak. Prezydent Naruto-
wicz zaledwie tydzień po wybo-

rze zginął w zamachu w warszaw-
skiej Zachęcie. Kolejny prezydent 
– Stanisław Wojciechowski, w wy-
niku przewrotu majowego został 
zmuszony w 1926 r. do rezygnacji 
z urzędu. Trzeci polski prezydent – 
Ignacy Mościcki został we wrześniu 
1939 r. internowany w Rumunii i 
złożył swój urząd, co według mnie 
stanowiło symboliczny koniec II 
Rzeczypospolitej. Urząd Prezyden-
ta Rzeczypospolitej został zlikwi-
dowany na mocy Konstytucji PRL 
z 1952 r., która wzorowana była na 
rozwiązaniach radzieckich. For-
malnie przywrócony został dopiero 
w 1989 r. stając się jednym z symbo-
li rozpoczynającej się transformacji 
ustrojowej. Losy urzędu Prezydenta 
RP zawsze były wyraźnym odzwier-
ciedleniem momentu historyczne-
go, w którym znajdowało się nasze 
państwo. Obecnie mogę stwierdzić, 
że urząd Prezydenta RP na stałe 
wpisał się w ustrój naszego kraju. 
Dowodem jest choćby to, że wybory 
prezydenckie cieszą się wysoką fre-
kwencją wyborców, a losy kolejnych 
polskich prezydentów i ich rodzin 
są przedmiotem nieustannego zain-

teresowania mediów. 

 Kolejną rocznicą przypadającą w 
2022 r. jest 25. rocznica uchwale-
nia Konstytucji RP. Jakie jest zna-
czenie tego aktu prawnego? 

- Ustawa zasadnicza z 1997 r. była 
definitywnym odejściem od roz-
wiązań ustrojowych okresu PRL. 
Konstytucja z 1997 r. określa sze-
reg fundamentalnych zasad na-
szego ustroju. Do najważniejszych 
z nich należą niewątpliwie zasady 
dobra wspólnego, demokratyczne-
go państwa prawnego, a także zasa-
dy zwierzchności narodu i podzia-
łu władz. Konstytucja określa także 
katalog praw i wolności człowieka i 
obywatela. Ustanawia najważniejsze 
organy państwowe i reguluje zasady 
ich wyboru oraz działania. Bez zna-
jomości konstytucyjnych organów 
władzy publicznej oraz ich funk-
cji i kompetencji – moim zdaniem - 
nie jest możliwe pełne zrozumienie 
życia politycznego państwa.  War-
to zatem poznać naszą Konstytucję. 
Szczególnie, że od jej uchwalenia mi-
nęło już prawie ćwierć wieku. 

Sztandarowym radomskim czaso-
pismem kulturalnym był, wydawany 
od 1998 roku przez Miejską Bibliote-
kę Publiczną „Miesięcznik Prowin-
cjonalny”. Jego pomysłodawczynią  i 
redaktorem naczelnym była dyrek-
torka MBP Anna Skubisz-Szyma-
nowska. Czasopismo było tworzone 
siłami tutejszych redaktorów i auto-
rów, a także wspierane przez dzien-
nikarzy i publicystów z południowej 
części województwa mazowieckie-
go. Miesięcznik skupiał się  na spra-
wach miasta i regionu radomskiego 
(historia, kultura, oświata), nie stro-
nił od ponadlokalnej tematyki. Pre-
zentował zarówno sylwetki i teksty 

Kto pisze o mieście i kulturze?
Lokalne drukowane czasopisma były do niedawna dowodem na żywotność i różnorodność środowiska inteligenckiego. W ostatnich latach się to zmie-
niło -  czytelnictwo przeniosło się do internetu, zwłaszcza że koszty druku czynią wydawanie pism nieopłacalnym. Jednak  Radomiu niedawno pojawi-
ły się dwa nowe czasopisma kulturalne, w planach są też periodyki naukowe.  

oraz działalność plastyczną lokal-
nych artystów i ludzi zasłużonych dla 
miejscowej kultury, prowadził dział 
recenzji, a także kronikę wydarzeń 
kulturalnych. Ostatni „Miesięcznik 
Prowincjonalny” ukazał się z nume-
rem 6/ 2016.

W latach 2013-2018 miasto wyda-
wało, poprzez Zespół Naukowy do 
Badań Dziejów Radomia i Miejską 
Bibliotekę Publiczną,  rocznik „Ra-
domskie Studia Humanistyczne”. 
Drukowano tu artykuły naukowe i 
popularnonaukowe z zakresu histo-
rii, archeologii, literaturoznawstwa, 
językoznawstwa, socjologii i dzie-
dzin pokrewnych, dotyczące same-
go Radomia i obszaru historycznej 
Sandomierszczyzny. Pismo przestało 
wychodzić wraz z wygaszeniem Ze-
społu Naukowego do Badań Dziejów 
Radomia, ale możliwe, że zostanie 
przywrócone. Wydawanie roczni-
ka naukowego mogłoby być dobrym 
uzupełnienie pracy Muzeum Historii 
Najnowszej Radomia, które powsta-
ło w 2021 roku w Kamienicy Desku-
rów, jako oddział Ośrodka Kultury i 
Sztuki Resursa Obywatelska.

Dodajmy, że w zeszłym roku wolę 
wydawania czasopisma naukowego 
wyrazili też dyrektorzy Muzeum im. 
J. Malczewskiego. Według zapowie-
dzi pierwszy numer rocznika „Arte 
Fakty” ma się ukazać na początku 
2022 roku.

A tymczasem, z inicjatywy oddol-
nej wychodzą obecnie dwa kultural-
ne czasopisma, zdobywające sobie 
coraz większe grono fanów. Obydwa 
bezpłatne. Od 2018 roku Stowarzy-
szenie Zwykłe Miastotwórczość wy-
daje periodyk „Miastotwórczość”. 
Rzut oka na stopkę redakcyjną prze-
konuje, że trzon redakcji stanowią 
osoby, które w ostatnich latach reda-

gowały „Miesięcznik Prowincjonal-
ny”. Redaktorem naczelnym „Mia-
stotwórczości” jest radomski artysta 
plastyk Stanisław Zbigniew Kamień-
ski. Jest to pismo o kulturze, nie ogra-
niczające się jednak do regionu. Wła-
śnie ukazał się jego czwarty numer. 
Co w środku? Np. wiersze na poże-

gnanie Adama Zagajewskiego, tekst 
krakowskiego malarza Jacka Wal-
tosia o rysowniku Jacku Gaju, gra-
fiki radomskiej artystki Katarzyny 
Pietrzak, tekst Joanny Kleiverdy z 
Holandii o architekturze miejskiej, 
rozważania o muzyce prof. katowic-
kiej Akademii Muzycznej Gabrieli 
Szendzielorz-Jungiewicz, czy wspo-
mnienie o Karolu Laskosiu, dawnym 
dyrektorze IV LO w Radomiu. „Mia-
stotwórczość” jest niezwykle staran-
nie edytowana, a teksty często wy-
magające. 

Zupełnie inny charakter ma „Bun-
kier”- to próba reaktywacji fanzi-
na. Jak na razie udana, bo w ciągu 
dwóch lat ukazało się pięć numerów, 
a twórcy zapowiadają wydanie kolej-
nego już w lutym. Młodszym czytel-
nikom przypominamy – fanziny to 
pisma przygotowywane i wydawane 
poza oficjalnym obiegiem. W Polsce 
zaczęły ukazywać się pod koniec lat 
70., głównie w miastach, w których 
powstały zespoły punkowe, bo też w 
Polsce idea fanzinów była skorelowa-
na z kulturą punk. W latach 80. XX 
wieku fanziny były niezwykle popu-
larne i stały się istotnym nośnikiem 
alternatywnych treści światopoglą-
dowych. To zapomniane dziś zja-
wisko trzeciego obiegu w Radomiu 
postanowili reaktywować związani 
undergroundem muzyk i aktor Mar-
cin Fortuna i pisarz Grzegorz Bar-

tos. Grono współpracowników cią-
gle się rozszerza. „Bunkier” oferuje 
opowieści komiksowe i mini galerie 
obrazów, wiersze i prozę (drukowa-
li tu m.in. Paweł Podlipniak, Amelia 
Pudzianowska, Kate Prozac, Teresa 
Opoka, Monika Chmielewska, Ewa 
Podsiadły-Natorska), oczywiście 
teksty o muzyce i wywiady z muzyka-
mi (np. Active Minds, Kultura Wie-
ku Atomowego, MIR, Sordina Trąb 
Yerycha). Mocną stroną pisma są 
rozmowy, np. z Rafałem Księżykiem 
o latach  90. XX wieku, czy „Opowie-
ści zza kulis” – wywiad z pracowni-
cami radomskiego teatru o mobbin-
gu i molestowaniu.  RED

Konferencja „Życie w wirtualnej 
rzeczywistości – aspekty ekonomicz-
ne, pedagogiczne, psychologiczne i 
prawne”  będzie jednym z najwięk-
szych w ostatnich latach wydarzeń 
naukowych w naszym regionie. 
Świadczy o tym przede wszystkim jej 
prawdziwie międzynarodowy cha-
rakter. Konferencja organizowana 
jest przez Akademię Handlową Nauk 
Stosowanych w Radomiu we współ-
pracy z uczelniami z Litwy, Hiszpa-
nii, Turcji, Ukrainy i Węgier. Komi-
tet Naukowy konferencji stanowią 
uznani naukowcy z kilkunastu euro-
pejskich ośrodków naukowych. 

Wydarzeni spotkało się również 
z dużym zainteresowaniem uczest-
ników. Do udziału  zgłosili się pre-
legenci z Grecji, Hiszpanii, Indii, 
Łotwy, Litwy, Rumunii, Turcji i oczy-

O cyfryzacji w AHNS
W dniach 8-9 kwietnia w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu odbędzie 
się Międzynarodowa Konferencja Naukowa dotycząca funkcjonowania wirtualnej 
rzeczywistości.

wiście z Polski. Tematyka konferencji 
obejmie rozważania dotyczące od-
działywania wirtualnego świata na 
życie człowieka w wymiarze  praw-
nym, cyberbezpieczeństwa oraz za-

pobiegania negatywnym zjawiskom, 
takim jak np. cyberterroryzm czy 
uzależnienia związane z  funkcjono-
waniem w wirtualnej rzeczywistości. 
Dla przedsiębiorców - szczególnie w 
obecnej, pandemicznej rzeczywisto-
ści – niezwykle istotnymi kwestia-
mi omawianymi podczas obrad będą 
zagadnienia związane z wirtualiza-
cją procesów zarządzania. Uczest-
nicy konferencji przedyskutują rów-
nież możliwości wykorzystywania 
wirtualnej rzeczywistości w eduka-
cji. Konferencja będzie zatem świet-
ną okazją do międzynarodowej de-
baty i wymiany doświadczeń  przez 
specjalistów z obszaru ekonomii, in-
formatyki, pedagogiki, psychologii 
i prawa. Sformułowane wnioski po-
służą lepszemu zrozumieniu cyfro-
wego świata.

Wydarzenie będzie miało miej-
sce w siedzibie AHNS w Radomiu 
przy ul. Traugutta 61A. Zaprasza-
ją AHNS, Studencka Organizacja 
Wolontariatu oraz Caritas Diece-
zji Radomskiej. Celem konferencji 
jest stworzenie platformy wymia-
ny poglądów oraz przykładów do-
brych praktyk: psychologicznych, 
pedagogicznych, formacyjnych, 
prawnych, ekonomicznych, ekolo-
gicznych w obszarze wolontaria-
tu o zasięgu lokalnym, ogólnopol-
skim i światowym. Proponowane 
są następujące obszary tematyczne:    
wolontariat – przykłady dobrych 
praktyk lokalnych i światowych, 

Jak pomagać
w naszych czasach
W dniach 20-21 maja odbędzie się X Ogólnopolska 
Konferencji Naukowa „Małe gesty – wielkie czyny, czyli  
o wolontariacie na miarę XXI wieku”.

wolontaryjna i ekonomiczna dzia-
łalność Carita, wolontariat  a eko-
nomia społeczna, wolontariat eko-
logiczny.

Warunkiem udziału w konfe-
rencji jest wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego do dnia 31 mar-
ca. Opublikowanie tekstu konfe-
rencyjnego uzależnione będzie od 
uzyskania pozytywnych opinii re-
cenzentów. Publikacja wydana zo-
stanie w Wydawnictwie Akademii 
Handlowej Nauk  Stosowanych w 
Radomiu, znajdującym się w wyka-
zie wydawnictw publikujących re-
cenzowane monografie naukowe. 
Szczegóły na stronie ahns.pl

Pandemia Covid – 19 wywołała 
wieloaspektowy kryzys, który wykro-
czył poza ramy kryzysu zdrowotnego, 
gospodarczego, czy też społeczno-
-politycznego, a jego implikacje mu-
szą być rozpatrywane wielowymiaro-
wo. Stwierdzenie, że skutki pandemii 
odczuły oraz będą odczuwały przez 
dłuższy czas praktycznie wszyst-
kie sektory polskiej gospodarki, jest 
już dla wszystkich oczywiste. Przez 
ostatnie miesiące słyszeliśmy o upad-
kach wielkich korporacji lub o ryn-
kach, które w efekcie pandemii od-
notowały miliardowe straty podczas 
lockdownu. Nie tak często natomiast 
mówi się o branżach, które nie tylko 

wyszły obronną ręką, a nawet zyskały 
w ciągu ostatnich dwóch lat. Pande-
mia nowego koronawirusa pokazała, 
zarówno uczestnikom rynków, decy-
dentom, jak i ogółowi społeczeństwa, 
że klęski żywiołowe mogą wywołać 
bezpośredni globalny destrukcyjny 
wpływ gospodarczy na niespotyka-
ną dotąd skalę. Dlatego tak ważna jest 
ocena wpływu takich klęsk na gospo-
darkę. Tematyka debaty eksperckiej 
obejmuje istotę przemian społecz-
no – gospodarczych, jakie nastąpi-

Co zrobił Covid?
Debata ekspercka „Konsekwencje społeczno – gospodarcze 
wybuchu pandemii COVID -19” odbędzie się 22 kwietnia 
w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu 
przy ul. Traugutta 61 a.

ły w efekcie wybuchu pandemii ko-
ronawirusa. Omawiane będą takie 
zagadnienia jak wpływ lockdownu 
na sektor małych i średnich przed-
siębiorstw, oddziaływanie pande-
mii na mobilność  międzynarodową, 
koniunkturę gospodarczą i prowa-
dzoną politykę makroekonomiczną, 
praca zdalna a zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi, ale też psychologiczne 
konsekwencje epidemii w przypadku 
dzieci i młodzieży czy priorytety poli-
tyki społecznej państwa. 

W ramach debaty zostaną ogło-
szone wyniki dwóch konkursów na 
najlepszą prezentację multimedial-
ną, skierowanych do uczniów szkół 

średnich, których organizatorem jest 
AHNS w Radomiu: „Zagrożenia i 
społeczne konsekwencje pandemii” 
i „Konsekwencje gospodarcze wybu-
chu pandemii Covid – 19”. 

Debatę organizuje AHNS, Wydział 
Prawa i Administracji, Akademic-
kie Biuro Rachunkowe, Studenckie 
Forum Business Centre Club, Loża 
Radomska Business Centre Club. 
Formularz zgłoszeniowy można 
przesyłać do 10 kwietnia. Szczegóły 
na stronie ahns.pl Fot. Wikipedia
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- Nie jest to kwota ta nie jest osta-
teczna. Trwa jeszcze zbiórka pienię-
dzy w e-skarbonkach, a do 14 lutego 
potrwają również licytacje na Alle-
gro – tłumaczył dzień po finale Bar-
tosz Bednarczyk, szef sztabu radom-
skiej WOŚP.

A dodajmy, że w tym roku wyli-
cytować można było m.in. warsz-
taty kulinarne z finalistą programu 
„Master Chef” Tomaszem Skoblem, 
makietę zamku z 8 tysięcy klocków 
Lego, przejazd samochodem Mase-
rati Ghibli, kolację zawodniczkami 
E. Leclerc Moya Radomka, czy moż-
liwość rozegrania meczu z drużyną 
prezydenta Radomia w nowej hali 
Radomskiego Centrum Sportu.

Celem tegorocznego finału WOŚP 
pod hasłem „Przejrzyj na oczy”,  była 
pomoc oddziałom i poradniom oku-
listyki dziecięcej. Oddziały i pod-
oddziały oraz poradnie okulistyki 
dziecięcej w całej Polsce wymagają 
wyposażenia w nowoczesny sprzęt 

Orkiestra ciągle gra
W tym roku deszcz i porywisty wiatr oraz trwająca pandemia mocno ograniczyły przebieg 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej  Pomocy. Ale i tak 
w samym Radomiu kwestowało około 280 wolontariuszy. Tylko do puszek radomianie wrzucili ponad 260 tys. zł.

okulistyczny.
W Radomiu wprawdzie odwołany 

został koncert zespołów rockowych 
w plenerze, ale 30 stycznia muzyczną 
scenę zorganizowano w  Kamienicy 
Deskurów. Wystąpili podopiecz-
ni Radomskiej Szkoły Rocka, grupa 

Pod Strzechą oraz duet Mistrz i Mał-
gorzata. W  Galerii Słonecznej swoje 
umiejętności zaprezentowała Gmin-
na Orkiestra Dęta ze Starej Błotni-
cy. Stowarzyszenie Radomskie Kla-
syki wraz z Volkswagen Ster Radom 
zaprosiło na wystawę zabytkowych 

lamborghini. Ponad 300 osób wzię-
ło udział w zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie Biegiem Radom bie-
gu charytatywnym w parku im. T. 
Kościuszki. Teatr Powszechny za-
prosił z kolei na otwarte spotkanie z 
aktorami Izabelą Brejtkop, Agniesz-

ką Grębosz oraz Przemysławem Bo-
skiem. Rozmowę prowadziła dyrek-
tor Małgorzata Potocka. Do akcji 
dołączyła także Akademia Handlo-
wa Nauk Stosowanych - Studenc-
kie Koło Naukowe Psychologii zor-
ganizowało zbiórkę w dniach 28-30 
stycznia. 

Na zakończenie 30. finału WOŚP 
w całej Polsce zadeklarowano 136 
mln 282 tys. 325 zł. Ostateczny wy-
nik tegorocznej zbiórki poznamy 30 
marca. Przypomnijmy, że pierwszy 
finał WOŚP zorganizowano 3 stycz-
nia 1993 roku. Tematem tej zbiór-
ki były choroby serca najmłodszych 
pacjentów, a zebrano 3 mln 773 tys.  
443 zł. Kwota ta co roku sukcesyw-
nie rosła, by w 2017 roku przekro-
czyć 100 mln zł. 

„Gazeta Radomska” od początku 
towarzyszyła poczynaniom WOŚP. 
Dziś publikujemy kilka zdjęć z po-
przednich finałów.

RED, fot. archiwum „Gazety 
Radomskiej”

Na jedenastu tablicach rozmiesz-
czonych na terenie radomskich Plant, 
obejrzeć możemy archiwalne zdjęcia 
tej części miasta, osób z nią związa-
nych, a także fabryki i jej produk-
tów. W ramach projektu powstał tak-
że pierwszy w przestrzeni miejskiej 
Radomia audioprzewodnik, przed-
stawiający historię osiedla i Fabryki 
Broni. Aplikację można pobrać, sczy-
tując kod QR z danej tablicy. Dzię-
ki audioprzewodnikowi każdy może 

odbyć historyczny spacer w dogod-
nym dla siebie terminie. Wystarczy 
telefon z dostępem do internetu oraz 
słuchawki. 

 – Radomskie Planty to tak na-
prawdę miasto w mieście. Dzielni-
ca powstała w okresie dwudziesto-
lecia międzywojennego i stała się 
symbolem radomskiego przemysłu. 
Jej rozwojowi towarzyszyła budowa 
m.in. osiedla mieszkaniowego, par-
ku, kasyna, obiektów sportowych czy 
szkoły, czyli wszystkiego co było po-
trzebne pracownikom i kadrze za-
rządzającej – mówił z okazji otwarcia 
szlaku wiceprezydent Radomia Ma-

Planty, czyli o wielkiej historii 
niezwykłego osiedla
Na radomskich Plantach powstała trasa turystyczna, przedstawiająca historię Fabryki Broni i związanego z nim osiedla. Warto przypomnieć,  
że w Radomiu realizowano kiedyś niezwykle ambitny projekt gospodarczo- społeczny. 

teusz Tyczyński.
Rzeczywiście, powstanie w Ra-

domiu dzielnicy przemysłowej było 
przed wojną projektem ambitnym i 
miastotwórczym. Wszystko zaczę-
ło się od budowy Fabryki Broni – tu 
warto zaznaczyć, że Radom znalazł 
się w obrębie ówczesnego Central-
nego Okręgu Przemysłowego – naj-
większego przedsięwzięcia przemy-
słowego II Rzeczpospolitej, który 
miał stanowić cywilizacyjny skok.

W Radomiu prace przy budowie 
Państwowej Wytwórni Broni ru-
szyły w 1923 roku i trwały dwa lata. 
Kierował nimi inżynier Andrzej Do-
wkontt, który został dyrektorem fa-
bryki. W związku z komercjalizacją 
państwowych przedsiębiorstw prze-
mysłowych, w 1927 roku Dowkontta 
zastąpił Kazimierz Ołdakowski, któ-
ry kierował zakładem aż do wybuchu 
II wojny światowej. Dyrektorzy mają 
dziś w mieście swoją ulicę i plac, ale 
też tablicę w opisywanym przez nas 
szlaku. 

W pierwszych latach działalno-
ści radomska fabryka produkowała 

przede wszystkim 
karabinek „Mau-
ser” wz. 98 – pod-
stawowe uzbrojenie 
żołnierza polskiej 
piechoty. Od 1931 r. 
zakład w Radomiu 
stał się jedynym w 
kraju producen-
tem karabinów dla 
Wojska Polskie-
go „Mauser” wz. 
29, zwanych z cza-
sem „radomiaka-
mi”. Produkowa-
no tu również broń 
krótką: rewolwer 
„Nagant” wz. 95 i 
przede wszystkim 
„Vis” kalibru 9 mm, 
zaliczany przez 
specjalistów do naj-
lepszych pistoletów 
w historii wojsko-
wości.

Dodajmy, ze fa-

bryka produkowała także, popularne 
i nagradzane na międzynarodowych 
targach, rowery „Łucznik”, w kilku-
nastu modelach i w tysiącach sztuk. 

Na krótko przed wybuchem woj-
ny w fabryce pracowało około 3 ty-
sięcy osób (Radom miał wtedy 85 
tys. mieszkańców). Zdobycie tu eta-
tu było dla wielu spełnieniem ma-
rzeń – fabryka bardzo dobrze płaciła, 
ale te zapewniała wspaniały „socjal”. 
Po pierwsze – mieszkania. Wraz z fa-
bryką wyrosło funkcjonujące do dziś 
osiedle - mieszkania robotnicze mia-
ły przeciętnie powierzchnię 50 m2, 
bieżącą wodę, kanalizację, energię 
elektryczną – wtedy absolutny luk-
sus. W trosce o higienę i stan zdro-
wia załogi i jej rodzin, utworzono na 
Plantach przychodnię zakładową, 
szpital oraz łaźnię. Dzieci pracow-
ników fabryki mogły uczęszczać do 
specjalnie dla nich uruchomionego 
przedszkola oraz do wybudowanej 
w 1927 roku i najnowocześniejszej 
wtedy szkoły powszechnej. W 1930 
r. w nowo wybudowanym gmachu u 
zbiegu ul. Naruto-
wicza i Kościuszki 
zaczęła funkcjo-
nować Państwo-
wa Średnia Szko-
ła Techniczna – jej 
absolwenci mie-
li tworzyć nowe 
pokolenia kadry 
Fabryki Broni. 
Chętni do nauki 
przyjeżdżali tu z 
całej Polski. 

Od 1931 r. 
Koło Kulturalno-
-Oświatowe Pra-
cowników Fabryki 
Broni w Radomiu 
i organizacje spo-
łeczne działające 
wśród pracowni-
ków zakładu, mo-
gli działać w nowej 
siedzibie - gma-
chu tzw. kasyna robotniczego przy 
ul. Kościuszki. Znalazła się tu sala 
teatralno-kinowa, sala gimnastycz-
na, kilka sal odczytowych, bibliote-
ka, czytelnia i jadalnia. Długo było 
to jedno z najważniejszych centrów 
kultury w Radomiu.

Pracownicy fabryki działali m.in. 
w zakładowej orkiestrze, chórze mę-
skim, zespole mandolinistów, zespo-
le teatralnym, w Polskim Czerwonym 
Krzyżu (skupiali się na organizacji 
kursów ratownictwa), Lidze Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej (uru-
chomili pierwszą w Radomiu stację 
meteorologiczną, propagowali sport 
lotniczy), a ich dzieci – w X Radom-
skiej Drużynie Harcerskiej im. Fran-
ciszka Żwirki i Stanisława Wigury.

Ogromną popularnością cieszył 
się również sport. Za pieniądze wy-
gospodarowane przez pracowni-
ków oraz fundusze dyrekcji fabryki 
zbudowano nawet stadion sportowy 

przy ul. Narutowicza. Było tu boisko 
do piłki nożnej, do koszykówki, kor-
ty tenisowe, strzelnica i basen. Oraz 
tor kolarski, gdzie można było testo-
wać fabryczne „Łuczniki”. Tor, po-
wstały w 1934 r., był jednym z pierw-

szych takich obiektów w kraju. W 
powstałym dzięki tej bazie Klubie 
Sportowym „Broń” z sukcesami roz-
wijano kolarstwo, boks i piłkę noż-

ną. Prawdziwy rozkwit klubu nastą-
pił po wojnie – jego kolarze, Lucjan 
Józefowicz i Stefan Borucz, należe-
li do reprezentacji Polski, a cały ze-
spół kolarski należał do najlepszych 
w kraju. Kolarz Andrzej Michalak re-
prezentował Polskę na olimpiadzie w 
Moskwie. Michał Sawicki (w 1931 r. 
został w łucznictwie pierwszym pol-
skim mistrzem świata) i Lucjan Wy-
szyński zdobywali mistrzostwo Pol-
ski w strzelectwie sportowym. Broń 
była wicemistrzem Polski w tenisie 
ziemnym, a jej zawodnicy - Leszek 
Słomski, Danuta Szmidt-Calińska i 
Danuta Makulska – należeli do re-
prezentacji Polski. Szczytowym osią-
gnięciem Broni było uzyskanie przez 
jej pięściarza Kazimierza Paździora 
mistrzostwa Europy w 1957 roku w 
Pradze i w 1960 roku złotego medalu 
Igrzysk Olimpijskich w Rzymie.

A wracając do nowego szlaku na 
Plantach – są tu również informację 
o tragicznych losach dzielnicy, np. 
dotyczące pięknej kamienicy przy 
ul. Kościuszki (przed wojną był to 
blok inżynierów), która w czasie nie-
mieckiej stała się siedzibą gestapo, a 
od 1945 r. Polaków przesłuchiwali 
tu  funkcjonariusze NKWD i Powia-
towego Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego. 

RED, fot. AMR

Radomska Karta Kulturalna peł-
ni funkcję dotychczasowej karty bi-
bliotecznej, ale umożliwia też ko-
rzystanie ze zniżek w lokalnych 
księgarniach, lokalach i w placów-
kach kultury. Wśród Partnerów 
znalazły się Teatr Powszechny im. 
Jana Kochanowskiego, Mazowiec-
kie Centrum Sztuki Współczesnej 
Elektrownia,  Radomska Orkiestra 
Kameralna, Resursa Obywatelska i 

Karta na stulecie
Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu 7 lutego 
wprowadziła do obiegu Radomską Kartę Kulturalną.  
To pierwszy akcent obchodów stulecia biblioteki. 

Dom Kultury Idalin. Lista partnerów 
będzie cały czas poszerzana i jest do-
stępna na stronie mbpradom.pl. 

Co ciekawe, nowy wzór karty wy-
brali radomianie w plebiscycie prze-
prowadzonym na przełomie 2021 i 
2022 roku. Wzięło w nim udział po-
nad 700 osób. Wzór nowej RKK jest 
inspirowany radomskimi mozaika-
mi. 

Wymiana dotychczasowych kart 
bibliotecznych 
na Radomską 
Kartę Kultural-
ną jest bezpłat-
na. 

Osoby, które 
do tej pory nie 
należały do gro-
na czytelników 
MBP w Rado-
miu, zapłacą za 
wyrobienie no-
wej karty 2 zł.

RED

Pod koniec stycznia została pod-
pisana umowa pomiędzy miastem 
a konsorcjum, którego liderem jest 
firma Vulcan i które prowadzi sys-
tem. Na mocy umowy platforma 
prowadzona będzie przez kolejne 3 
lata i zostanie ulepszona.

System apewnia rodzicom i 
uczniom dostęp do elektronicznego 
dziennika oraz rekrutacji elektro-
nicznej. 

- To również ogromne ułatwienie 
dla dyrektorów szkół, nauczycie-
li, uczniów i ich rodziców oraz cen-
ne narzędzie dla miasta jako organu 
prowadzącego, przede wszystkim 
możliwość szybkiego zbierania da-
nych oświatowych, ich analizowa-
nia i reagowania na wyzwania, jakie 
się pojawiają. To co dla nas ważne w 
nowej umowie, to fakt, że wszystkie 
aplikacje i dane zostaną przeniesio-
ne do chmury dostawcy, co dodat-
kowo usprawni i zabezpieczy funk-
cjonowanie systemu. Tak jak 8 lat 

System będzie lepszy
Zintegrowany System Zarządzania Oświatą okazał się niezwykle przydatny dla radom-
skich uczniów, rodziców i nauczycieli. Będzie działał dalej i zostanie ulepszony. 

temu byliśmy liderem jeśli chodzi o 
wdrożenie systemu, tak teraz rów-
nież jako pierwsi wprowadzamy 
nowe rozwiązania - mówi wicepre-
zydent miasta Katarzyna Kalinow-
ska.

Odświeżona platforma oświa-
towa zacznie działać wiosną. No-

wością będzie m. in. elektroniczny 
podpis pod wnioskami rekrutacyj-
nymi, który umożliwi w pełni zdal-
ne i bezpieczne nabory nie tylko w 
trakcie pandemii, czy szereg roz-
wiązań dla pracowników oświaty, 
np. elektroniczny obieg listy płac, 
kasę zapomogowo-pożyczkową, ob-
sługę świadczeń socjalnych. To tak-
że dodatkowa korzyść dla pracow-
ników oświaty, którym na bieżąco 
udostępniane są informacje o urlo-
pach, wynagrodzeniach czy zmia-
nach prawnych.

Platforma oświatowa w Radomiu 
w obecnym kształcie uruchomiona 
została w 2014 roku. System wdro-
żono w mieście dzięki współpracy z 
głównym dostawcą Vulcan oraz fir-
mami Librus i Wolters Kluwer. Na 
co dzień z systemu korzysta około 
100 tysięcy rodziców i uczniów oraz 
ponad 6 tysięcy pracowników jed-
nostek oświatowych i samorządu.

RED
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Julita Malinowska, urodzona w 
1979 r., ukończyła Akademię Sztuk 
Pięknych w Krakowie, obecnie 
mieszka i pracuje w Warszawie.  W 
2012 roku obroniła tytuł doktora na 
Wydziale Malarstwa ASP w Krako-
wie, studiowała również na Uniwer-
sytecie w Wolverhampton w Wielkiej 
Brytanii i na Wydziale Artystycz-
nym Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie. To stypendyst-
ka Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Miasta Krakowa oraz 
Fundacji Pro Artibus w Finlandii. 
Prezentowała prace na ponad 200 
wystawach indywidualnych, zbio-
rowych i targach sztuki w Polsce i 
za granicą, m.in w Austrii, Belgii, 
Francji, Holandii, Hiszpanii, Korei, 
Niemczech, Stanach Zjednoczonych, 
Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Obec-
nie jej prace można zobaczyć m.in. 
na wystawie „Nowe spojrzenie” w 

Tęsknota za dawną idyllą
Po raz drugi w Radomiu zaprezentuje swoje prace jedna z najciekawszych polskich artystek średniego pokolenia 
Julita Malinowska. Swoją ekspozycję zatytułowała „Tęsknica”. 

Muzeum Narodowym w Gdańsku 
i w nowej odsłonie stałej ekspozycji 
Polskiej Sztuki Współczesnej w Mu-
zeum Narodowym w Poznaniu.

Wystawa „Tęsknica” to dru-
gi pokaz indywidualny Julity Mali-
nowskiej w Radomiu. W 2015 roku 
prezentowała swoje obrazy w nie-
istniejącej już  Galerii 58. W Gale-
rii Łaźnia zaprezentuje spójną, choć 
złożoną z zarówno starszych jak naj-
nowszych prac ekspozycję. RKŚTiG 
Łaźnia cytuje słowa artystki: „Co 
pokazać na wystawie? Spośród se-
tek prac wybrać jeden zestaw 16 ob-
razów. O radomskiej wystawie my-
ślałam od początku 2022 roku. Czas 
nasilonych zachorowań, „nowe-
go ładu”, Blue Monday, stalowego, 
ciemnego nieba nawet w południe. 
Pomimo mojego na ogół optymi-
stycznego charakteru ogarnęła mnie 
„Tęsknica”. Tęsknica - nie tylko jako 

słowiański demon nawiedzający ko-
biety (na tego demona na szczęście 
mam swoje sposoby), ale jako tęsk-
nota za czasami sprzed covid, za bli-
skością, normalnością, poczuciem 
bezpieczeństwa, przewidywalno-
ścią jutra, kontaktami społecznymi. 
Przypomniałam też sobie perspek-
tywę patrzenia na świat sprzed insta-
grama i czasów bycia mamą. Wystar-
czy, że spojrzałam na moje obrazy i 
już tam byłam- one w większości po-
wstały przed 2019. Patrzyłam na nie i 
poczułam, że ten tytuł doskonale pa-
suje do naszych czasów i do moich 
obrazów.  Patrząc na „stare” obra-
zy przez pryzmat DZISIAJ- nowych 
doświadczeń życiowych, obecnych 
zmian i problemów czuję, że nie tyl-
ko nie tracą one na aktualności, ale 
odsłaniają nowe znaczenia. Kiedyś 
słyszałam, że są odbierane jako zapis 
ulotnej chwili. Po części tym są, choć 

nie w prosty, banalny sposób. Każda 
z prac została przeze mnie zakom-
ponowana jak kolaż malarski- do-
kładnie tak jak maleńki obraz „Girls 
just wanna have fun V”, spotkanie 
trzech postaci, w tym bohaterki ob-
razu „Źródła” Ingresa. Dziś -jeszcze 
bardziej niż kiedykolwiek- wydają się 
być zapisem jakiejś tęsknoty. Te ma-
rzenia wydają się być nam wspólne, 
jednostkowe, ale uniwersalne. Ak-
ceptacja siebie w pełni, akceptacja 
odmienności i spokój. I miłość, bli-
skość, „głód skóry”. O takich idyl-
licznych czasach, które być może 
nigdy nie nadejdą zdają się szeptać 
moje obrazy. Nie nadejdą, bo nawet 
gdyby miały nastać, byłaby to tylko 
chwila, przed kolejną zmianą”.

Wernisaż rozpocznie się 18 lutego 
o godz. 18.00 w Galerii Łaźnia przy 
ul. Traugutta.

RED, fot. RKŚTiG Łaźnia

Jubilaci dwaj czyli nauka 
kolejnych pokoleń
Wojciech Stan oraz Andrzej Jasiński mieli w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia swoje 
retrospektywne wystawy i zostali uhonorowani Medalami Prezydenta Miasta Radomia.  Obaj radomianie są mistrzami 
dla kilku pokoleń fotografików i plastyków.

Wojciech Stan (rocznik  1934) to 
radomianin, absolwent Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego i łódzkiej „filmów-
ki”, przez lata był fotoreporterem 
Centralnej Agencji Fotograficznej i 
dokumentował m.in. wielkie inwe-
stycje PRL, życie w miastach, ludzi 
pracy.  Działał w Polsce, Europie, na 
innych kontynentach. W 1978 roku 
wyjechał, wraz z Włodzimierzem 
Puchalskim, do Antarktyki z wypra-
wą organizowaną przez Polską Aka-

demię Nauk. W następnym roku 
uczestniczył w wyprawie „Spitsber-
gen ‚79”. Przez całe życie bardzo ak-
tywny, był m.in. członkiem Związ-
ku Polskich Artystów Fotografików 
,członkiem założycielem Towarzy-
stwa Przyjaciół Rzeźby w Oroń-
sku, współzałożycielem Radomskie-
go Towarzystwa Fotograficznego, 
członkiem Towarzystwa Sztuk Pięk-
nych w Radomiu, inicjatorem cy-
klicznych wystaw Zimowego Salo-
nu Sztuki, autorem i współautorem 
wielu wystaw fotograficznych, indy-
widualnych i zbiorowych w Polsce i 
za granicą. Nauczał fotografii. Jest 
autorem wielu albumów fotograficz-
nych oraz autorem zdjęć do kilku-
dziesięciu publikacji, wielu poświę-
conych Radomiowi (dokumentował 
m.in. modernizacje sieci wodocią-

gowej, czy odbudowę miejskiej elek-
trowni). Dziś oglądanie tych fotogra-
fii jest niezwykle pouczającą podróżą 
w czasie. 

Na grudniowym wernisażu w 70- 
lecie pracy fotografika, Wojciech 
Stan z dumą wspominał swoją pracę 
nad wystawami dotyczącymi obozu 
zagłady na Majdanku (za wieloletnią 
działalność poświęconą byłemu obo-
zowi zagłady Wojciech Stan otrzy-
mał Krzyż Kawalerski Orderu Odro-

dzenia Polski), pielgrzymek do Polski 
Jana Pawła II  oraz ostatnimi albu-
mami, dotyczącymi życia w zako-
nach klauzulowych. 

- Jestem pierwszą osoba, która 
wpuszczono z aparatem za te  mury 
i pozwolono dokumentować zdjęcie 
mnichów i mniszek. Zajęło mi to lata 
starań i zdobywania zaufania. Do-
stać się tam to Mount Everest foto-
reportera. Mój Mount Everest! – mó-
wił. - O planach w moim wieku już 
się raczej nie mówi, w moim wieku 
planuje się raczej na kilka miesięcy, 
a nie na lata do przodu. Chciałbym 
jeszcze w styczniu 2023 roku zająć sie 
przypomnieniem 80 rocznicy pierw-
szych transportów ludzi z Radomia 
do obozu w Majdanku. To będzie też 
zamknięcie jednego z naj ważniej-
szych projektów fotograficznych w 

moim życiu.
Wystawie przygotowanej przez 

kuratora Marcina Kucewicza  towa-
rzyszył starannie wydany album „70 
lat z fotografią”. 

Z kolei w styczniu w MCSW 40 
lat pracy artystycznej i edukacyjnej 
świętował Jan Andrzej Jasiński. Wer-
nisaż był jednocześnie zamykającym 
projekt „Proste znaki”, który arty-
sta prowadził przez… 20 lat, malu-
jąc różne zestawienia trzech i trzech 

figur prostych – trójkąta, koła i kwa-
dratu - z trzema kolorami zasadni-
czymi i trzema pochodnymi w sta-
łym układzie.

- Ideą było stworzenie bogatej róż-
norodności interpretacji mentalnych 
i formalnych. Każda z prac podejmo-
wała ten sam temat, ale każda była 
inna. Chciałem przekazać wszyst-
kim odbiorcom i swoim uczniom: 
nawet na temat zwykłej nogi od sto-
łu można namalować 10 obrazów, 
każdy zupełnie inny i każdy bardzo 
dobry. Jestem przekonany, że satys-
fakcji twórczej można szukać w dzia-
łaniach na bardzo skromnym ob-
szarze formalnym. Wystarczy czuć i 
myśleć - mówił artysta.

Jan Andrzej Jasiński (rocznik 
1952) ukończył Wydział Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu Mikołaja Koper-

nika w Toruniu. Tworzy w zakresie 
malarstwa, rysunku, ilustracji, sce-
nografii, grafiki reklamowej, insta-
lacji i performansu. Czynnie działa 
w Związku Polskich Artystów Plasty-
ków. Spełniał się w działalności ani-
matorskiej –prowadził autorskie ga-
lerie, organizował wystawy, projekty 
i plenery dla młodzieży (np. w latach 
80 XX wieku „Szkolne Witryny Pla-
styczne” w SDH „Sezam”). W latach 
90 XX wieku pod hasłem „Ćwiczenia 

wyzwalające dla mieszkańców mia-
sta Radomia” wprowadził do mia-
sta  happeningi, performansy, nową 
fotografię. Uczył w Młodzieżowym 
Domu Kultury, na Politechnice Ra-
domskiej w Zespole Szkół Plastycz-
nych. 

- Jest pan zapisany na kartach hi-
storii naszego miasta nie tylko jako 
świetny artysta, ale również jako 
pedagog. Spod pana skrzydeł wy-
chodziły kolejne pokolenia adeptów 
sztuki, co jest nie do przecenienia. 
Życzę panu, żeby dalej podążał pan 
drogą artysty  zgodnie ze swoimi za-
mierzeniami i planami. I zdowia, bo 
zdrowie dzisiaj ma szczególny wy-
miar  - mówila wiceprezydent Kata-
rzyna Kalinowska, wręczając arty-
ście medal herbowy miasta.

RED, fot. AMR

Na jakie spektakle zaprasza dziś 
teatr, oprócz stałych hitów, jak ko-
mediowe „Pomoc domowa”, „Seks 
dla opornych” czy „Daszeńki” dla 
dzieci” i „Chłopców z Placu Broni” 
dla młodzieży? Jedną z ostatnich 
premier jest „Wstyd” pochodzące-
go z Radomia i cenionego drama-
turga Marka Modzelewskiego. To 
kameralny koncert na czterech ak-
torów - na zapleczu sali weselnej, 
gdzie miało odbyć się przyjęcie, spo-
tykają się  rodzice niedoszłych mał-
żonków. Jedno z narzeczonych rezy-
gnuje bowiem ze ślubu w ostatniej 
chwili, tuż przed uroczystością. Po 
prostu wstyd… Rodzice młodych 
zaczynają rozmowę od wzajemnych 
przeprosin, ale z czasem napięcie, 
emocje i pretensje wychodzą na ze-
wnątrz i prowadzą do nieuniknio-
nej konfrontacji i konfliktu, który 
czasem wymyka się spod kontroli. 
Spektakl pełen emocji w reżyserii 

Co słychać na scenie?
Radomski Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego powoli wychodzi z dwuletniej smuty, jaką zafundowała pandemia. 
Ostatnie premiery, pomimo swoich wad, starają się być niesztampowe, przełamywać przyzwyczajenia widza. 

Błażeja Peszka.
Również pod koniec zeszłego 

roku premierę miała uwspółcze-
śniona adaptacja sztuki Maksy-
ma Gorkiego „Ostatni”. Podjął się 
jej rosyjski reżyser Anton Malikov. 
To niezwykle poważny, naładowa-
ny emocjami dramat o trudnych re-
lacjach, rodzinnych tajemnicach i 
spojrzeniu w głąb siebie. Spektakl, 
który widza nie oszczędza. Reżyser 
stara się rozhuśtane emocje wypre-
parować na tle nowoczesnej sceno-
grafii,  z użyciem szkła i pokazów 
video - widać tu duży wpływ te-
atralnej szkoły Krzysztofa Warli-
kowskiego.  

W sylwestrową noc teatr wystar-
tował ze spektaklem „Koniec świa-
ta będzie śmieszny”. Tekst Marci-
na Kąckiego wyreżyserowała Aneta 
Groszyńska. To… komedia krymi-
nalna s-f: ekscentryczny miliarder 
zaprasza na wielki bankiet grupę 

bogaczy , polityków, artystów, by 
podjąć temat ocalenia ludzkości w 
obliczu nadchodzącej Wielkiej Ka-

tastrofy. Okazuje się jednak, że go-
ście zainteresowani są głównie oca-
leniem siebie, a debata zamienia się 
w pijackie żarty i intrygi. Dużo w 
tym spektaklu odniesień do współ-
czesnego świat i dużo przekleństw. 

I wreszcie ostatnia, styczniowa 
premiera: „Duchy Conan Doyle-
’a”, w reżyserii Pawła Świątka, we-
dług scenariusza Mateusza Pakuły. 
Również komediowy spektakl, ale 
również komediowy przewrotnie. 
Pokazuje spotkanie słynnego ma-
gika Harry’ego Houdiniego i pisa-
rza Arthura Conan Doyle’a w 1923 
roku w Nowym Jorku. Spotkanie, 
z żonami obu sław, co tu niezwykle 
istotne, przeradza się w rozważania 
przy alkoholu na temat nieśmiertel-
ności, poszukiwania duchowości, 
szukania jej w magii, wierze w życie 
pozagrobowe. I na temat hochszta-
plerów… Kameralny i oryginalny 
spektakl. RED, fot. AMR

Za nami już koncert śpiewają-
cej multiinstrumentalistki Zuzanny 
(w 2020 roku zadebitowłą świetnie 
przyjętym albumem „Dzień dobry”) 
, której towarzyszyła skrzypaczka 
Dorota „Sowa” Kuziela.

A już 19 lutego MOK zaprasza 
na Freestyle Jam session z Radom-
skim Kolektywem. Tym razem mo-
tywem przewodnim będą hip-ho-
powe brzmienia i kultura hip-hop, 
której nieodłącznymi elementami 
są DJ-ing, rap, graffiti oraz b-boy-
ing. Imprezę rozkręcą Lazy1 oraz DJ 
Beezee. 

25 lutego przy ul Parkowej kon-
cert grupy T/Aboret, czyli projekt 
grupy muzyków, którzy wywodząc 
się z różnych muzycznych światów, 
wyrażają siebie w ethno-jazzowych 
kompozycjach, improwizacjach i 
rytmicznych wariacjach. Teksty w 
utworach zespołu to język współ-
czesny, miejski, ale przesiąknięty 
wspólną wrażliwością. Cztery osoby 
zagra na trzynastu instrumentach.

RED

70 lat
w mundurze
30 stycznia Orkiestra 
Wojskowa w Radomiu 
świętowała swoje 
siedemdziesiąte urodziny.

Podczas jubileuszowego koncer-
tu w Zespole Szkół Muzycznych or-
kiestra pokazała swoje możliwości 
– zagrała utwory wielkich mistrzów 
muzyki klasycznej i popularne arie 
operowe, ale również  takie piosenki 
jak „Jesteś lekiem na całe zło”, „Za-
cznij od Bacha”, czy muzykę z musi-
calu „Piloci”.

Orkiestra Wojskowa w Rado-
miu jest pododdziałem artystycz-
nym Wojska Polskiego. Powstała w 
1952 r. przy Oficerskiej Szkole Lot-
niczej nr 5 w Radomiu, jej założycie-
lem i pierwszym kapelmistrzem był 
major Helmut Golcz. Od 2019 roku 
kapelmistrzem orkiestry jest kapi-
tan Łukasz Kukulski. Zespół tworzy 
obecnie 25 osób, w większości są to 
absolwenci akademii muzycznych i 
szkół muzycznych z całego kraju.

Orkiestra uświetnia uroczysto-
ści państwowe, wojskowe i religij-
ne, bierze udział w defiladach woj-
skowych, paradach i pokazach 
musztry paradnej. Wykonuje utwo-
ry marszowe, koncertowe, trans-
krypcje muzyki symfonicznej, stan-
dardy muzyki rozrywkowej, a także 
kompozycje o tematyce religijno – 
patriotycznej.  Z sukcesami uczest-
niczy w wielu przeglądach i festiwa-
lach. W 2021 roku w Ogólnopolskim 
Konkursie Orkiestr Wojskowych, 
Solistów i Kameralistów w Świera-
dowie Zdroju zespół zdobył Grand 
Prix oraz pierwsze miejsca za wy-
konanie koncertu estradowego i za 
wykonanie musztry paradnej.

RED

Muzycznie w 
Amfiteatrze
W Miejskim Ośrodku 
Kultury Amfiteatr w lutym  
muzyczna różnorodność.

Robert Wiraszka  to znany ra-
domski lekarz onkolog, kawaler 
maltański, członek Rady Fundacji 
Aniołów Miłosierdzia, współtwór-
ca Bractwa Dobrej Śmierci. A jedno-
cześnie regionalista, redaktor „Ra-
domskiego Rocznika Lekarskiego”, 
człowiek który postanowił utrwalić 
dla potomnych historię radomskie-
go lecznictwa. W 2020 roku odby-
ła się premiera jego książki „Szpital 
św. Kazimierza w Radomiu (1829-
1968)”. A pod koniec stycznia tego 
roku w RKŚTiG Łaźnia odbyła się 
promocja kolejnej publikacji doktora: 
„Dzieje stacjonarnej opieki medycz-
nej w Radomiu 1792-1945”.  Wyda-
ła ją Delegatura Radomska Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Warszawie im. 
prof. Jana Nielubowicza. 

Dr hab. n. med. Jerzy Reymond tak 
pisze w recenzji: „Książka w sposób 
kompleksowy omawia temat rozwoju 
szpitalnictwa radomskiego. Umiejęt-
nie wykorzystana baza źródłowa za-
wierająca dokumenty z niewykorzy-
stywanych dotychczas archiwaliów 
pozwoliła badaczowi na szerokie 
omówienie tytułowej problematyki”.

RED

Sting - klasyk
Radomska Orkiestra Kame-
ralna łamie stereotypy i w 
lutym zaprasza na koncert 
utworów… Stinga.

Koncert „Tribute to Sting” to pro-
jekt Małgorzaty Markiewicz, woka-
listki, flecistki jazzowej, w którym ar-
tystka składa muzyczny hołd twórcy 
światowych przebojów. W koncer-
cie można będzie usłyszeć najbar-
dziej znane utwory Stinga, w tym 
„Englishman In New York”, „Brand 
New Day”, „Shape Of My Heart”, 
jak również mniej znane kompozy-
cje, z czasów, kiedy Sting występował 
w zespole The Police. Piosenkarce 
podczas koncertu towarzyszyć bę-
dzie Radomska Orkiestra Kameralna 
oraz znani muzycy polskiej sceny jaz-
zowej i alternatywnej: Marcin Albert 
Steczkowski (kornet, efekty), Igor 
Wiśniewski (gitara), Maciej Szczy-
ciński (kontrabas), Cezary Konrad 
(perkusja). 

Radomska Orkiestra Kameralna 
zaplanowała już wiosnę. W marcu 
zagra ze znanym pianistą Michałem 
Drewnowskim i świetnym wiolon-
czelistą Michałem Balasem (w pro-
gramie m. in. W. Kilar – II Koncert 
fortepianowy, A. Rodin – „After re-
ading Lovecraft’s”), w kwietniu z 
combo jazzowym (usłyszymy m.in. 
autorskie kompozycje Michała Za-
borskiego), a w maju  z wybitnym 
wiolonczelistą François Ragot (usły-
szymy m. in. „Elegię” G. Faure). Se-
zon ROK zakończy w czerwcu kon-
certem chopinowskim, z pianistą  
Takashi Yamamoto w roli solisty.

RED

Lekarz,
ale też pisarz
Robert Wiraszka wydał 
właśnie kolejną książkę 
dotyczącą radomskiego 
lecznictwa.
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Wczoraj i dziś

Spółdzielczy Dom Handlowy „Se-
zam” przy  Żeromskiego 42 został 
oddany do użytku w kwietniu 1966 
roku. Co ciekawe działka, na której 
stanął obiekt, od zakończenia II woj-
ny światowej  była wykorzystywany 
jako kino plenerowe – filmy wysiedla-
no wtedy  na ślepej ścianie kamienicy 
przy ulicy Moniuszki.

Zleceniodawcą budowy trzykon-
dygnacyjnego budynku handlowego 
była Powszechna Spółdzielnia Spo-
żywców „Społem” w Radomiu. Tu 
warto słów kilka poświęć spółdziel-
ni. W 1869 roku zostały założone 
pierwsze stowarzyszenia spożywcze: 
„Merkury” w Warszawie, „Zgoda” 
w Płocku i „Oszczędność” w Rado-
miu. Pierwszy sklep należący do sto-
warzyszenia „Oszczędność” mieścił 
się w domu radomianina Michalskie-
go (późniejszy sklep „Kasia” przy ul. 
Żeromskiego 4). Pomysłodawcą na-
zwy ogólnej dla wszystkich (powsta-
jących również później w innych 
miastach) był Stefan Żeromski, który 
nazwą „Społem” zatytułował pierw-
szy dwutygodnik propagujący ideę 
spółdzielczości, wydany w 1906 r. 
Spółdzielnia radomska wielokrotnie 
ulegała przekształceniom. Od 1983 
roku działała pod nazwą „Społem” 
Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
w Radomiu, a w 2019 roku spółdziel-
nia uległa przekształceniu w spółkę z 

Spółdzielczy Dom Handlowy
Radomianie od lat mówią o nim po prostu „Sezam”. Kiedyś był symbolem unowocześniającego się miasta, dziś straszy reklamami.  

ograniczoną odpowiedzialnością pod 
nazwą Społem Radom..

W Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej PSS „Społem” wybudowała sze-
reg wielkich modernistycznych do-
mów towarowych. Jednym z nich był 
SDH „Sezam” w Radomiu.Obiekt za-
projektował Grzegorz Bauer, wnę-
trza - Maciej Paterkowski. Jak na owe 
czasy budynek był bardzo nowocze-
sny – miał przeszkloną elewację, a 
przedłużenie jednej ze ścian obiektu 
zaopatrzono w dekorację w postaci 
geometrycznych klocków piaskowca 
z motywem trójkątów. Przed budyn-

kiem powstał niewielki plac. Do dzi-
siaj budowla zachowała oryginalną 
urodę i mogłaby być ozdobą ul. Że-
romskiego – niestety nie jest łatwo ją 
dostrzec, bo zazwyczaj jest przysło-
nięta wielkoformatowymi reklama-
mi. A zakazu reklam wprowadzić nie 
może ani konserwator zabytków (bu-
dynek nie jest zabytkiem), ani miasto 
(brakuje uchwały krajobrazowej). 

Od otwarcia aż do 2018 roku na 
parterze budynku od strony ul. Mo-
niuszki mieścił się bar mleczny „Se-
zam”. Potem jego miejsce zajął bar 
„Bolek i Lolek”, dziś jest tu tajska re-

 Fot. Retropedia Radomia  Fot. AMR

stauracja. Powierzchnie handlowe 
pierwszego i drugiego piętra budynku 
zdominowało dziś chińskie centrum. 
Starsi radomianie pamiętają, że nie-
gdyś sklep ten był bardzo popularny, 
sprzedawano tu zarówno konfekcję, 
jak i buty, AGD, a nawet… winylowe 
płyty. Zawsze można było tam też do-
robić klucze. 

Co rzuca się w oczy, porównując 
stare i nowe fotografie „Sezamu” to 
fakt, że w latach PRL-u ścisłe centrum 
miasta tętniło życiem. Ulicą Moniusz-
ki i Żeromskiego kursowały taksówki 
i autobusy, a na deptaku, choć nie był 

wtedy deptakiem, ludzi było pełno…
O zamianie odcinka ulicy Żerom-

skiego w deptak na poważnie zaczęto 
rozmawiać dopiero około 1974 roku. 
Wstępnie ustalono, że z odcinka po-
między ul. Traugutta i Niedziałkow-
skiego znikną tylko samochody oso-
bowe, a autobusy nadal będą tędy 
przewozić pasażerów. Jednak kolejne 
linie autobusowe zaczęły znikać stąd 
już od 1975 roku. W 1983 roku  wy-
cofano ostatnie autobusy z ciągu ulic 
Marchlewskiego (dziś Focha) i No-
wotki (dziś Piłsudskiego) oraz z placu 
Konstytucji. AKA 

Pod koniec zeszłego roku Mu-
zeum im. J. Malczewskiego wydało 
niezwykły katalog „Kolekcja rodzi-
ny Pinno”. Była też okazja do otwar-
cia  ekspozycji projektów tzw. willi 
spiętrzonych, autorstwa urodzonego 
w Radomiu architekta Andrzeja Pin-
no. Podczas wernisażu żona profeso-
ra Barbara Michejda-Pinno została 
odznaczona medalem Pro Masovia 
– za wybitne zasługi oraz całokształt 
działalności na rzecz woj. Mazowiec-
kiego. 

Skąd taka atencja dla rodziny Pin-
no? W latach 2000-2006 prof. An-
drzeja Pinno przekazał na rzecz mu-
zeum niezwykły dar - bogatą kolekcję 
przedmiotów i pamiątek rodzinnych, 
pochodzących głównie z reprezenta-
cyjnej kamienicy Karschów przy pl. 
Konstytucji 3 Maja, zamieszkiwanej 
przez kilka pokoleń spokrewnionych 
ze sobą rodzin Karschów, Łagodziń-
skich i Pinno. W kolekcji znalazły się 
zarówno dzieła sztuki, wyroby rze-
miosła artystycznego i przemysło-
we z XIX i XX wieku, jak i wiele pa-
miątek i przedmiotów osobistych. Na 
początku było to około 700 przed-
miotów - obrazy, meble, porcelana, 
srebra, biżuteria, zabawki, stroje, 
wyposażenie mieszczańskiego salo-

Zasługi rodziny Pinno
Rzadki to przypadek, że niezwykle zasłużona dla jakiegoś miasta rodzina, przekazuje jeszcze na rzecz miejscowego muzeum część swojego majątku, by 
stworzyć bogatą kolekcję i świetną lekcję historii. A tak właśnie jest  z rodziną Pinno.

nu, gabinetu, jadalni, ale także poko-
ju czy kuchni. Pierwszą wystawę sta-

łą z kolekcji rodziny Pinno otwarto w 
muzeum w 2004 roku. Od tego czasu 
poszerzyła się ona do 1150 obiektów.

- Utworzenie kolekcji nie byłoby 
możliwe bez udziału żony Andrzeja 
Pinno Barbary, która uczestniczyła 
we wszystkich działaniach związa-
nych z przygotowaniem tego zbioru 
do przekazania na rzecz muzeum. 
Przy jej zaangażowaniu i wkładzie 
pracy w przygotowanie merytorycz-

ne i redakcyjne mógł też powstać 
katalog kolekcji. To pierwszy w mu-
zealnictwie polskim katalog tak 
wszechstronnie opracowany i opisu-
jący tak bogaty i bardzo różnorodny 
zbiór – mówił dyrektor Muzeum Le-
szek Ruszczyk.

Autorki katalogu – Elżbieta Kwie-
cień, Iwona Micke i Katarzyna Wro-
na - opisują  każdy z przedmiotów 
kolekcji. Są tu również wspomnie-
nia samego darczyńcy oraz drzewo 
genealogiczne Karschów, Łagodziń-
skich i Pinno. 

Andrzej Pinno urodził się w 1927 
roku i dzieciństwo spędził w wielkiej 
kamienicy przy obecnym pl. Kon-
stytucji 3 Maja, który wybudował 
jego pradziad Teodor Karsch, i gdzie 
mieściła się apteka jego dziada Felik-
sa Łagodzińskiego. Ukończył studia 
na Wydziale Architektury Politech-
niki Warszawskiej oraz na Wydzia-
le Architektury Wnętrz Akademii 
Sztuk Pięknych. Tworzył projekty 
architektoniczne wnętrz w Polsce i 
od 1964 w Stanach Zjednoczonych. 
Po opuszczeniu Polski studiował na 
Wydziale Urbanistyki na Uniwersy-
tecie Harvarda w Cambridge, gdzie 
później był wykładowcą. Pod koniec 
życia był profesorem Uniwersyte-

tu Teksańskiego w Arlington. Zmarł 
w 2006 roku. Jego ojciec Alfons Pin-
no studiował na politechnice w Niż-
nym Nowogrodzie i osiadł w Rado-
miu, gdzie pracował jako architekt 
- zaprojektował m. in. gmach sejmi-
ku (obecnie Urząd Stanu Cywilnego) 
oraz dworek w Wacynie. Był dyrek-
torem zespołu szkół budowlanych, 
działaczem spo-
łecznym i bada-
czem historii mia-
sta. Nadzorował 
prace archeolo-
giczne i renowacyj-
ne zabytków Ra-
domia. Co ważne, 
był inicjatorem po-
wstania Muzeum 
K r a joz n awc z e-
go Ziemi Radom-
skiej, późniejszego 
Muzeum im. Jac-
ka Malczewskie-
go, gdzie przekazał 
część posiadanej kolekcji obrazów. 
Zmarł w 1976 roku, spoczywa na ra-
domskim cmentarzu ewangelickim.

Jeszcze w 2006 Andrzej Pinno pi-
sał: „Będąc spadkobiercą majątku 
rodzinnego czułem się kontynuato-
rem społecznych postaw, jakie moja 

rodzina reprezentowała. Intencją 
moją było nie tylko uratowanie od 
rozproszenia pozostałego mienia 
rodzinnego i wzbogacenie mienia 
społecznego, ale przede wszystkim 
przedstawienie przyszłym pokole-
niom autentycznego fragmentu ob-
razu życia i kultury mieszczańskiej 
w Polsce przełomu XIX i XX wieku 

wraz z ukazaniem roli rodzin miesz-
czańskich przybyłych z innych kra-
jów w tworzeniu majątku narodowe-
go i procesu ich wrastania w kulturę 
polską”. 

AKA, fot. katalog  
„Kolekcja rodziny Pinno”


