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Uratują 
nas buki i 
kasztanowce

O radomskim 
czerwcu 
wolności

 STRONA 12

Sezon  
z dobrym 
finałem

Na wiosnę tego roku gotowe były 
już  droga startowa, drogi kołowa-
nia i płyty postojowe, a w termina-
lu trwały prace wykończeniowe. W 
czerwcu odbywały się testy syste-
mów energetycznych, klimatyza-
cji czy oświetlenia oraz procedur, 
m. in. obsługi podróżnych i działa-
nia służb lotniska. Od strony ul. Lu-
belskiej trwają prace przy budowie 
parkingów, przystanków autobuso-
wych i dróg dojazdowych do termi-
nala. Przedstawiciele Przedsiębior-
stwa Państwowego Porty Lotnicze 
PPL zapewniają, że pierwsze samo-
loty z Portu Lotniczego Warszawa-
-Radom im. Bohaterów Radomskie-

Przesiadka na lotnisko
Cywilny port lotniczy w Radomiu właściwie jest już gotowy, a loty z niego - realne na wiosnę przyszłego roku. Dużo później zostanie oddany do użytku 
ważny węzeł przesiadkowy na radomskie lotnisko. 

go Czerwca 1976 odlecą na wiosnę 
2023 roku.

Wiceprezes PPL Paweł Siennic-
ki zakomunikował mediom, że lot-
nisko w Radomiu będzie najnowo-
cześniejszym tego typu obiektem w 
Polsce,  a sam terminal stanie się lo-
kalną atrakcją dzięki umiejscowie-
ni tu strefy rozrywkowo-eduka-
cyjnej oraz udogodnień dla rodzin  
z dziećmi.

„Naszą ambicją jest, aby z lotniska 
z Radomia podróżowało się wygod-
nie i w atrakcyjnych cenach. Nasz 
port będzie nie tylko punktem star-
tu wakacyjnych podróży, ale także 
miejscem spędzania wolnego czasu” 

- podkreślił.
Już pod koniec zeszłego roku PPL 

podpisało list intencyjny z biurem 
podróży Coral Travel, które w przy-
szłości ma oferować wyloty z Ra-
domia. Trwają też rozmowy z prze-
woźnikami, operującymi obecnie 
z lotniska w Warszawie, takimi jak 
LOT, Emirates, Lufthansa, Air Fran-
ce. Lotnisko w Radomiu ma być por-
tem komplementarnym dla Okęcia, 
ponieważ przepustowość warszaw-
skiego portu jest na wyczerpaniu. W 
zakresie lotów czarterowych i nisko-
kosztowych Radom będzie musiał 
konkurować z Modlinem – lotnisko 
to jest jednak zadłużone i wymaga 

dużych nakładów finansowych. 
Tymczasem 21 czerwca Miejski 

Zarząd Dróg i Komunikacji w Rado-
miu ogłosił przetarg na przebudowę 
wiaduktu w ulicy Żeromskiego. 

– To niezwykle ważna inwestycja. 
Nowy obiekt ma obsłużyć zarówno 
mieszkańcom, jak i pasażerom, któ-
rzy na radomskie lotnisko przylecą, 
czy też będą chcieli z niego odlecieć. 
Warto podkreślić, że jest to inwe-
stycja prowadzona wspólnie z PKP 
PLK, ponieważ wiadukt będzie zin-
tegrowany z przystankiem kolejo-
wym umiejscowionym pod nim. Jest 
to jeden przetarg, ale tak naprawdę 
na dwa zadania. My budujemy wia-

dukt, płacimy za schody ruchome i 
windy, natomiast kolejarze płacą za 
wybudowanie peronu – tłumaczy 
Mateusz Tyczyński, zastępca prezy-
denta Radomia.

Planowany termin otwarcia ofert 
to 2 sierpnia, a na wykonanie wy-
konanie wszystkich prac zwycięz-
ca przetargu będzie miał 24 miesią-
ce od dnia podpisania umowy. To 
oznacza, że węzeł przesiadkowy dla 
osób przyjeżdżających pociągiem do 
Radomia i chcących szybko dostać 
się na lotnisko, powinien być goto-
wy jesienią 2024 roku, a więc półto-
ra roku po otwarciu lotniska. Skąd 
ta rozbieżność? Władze miasta tłu-
maczą, że bardzo długo trwały usta-
lenia z PKP PLK i pozyskiwanie pie-
niędzy. A na przebudowę wiaduktu 
miasto pozyskało 65 mln zł z Pol-
skiego Ładu oraz 30 mln zł z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych.

Nowy wiadukt będzie miał po dwa 
pasy ruchu w każdym kierunku oraz 
po jednym buspasie. Po obu jego 
stronach znajdzie się też ciąg pieszo-
-rowerowy. Na szczycie wiaduktu 
zostaną ustawione dwa przystanki 
komunikacji miejskiej, które zagwa-
rantują podróżnym możliwość do-
tarcia autobusem w pobliże portu 
lotniczego i z powrotem. 

RED, fot. AMR

SŁONECZNEG0 
I BEZPIECZNEGO 

LATA życzy 
Akademia Handlowa  
Nauk Stosowanych  

w Radomiu

Pierwsze takie pożegnanie
Po raz pierwszy Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zakończyła rok 
akademicki. Choć sama uczelnia funkcjonuje już 24 lata…

Przypomnijmy: w 1998 roku po-
wołano w Radomiu Wyższą Szko-
łę Ekonomii Stosowanej i Handlu 
Zagranicznego, która potem długo 
funkcjonowała jako Wyższa Szkoła 
Handlowa w Radomiu. W grudniu 
2021 roku Minister Edukacji i Na-
uki nadał WSH status akademii, co 
nie tylko podnosi prestiż uczelni, ale 
również potwierdza wysoki poziom 
kadry dydaktycznej i jakości kształ-
cenia. To pierwsza akademia w re-
gionie. Oferta dydaktyczna AHNS 
jest bogata: uczelnia kształci  studen-
tów na 10 kierunkach.

   Dokończenie na str. 6



2 Nr 81 • l ip iec 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 maju

Wypracowany w dużym upale, ale z satysfakcją oddajemy w Pań-
stwa ręce kolejny numer „Gazety Radomskiej”. O upałach piszemy 
nie bez kozery, bo z roku na rok widać coraz wyraźniej, że zwłasz-
cza w mieście zmiany klimatyczne stają się poważnym społecznym 
problemem. W niniejszym wydaniu nie zapominamy też o radom-
skich inwestycjach, które są szansą na rozwój miasta, ani o regionie, 
w którym wiele się przecież dzieje. 
W tym numerze dużo o kulturze, ale też w Radomiu czerwiec i dwa 
kolejne tygodnie lata dają dużo powodów, żeby właśnie o kulturze 
mówić, o tym jak ważna jest w budowaniu nie tylko lokalnej toż-
samości i poglądów na otaczający nas świat. Który najwyraźniej 
bardzo przyspieszył. Albo jak twierdzą niektórzy – zwariował. Na 
wakacyjne miesiące życzymy więc Państwu spokoju, refleksji i od-
poczynku. 

Redakcja

Rowerowo, 
przygodowo
W dniach 10-12 czerwca w Radomiu 
odbył się ultramaraton rowerowy Ma-

zowiecki Gravel. Jak zapowiadali or-
ganizatorzy, to największe wydarzenie 
kolarsko-przygodowe w regionie, gro-
madzące pasjonatów turystyki i spor-
tów rowerowych. W tym roku Gravel 
trafił do południowych i zachodnich 
części Mazowsza. Start i meta były 
zlokalizowane w Radomiu.
- To dla nas ważne wydarzenie. Po raz 
pierwszy Radom jest tak mocno eks-
ponowany przy okazji tego maratonu. 
Z jednej strony to okazja do odkrywa-
nia piękna naszego regionu, a jedno-
cześnie jest to promocja aktywności 
i zdrowego stylu życia -mówił prezy-
dent Radosław Witkowski. 
Uczestnicy Mazowieckiego Gravelu 
pokonali trasy o dwóch alternatyw-
nych długościach:  500- kilometrową 
przez Puszczę Kozienicką, Warkę, 
Warszawę, Modlin, Czerwińsk nad Wi-
słą, Płock i Puszczę Bolimowską oraz 
200 –kilometrową z Puszczy Kozienic-
kiej i Warki przez Grójec i Mogielnicę 
do Radomia. W ultramaratonie wzięło 
udział 500 osób. Poza długimi dystan-
sami można było też wziąć udział w 
rajdzie Gravel Folks - trasa miała dłu-
gość 120 km, a startujący pojechali 
z Radomia do najciekawszych miejsc 
Puszczy Kozienickiej oraz nad Wisłę, 
po czym wrócili na metę w MOSiR-Ra-
dom. Partnerami imprezy byli: Gmina 
Miasta Radomia, Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowieckiego 
oraz Mazowiecka Regionalna Organi-
zacja Turystyczna.

Program dla 
płodności
Również w ramach tegorocznego Bu-
dżetu Obywatelskiego, Radom przy-
stąpił do realizacji programu leczenia 
niepłodności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego. Prezydent miasta 
ogłosił konkurs ofert na wybór reali-
zatora programu polityki zdrowotnej 
pn. „In vitro dla Radomia”.  Na jego 
realizację w budżecie miasta jest za-
planowana w tym roku kwota 600 tys. 
zł. Magistrat szacuje, że w tym roku 
z bezpłatnego leczenia metodą in vitro 
będzie mogło skorzystać około 50 par.  
Zgodnie z założeniami programu jego 
uczestnicy powinni być mieszkańcami 
Radomia i być w wieku 20 do 40 lat. 
Musi też u nich zostać stwierdzona 

i potwierdzona dokumentacją me-
dyczną, bezwzględna przyczyna nie-
płodności lub nieskuteczne leczenie 
niepłodności. Program będzie reali-
zował i nabór uczestników przepro-
wadzi uprawniony podmiot leczniczy, 

wybrany w drodze konkursu. Oferent 
musi posiadać m. in. wykwalifikowa-
ną kadrę medyczną, konieczną do 
realizacji programu, laboratorium dia-
gnostyczne lub umowę współpracy z 
laboratorium diagnostycznym, a także 
gabinety lekarskie ginekologiczne z 
dostępem do USG.

Seniorzy tańczą
Po przerwie spowodowanej pande-
mią, wrócił „Taniec pod gwiazdami”, 
czyli cieszące się ogromnym powo-
dzeniem potańcówki dla seniorów or-
ganizowane nad zalewem na Borkach. 
Radomscy seniorzy mogą bawić się 
pod chmurką przy dźwiękach muzyki 
w każdy czwartek i niedzielę, w godzi-
nach od 17.00 do 20.00, aż do końca 
sierpnia. 
- W naszych działaniach na rzecz se-
niorów duży nacisk kładziemy na ak-
tywność. A radomscy seniorzy chcą 
być aktywni, chcą się bawić, chcą 
uczestniczyć w wielu różnych wyda-
rzeniach -komentuje  prezydent Rado-
sław Witkowski.

Magia na deptaku
Popisy akrobatów, kuglarzy, iluzjoni-
stów, żonglerów, połykaczy ognia i 
wielu innych można było zobaczyć w 
czerwcu podczas XI Międzynarodo-
wego Festiwalu Artystów Ulicznych 
i Precyzji. Swoje  umiejętności pre-
zentowali w centrum miasta artyści 
z całego kraju, a także z Australii, 
Włoch i Hiszpanii.  - To największy 
festiwal ze wszystkich, które do tej 
pory organizowaliśmy. W tym roku w 
programie  znalazło się kilka nowo-
ści, w tym specjalnie przygotowany 
pokaz teatralno- cyrkowy przed-
stawiający historię Radomia. Po raz 
pierwszy odbył się też Ogólnopolski 
Turniej Magików i sceniczny pokaz 
iluzjonistyczny – mówił organizator 
festiwalu, radomski iluzjonista Adrian 
Pruski.
Wśród tegorocznych, festiwalowych 
nowości są też pokazy chodzenia 
po linie w parku im. T. Kościuszki 
oraz fire-show.  Współorganizatorem 
festiwalu było Miasto Radom, a wy-
darzenie było  współfinansowane ze 
środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.

Wydarzyło się
w czerwcu

Samorząd dołoży 
Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego dofinansuje, w kwocie 270 tys. 
zł, budowę nowego, wielofunkcyjnego 
boiska wraz z bieżnią przy Zespole 
Szkół Elektronicznych w Radomiu. 
Pieniądze pochodzą z programu „Ma-
zowsze dla sportu 2022”. Prace przy 
budowie boiska już trwają.  Będzie 
ono miało wymiary 24x44 m i poli-
uretanową nawierzchnię. Powstanie 
też trzytorowa bieżnia, zakończona 
skocznią do skoku w dal. Wykonaw-
ca ma też za zadanie zamontować 
oświetlenie, wyposażyć boisko w 
niezbędny sprzęt i zagospodarować 
teren wokół. Prace wykonuje firma KB 
Voyager z Radomia. Całkowity koszt 
inwestycji sięgnie prawie 950 tys. zł. 
To inwestycja realizowana w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Radomia.

Bibliotekarka 
z wiarą
Maria Kośmińska-Wójtowicz została 
laureatką Nagrody im. Wandy Mal-
czewskiej. Nagrodę wręczył jej w 
maju  Biskup Radomski Marek So-
larczyk podczas mszy w radomskiej 
farze. Maria Kośmińska-Wójtowicz 
od wielu lat zaangażowana jest w 
działalność społeczną, edukacyjną 
oraz religijną. Przez 50 lat była pra-
cownikiem Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Radomiu, a od 35 lat jako 
wolontariuszka prowadzi bibliotekę 
przy parafii Matki Bożej Miłosierdzia w 
Radomiu. To m. in. pomysłodawczyni i 
organizatorka Młodzieżowej Akademii 
Kultury MAK, w ramach której  odby-
wały się spotkania literackie oraz kon-
kurs na recenzję książki dla uczniów 
szkół podstawowych, współautorka 
i współredaktorka wielu publikacji i 
wydawnictw, organizatorka zbiórek 
książek dla parafii w Ukrainie i na Bia-
łorusi. W 1996 r. Została odznaczona 
Złotym Krzyżem Zasługi, w 2010 r. 
była nominowana do Nagrody im. 
św. Kazimierza, a w 2021 r. została 
uhonorowana Medalem Miłosierdzia, 
przyznawanym przez Kapitułę Ostro-
bramską w Skarżysku-Kamiennej. 

Dni Godności 
W dniach 10-12 czerwca odbyły się 
Radomskie Dni Godności, których 
główną ideą jest przełamywanie barier 
społecznych i integracja osób niepeł-
nosprawnych z mieszkańcami miasta. 
W programie trzydniowej imprezy zna-
lazł się m. in. Korowód ulicami miasta, 
IV Mazowiecki Festiwal Twórczości 
Osób z Niepełnosprawnością „Tacy 
Sami”, jarmark prac artystycznych 
organizacji pozarządowych, Pokaz 
Mody Osób z Niepełnosprawnościami, 
rodzinny festyn. Na radomskim rynku 
wystąpili m. in. Norbi, Paweł Binkie-
wicz, iluzjonista Just Edi Show, zespo-
ły Focus, Kordian, Alicetea. Trzeciego 
dnia na terenie MOSiR zalew Borki 
odbyła się  m. in. impreza sportowa 
dla osób z niepełnosprawnościami 
- spływy kajakiem, mecz piłki siat-
kowej. Radomskie Dni Godności or-
ganizowało Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych Razem,  
a wspierały miasto Radom i Samorząd 
Województwa Mazowieckiego.
 AKA, fot. AMR   

Od 17 lipca do 14 sierpnia OKiSz 
Resursa Obywatelska organizować 
tu będzie rodzinne pikniki „Nie-
dziela na Rynku”. Jest to tym bardziej 
uzasadnione, że wokół Rynku coraz 
więcej instytucji przedstawia rado-
mianom swoją ofertę. W Kamienicy 
Deskurów działa Centrum Organiza-
cji Pozarządowych i oglądać można 
tu bezpłatnie 2 wystawy: stałą „Prze-
mysł siła miasta” i czasową „Dziecko 
tez człowiek. I radomianin” (na zdję-
ciu) – tą ekspozycją Resursa chce po-
kazać, poprzez zabawki z różnych 
epok i kręgów społecznych, postrze-
ganie i rolę dziecka w społeczeństwie 
od końca wieku XIX do roku 1989. 
Zgromadzono atrakcyjne eksponaty 
– od ponad stuletnich lalek, poprzez 
zabawki ludowe, po hity epoki PRL-
-u. Zwiedzający mogą też spróbować 
swoich sił w dawnych grach i zaba-
wach. 

Tuż obok działa Muzeum im. J. 
Malczewskiego oraz od 13 sierpnia – 
Muzeum Historii Radomia ( o czym 
piszemy na str. 4). 

Pewna baza już jest. Teraz jeszcze 
warto ściągnąć do tej części miasta 
mieszkańców. W niedziele, w godzi-
nach 14.00-19.00 Resursa przygoto-
wała więc  rodzinne pikniki, połą-
czenie zabawy z edukacją. 17 lipca 
będą to  warsztaty, zabawy, pokazy 
i konkursy skupione wokół trady-

Ożywiamy Rynek
Podczas wakacji miasto podejmie kolejną próbę ożywienia 
radomskiego Rynku. Tym razem poprzez atrakcje dla 
całych rodzin. 

cyjnego podwórza. Główną atrakcją 
w tym dniu będą Parkatoniki, czyli 
mobilne skrzynki teatralne Funda-
cji Tworzenia i Promowania Sztuki 
– ależ Gustawie!, służące prezentacji 
minispektakli teatralnych, zilustro-
wanych muzyką klasyczną. 24 lipca 
na Rynku pojawi się tor pumptrack, 
czyli innowacyjny tor rowerowy 
oraz miasteczko ruchu drogowego. 
Dla najmłodszych dzieci przygoto-
wana będzie strefa malucha. 31 lip-
ca Regionalny Zlot Kolekcjonerski, 
udział w grze, podczas której po-
szukamy skarbów związanych z Ra-
domiem i wysłuchamy opowieści 
o naszym mieście. 7 sierpnia tema-
tem przewodnim będzie ekologia. 
Kompania artystyczna Mozaika za-
prezentuje spektakl „Grajmy w zie-
lone”.  Podczas pikniku odbędą się 
również warsztaty oraz zabawy i 
animacje oraz zbiórka elektrośmie-
ci. 14 sierpnia Resursa zaprosi na za-
bawy związane z majsterkowaniem, 
warsztaty techniczne oraz animacje 
naukowe w wykonaniu Heweliuszy 
Nauki, czyli Tomasza Ruszkowskie-
go i Pawła Jaskólskiego, uczestni-
ków wielu międzynarodowych po-
kazów naukowych. Wydarzeniu 
towarzyszyć będą warsztaty zorga-
nizowane we współpracy ze sklepem  
Castorama.

Red, fot. AMR

Inwestycja przy ulicy Tytonio-
wej to dwa siedmiokondygnacyjne 
budynki ze 124 mieszkaniami- od 
kawalerek przez mieszkania dwu 
i trzypokojowe. Architekci – war-
szawska pracownia EMA Studio – 
zaprojektowała proste budynki o 
jasnej, biało- szarej kolorystyce na-
wiązujące do architektury fabry-
ki Polskiego Monopolu Tytoniowe-
go, znajdującej się po drugiej stronie 
ulicy. Mieszkania oferowane są w 
standardzie wykończonym. Ściany 
zostały pomalowane na biało, na 
podłogach ułożono panele, łazien-
ki zostały wyposażone w biały mon-
taż. Wprowadzający się muszą jedy-
nie wyposażyć kuchnię oraz wnieść 
do mieszkań meble i pozostałe wy-
posażenie.

Najem z nadzieją
W maju zostały oddane do użytku nowe mieszkania przy ul. Tytoniowej. Inwestycja 
została zrealizowana we współpracy pomiędzy Urzędem Miasta w Radomiu i spółką PFR 
Nieruchomości, realizującą rynkową część rządowego programu Mieszkanie Plus.

- Rynek instytucjonalnego najmu 
jest perspektywiczny i będzie się w 
najbliższym czasie rozwijał. Te mia-
sta, które umożliwiają rozwój tego 
rynku, będą wygrywały. Tym bar-
dziej nas cieszy oddanie do użyt-
ku kolejnych mieszkań - powiedział 
prezes PFR Nieuchomości Wojciech 
Caruk.

Radomska inwestycja cieszy-
ła się dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców miasta i regio-
nu. W przeprowadzonym w 2021 
roku naborze wpłynęło blisko 1200 
wniosków.  W pierwszym etapie 
rekrutacji wnioskujący otrzymy-
wali punkty zgodne z kryteriami 
przyjętymi przez Radę Miejską w 
Radomiu. Na dodatkowe preferen-
cje mogły liczyć przede wszystkim 
rodziny z dziećmi, osoby, które nie 
ukończyły 35. roku życia oraz roz-
liczający swoje podatki w mieście. 
Drugi etap polegał na sprawdzeniu 
sytuacji finansowej potencjalnych 
najemców. Na liście zakwalifikowa-
nych najemców dominują mieszkań-
cy Radomia, ponad połowa to osoby 
pomiędzy 30. a 40. rokiem życia.

Średni czynsz przy Tytoniowej 
wynosi 23,50 zł za metr kwadrato-
wy. Pozostałe opłaty to: eksploatacja 
5,50 zł za metr oraz rachunki za me-
dia i śmieci. Najemcy mogą się ubie-
gać o dopłaty do czynszu. Pierwszą 
umowę najmu mieszkańcy podpisali 
na 2 lata. Po tym czasie mieszkańcy 
będą mogli starać się o wykup miesz-
kania.  RED, fot. AMR

Miasto przekazało teren, na któ-
rym powstało osiedle, a jego budo-
wę sfinansował Fundusz Mieszkań 
dla Rozwoju. Budowa prowadzona 
przez radomską firmę ARBUD trwa-
ła nieco ponad dwa lata. 

- To nie był łatwy projekt. Powiódł 
się dzięki bardzo dobrej współpra-
cy pomiędzy PFR Nieruchomości a 
miastem. Dzięki temu 124 rodziny 
mogą rozpocząć nową życiową dro-
gę. W kontekście tego wszystkiego 
co dzieje się na rynku, czyli inflacji, 
drożyzny, wzrostu stóp procento-
wych i mniejszej dostępności kredy-
tów, jest to ogromna szansa, głównie 
dla młodych rodzin, na własny kąt - 
mówił podczas uroczystego oddania 
do użytku bloków przy ul. Tytonio-
wej prezydent Radosław Witkowski.

3 Z udziałem m.in. parlamentarzystów, władz miasta, służb munduro-
wych oraz organizacji społecznych odbyły się w Radomiu uroczystości  

231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przed Kościołem Garnizono-
wym odprawiono uroczystą polową mszę, po której m.in. został odczytany 
Apel Pamięci, a uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty  przy płycie Grobu 
Nieznanego Żołnierza. Z kolei nad zalewem na Borkach odbył się tradycyjny 
Bieg Konstytucji 3 Maja. Wzięło w nim udział ponad 300 osób.

Pomysłodawcą budowy pomni-
ka jest Jarosław Kowalik, prezes 
Radomskiego Samorządu Obywa-
telskiego, kiedyś żołnierz i nawiga-
tor na radomskim lotnisku. Chciał-
by on,  by pomnik stanął na rondzie 
Narodowych Sił Zbrojnych na przy-
szłoroczne Air Show i Święto Lotnic-
twa Polskiego, czyli 28 sierpnia. Ma 
on upamiętniać radomskich lotni-
ków oraz pierwszy zespół akrobacyj-
ny, który powstał w lotniczym pułku 
szkolnym w Radomiu– Rombik. Wg 
Jarosława Kowalika, w Europie nie 
ma takiego pomnik złożonego aż z 
czterech samolotów i będzie to świet-
na promocja Radomia.

Ruszyła już zbiórka na budowę, 
który ma kosztować ponad 1 mln zł. 
Pomnik ma przedstawiać 4 samolo-
ty w tzw. rozlocie (charakterystycz-
na figura akrobatyczna). Oryginalne 
maszyny PZL TS-11 Iskra („TS” to 
inicjały Tadeusza Sołtyka, urodzone-
go w Radomiu konstruktora Iskier), 
z których powstanie konstrukcja, są 
już w Radomiu. Na rzecz RSO poda-
rowała je 41. Baza Lotnictwa Szkol-
nego w Dęblinie.  Samoloty mają być 

Iskry w rozlocie
Radomscy radni jednogłośnie wydali zgodę na budę potężnego pomnika na rondzie 
warszawskim.  Ma on przedstawiać cztery samoloty Iskra. 

zwrócone w kierunku Warszawy.
Konstrukcja będzie miała 16,5 me-

tra wysokości i stanowi nie lada wy-
zwanie dla budowniczych – m.in. 
musi być odpowiednio głęboko i so-
lidnie zakotwiczona w gruncie, bo 
napięcia na górną część konstrukcji 
będą ogromne. Mało kto może się też 
podąć takiej budowy. RSO  rozmawia 
na ten temat ze stocznią remontową 
Marynarki Wojennej. 

- Staramy się opracować takie mo-
cowanie pomnika, by nie zagrażał 

uczestnikom ruchu. Maszyny będą 
utrzymywane w powietrzu przez sta-
lowe wysięgniki, więc trzeba wziąć 
pod uwagę warunki atmosferyczne: 
wiatry, opady śniegu, oblodzenie. 
Rozmawialiśmy też z Miejskim Za-
rządem Dróg i Komunikacji o posta-
wieniu bariery ochronnej, by nikomu 
nie przyszło do głowy podchodzić 
zbyt blisko pomnika- tłumaczył rad-
nym Jarosław Kowalik.

RED, fot. Radomski  
Samorząd Obywatelski

8 W Radomiu odbyły się obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa. Uro-
czystość z okazji 77. rocznicy zakończenia II wojny światowej rozpo-

częła msza św. w Kościele Garnizonowym. Następnie, na placu przed ko-
ściołem uczestnicy uroczystości oddali hołd poległym.  A w sali Radomskiej 
Orkiestry Kameralnej charytatywny koncert pt. „Nuty dobra”. Dochód ze 
sprzedaży biletów został  przeznaczony na wsparcie finansowe ukraińskich 
dzieci ze świetlicy „Lokomotywa”. 

12-21 Pięć wydarzeń znalazło się w programie tegorocznego, 
już 29. Ogólnopolskiego Turnieju Śpiewających Poezję. 

W RKŚTiG Łaźnia wystąpili: Zoriana Grzybowska z koncertem „Pieśni wol-
nej Ukrainy”,  Basia Stępniak-Wilk w recitalu „Muzyczna bombonierka”, 
Piotr Bukartyk & Ajagore (projekt „Wieloryb Fiutin i inne opowiadania”), 
Jarosław Rabenda z minirecitalem piosenki aktorskiej i Adam Szabat z re-
citalem autorskim „Usiądźmy przed drogą”.

14 Tłumy radomian skorzystały z zaproszenia radomskich placówek 
kultury, które włączyły się w Noc Muzeów. 

21 Radomska Orkiestra kameralna zaprosiła na koncert „Muzyczne 
podróże”.  Jako solista wystąpił  francuski wiolonczelista François 

Ragot oraz – na marimbie -  Róża Zimnicka - uczennica Zespołu Szkół 
Muzycznych w Radomiu. 

27 MOK Amfiteatr zorganizował spotkanie z kulturą Nigerii połączone 
z warsztatem afrykańskiego tańca Naija Fusion.

4 Radomscy radni jak co roku zebrali się na uroczystej sesji  dla uczcze-
nia pamięci św. Jana Pawła II, w rocznicę jego wizyty w Radomiu.

5 Prawdziwa rzadkość: Dom Kultury Borki i Aeroklub Radom zorganizo-
wali na lotnisku w Piastowie piknik latawcowy. 

8 W RKŚTiG Łaźnia spotkanie z Maurycym Gomulickim,  artystą, projek-
tantem, fotografem, kolekcjonerem i antropologiem kultury popularnej, 

który zasłynął m.in. multidyscyplinarnym projektem „Pink Not Dead!” oraz 
wystawą „Dziary”. 

9-11 Osiem medali wywalczyli zawodnicy RLTL Optima Radom 
na 98. PZLA Mistrzostwach Polski w Suwałkach. Złote 

krążki wywalczyli: Martyna Kotwiła w biegu na 200 m, Patryk Kozłowski 
w biegu na 5000 m oraz Izabela Smolińska w biegu na 400 m przez płotki. 
Wicemistrzostwo Polski zdobyli Mateusz Gos w biegu na 5000 m, Aneta 
Rydz w skoku wzwyż i sztafeta 4x100 m w składzie: Martyna Kotwiła, 
Natalia Wosztyl, Izabela Smolińska i Martyna Osińska. Brązowe medale 
zdobyli: Martyna Kotwiła w biegu na 100 m oraz Patryk Kozłowski w biegu 
na 1500 m. 

12 W Stromcu, w kościele pw. św. Jana Chrzciciela uroczysta msza 
święta i koncert w intencji Ryszarda Kuklińskiego i jego rodziny. 

Oprawa artystyczna: Soliści i Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego.

23-24 Siatkarska reprezentacja kobiet wystąpiła w Radomiu. 
Polki rozegrały dwa mecze towarzyskie z reprezenta-

cją Korei Południowej. Spotkania odbyły się w hali Radomskiego Centrum 
Sportu.

25 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku otworzyło w Muzeum Rzeź-
by Współczesnej wystawę Xawerego Wolskiego „Materialna  

poetyka”. 
 AKA
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Przypomnijmy, że cztery lata 
temu w ramach realizacji Budżetu 
Obywatelskiego w śródmieściu po-
jawiły się m.in. 14 rzeźb przedsta-
wiających to, z czego niegdyś mógł 
być dumny radomski przemysł, 
m.in. rowery z Łucznika, pistolet 
Vis, buty Sofix, maszyny do szycia i 
pisania, aparaty telefoniczne. W ze-
szłym roku radomianie zainicjowali 
i przegłosowali realizację kolejnych 
„symboli miasta”. I oto w czerwcu 
na ul. Żeromskiego  koło Łaźni sta-
nął stolik z dawnej Fabryki Mebli 
Giętych, a na nim słynna radomian-
ka na spodeczku z widelczykiem 
z fabryki  Gerlach z Drzewicy oraz 
filiżanka z Ćmielowa pełna kawy. 

Symboliczne ciastko, 
symboliczny kurczak
Radomianie najwyraźniej polubili ten projekt -kolejne rzeźby przedstawiające symbole Radomia pojawiły się w centrum 
miasta.

Przy ul. Niedziałkowskiego można 
zobaczyć produkowaną przez wie-
le lat w Radomiu kuchenkę gazową 
przedwojennej Fabryki Blaszanych 
Naczyń Emaljowanych „Radom”, 
a na chodniku, u zbiegu ulic Sien-
kiewicza i Piłsudskiego zostały w 
chodnik została wbudowana pięk-
na płytka z Marywilu. To pomysł 
Macieja Stępnikowskiego i Seba-
stiana Pawłowskiego, którzy chcą 
przypomnieć, z czego Radom i re-
gion przez lata słynął, bądź wciąż 
słynie. Wszystko w skali 1:1 wyko-
nał w brązie kielecki artysta Sławo-
mir Micek. Postanowił też dodać 
coś od siebie i na kuchence postawił 
garnek z gotującym się kurczakiem 

w środku. Niebawem w miejskiej 
przestrzeni pojawią się jeszcze dwie 
rzeźby: kłódka z Łucznika i paczka 
papierosów niegdyś produkowana 
w radomskiej Tytoniówce.

 Istnieje specjalna strona poświę-
cona temu projektowi: symbole.ra-
dom.pl/mapa/ - znajdziemy tam 
trasę, którą możemy podążać, od-
szukując rzeźby.

 - Cieszę, że pomysł Macieja Stęp-
nikowskiego i Sebastiana Pawłow-
skiego zyskał aprobatę radomian i 
w efekcie jest kontynuowany. Rzeź-
by przedstawiające symbole Rado-
mia to znakomita okazja do tego, by 
bliżej poznać przemysłową historię 
naszego miasta. Zachęcam do spa-

cerów w ich poszukiwaniu, ogląda-
nia i zapoznawania się z ciekawymi 
opisami tego, co przez lata było w 
Radomiu najlepsze - mówi wicepre-
zydent Mateusz Tyczyński.

A pomysłodawcy do przyszło-
rocznego Budżetu Obywatelskie-
go zgłosili kontynuację projektu: 
pistolet maszynowy RAK z Fabry-
ka Broni „Łucznik”, krzesło Fa-
bryki Mebli Giętych Johann Kohn 
i S-ka czy charakterystyczny słoń z 
Wytwórni Wyrobów Fajansowych  
A. Rotenberg i Ska w Radomiu. Kie-
dy oddawaliśmy gazetę do dru-
ku, nie znaliśmy jeszcze wyników  
głosowania.

RED, fot. AMR

Podczas uroczystości 15 czerw-
ca w Kamienicy Deskurów, licznie 
przybyli przedstawiciele władz sa-
morządowych i centralnych, za-
przyjaźnionych bibliotek i instytu-
cji podkreślali, że 100 – lecie MBP to 
niezwykłe wydarzenie nie tylko dla 
pracowników biblioteki, ale również 
dla wszystkich mieszkańców miasta. 
Dziękowano tym,  którzy swym za-
angażowaniem i profesjonalizmem 
przyczyniły się do stworzenia In-
stytucji, która cieszy się niesłabnącą 
sympatią i zaufaniem mieszkańców.

- Biblioteka to przede wszystkim 
miejsce spotkań dla ludzi, tworzo-
ne przez ludzi. A trzeba powiedzieć, 
ze przez 100 lat radomską bibliotekę 
tworzyły niesamowite osoby – pod-
kreślał Przemysław Czaja, od zeszłe-
go roku dyrektor MBP w Radomiu.

Warto wspomnieć, że istnie-
nie radomskiej książnicy rozpoczę-
ło się z inicjatywy ówczesnej Prze-
wodniczącej Rady Miejskiej  Marii 
Kelles-Krauz, niezwykle aktyw-
nej i skutecznej działaczki niepod-
ległościowej i społecznej. 16 czerw-
ca 1922 roku w salce radomskiego 
magistratu w ratuszu zaczęło się 
udostępnianie mieszkańcom mia-
sta 461 zebranych książek. Książ-
ki były udostępniane odpłatnie, ale 
i tak chętnych do wypożyczenia nie 
brakowało. Trzy lata później biblio-
teka została przeniesiona do oficyny 
kamienicy przy ul. Żeromskiego 13, 
a w 1933 r. utworzono także pierw-
sze biblioteczne filie – na Glinicach i 
na Zamłyniu. W 1939 r. jej zbiory bi-
blioteki liczyły już ponad 18 tysięcy 
tomów. Niemiecki okupant zamknął 
radomską książnicę w 1941 r. a póź-
niej w kamienicę przy ul. Żeromskie-
go 13 uderzyła bomba. Zimą 1945 r. 
pierwsza szefowa radomskiej biblio-
teki  Florentyna Jakubczakowa wła-
snoręcznie wyciągała książki z gru-
zów budynku.

Dodajmy, ze zarówno przed woj-
ną, jak i po 1949 roku powstawały 
w Radomiu tzw. lotne biblioteki – w 
szkołach lub zakładach pracy biblio-
teka dawała do wypożyczenia od 50 
do 150 książek i dzięki temu powsta-
wały punkty biblioteczne.

Po wojnie biblioteka uzyskała na 
siedzibę lokal na rogu ul. Żerom-
skiego i dzisiejszego pl. Konstytucji 3 
Maja i zaczęła budować filie – w 1975 

Biblioteka to cywilizacja
Bogatą i różnorodną 44. Wiosną Literacką, Targami Wydawnictw Regionalnych, plenerową wystawą oraz uroczystą galą, Miejska Biblioteka Publicz-
na w Radomiu uczciła 100 - lecie swojej działalności. Ze świadomością, że działalność książnicy jest wyznacznikiem poziomu cywilizacyjnego miasta.

r. było ich 12,  w 1999  – 14. W 1975 
r. z połączenia Miejskiej i Powiato-
wej Biblioteki Publicznej powstała 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w 
Radomiu, która jednocześnie pełniła 
funkcją biblioteki powiatowej, spra-
wując nadzór nad wszystkimi biblio-
tekami samorządowymi nowego wo-
jewództwa radomskiego. Był to okres 
bujnego rozwoju działalności kultu-
ralno-oświatowej, biblioteka  or-
ganizowała wiele imprez i spotkań. 
M.in. od 1974 r. zaczęto cyklicznie 
organizować Radomską Wiosnę Po-
etycką, 4 lata później przekształconą 
w Radomską Wiosnę Literacką. 

W 1992 r. główna siedziba biblio-
teki została przeniesiona do dawnej 
wilii Kulczyckiego przy ul. Piłsud-
skiego 12, w której wcześniej mie-
ściło się muzeum, a sama książni-
ca otrzymała patronów: Józefa A. i 
Andrzeja S. Załuskich. W 1999 r., 
po likwidacji województwa radom-
skiego, WBP znów stała się Miej-
ską Biblioteką Publiczną. W latach 
2000- 2020 wykonywała też zada-
nia powiatowej biblioteki publicznej, 
sprawując opiekę merytoryczną 13 
bibliotekami powiatu radomskiego. 

Przez ten czas MBP ugruntowa-
ła swoją pozycję jednego najważ-
niejszych ośrodków radomskiej kul-
tury. Dziś księgozbiór biblioteki to 
około 5000 tysięcy woluminów, to 
wypożyczania ebooków i audiobo-
oków  na coraz większą. skalę W sie-
dzibie głównej i 11 filiach biblioteki 
pracuje ponad 80 osób. Do bibliote-
ki zapisanych jest obecnie około 22 
tysięcy radomian - pamiętajmy, że 
główną funkcją MBP jest wypoży-
czanie ksiązek.

Od 2008 r. biblioteka digitalizuje 
także zbiory swoje oraz innych in-
stytucji w Radomiu i powiecie, a Ra-
domska Biblioteka Cyfrowa służy nie 
tylko mieszkańcom Radomia. 

Od 2009 roku MBP organizuje 
Nagrodę Literacką Miasta Radomia 
wraz z Targami Wydawnictw Regio-
nalnych.  Przez kilkanaście lat wyda-
wała „Miesięcznik Prowincjonalny”, 
jedyny periodyk w mieście poświę-
cony kulturze. MBP organizuje też  
coroczne Narodowe Czytanie, Dyk-
tando Radomskie, od 2021 roku 
Ogólnopolski Festiwal Opowieści i 
grę miejską „Bookujemy Radom”,  
współorganizuje Nagrodę Literacką 

Witolda Gombrowicza. 
W siedzibie głównej przy ul. Pił-

sudskiego oraz w fili nr 6 przy ul. 
Kusocińskiego regularnie organizo-
wane są wystawy plastyków i foto-
grafików. MBP prowadzi liczne zaję-
cia czytelnicze dla dzieci i młodzieży, 
takie jak „Biblioteczne Opowieści”, 
„Dwójkowa Akademia Czytelnika”. 
Biblioteka realizuje  takie projekty 
Budżetu Obywatelskiego jak ławecz-
ki literackie i biblioteczki plenerowe i 
przede wszystkim oferuje przestrzeń 
do rozmowy o literaturze i spotkań z 
pisarzami, promuje ich nowe dzieła. 
Tylko w tym roku odbyły się w MBP 
spotkania z Łukaszem Barysem, Ma-
teuszem Pakułą, Robertem Utkow-
skim, Krystyną Kurczab-Reblich czy 
Łukaszem Orbitowskim. Podczas 44. 
Wiosny Literackiej byli to tak znani 
pisarze jak Dorota Masłowska i Ka-
tarzyna Grochola, ale też obiecujący 

młodzi (Olga Górska, Sebastian No-
wak), znany z mediów Marcin Mel-
ler,  asystent Wisławy Szymborskiej 
Michał Rusinek, asystentka Olgi 

Jeszcze w maju tego roku inwestor 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
podpisał z wykonawcą prac firmą 
Betonox Construction  kolejny aneks 
do umowy na budowę stadionu pił-

Kolejne aneksy, kolejne terminy...
Ta inwestycja budzi ogromne emocje. Stadion sportowy przy ul. Struga miał być gotowy razem z halą w… 2018 roku. Wszystko jednak wskazuje na to, 
że nie zostanie dotrzymany termin końca tego roku. A kolejne aneksy oznaczają kolejne miliony zainwestowane przez miasto.

karskiego dla Radomiaka przy ulicy 
Struga 63. Tym razem na kwotę oko-
ło 27 milionów złotych. W mediach i 
na sesjach Rady Miejskiej trwa dys-
kusja - część radnych zarzuca inwe-

storowi i wykonawcy nieudolność 
prowadzenia inwestycji i narażanie 
miasta na straty.

- Na mocy podpisanej w 2019 
roku umowy za dokończenie stadio-
nu Betonox miał otrzymać wynagro-
dzenie 27 mln 900 tys. złotych. Tym-
czasem dotąd firma otrzymała już 45 
mln zł. Sam stadion miał więc kosz-
tować 50 mln zł,a wszystko wskazuje 
na to, że będzie kosztował dwa razy 
tyle - mówił na majowej sesji radny 
Łukasz Podlewski.

Stadion miał być gotowy do koń-
ca tego roku. Jednak  w czerwcu Be-
tonox złożył wniosek o przesunięcie 
terminu realizacji inwestycji do 31 
maja 2023 roku. Firma argumento-
wała, że ostatni aneks był podpisany 
zbyt późno i nie jest w stanie wyrobić 
się z pracami. MOSiR jednak wnio-
sek odrzucił. 

 - Po analizie i zasięgnięciu opinii 
inspektorów nadzoru budowlanego, 
którzy nie widzą przesłanek do wy-

dłużenia terminu, nie przychylamy 
się do wspomnianego wniosku – wy-
powiedział się prezes zarządu spółki 
MOSiR Grzegorz Janduła.

Teoretycznie więc całe centrum 
sportowe przy ul. Struga powinno 
być gotowe w grudniu. Ale czy to re-
alne? 

Obecnie na stadionie zamonto-
wana jest  trybuna południowa i pół-
nocna. Zakończone są prace mu-
rowania, tynkowania i instalacyjne 
pod trybuną północną, takie same 
prace są zrobione w większości przy 
trybunie południowej. Trwa montaż 
dachu nad trybunami. Rozpoczęły 
się również prace przygotowawcze 
przy murawie boiska.

Pod koniec czerwca  dyrektor za-
rządzający Betonox Construction 
Tomasz Chrobot  w wywiadzie w 
Radiu Radom poinformował, że z 
kontraktu podstawowego wykona-
no dotąd około... 27 procent prac. 
Dotąd firma zajmowała się bowiem 

pracami dodatkowymi.
- Dam przykład: prace na placu 

budowy rozpoczęliśmy w styczniu 
2020 roku, a dodatkowe wzmoc-
nienie fundamentów trybuny pół-
nocnej zlecono nam... we wrześniu 
2021 roku. Wygraliśmy przetarg 
na dokończenie, a nie na budowę 
hali i stadionu. To oznacza, że in-
westor nakazał nam wykonanie po-
szczególnych czynności. Jeśli więc 
w kontrakcie mieliśmy np. wykona-
nie tysiąca metrów sześciennych be-
tonu, a w trakcie prac okazuje się, że 
musimy wykonać dwukrotnie wię-
cej, to nie ma takiej  firmy w Pol-
sce, która będzie to robiła za darmo.  
Stąd przedtstawiane aneksy – tłu-
maczył. 

Dyrektor stwierdził też, że cały 
czas brakuje projektów budowla-
nych na część zadaszenia (na naroż-
nikach) stadionu, konstrukcji części 
elewacji i oświetlenia.  

RED, Fot. AMR

Radni zgodzili się  
na zbycie bez przetargu  
i z  99 – procentową 
bonifikatą 3 działek na 
rzecz Fundacji Radomiak 
Radom. 

- W ten sposób dajemy zielone 
światło dla projektu fundacji. Teraz 
działacze piłkarscy muszą szybko 
pokazać źródło finansowania. Pił-
ka po ich stronie. To od nich zale-
żą dalsze losy przedsięwzięcia. Jeśli 
inwestycja nie zostanie zrealizowa-
na w ciągu 4,5 roku będziemy mo-
gli skorzystać z prawa odkupu nie-
ruchomości – stwierdził prezydent 
Radosław Witkowski. 

Na w sumie ponad 6,5 - hekta-
rowym terenie na radomskiej Ko-
niówce Fundacja Radomiak Radom 
może teraz wybudować centrum 
sportowo-szkoleniowe, czyli kom-
pleks czterech dużych boisk trenin-
gowych wraz z zapleczem. Inwesty-
cja ma kosztować ok. 30 mln zł. Na 
początku roku minister sportu Ka-
mil Bortniczuk i europoseł Adam 
Bielan deklarowali, że Minister-
stwo Sportu i Turystyki w ramach 
programu wsparcia infrastruktury 
klubów ekstraklasy i pierwszej ligi 
przekaże inwestorowi 70 procent 
tej kwoty.

Miasto teren sprzeda wyłącznie 
na działalność sportową i wycho-
wawczą, bez możliwości prowa-
dzenia tam działalności zarobko-
wej. Działki warte ponad 2 mln 326 
tys. zł zostaną sprzedane za ponad 
23 tys. zł. 

Radni w tej sprawie nie byli jed-
nogłośni: dziewięcioro głosowało 
„za”, ośmioro „przeciw”, pięcioro 
wstrzymało się od głosu.

RED

Teren dla
Radomiaka

Tokarczuk  Jana Karpienko i wielu, 
wielu innych.

RED, fot. z wystawy „100-lecie 
radomskiej biblioteki”. 
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Tego dnia o godz. 16.00 rozpocz-
nie się piknik historyczny. Na  Ryn-
ku przewidziano koncerty i pokazy 
grup rekonstrukcji historycznej, po-
jedynki, inscenizacje, musztrę, rze-
miosło, pokazy kulinarne. Wszystko 
to będzie tłem do otwarcia wystawy 
stałej Muzeum Historii Radomia, 
przygotowanej w ciągu ostatnich lat 
przez Muzeum im. J. Malczewskie-
go.  Na trzech kondygnacjach za-
aranżowano tu ekspozycję, ukazu-
jącą dzieje Radomia od IX wieku do 
roku 1945. Zwiedzanie zaczniemy 
od piwnic Kamienicy Esterki. Tu na 
początek obejrzymy 10 - minutowy 

Historia miasta jako atrakcja 
13 sierpnia otwarta zostanie jedna z najnowocześniejszych i najciekawszych wystaw historycznych w Polsce ostatnich lat. Muzeum Historii Radomia 
powstało w Domu Gąski i Esterki na radomskim Rynku. 

film o całej historii Radomia. W ko-
lejnym pomieszczeniu będzie można 
zapoznać się z historią badań arche-
ologicznych na terenie najstarszego 
radomskiego grodu nazwanego w 
późniejszych latach Piotrówką. Da-
lej zobaczymy właściwą ekspozycję 
w układzie chronologicznym. Pierw-
sza sala poświęcona jest wczesnośre-
dniowiecznym dziejom Radomia. 
Nowym rozwiązaniem jest prezen-
tacja grodu z X wieku i współistnie-
jących osad służebnych w specjalnie 
skonstruowanej niszy pod szkla-
ną podłogą. Na specjalnych ekra-
nach LCD zobaczymy prezentacje 

innych obiektów związanych z tam-
tym okresem. W kolejnej sali znajdu-
ją się artefakty związane ze Starym 
Radomiem (tereny wokół kościoła 
św. Wacława). Na dużym ekranie zo-
baczymy obracającą się trójwymia-
rową bryłę kościoła. W gablotach są 
umieszczone zabytki odkryte na opi-
sywanym terenie podczas badań ar-
cheologicznych. Zainstalowano tu 
też trzy stanowiska VR (wirtualnej 
rzeczywistości) - zakładając na gło-
wę specjalne hełmy będziemy mogli 
przenieść się w czasie np. na mury 
XIV wiecznego Radomia albo do 
wnętrza kościoła św. Jana.

Dalsza część ekspozycji przedsta-
wia dzieje miasta w XIV i XV stule-
ciu. Atrakcją tej części jest odtworzo-
ny średniowieczny kram kupiecki, za 
którym na specjalnym hologramie 
zobaczymy i usłyszymy radomskie-
go kupca.

Na parterze Kamienicy Gąski zo-
baczymy wydarzenia związane z ra-
domskim zamkiem i okresem szla-
checkiej wolności. W tej części 
oprócz ekranów LCD z grami dla 
dzieci jest też przygotowane stanowi-
sko do robienia pamiątkowych zdjęć 
w strojach z epoki. Na piętrze zwie-
dzających przywita wnętrze gabi-
netu radomskiego historyka z prze-
łomu XIX i XX stulecia Walerego 
Przyborowskiego. Kolejna sala jest 

poświęcona dziejom miasta w okre-
sie Księstwa Warszawskiego i Kró-
lestwa Polskiego. Na trójwymiaro-
wej animacji zobaczymy wyzwalanie 
Radomia przez wojska napoleońskie 
z rąk Austriaków w 1809 roku. W tej 
sali zobaczymy także repliki pięk-
nych mundurów wojskowych z tam-
tego okresu. Kolejna sala poświę-
cona jest wydarzeniom powstania 
styczniowego, a dalej, przez stylizo-
wane na zabytkowe drzwi, wejdzie-
my do Apteki pod Białym Orłem - 
meble z 1824 roku są tu oryginalne. 
Za apteką znajduje się fotoplastykon, 
w którym można oglądać wszystkie 
stare fotografie ze zbiorów Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego w Rado-
miu. 

Dalszą część ekspozycji poświę-
cono gospodarce miasta w II poł. 
XIX wieku, miastu w czasach I woj-
ny światowej oraz w XX-leciu mię-
dzywojennym. W ostatniej i zarazem 
największej sali zobaczymy Radom 
w czasach okupacji hitlerowskiej. W 
tym pomieszczeniu będzie także wy-
świetlany animowany film w 3D, któ-
ry podsumuje dzieje Radomia.

Dbałość o szczegóły, ilość zgro-
madzonych informacji, nowoczesne 
rozwiania wystawiennicze, umiejęt-
ne połączenie historycznych ekspo-
natów z multimediami już teraz po-
zwala uznać wystawę za prawdziwy 

hit muzealniczy ostaniach lat na ska-
lę krajową. Ale też Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego nie skąpił 
grosza – remont budynków koszto-
wał około 7 mln zł, a samo zbudowa-
nie wystawy – około 9 mln zł. Gdy-
by chcieć poznać całą ekspozycję od 
A do Z, oglądając wszystkie multi-
media, potrzeba by kilku dni.  Dla-
tego też muzeum nastawia się na to, 
że grupy szkolne będą odwiedzały 
muzeum, by poznać tylko jeden wy-
brany zakres czasowy wystawy. Pro-
blemem są tylko gabaryty Domu Gą-
ski i Esterki – grupy będą mogły się 
tu przemieszczać w maksymalnie 
15-osobowym składzie. 

Dodajmy że na dziedzińcu ka-
mienicy stanął pomnik dzielnej ra-
domianki, która podczas Poto-
pu Szwedzkiego przeciwstawiła się 
szwedzkiemu żołdakowi. Tak to 
przedstawiał przynajmniej Wespa-
zjan Kochowski, historyk i poeta pol-
skiego baroku. 

- Symbolicznym pomnikiem dziel-
nej kobiet z Radomia chcemy zwal-
czać krzywdzące stereotypy doty-
czące miasta. Radom ma przepiękną, 
bogatą historię  i warto o niej opowia-
dać – podsumowuje Adam Duszyk, 
historyk, wicedyrektor Muzeum im. 
J. Malczewskiego, odpowiedzialny 
za wystawę.

RED, fot. AMR

Podczas wizyty, wraz opiekunem 
koła prof. AHNS dr. Pawłem No-
wakiem, studenci psychologii za-
poznali się ze specyfiką pracy psy-
chologa zatrudnionego w placówce. 
Poznali też strukturę, zasady funk-
cjonowania i historię MOS w Rado-
miu. Ważny był bezpośredni kon-
takt z wychowankami i uczniami 
ośrodka - studenci mieli możliwość 
poznać doświadczenia i opinie mło-
dzieży, która z powodu zaburzeń 
rozwojowych, trudności w uczeniu 
się i zaburzeń w funkcjonowaniu 
społecznym jest zagrożona niedo-
stosowaniem społecznym. 

Wizyta w MOS
Studenci z Koła Naukowego Psychologii AHNS odbyli 
wizytę studyjną w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  
w Radomiu.

W MOS funkcjonuje szkoła pod-
stawowa dla uczniów klas V-VIII.  
Stosowana jest tu specjalna orga-
nizacja nauki, metod pracy, wycho-
wania, pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej i socjoterapii. Ośrodek 
przygotowuje wychowanków do 
życia w społeczeństwie, poprzez 
kształtowanie ich postaw prospo-
łecznych, współpracując z rodzi-
nami wychowanków, instytucjami 
państwowymi i samorządowymi, a 
także ze stowarzyszeniami i inny-
mi organizacjami społecznymi, któ-
rych celem statutowym jest działal-
ność wychowawcza.

Wydawnictwo AHNS funkcjo-
nuje od 2000 roku. Podczas targów 
mogło zaprezentować bogatą ofer-
tę, na którą składają się m.in. mono-
grafie naukowe, prace habilitacyjne 
i doktorskie, liczne publikacje po-
konferencyjne, artykuły naukowe w 
ramach wydawnictw zwartych oraz 
publikacje ciągłe: Zeszyt Nauko-
wy Akademii Handlowej Nauk Sto-

Promocja  
podczas Wiosny
Wydawnictwo Akademii Handlowej Nauk Stosowanych 
wzięło udział w VIII  Targach Wydawnictw Regionalnych, 
które były częścią 44. Radomskiej Wiosny Literackiej.

sowanych, Studia Międzynarodo-
we, Roczniki Akademii Handlowej 
Nauk Stosowanych.

Drugiego dnia targów, 12 czerw-
ca, można było spotkać się i po-
rozmawiać z autorami i redakto-
rami naukowymi Wydawnictwa 
AHNS: prof. AHNS dr. Andrze-
jem Gołębiowskim i dr. Adamem  
Tokarskim.

Warsztaty odbędą się w ramach 
15. Ogólnopolskich Spotkań Filmo-
wych Kameralne Lato. Uczelnia od 
lat bierze udział w tym festiwalu fil-
mowym, który cały czas się rozwija, 
a w tym roku powraca w nowej od-
słonie. Poza corocznym konkursem 
najlepszych polskich filmów krótko-
metrażowych, zostanie zaprezento-
wany również konkurs międzynaro-
dowy. W programie festiwalu znajdą 
się również pokazy kina ukraińskie-

Festiwal z AHNS
W Akademii Handlowej Nauk Stosowanych przy ul. Trau-
gutta 61a, w dniach 3 – 9 lipca odbędą się międzynarodo-
we warsztaty filmowe „Together – ToGetThere”.

go, kino samochodowe, sekcja „Ka-
meralne Lato Dzieciom”, projekcje 
plenerowe filmów Clinta Eastwooda, 
spotkania z aktorami pt. „Akademia 
Zawodowców”, pokazy filmowe w 
ramach „FREEDOM Film Festival” 
i Konkursu Filmów Odrzutowych 
„Hyde Park”.

Festiwal to także bogata sekcja 
branżowa, w ramach której odbędą 
się warsztaty, sesje pitchingowe oraz 
debata. 

Ambicją uczelni jest, aby jak naj-
lepiej przygotować swoich studen-
tów do pracy w coraz bardziej wyma-
gającym i zmieniającym się świecie. 
AHNS chce dawać absolwentom 
nowe możliwości, tak by po studiach 
mogli znaleźć pracę nawet w dziedzi-
nach, które dopiero się rozwijają, albo 
które stwarza rzeczywistość społecz-
no-polityczna.  Stąd np. na kierunku 
Bezpieczeństwo wewnętrzne moż-
na wybrać m. in. specjalność Cyber-
bezpieczeństwo, Obronność pań-
stwa albo Bezpieczeństwo portów 
lotniczych; na kierunku Psycholo-
gia m.in. specjalność Psychologia 
społeczna z elementami coachingu, 
Psychodietetyka, Psychologia spo-
łeczna, Psychologia kliniczno-sądo-
wa. Kierunek Pedagogika również 
oferuje wiele specjalności, takich jak 

Studia przyszłości
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu oferuje dziś niezwykle bogatą ofertę 
studiów, elastycznie reagując na potrzeby rynku pracy i zmieniającą się rzeczywistość. 

Pedagogika opiekuńczo – wycho-
wawcza z pomocą rodzinie, Anima-
cja społeczno-kulturalna czy Profi-
laktyka społeczna z resocjalizacją. 
Z kolei kierunek Zarządzanie m.in. 
Zarządzanie marketingowe i PR, Za-
rządzanie zasobami ludzkimi i poli-
tyka kadrowa, Zarządzanie nieru-
chomościami. Duże możliwości daje 
zawsze kierunek Administracja (a 
w nim m.in. specjalność Administra-
cja samorządowa, Administracja w 
ochronie zdrowia czy   Administracja 
ochrony środowiska), Kryminolo-
gia (m.in. Przestępczość gospodar-
cza i korupcja, Cyberprzestępczość) 
czy Finanse i rachunkowość (m.in. 
Finanse przedsiębiorstwa, Rozlicze-
nia międzynarodowe) oraz Infor-
matyka (m.in. Sieciowe systemy in-
formatyczne, Grafika komputerowa 

i techniki multimedialne, Projekto-
wanie i programowanie gier kompu-
terowych).

AHNS, największa uczelnia nie-
publiczna w regionie, zaprasza na 
studia licencjackie, inżynierskie, 
magisterskie oraz studia jednoli-
te magisterskie. Bogata jest też ofer-
ta studiów podyplomowych. Uczel-
nia ma świetną bazę dydaktyczną 
(dysponuje m. in. laboratorium kry-
minalistycznym oraz multimedial-
nym, pracowniami Akademickiego 
Studium Kształcenia Praktyczne-
go) i przykłada wysoką wagę jakości 
kształcenia, o czym świadczą liczne 
nagrody dla uczelni i wyróżnienia 
zdobywane przez studentów AHNS. 
Wszystkie kontrolowane kierunki 
otrzymały pozytywne oceny Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej. 

Pierwsze takie pożegnanie
 Dokończenie ze str. 1
Akademia Handlowa Nauk Sto-

sowanych w Radomiu jest jedną z 
nielicznych niepublicznych uczelni 
w kraju, prowadzących studia ma-
gisterskie na aż 7 kierunkach. Nie-
które z nich, np. psychologia, czy 
zarządzanie, są unikatowe w regio-
nie. Szeroka jest również propozycja 
studiów podyplomowych. AHNS w 
Radomiu dysponuje świetnie wypo-
sażonymi kampusami przy ul. Trau-
gutta, Mazowieckiego, Staroopa-
towskiej. Uczelnia prowadzi własne, 
wysoko punktowane wydawnictwo, 
organizuje wykłady otwarte, mię-
dzynarodowe konferencje, debaty 
publiczne, czynnie bierze udział w 
kulturalnym życiu miasta. 

W czerwcu tego roku w AHNS 
kształciło się 2200 studentów. Pra-
wie 600 osób zdało egzamin dyplo-
mowy. Obecnie najpopularniejsze 
kierunki to Psychologia, Bezpie-
czeństwo wewnętrzne i Zarządza-
nie. Na nowy rok akademicki uczel-
nia poleca także nowość na  studiach 
magisterskich – Kryminologię oraz 
kierunek Informatyka, na którym 
będzie aż 8 specjalizacji do wyboru.

A uroczystość zakończenia roku 
akademickiego 2021/2022 w AHNS 
miała miejsce w 2 lipca w Audito-
rium Primum. Dyplomy odbiera-
li absolwenci studiów I, II stopnia 
oraz studiów podyplomowych. 

- Studia w naszej uczelni oprócz  
nowoczesnej i przydatnej w ży-
ciu wiedzy dały państwu kapi-
tał intelektualny, nowy potencjał, 
nowe horyzonty, inne spojrzenie 
na świat. W bezpośrednich rozmo-
wach  wielu z was zwraca uwagę na 
zdobytą w uczelni wiarę we własne 
możliwości, na odkrycie tu swo-
ich osobistych predyspozycji, swo-
ich mocnych stron – zwróciła się 
do studentów rektor uczelni prof. 
AHNS dr Elżbieta Kielska. -  Zdo-
bywaliście wiedzę w międzynaro-
dowym otoczeniu, więc otarliście 
się o wielokulturowość, co zawsze 
ubogaca i uczy tolerancji. Tylko w 
tym roku akademickim studiowało 

u nas 107 studentów zagranicznych 
z 18 państw. Mieliście możliwość 
kontaktu z bardzo różnymi wykła-
dowcami, którzy starali się oprócz 
przekazywania wiedzy,  rozwijać 
państwa kreatywność, umiejętność 
myślenia i rozwiązywania proble-
mów. I kimkolwiek w przyszłości bę-
dziecie: nauczycielami, urzędnika-
mi, biznesmenami, psychologami, 
finansistami, czy będziecie praco-
wać w zawodzie, czy też wybierzecie 
zupełnie inną drogę, podążajcie za 
swymi marzeniami i spróbujcie od-
kryć w sobie pasję. Znalezienie  pasji 
to nie tylko kwestia kariery i pienię-
dzy. Chodzi o znalezienie swojego 
prawdziwego „ja”. Życzę wszystkim 

ciekawości świata, odkrycia swojej 
pasji, bo ona najlepiej doprowadzi 
was do celu. Nic wielkiego na świe-
cie nie zostało osiągnięte bez pasji.

Również kanclerz akademii, prof. 
AHNS dr Gerard Paweł Maj oraz 
dziekani wydziałów pogratulowa-
li studentom i wręczyli dyplomy dla 
najlepszych absolwentów studiów 
licencjackich, inżynierskich i magi-
sterskich. 

Po wystąpieniach i wręczeniu dy-
plomów odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu organizowanego przez 
Samorząd Studencki. Statuetkę 
dla Wykładowcy Roku 2021/2022 
otrzymał prof. AHNS dr hab. Kamil 
Sikora. Motywatorem Roku zosta-

ła dr Anna Wąsowska. Z kolei Prof. 
AHNS dr Dariusz Kotłowski otrzy-
mał wyróżnienie jako Osobowość 
Roku.

Część oficjalną tegorocznego za-
kończenia roku akademickiego za-
kończyła prezentacja multimedial-
na „Retrospekcja” oraz występ 
Akademickiego Chóru Naszych Stu-
dentów. Tuż po uroczystości wy-
kładowcy i studenci tradycyjnie 
zrobili pamiątkowe zdjęcie przed 
budynkiem uczelni. I tu miła nie-
spodzianka – w obecności uczelnia-
nej społeczności odbyły się… zarę-
czyny studentów AHNS. Redakcja 
życzy wielu wspaniałych lat im  
i Akademii!
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Ma on wyłonić wykonawcę prac 
na odcinku ul. Warszawskiej od 
ronda Narodowych Sił Zbrojnych do 
granicy miasta. Inwestycja ma być 
realizowana w systemie „Zaprojek-
tuj i wybuduj”. Zwycięzca przetar-
gu będzie więc musiał w pierwszej 
kolejności opracować szczegółowy 
projekt. Podstawą będzie tu kon-
cepcja, która powstała przy udziale 
samych mieszkańców uczestniczą-
cych w konsultacjach społecznych. 
Magistrat chce usprawnić dojazd 
do powstającego lotniska na Sadko-
wie i do nowej strefy przemysłowej 
na Wincentowie. Pełna dokumenta-
cja wraz z pozwoleniem na budowę 
powinna być gotowa do końca przy-
szłego roku, a sama przebudowa 
będzie prowadzona w latach 2024-
2025. 

- To pierwszy przetarg na inwe-
stycję, którą będziemy realizować 
w ramach programu Polski Ład. 
Mamy na ten cel przyznane 76 mln 
zł. Biorąc pod uwagę sytuację na 
rynku budowlanym jesteśmy oczy-
wiście przygotowani, by opraco-
waną koncepcję modyfikować, ale 
zależy nam na tym, aby zachować 
przyjęte parametry dotyczące płyn-
ności ruchu oraz bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów – tłumaczy 
wiceprezydent Radomia Mateusz 
Tyczyński.

Tymczasem prowadzone są 
mniejsze inwestycje w mieście. Na 
Plantach wybudowano nowy chod-

W czynach i Polskim Ładzie
Jak zwykle o tej porze roku, drogowe inwestycje wkraczają decydującą fazę. Remontowane są  mniejsze ulice w mieście, a Miejski Zarząd Dróg i Komu-
nikacji ogłosił też przetarg na potężną przebudowę ulicy Warszawskiej.

nik wzdłuż ulicy Chałubińskiego 
– ze względu na znajdujące się tu 
przedszkole, stadion i halę sporto-
wą teren ten jest często odwiedzany, 
a był bardzo zdewastowany, przede 
wszystkim przez dziko parkujące 
samochody. Teraz powstały tu par-
kingowe zatoczki, a słupki ograni-
czają wjazd na chodnik i trawnik. 

Nieopodal ruszył też general-
ny remont ulicy Cichej. To jedna z 
zaplanowanych na ten rok tzw. in-
westycji czynowych, czyli realizo-
wanych przy udziale samych miesz-
kańców. MZDiK ogłosił przetarg na 
wykonanie prac, wygrała go firma 
Strabag, której oferta opiewała na 
prawie 1 mln 800 tys. zł. Prace po-

winny zakończyć się we wrześniu.
W ramach czynów drogowych w 

tym roku planowana jest też prze-
budowa ulicy Tylnej, sięgacza od 
ul. Godowskiej 88 oraz drogi we-
wnętrznej przy ul. Filtrowej 13. 
Trwa również przebudowa ulica Pa-
ciaka.

Z kolei w ramach Radomskiego 
Programu Drogowego zakończy-
ły się prace przy utwardzaniu ulicy 
Dobrej na Kapturze oraz ulicy Po-
średniej. Tu asfaltowa nawierzch-
nia pojawiła się na całym odcinku 
680 metrów, od ul. Wośnickiej do 
Czereśniowej. Realizacja tej inwe-
stycji umożliwia wygodny dojazd 
zarówno do domków jednorodzin-

nych, jak również do osiedla bloków 
na Wośnikach. Kolejne utwardzane 
będą Janowska, Sławna oraz odci-
nek Niemcewicza.

Rozpoczęły się też prace nad pro-
jektem przebudowy odcinka ulicy 
Zbrowskiego. Przetarg na jego opra-
cowanie wygrała firma MT-Projekt 
z Grójca, przedstawiając ofertę na 
589 tys. zł. Ma ona teraz opracować 
rozbudowę układu drogowego w re-
jonie ul. Zbrowskiego pomiędzy uli-
cami 11 Listopada i Żółkiewskie-
go wraz z obsługą komunikacyjną 
przyległych osiedli.

- To część miasta, w której w 
ostatnich latach bardzo rozwinęło 
się budownictwo mieszkaniowe, a 

co za tym idzie wzrosło też natężenie 
ruchu. W godzinach szczytu trudno 
jest stąd wyjechać. Przebudowa ma 
te problemy rozwiązać - mówi pre-
zydent Radosław Witkowski.

Przebudowana ma być sama ul. 
Zbrowskiego, w tym m.in. skrzy-
żowanie z 11 Listopada i z Pade-
rewskiego. W konsultacjach sami 
mieszkańcy zaproponowali też 
m.in. przedłużenie ul. Rapackie-
go od Chodowicza do Zbrowskie-
go, przedłużenie ul. Orląt Lwow-
skich do osiedla Symfonia oraz 
budowę połączenia ulicy Andersa 
z Gołębiowską w pobliżu przyszłej  
trasy N-S.

RED, fot. AMR

Już pierwsze upały jak co roku po-
kazały, że miejsca pozbawione ziele-
ni skutecznie odstraszają przechod-
niów. W Radomiu w słoneczne dni 
nikt bez ważnego powodu nie od-
wiedza na przykład placu Jagielloń-
skiego czy Rynku. Od kilku lat pro-
blem, nagłaśniany przez media, jest 
dostrzegany przez władze poszcze-
gólnych miast. Coraz większą wagę 
przykłada się do nowych nasadzeń 
czy rozwoju parków. W Radomiu 
trwają obecnie przygotowania do re-
alizacji kolejnego etapu rozbudowy 
parku na osiedlu Gołębiów II. Urząd 
Miejski ogłosił przetarg na opraco-
wanie dokumentacji projektowej dla 
terenu położonego w sąsiedztwie ulic 
Żwirki i Wigury oraz Hallera. Zada-
niem architektów będzie m.in. prze-
prowadzenie inwentaryzacji i zapro-
jektowanie pielęgnacji zieleni oraz 
projekt przebudowy istniejącego pla-
cu zabaw.

Trwają też nasadzenia drzew i 
krzewów w ramach projektu LIFE. 
Akcja rozpoczęła się w listopadzie 
2021 roku i jest ostatnim etapem 
siedmioletniego projektu,  w ramach 
którego m.in. zmodernizowano za-

Uratują nas buki i kasztanowce
Dbanie o miejską zieleń to dzisiaj nie tylko sprawa wizerunku miasta, ale przede wszystkim zdrowia i dobrego samopoczucia jego mieszkańców. Jak 
Radom radzi sobie z „betonozą” i wyspami ciepła? 

lew i stawy kolmatacyjne na Borkach, 
zmeandryzowano rzekę Mleczną, 
zbudowano poldery zalewowe na 
Cerekwiance, ale również zielone 
wiaty przystankowe i ogrody desz-
czowe. Teraz jeszcze do końca roku 
posadzonych ma zostać w sumie 500 
drzew i prawie 200 krzewów. W ze-
szłym roku Zakład Usług Komunal-
nych przy 15 szkołach posadził 50 

drzew (głównie klonów i kasztanow-
ców) i 50 krzewów (takich jak śnie-
guliczka, pięciornik, jaśminowiec). 
Na wiosnę posadzono 133 drzewa i 
141 krzewów na terenach kolejnych 
radomskich szkół publicznych. Po-
nadto szpaler 40 lip pojawiło się na 
Gołębiowie, a 10 grabów zostało po-
sadzonych na terenie Starego Ogro-
du. Dodatkowo 280 zakorzenionych 

sadzonek zostało przeznaczonych 
dla  mieszkańców Radomia uczest-
niczących w wydarzeniach informa-
cyjno–promocyjnych projektu LIFE. 
Sadzonki 463 drzew i 141 krzewów 
z tegorocznej edycji nasadzeń zosta-
ły zakupione przez współbeneficjen-
ta projektu - Uniwersytet Łódzki. 
Wśród drzew przeważają  graby, de-
renie, buki pospolite, leszczyny.

Równolegle w mieście powstają 
nowe łąki kwietne. Aż siedem z nich 
to realizacja zwycięskiego projektu 
z Budżetu Obywatelskiego, dwie ko-
lejne ZUK tworzy w ramach własnej 
działalności. Pierwsze łąki kwietne 
powstały w zeszłym roku w parkach 
na Glinicach, Gołębiowie i Południu 
oraz u zbiegu Maratońskiej i Lima-
nowskiego.

- Ten pomysł spodobał się rado-
mianom. W głosowaniu do Budżetu 
Obywatelskiego 2022 wygrał projekt, 
w ramach którego powstanie dodat-
kowych 5,5 tys. metrów kwadrato-
wych ukwieconego terenu. To roz-
wiązanie, które poprawia estetykę 
przestrzeni publicznej, a jednocze-
śnie jest to działanie proekologiczne 
- mówi wiceprezydent Mateusz Ty-

czyński.
Teraz nowe łąki powstają u zbie-

gu ul. Filtrowej i Struga, Górniczej i 
Chrobrego oraz przy alei Kołakow-
skiego, pomiędzy Miłą i Chrobrego, 
przy ul. Sandomierskiej, na terenie 
przylegającym do Parku Ustronie, 
przy ul. Św. Brata Alberta, na skwe-
rze przy oczku wodnym przy ul. Jana 
Pawła II, przy ul. Kusocińskiego 4a 
oraz w parku na Michałowie i w Sta-
rym Ogrodzie.

Od czasu do czasu, również z ini-
cjatywy okolicznych mieszkańców, 
neutralizowane są betonowe wyspy 
ciepła. Tak było niedawno w przy-
padku wielkich donic z drzewkami 
na ul. Curie-Skłodowskiej, albo przy 
ul. Kusocińskiego, gdzie w miejsce 
szerokiego chodnika powstały traw-
niki z drzewami. A kilka tygodni 
temu trzy klomby z drzewami i krze-
wami powstały na odcinku ulicy Że-
romskiego pomiędzy ul. 25 Czerwca 
a Czachowskiego. Dzięki temu przy-
było zieleni, zaś piesi oraz kierowcy 
zbliżający się do przejść mają teraz 
lepszą widoczność. Można powie-
dzieć: mała rzecz, a cieszy…

RED, fot. AMR

Przebudowano blisko kilometro-
wy odcinek drogi powiatowej Wie-
niawa – Przytyk – Jedlińsk. 

– To przykład udanej współpracy 
rządu i samorządów. Dofinansowa-
nie z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych wyniosło 1,7 mln zł, 
rezerwy subwencji ogólnej budżetu 
państwa prawie 450 tys. zł, a wkład 
gminy Przytyk 1 mln zł – zaznacza 
starosta radomski Waldemar Trelka .

Z kolei na terenie gminy Jastrzę-
bia otwarto przebudowany 1,4-kilo-

Pomoc  
dla hospicjum
W podradomskim Sołtykowie stoi już bryła dużego 
Domu Hospicyjnego. Inwestor cały czas liczy na datki 
mieszkańców regionu i wsparcie samorządów.

W planach jest duży i nowocze-
sny Dom Hospicyjny, którego koszt 
budowy wstępnie szacowano na 60 
mln zł. Będzie on mógł przyjmować 
roczne nawet do 800 chorych osób z 
terenu południowego województwa 
mazowieckiego. Zapotrzebowanie 
jest ogromne, zwłaszcza że w regio-
nie radomskim nie ma stacjonarne-
go hospicjum dla osób nieuleczalnie 
chorych. Inwestorem jest Stowarzy-
szenie Hospicjum Królowej Apo-

stołów w Radomiu. Stowarzyszenie 
od 2003 roku prowadzi Hospicjum 
Domowe - wolontariusze hospicjum 
opiekują się chorymi w ich domach.

Budowę starają się wspierać fi-
nansowo okoliczne gminy, ale 
do zakończenia prac wiele jesz-
cze brakuje. Numer konta, na któ-
re chętni mogą wpłacać pienią-
dze, można n znaleźć na stronie  
hospicjum.radom.pl

RED

Walka o pamięć 
Po raz pierwszy w Białobrzegach odbyły się uroczystości 
związane z upamiętnieniem postaci  Grzegorza Przemyka.

W majowych uroczystościach 
wzięli udział m.in. samorządowcy i 
parlamentarzyści, uczniowie LO im.  
Armii Krajowej oraz żołnierze Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Radomski mu-
zyk Robert Grudzień przygotował 
koncert w intencji Grzegorza Prze-
myka - wystąpili polscy i ukraińscy 
artyści. Złożono także wieńce pod 
pomnikiem  „Tobie Ojczyzno”  oraz 
odczytano list Premiera RP Mate-
usza Morawieckiego.

Matka Grzegorza Przemyka, Bar-
bara Sadowska była szykanowaną 
przez władze PRL poetką i  antyko-

munistyczną opozycjonistką. Syna 
Grzegorza w 1980 roku na jakiś czas 
przeniosła do szkoły w Białobrze-
gach (gdzie mieszkała jego babcia), 
aby uchronić go przed szykanami. 
12 maja 1983 roku,  Grzegorz Prze-
myk, świeżo upieczony maturzysta, 
został zatrzymany przez milicjantów 
na placu Zamkowym w Warszawie 
i ciężko pobity. Zmarł dwa dni póź-
niej wy wyniku odniesionych obra-
żeń. Jego pogrzeb na warszawskich 
Powązkach stał się wielką manifesta-
cją przeciw władzy komunistycznej.
 RED, fot. Robert Grudzień

Nowe drogi
W czerwcu na terenie powiatu radomskiego oddano do 
użytku wyremontowane fragmenty ważnych dróg.

metrowy odcinek drogi powiatowej 
w Goryniu. Umowę na przebudowę 
drogi podpisano w maju 2021 roku, 
a wkrótce potem rozpoczęto prace. 
Zadanie otrzymało dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (RFIL) w wysokości po-
nad 1,52 mln zł. Gmina Jastrzębia 
udzieliła powiatowi pomocy finanso-
wej ponad 845 tys. zł. Powiat wypła-
cił odszkodowania za podział działek 
pod rozbudowę drogi w łącznej wy-
sokości 143,8 tys. zł.  RED

Renowacja udała się dzięki sze-
regowi dotacji. W zeszłym roku na 
konserwację i odtworzenie części 
murów zamku górnego Mazowiecki 
Wojewódzki Konserwator Zabytków 
przyznał Iłży 550 tys. zł.  

Konserwator przekazał także 
53 tys. zł na „Opracowanie projek-
tu budowlanego odbudowy kład-
ki wejściowej łączącej zamek dolny 
z górnym, remontu dojść do zam-
ku oraz oświetlenia zamku dolne-
go i dojść do zamku w Iłży”. Po raz 
pierwszy Iłża dostała również do-
finansowanie na prace na zamku z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego - kwotę 350 tys. zł 
przeznaczono na renowację i odtwo-
rzenie murów. I wreszcie pod koniec 
zeszłego roku 1 mln 500 tys. zł na ten 
cel  przekazał Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

Wszystkie prace powinny za-
mknąć się w kwocie 4 mln 400 tys. zł 
i obejmują m.in. konserwację i uzu-
pełnienie istniejących murów, od-
wodnienie dziedzińca i dawnych 
pomieszczeń, wykonanie drewnia-
nych tarasów widokowych i instala-
cji oświetleniowej, nowych posadzek 
na dziedzińcu i w dawnych pomiesz-
czeniach, odtworzenie historyczne-
go wejścia na zamek górny, przebu-
dowę wejścia na basztę, odtworzenie 
i wyeksponowanie studni. 

- Chcemy, żeby samo zwiedzanie 
zamku było bardziej atrakcyjne, a 
on sam stał się centrum życia kultu-

Czar baszty
Przez rok był nieczynny, teraz znowu może być turystyczną atrakcją. W czerwcu został 
udostępniony przebudowany zamek biskupów krakowskich w Iłży. 

ralnego, żeby można było tu organi-
zować nie tylko plenerowe imprezy 
historyczne, ale też kino plenerowe, 
kameralne koncerty, szkolenia i 
konferencje -  zapowiadał w zeszłym 
roku Przemysław Burek, burmistrz 
Iłży.

Od lipca 2021 roku zamek był wy-
łączony z użytkowania, a dziś więk-
szość prac została zakończona. W 
kwietniu tego roku z krzaków samo-
siejek i suchych gałęzi drzew oczysz-
czono także zamkowe wzgórze – 
dzięki temu zamek jest widoczny z 
daleka w całej okazałości.

30 maja na terenie zamku odby-
ła się pierwsza w tym roku impreza 
z cyklu „Przygoda z historią”, pod-
czas której prezentowali się wojowie 
z Leo Corde – Bytomskiego Stowa-
rzyszenia Rekonstrukcji Historycz-
nej. A od 4 czerwca można już wejść 

na zamek górny, choć trwa jesz-
cze renowacja murów. Jednak moż-
na już podziwiać odrestaurowane 
przestrzenie zamkowe z 25-metro-
wą studnią, a z nowych tarasów wi-
dokowych - panoramę Iłży i okolic. 
Działa też punkt informacji tury-
stycznej. 

Władze Iłży chcą poszerzać ofer-
tę turystyczną i planują rozbudo-
wę szlaku kolei wąskotorowej, któ-
ra jest częścią Starachowickiej Kolei 
Wąskotorowej. Dokładnie chodzi o 
przywrócenie całego szlaku Iłża – 
Starachowice. Obecnie od 3 lipca w 
niedziele kursują pociągi wycieczko-
we na odcinku Starachowice-Lipie, 
a w drugiej połowie lipca zostanie 
wznowiony ruch kolei wąskotorowej 
na 7- kilometrowym odcinku Iłża – 
Marcule. 

RED, fot. archiwum „GR” 

Dzięki dotacji z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, gmina Zakrzew zaku-
pi cztery autobusy elektryczne oraz 
osiem ładowarek na potrzeby lokal-
nego transportu zbiorowego. Umowa 
pomiędzy samorządem a NFOŚiGW 
została podpisana 15 czerwca.

Inwestycja zostanie zrealizowana 
w ramach programu priorytetowego 
„Zielony Transport Publiczny”, któ-
rego celem jest rozwój w Polsce „zie-
lonej” mobilności. NFOŚiGW prze-
każe gminie Zakrzew 8 mln 440 tys.  
875 zł. Wkład własny gminy wyno-
si 3 mln 428 tys. 625 zł. Za te pienią-
dze gmina kupi cztery 12-metrowe 
niskopodłogowe autobusy o napę-
dzie elektrycznym wraz z towarzy-
szącą infrastrukturą. „Elektryki” 
będą mogły jednorazowo przebyć 
trasę o długości 150 km. Mają to być 
pojazdy nie tylko bezemisyjne, ale 
też wygodne, dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, po-
siadające 29 miejsc siedzących i 75 

Jak rewolucja,
to tylko eko

W Zakrzewie szykuje się prawdziwa rewolucja – gmina planuje uruchomienie 
komunikacji publicznej i stawia na transport ekologiczny. 

stojących. Umowa przewiduje także 
zakup i montaż ośmiu punktów ła-
dowania. Stacje te zostaną zlokalizo-
wane w Zakrzewie oraz w pobliskich 
miejscowościach; Wacyn, Dąbrówka 
Nagórna, Zakrzewska Wola i Jaszo-
wice-Kolonia. W ramach projektu 
zaplanowano również przeszkolenie 
ośmiu kierowców i dwóch mechani-
ków. 

– Upowszechnianie w Polsce ze-
roemisyjnego transportu publiczne-
go powinno dotyczyć nie tylko wiel-
kich miast, ale również mniejszych 
miejscowości – podkreśla Artur Mi-
chalski, wiceprezes NFOŚiGW. - Po-
przez finansowe wspieranie takich 
projektów jak w Zakrzewie, wpływa-
my zatem nie tylko na poprawę sta-
nu powietrza w kraju, ale zarazem na 
polepszenie jakości życia lokalnych 
społeczności. Z uznaniem przyjmu-
jemy takie inicjatywy jak w gminie 
Zakrzew, która poprzez uruchomie-
nie ekologicznej komunikacji lokal-
nej zadba o środowisko i zyska im-

puls rozwojowy.
- Dotychczas utrzymywaliśmy tyl-

ko dwa spalinowe autobusy przezna-
czone do dowozu uczniów do szko-
ły. Teraz uruchomienie komunikacji 
zbiorowej bazującej na pojazdach na-
pędzanych elektrycznie stworzy zu-
pełnie nową sytuację społeczną, eko-
logiczną i ekonomiczną. „Elektryki” 
zapewnią stałe połączenie komuni-
kacyjne gminy z Radomiem, co uła-
twi ludziom dojazdy do miejsc pracy 
i nauki, a jednocześnie będzie miało 
wpływ na poprawę jakości powietrza 
w Zakrzewie i okolicy. Zakładamy 
bowiem, że wiele osób zechce prze-
siąść się z prywatnych samochodów 
do cichych i czystych, ekologicznych 
autobusów – podsumowuje Leszek 
Margas, wójt gminy Zakrzew.

Zakłąda się, żę projekt przynie-
sie wymierne korzyści ekologiczne, 
w tym zmniejszenie emisji dwutlen-
ku węgla o ok. 170 ton w ciągu roku, 
a także ograniczenie emisji tlenków 
azotu i pyłów.  RED
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Już szósta edycja Międzynaro-
dowego Cafe Jazz Festival, bo o nim 
mowa tradycyjnie odbywać się bę-
dzie na łonie natury, czyli nad zale-
wem na Borkach. Tylko 20 sierpnia 
w centrum miasta odbędzie się ko-
lorowa parada w stylu nowoorleań-
skim,  którą poprowadzą gwiazdy 
festiwalu. Muzycy zaprezentują się 
w krótkim secie przed  Restauracją 
Teatralną (Żeromskiego 55), a potem 
wspólnie z gośćmi festiwalu przejdą 
na plac Jagielloński. Organizatorzy 
zachęcają do przebrania się w stroje 
z lat 20. i 30. XX w. i przyłączeni się 
do parady. 

Natomiast festiwal to przede 
wszystkim miasteczko nad zalewem 
na Borkach. Przez pierwsze dwa dni 
imprezę będzie prowadził  Andrzej 
Śmigielski, kabareciarz i legendar-
ny konferansjer „Stodoły”. 19 sierp-
nia zaplanowano oficjalne otwarcie 
festiwalu i wręczenie nagrody Jaz-
zowej Kawiarki Jackowi Fedorowi-
czowi. Potem zagrają Brass Federa-
cja, Krystyna Durys Band, Poparzeni 
Kawą 3, Jazz Band Ball Orchestra & 
Karen Edwards. O północy jam ses-
sion. 20 sierpnia od 19.00 zagrają Di-
xie Company, Kraków Street Band, 
Krzysztof Kiljański & Swing Time, 
Leliwa Jazz Band & Iwona Skwarek. 
O północy oczywiście jam session. 
Trzeci dzień festiwalu pod hasłem 
„Radomscy jazzmani dla Rado-

Jazz nad wodą
W ostatnich latach wyrósł w Radomiu jeden z największych festiwali jazzowych w Polsce. 
Kolejna jego edycja w dniach 19-21 sierpnia. Co istotne, skupiony jest na radosnym, 
zachęcającym do tańca i miłym dla ucha jazzie tradycyjnym.

mia” poprowadzi radomski muzyk 
i  dyrektor organizacyjny festiwa-
lu Jerzy Skwarek. Od 12.00 zagrają 
S’Kwartet, Art Blues Band i Big Band  
Mundana.

Imprezie Café Jazz Festival  tra-
dycyjnie towarzyszy im zlot miłośni-
ków samochodów kempingowych 
z Polski oraz krajów ościennych. 
Dodatkowo w miasteczku festiwa-
lowym wystawiać się będą firmy z 
branży kawiarskiej, nie zabraknie 

degustacji i pokazów alternatywnego 
parzenia kawy. Będzie też konkurs 
wiedzy o kawie, połączony z losowa-
niem wśród publiczności festiwalo-
wej nagrody - markowego ekspresu 

automatycznego W czasie trwania 
festiwalu, w pawilonie MOSiR na 
Borkach prezentowana będzie ero-
tyczna wystawa  fotograficzna „Pięk-
no dojrzałe”, przygotowana przez 
Miejską Partyzantkę Geriatryczną.

Patronat honorowy nad VI Cafe 
Jazz Festival Radom 2022 objął Pre-
zydent Miasta Radomia. Patronat 
nad Zlotem Kamperów objął Mar-
szałek Województwa Mazowieckie-
go. Festiwal organizują w tym roku 

Stowarzyszenie Cafe Jazz Festiwal i  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Radomiu.

RED,  
fot. Organizatorzy festiwalu

Free(RA)dom Festival odbył się po 
raz pierwszy rok temu, jako uzupeł-
nienie kolejnych rocznic  Radomskie-
go czerwca 76. Odzew uczestników 
różnorodnych działań kulturalno 
– społecznych był nadspodziewanie  
dobry. W tym roku drugą edycję fe-
stiwalu udało się przeprowadzić w 
głównej mierze dzięki dofinansowa-
niu z Budżetu Obywatelskiego Ma-
zowsza. I wygląda na to, że impreza 
na stale zadomowi się w radomskim 
kalendarzu czerwca. 

Jak się okazuje, o wolności można 
rozmawiać na różne sposoby, a znaj-
duje się zapotrzebowanie na każdą z 
form tej rozmowy.  Pierwszy przykład 

- konkurs literacki na haiku „17 sylab 
o wolności” organizowany w ramach 
Free(RA)dom Festival  przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną. Nadeszło 
prawie  400 prac z całej Polski, od 
Torunia po Jastrzębie-Zdrój, a jury 
podkreślało, że poziom prac był nie-
zwykle wysoki.  16 nagrodzonych i 
wyróżnionych prac było zresztą wy-
świetlanych podczas nocnego map-
pingu w centrum miasta. Zacytuj-
my zwycięskie haiku: „Stoi Statua/ 
płynie statek uchodźców/ odwró-
ciła wzrok” (Tomasz Niemcewicz, 
Szczecin, kategoria do 18lat); „gołąb 
nie wraca/ dzieci kończą jeść chipsy/ 
puszczają drona” (Tomasz Lorenc, 
Łódź, kat. powyżej 18 lat).

Pewnym punktem festiwalu oka-
zała się debata pomnikiem Jana Ko-
chanowskiego. W tym roku pod ha-

O radomskim czerwcu wolności
Druga edycja Free(RA)dom Festival i obchody 46. rocznicy Radomskiego Czerwca 76 odwodniły, jak wielki potencjał integracji społecznej niesie ze sobą 
debata o wolności i jej świętowanie. 

słem „Wolność jest kobietą”. Wzięły 
w niej w niej udział prawniczka i na-
uczycielka akademicka, feminist-
ka Monika Płatek; artystka Sabina 
Twardowska; pisarka, animatorka 
kultury, aktywistka miejska Anna 
Cieplak; filozofka, publicystka i 
dziennikarka Katarzyna Kasia. Prof. 
Płatek rozpoczęła debatę słowami: - 
Rozmawiamy u  stóp pomnika Jana 
Kochanowskiego, który siedzi w du-
żym rozkroku. Zastanówmy się: co 
powiedziano by o kobiecie, która sie-
działaby w ten sam sposób? 

Równie dużą frekwencją cieszy-
ło się spotkanie z Mariuszem Szczy-
głem, który ze swadą opowiadał 

o granicach twórczej wolności i o 
prawdzie w reportażu. 

Najwięcej działo się w sztukach 
plastycznych. Poczynając od poświę-
conej Ukrainie i Kremlowi wystawy 
Szymona Szymankiewicza, jednego z 
najciekawszych i najbardziej kontro-
wersyjnych polskich plakacistów. O 
kontrowersji świadczyć choćby fakt, 
że poszczególne plansze plenerowej 
wystawy były regularnie niszczone… 
Wspomnieć też trzeba o ekspozy-
cji „Za zieloną Ukrainą…” w Galerii 
Łaźnia, gdzie młodzi artyści z Ukra-
iny i Białorusi przedstawili swoje re-
miniscencje na temat wojny i zabie-
rania wolności. Z kolei na ścianach 
zabytkowej Resursy Obywatelskiej 
malarz muralista, założyciel Gdań-
skiej Szkoły Muralu Rafał Roskowiń-
ski wymalował postacie kojarzące 

mu się z Radomiem i wolnością, m.in. 
Marię Kelles – Krauz, Marię Fołtyn, 
robotnika i robotnicę radomskich fa-
bryk. W tę „Akcję Wolny Street-Art” 
włączył się artysta i profesor krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych Zbi-
gniew Bajek, niosąc od Resursy do pl. 
Corazziego drzwi z wymalowanymi 
własnymi symbolami wolności. A na 
pl. Corazziego radomianie wybijali 
wspólnie rytm wolności na najwięk-
szym na świecie bębnie. Dzień wcze-
śniej Bajek zaproponował radomia-
nom uzupełnienie wizerunku Franza 
Kafki. Dziesiątki wieszanych w Par-
ku Kościuszki prac robiło niezwykła 
wrażenie. Tak jak parkowa ilumina-
cja i specjalnie wyeksponowane tu 
prace uczniów Zespołu Szkół Pla-
stycznych.

Festiwal uzupełniały aktywności 
dla najmłodszych, oraz Park Off, w 
trakcie którego MOK Amfiteatr przy-
gotował m.in. warsztaty, gry tereno-
we, spotkania z aktywistami, kino 
plenerowe, koncert Luny, prezentacje 
Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego i Akademii Handlo-
wej Nauk Stosowanych. Do tego na-
wiązywał niezwykle udany koncert 
radomskiego rapera KęKę – na pl. 
Jagiellońskim tłumy śpiewały razem 
z nim. Mocna okazała się też wysta-
wa „Woman Art Power” - w MCSW 
Elektrownia do dziś można oglądać 
prace dwudziestu współczesnych 
polskich artystek – prace często nie-
zwykle intymne, bezkompromisowe, 
odważne, poruszające trudne tema-
ty kobiecości, przemocy, tożsamości. 
Istotnym elementem Free(Ra)dom 
Festival jest nocny mapping na fasa-
dach budynków w centrum miasta. 
W tym roku po raz pierwszy zorga-
nizowano też Ogólnopolski Konkurs 
Mappingowy Free(Ra)dom na naj-
ciekawszą animację. 

Zwieńczeniem festiwalu okazały 
się obchody Radomskiego Czerwca 
76. Zaczęły się promocją wydawnic-
twa „Radom – miasto wolności”, bę-
dącego pokłosiem ubiegłorocznych 
warsztatów zrealizowanych przez 
Resursę Obywatelską w ramach 
pierwszego Free(RA)dom Festival.

- Chcemy po raz kolejny z dumą 
przypominać o tym, że polska i eu-
ropejska droga do wolności zaczę-
ła się w Radomiu. To buduje naszą 

Nagroda jest przyznawana debiu-
tującym pisarzom i szybko została 
uznana za  jedno z najważniejszych 
literackich wyróżnień w Polsce. W 
tym roku do Muzeum Witolda Gom-
browicza we Wsoli nadesłanych zo-
stało 97 książek wydanych w 2021 
roku Spośród nich kapituła wybra-
ła pięć nominowanych. Nominacje 
otrzymali: Rafał Hetman za książkę 
„Izbica, Izbica” (wyd. Czarne), Ro-
bert Nowakowski za „Ojczyzna ja-
błek” (Wydawnictwo Literackie), 
Mateusz Pakuła za „Jak nie zabiłem 
swojego ojca i jak bardzo tego żału-
ję” (wyd. Nisza),  Barbara Woźniak  
za „Niejedno” (wyd. Drzazgi) i Alek-
sandra Zbroja za „Mireczek. Pato-
opowieść o moim ojcu” (wyd. Agora).

Nazwisko laureata kapituła ogło-
si we wrześniu, podczas festiwalu 
Opętani Literaturą, który od począt-
ku towarzyszy nagrodzie. Zwycięz-
ca otrzyma 40 tys. złotych, statuet-

Głośny debiut
Znamy już nominacje do tegorocznej, już siódmej edycji  
Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. 

kę oraz lornetkę, nawiązującą do 
ostatnich lat życia Gombrowicza, 
które pisarz spędził w Vence na po-
łudniu Francji (z powodu choroby 
pisarz rzadko wychodził wówczas z 
domu, za to przez lornetkę obserwo-
wał ludzi i ich życie). Dzięki wspar-
ciu Samorządu Mazowsza nagrody 
pieniężne w wysokości po 5 tys. zł 
otrzymują też wszyscy nominowani, 
a dzięki mecenatowi Zakładów Auto-
matyki Kombud S.A. od poprzedniej 
edycji kapituła przyznaje także wy-
różnienie w postaci rezydencji lite-
rackiej. Wybrana osoba spędzi mie-
siąc w Vence.

Organizatorami Nagrody są Pre-
zydent Radomia i Muzeum Witolda 
Gombrowicza, zaś partnerami Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Radomiu 
i Fundacja Instytut Gombrowiczow-
ski. Honorowy Patronat nad Nagro-
dą sprawuje Rita Gombrowicz.

 RED

16 lipca koncert „Nie z tej becz-
ki…  - 50 lat zespołu Halniacy”. Ka-
pela Podwórkowa Halniacy to jedy-
ny zespół w Radomiu, który w swoim 
repertuarze prezentuje folklor miej-
ski. Kapela istnieje od września 1972 
roku. Gra i śpiewa własny, oryginal-
ny repertuar, poruszający sprawy 
dotyczące dawnego i współczesne-
go  Radomia. Szybko zdobyła uzna-
nie, dające jej miejsce w czołówce  
kapel  podwórkowych w kraju, cze-
go dowodem są liczne nagrody i 
wyróżnienia na ogólnopolskich fe-
stiwalach i przeglądach. Podczas 
koncertu gościnnie z Halniakami 
wystąpią radomscy muzycy: Iwona 
Skwarek i Andrzej Tom.

Co istotne, jubileusz Halniaków 
uświetni swoim koncertem War-
szawskie Combo Taneczne, słyn-
ny już zespół folkowy, który w 2009 
roku powołał Jan Młynarski,  kom-
pozytor, wokalista i multiinstru-
mentalista, dziennikarz, wielbiciel 
i popularyzator polskiej muzyki z 

Koncertowe 
jubileusze
Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr zaprasza na dwa duże 
otwarte koncerty, związane z jubileuszami znanych  
i lubianych w Radomiu zespołów. 

lat 1918–1949. Szlify Warszawskie 
Combo Taneczne zdobywało grając 
na podwórkach  Mokotowa,  Pragi, 
Śródmieścia i w warszawskich  lo-
kalach.  

23 lipca koncert „30 lat zespołu 
Szymon Wydra & Carpe Diem”. Szy-
mon  Wydra  to  jeden  z  najbardziej  
rozpoznawalnych  wokalistów  zwią-
zanych z Radomiem. Jego kariera  
nabrała tempa, kiedy wziął udział w 
I edycji niezwykle popularnego nie-
gdyś programu telewizyjnego „Idol”.
Szymon Wydra & Carpe Diem jest 
zdobywcą ważnych nagród przemy-
słu muzycznego, w tym Sopot TOP-
trendy, Eska Music Awards w kate-
gorii Artysta Roku, Superjedynka 
Festiwalu Polskiej Piosenki w Opo-
lu. Zespół ma na koncie wiele hitów, 
które na pewno usłyszymy w czasie 
jubileuszowego koncertu. 

Wstęp na koncerty na pl. Coraz-
ziego wolny.

RED, fot. Zespół Halniacy 
– MOK Amfiteatr

Pierwszy  raz  „Ulica  Teatralna”,  
czyli  przegląd  najlepszych  teatrów  
plenerowych,  odbyła  się  w  2000  
roku  dzięki  głosom  radomian  w  
Budżecie Obywatelskim. Przez całe 
wakacje na pl. Jagielońskim i na fon-
tannach ze swoimi flagowymi spek-
taklami prezentowały się najlepsze 
polskie grupy uliczne, m. in. Teatr 
Ósmego Dnia, Teatr KTO, Teatr Kli-
nika Lalek, czy Teatr Biuro Podróży. 
Od razu spotkało się to ze świetnym 
przyjęciem widowni. Również druga 

Czary na placu
W lipcu radomianie będą mogli obejrzeć dwa niezwykłe przedstawienia plenerowe  
w ramach trzeciej edycji „Ulicy Teatralnej”. 

edycja imprezy w 2021 roku cieszyła  
się  wielkim  zainteresowaniem  wi-
dzów.  W  tym  roku, ze względów fi-
nansowych,  tylko  dwa  przedstawie-
nia na pl. Jagiellońskim. 

29 lipca o godz. 21.00  Teatr Akt 
z Warszawy zaprezentuje „In Blue” 
- przedstawienie barwne, stanowią-
ce  połączenie  teatru  pantomimy,  
tańca,  cyrku  i  happeningu. Główny  
bohater spektaklu spotyka na swej 
drodze nimfy, syreny, koniki wodne 
i inne baśniowe stwory.  Fantazyj-

ny  świat  wodny  inspiruje  do  stwo-
rzenia  pięknych wizualnie  obrazów. 
Pierwotna wersja „In Blue” została 
przygotowana specjalnie na okazję 
Europe on Water Festival w Istambu-
le – Europejskiej Stolicy Kultury. Te-
atr Akt realizuje przedstawienia  sce-
niczne,  plenerowe,  parady  uliczne 
na  terenie  całej  Europy.

Dzień później, również o 21.00 
Teatr Pantomimy Mimo z Warsza-
wy zaprezentuje najnowszy, pełen 
humoru spektakl na 20-lecie istnie-
nia „Piękne Nic”, osadzony w poety-
ce snu i absurdu. Teatr Pantomimy 
Mimo jest częścią Warszawskiego 
Centrum Pantomimy, od 2002 roku 
teatr zaprezentował 14 premier. Gra 
na  festiwalach  teatralnych  w  kraju 
i za  granicą.  

Głównym organizatorem „Uli-
cy Teatralnej” jest Stowarzyszenie 
Resursa, wspierane przez miejskie 
instytucje kultury i firmy prywat-
ne. Dodajmy, że 15 lipca godz. 10.00  
na pl. Jagiellońskim otwarta zosta-
nie plenerowa wystawa najlepszych 
zdjęć wykonanych podczas 2 edycji 
„Ulicy Teatralnej”. 

RED, fot. Teatr Mimo,  
Marcin Wiśnios

tożsamość. Bardzo się cieszę, że po 
dwóch latach ograniczeń związa-
nych z pandemią możemy wrócić do 
takich obchodów, jakie organizowa-
liśmy w poprzednich latach i zaprosić 
mieszkańców m.in. na duże muzycz-
ne wydarzenie na pl. Jagiellońskim 
- zapowiadał prezydent Radosław 
Witkowski.

A na pl. Jagiellońskim z koncer-
tami wystąpiły gwiazdy polskie-
go rocka - Krzysztof Cugowski i ze-
spół Kult. Wraz ze stowarzyszeniem 
Radomski Czerwiec ‚76 i Zarządem 
Regionu NSZZ Solidarność Ziemia 
Radomska, magistrat przygotował 
także tradycyjną mszę polową u zbie-
gu ul. Żeromskiego i 25 Czerwca.

Uroczystości objęły także piknik 

rodzinny „Przystanek PRL” oraz X 
Półmaraton Radomskiego Czerw-
ca 76. Wzięło w nim udział prawie 
800 zawodników. Trasa biegu  histo-
rią w tle wiodła ulicami Radomia, a 
meta po raz pierwszy została umiej-
scowiona w hali Radomskiego Cen-
trum Sportu. Dystans nieco ponad 
21 kilometrów najszybciej pokonał 

Vladislav Pryamov z Białorusi z cza-
sem 1:07:35. Na drugim miejscu bieg 
ukończył Mateusz Kaczor z RLTL 
Optima Radom.  Wśród kobiet zwy-
ciężyła Lilia Fisikovici z Ukrainy z 
czasem 1:18:14. Jak co roku Półma-
raton Radomskiego Czerwca 76 po-
przedził bieg charytatywny „Mila 
Radości-Dumne Warchoły”.

RED, fot. AMR
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Wczoraj i dziś

Historia fabryki liczy się od 1922 
roku, kiedy to uchwalono Ustawę o 
monopolu tytoniowym, na mocy któ-
rej powołano w Radomiu Wytwórnię 
Papierosów. Samą produkcję uru-
chomiono w grudniu 1923 roku w 
obiektach dawnego rosyjskiego mo-
nopolu spirytusowego przy ul. Nowy 
Świat 5 (dziś ul. Limanowskirgo).  
Niebawem Polski Monopol Tytonio-
wy podjął decyzję o lokalizacji w Ra-
domiu dużego obiektu “fabrykacyj-
no-magazynowego”, który po9wstał 
w latach 1928-29. Zakład zaprojekto-
wał wybitny architekt Stefan Szyller 

100 lat radomskiej “Tytoniówki”
W czerwcu radomska “Tytoniówka” obchodziła 100 - lecie istnienia. Z tak zacnej okazjii warto  wspomnieć o zakładzie, w którym na pewno jedno się 
nie zmieniło – cały czas jest on jednym z filarów radomskiego przemysłu. 

(ten sam Stefan Szyller zaprojekto-
wał m.in. gmach Politechniki War-
szawskiej, bramę główną Uniwersy-
tetu Warszawskiego, a w Radomiu 
kościół na Glinicach I Fabrykę Bro-
ni „Łucznik”), który nadał obiektowi 
charakterystyczny dla epoki, moder-
nistyczny kształt. Elewacja składała 
się z żelbetowego szkieletu, który wy-
pełniały ściany z czerwonej cegły, ze 
specjalną rombową dekoracją z prze-
palonych cegieł. Dziś niestety elewa-
cja ta zniknęła  pod styropanem i tyn-
kiem. Zamurowano też wiele okien 
budynku. Na ścianie frontowej za-

chowało się za to do dziś godło Pol-
ski. Orzeł przetrwał nawet okupację 
niemiecką, dopiero za PRL został on 
pozbawiony korony.

Przed II Wojną Światową “Tyto-
niówka” funkcjonowała znakomicie. 
W latach 30. XX wieku tytoń do Ra-
domia dostarczany był koleją z Gdyni 
przez specjalną bocznicę prowadzą-
cą do magazynów przy ulicy Wierz-
bickiej.

W okresie okupacji niemieckiej 
zakład został przejęty przez General-
ną Dyrekcje Monopoli Generalnego 
Gubernatorstwa i nadal funkcjono-

wał jako Fabryka Tytoniowa w Rado-
miu. W 1941 r. w fabryce pracowały 
694 osoby. 

Po wojnie radomska fabryka pa-
pierosów działała jako przedsię-
biorstwo państwowe. W 1948 roku 
nastąpiła modernizacja fabryki. Wy-
mieniono stare maszyny na bardziej 
nowoczesne, zlikwidowano pracę 
ręczną na oddziale pakowalni, zme-
chanizowano transport. W latach 60. 
XX w. nastąpiła zmiana nazwy firmy 
na Zakłady Przemysłu Tytoniowego 
w Radomiu. Z tego czasu pochodzą 
słynne produkty zakładu – papierosy 

“Sporty”, “Klubowe”, “Radomskie”, 
“Ekstra mocne”. 

W radomskiej „Tytoniówce” dzia-
łała grupa kabaretowa, orkiestra 
zakładowa, chór, taneczne zespo-
ły dziecięce, zakładowa biblioteka 
techniczna. W narożnym budynku 
zakładowym przy dzisiejszej ulicy 
Tytoniowej i Limanowskiego mieścił 
się  Dom Kultury „Mewa”. Aż do lat 
90. XX wieku organizowano tu zaba-
wy dla pracowników i ich rodzin oraz 
zabawy choinkowe dla dzieci.

W 1995 roku, w wyniku procesu 
prywatyzacji, partnerem strategicz-
nym ZPTR S.A. został francuski kon-
cern tytoniowy Seita, zmodernizo-
wano park maszynowy i organizację 
pracy.

W 2000 roku zakłady zmieniły na-
zwę na Altadis Polska S.A. i wcho-
dzącw strukturę Grupy Altadis, 
zaczęły być graczem na rynku glo-
balnym. W 2008 r. Grupa Altadis zo-
stała przejęta przez Imperial Tobac-
co Group. Zakład w Radomiu pod 
nową nazwą Imperial Tobacco Pol-
ska Manufacturing S.A. stał się czę-
ścią międzynarodowej Grupy Im-
perial Tobacco. Dziś fabryka przy 
ul. Tytoniowej zatrudnia około 700 
osób i produkuje papierosy dla całe-
go świata.

RED
Fot. Retropedia Radomia/ AMR

Poza obostrzeniami wynikającymi 
z covid 19, w 2021 roku funkcjono-
wania teatru nie ułatwiał także roz-
poczęty remont sieci wodno – kana-
lizacyjnej. Premiery cały czas jednak 
ruszały. Jesienią zobaczyliśmy trzy. 
Przede wszystkim „Ostatni” Mak-
syma Gorkiego w reżyserii Antona 
Malikova – spektakl niełatwy, moc-
ny, bardzo serio, ukazujący najgor-
sze ludzkie oblicza. Formalnie bez 
zarzutu, choć też nie wytyczający no-
wych dróg. 

W październiku premierę miały 
też „Odloty” w reżyserii Agnieszki 
Kołodyńskiej - Iglesias, a w listopa-
dzie „Wstyd” Błażeja Peszka - przed-
stawienie cieszy się dużą sympatią 
widzów. 

W sylwestra swoją premierę miał 
„Koniec świata będzie śmieszny” w 
reżyserii Anety Groszyńskiej, kome-
diowa i kolorowa, słodko - gorzka 
wizja apokalipsy. Spektakl ten, skró-
towy intelektualnie, publicystyczny, 
nie stroniący od przekleństw, budzi u 
widzów skrajne opinie – od zachwy-
tów nad jego „nowoczesnością” po 
zarzuty tandety i prymitywizmu. 

Od stycznia 2022 można w teatrze 
oglądać „Duchy Conan Doyle’a” w 

Sezon z dobrym finałem
Radomski Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego, kulturalna wizytówka miasta, ma za sobą nierówny i trudny sezon, naznaczony wynikającymi  
z pandemii problemami z widownią i finansami. Wiosna pokazała jednak, że potencjał jest bardzo duży. 

reżyserii Pawła Świątka- kameralny, 
trochę retro spektakl skłaniający do 
śmiechu i refleksji. 

W pełni udanymi można na pew-
no uznać dwie ostatnie, wiosenne 
premiery radomskiego teatru.    „Tar-
tuffe, czyli Świętoszek” to tekst nie-
ustannie aktualny i na czasie. Reży-
ser Jarosław Tumidajski stworzył na 
jego podstawie spektakl żywiołowy, 
barwny, pełen dowcipu, ale co istot-
ne – trzymający się teksu i ducha Mo-

liera. Można się czepiać gestów „pod 
publikę” (np. aktorów obu płci zbyt 
często pokazujących swoje wdzięki), 
ale generalnie jest to spektakl spójny i 
po prostu chce się go oglądać. 

I wreszcie „Roszpunka” w re-
żyserii Michała Derlatki na Scenie 
Fraszka – spektakl przeznaczony 
dla dzieci, ale dorośli również mogą 
być zachwyceni. Przede wszystkim 
za sprawą dobrego konceptu i bra-
wurowej gry aktorskiej. Świetnie 

wymyślona scenografia – bajkowa 
przypowieść jest tu snuta za pomocą 
umiejętnie wykorzystanych meblo-
ścianek i paprotek.  Miejmy nadzieję, 
ze to przedsmak udanego przyszłego 
sezonu. A już na wrzesień zapowia-
dana jest pierwsza premiera- „Deko-
rator” Pawła Pitery na Scenie Kame-
ralnej.

Dziś teatr przygotowuje się przede 
wszystkim na jubileuszowy XV Mię-
dzynarodowy Festiwale Gombro-

wiczowski w październiku. Minio-
ny sezon obfitował w wydarzenia 
związane z nadchodzącym festiwa-
lem. Odbyła się m.in. debata literacka 
oraz konkurs na plakat gombrowi-
czowski. W ramach cyklu „Czytamy 
Gombrowicza” radomscy aktorzy 
czytali mniej znane teksty pisarza: 
„Zbrodnia z premedytacją”, „Filidor 
dzieckiem podszyty”, „Dziewictwo”, 
„Zdarzenia na brygu Banbury”, „Na 
kuchennych schodach”.  RED

Spektakl „Roszpunka”  Fot. Teatr Powszechny Premiera spektaklu „Tartuffe, czyli Świętoszek”  Fot. AMR


