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Beksiński  
w Radomiu!

Ostatni 
aneks?

 STRONA 12

Wystawy  
i zakupy  
na stulecie

Do pozytywów należy zaliczyć 
fakt, że cały czas prywatni dewelo-
perzy jak i miasto prowadzą i kończą 
mieszkaniowe inwestycje. Oczywi-
ście odrębna sprawa to cena kupna, 
utrzymania czy wynajmu  nowo po-
wstałych mieszkań - w dobie infla-
cji i niechęci banków do udzielania 
kredytów, problem dla potencjonal-
nych młodych nabywców robi się po-
ważny. 

Póki co jednak – buduje się. Oto 
np. dobiegła końca kolejna inwe-
stycja miejskiej spółki Rewitali-
zacja. Nakładem ponad 21 mln zł 
został przebudowany istniejący bu-
dynek przy ul. Wałowej 21 (na zdję-
ciu po prawej). Powstały też nowe 
budynki mieszkalno-usługowe przy  
ul. Wałowej 19 i Bóżnicznej 4 i 6 - 

Gdzie tu zamieszkać?
Mimo że liczba mieszkańców Radomia maleje, cały czas brakuje mieszkań – to problem ogólnopolski. Jak sobie z tym radzimy? Na rynku pojawiają się 
pozytywne sygnały, ale i nieoczekiwane problemy... 

pod tym adresem znajdują się 33 lo-
kale mieszkalne (są w sprzedaży) i 7 
lokali usługowych. Mieszkania mają 
powierzchnię od 40 do 150 metrów 
kw. Wszystkie budynki zostały przy-
stosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Inwestycja została 
zrealizowana przy wsparciu Polskie-
go Funduszu Rozwoju. 

- Zakończona inwestycja wpisuje 
się w realizowany przez nas projekt 
rewitalizacji Miasta Kazimierzow-
skiego i jego najbliższego otoczenia. 
Chcemy, aby ta część miasta była ser-
cem Radomia. Dlatego niezbędne 
jest rozwijanie tu funkcji mieszka-
niowej, ale też handlowo-usługowej, 
kulturalnej, administracyjnej – ko-
mentował prezydent Radomia Rado-
sław Witkowski.

Ponad 90 mieszkań na wynajem 
planuje wybudować przy ulicy Józe-
fowskiej Radomskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego „Admi-
nistrator”. Pod koniec stycznia Rada 
Miejska przyjęła uchwałę w sprawie 
wniesienia do spółki terenu, na któ-
rym mają powstać dwa nowe bloki.  
Administrator przekonuje, że system 
mieszkań na wynajem cieszy się w 
Radomiu olbrzymim powodzeniem, 
sam RTBS ma ponad 200 osób na li-
ście zainteresowanych wynajmem 
mieszkania. Kolejne 90 mieszkań na 
wynajem planuje się stworzyć w blo-
ku, który ma powstać u zbiegu ulic 
Piastowskiej i Łokietka. Gotowy jest 
już projekt budynku. Urząd Miejski 
zabiega o współfinansowanie inwe-
stycji z Banku Gospodarstwa Krajo-

wego.
Z kolei Spółdzielnia Mieszka-

niowa „Nasz Dom” planuje przy ul. 
Żeromskiego 102 budowę dwóch 
ośmiokondygnacyjnych bloków. 
W każdym zaplanowano po ok. 56 
mieszkań na sprzedaż. Jednak zgodę 
na inwestycję musi wydać najpierw 
Rada Miejska - inwestor chce bo-
wiem skorzystać z tzw. lex developer, 
a więc budować mieszkania nieza-
leżnie od ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Jeśli formalnością stanie się zadość, 
mieszkania powinny być gotowe w 
2025 roku. A nieopodal tej inwesty-
cji, na terenach po firmie Imperson, 
sześć bloków stawia już Spółdziel-
nia Budownictwa Mieszkaniowego 
„Łucznik”. To także przedsięwzię-

cie w ramach specustawy. Przykła-
dy można mnożyć. Nowe mieszka-
nia powstają dziś również przy 1905 
Roku czy na terenie po dawnym ki-
nie „Odeon”. 

Niestety, zdarzają się też sygna-
ły niepokojące. W „Gazecie Radom-
skiej” pisaliśmy o tym, że przy ul. 
Tytoniowej w 2022 roku oddano do 
użytku dwa bloki mieszkalne  w ra-
mach rządowego programu „Miesz-
kanie Plus” (na zdjęciu po lewej). 
Miały być to mieszkania na tyle ta-
nie, żeby mogły je wynajmować ro-
dziny, których nie stać na drogi kre-
dyt bankowy i kupno własnego M. 
Czynsz przy Tytoniowej jednak wca-
le nie okazał się mały, a dodatkowo 
w lutym tego roku najemcy  dostali 
kilkaset złotych jego podwyżki. Mie-
sięczne opłaty sięgnęły u niektórych 
prawie 3 tys. zł. Mieszkańcy czują 
się oszukani i dodatkowo zaczęli się 
skarżyć na wadliwie wykonane okien 
i wind, problemy z wentylacją, wąt-
pliwości co do obiecywanego dojścia 
do własności mieszkań czy trudności 
w kontakcie z zarządcą budynków. 
Polski Fundusz Rozwoju i PFR Nie-
ruchomości S.A. odpowiedzieli na to 
zamrożeniem stawek czynszu i ogło-
sili, że czynsz oraz kaucja nie będą 
podlegać waloryzacji o wskaźnik in-
flacji aż do końca 2025 r. O proble-
mie dwie godziny dyskutowali nawet 
miejscy radni podczas ostatniej sesji. 
Czy jednak uspokoi to najemców? Do 
sprawy będaziemy wracać. 
 RED, fot. AMR

List Intencyjny pomiędzy 6 Ma-
zowiecką Brygadą Obrony Teryto-
rialnej im. rtm. Witolda Pileckiego a 
Akademią Handlową Nauk Stosowa-
nych w Radomiu podpisano 17 lute-
go w Sali Senackiej AHNS. W imie-
niu 6 MBOT list sygnował dowódca 
jednostki pułkownik Witold Buba-
ka, natomiast z ramienia AHNS rek-
tor uczelni prof. AHNS dr Elżbie-
ta Kielska. W spotkaniu wzięli także 

Czas patriotyzmu
Czasy wojen i politycznych niepokojów wymagają specjalnych działań. Stąd 
porozumienie, jakie zawarli naukowcy AHNS i żołnierze obrony terytorialnej.

udział m.in. dziekan Wydziału Stu-
diów Strategicznych i Technicznych 
prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski 
i oficer prasowy 6 MBOT kpt. Domi-
nik Pijarski.

List wyraża wolę wspólnego dzia-
łania stron na rzecz obronności pań-
stwa i wychowania patriotycznego 
studentów, ze szczególnym uwzględ-
nieniem umacniania etosu oraz kul-
tywowania chlubnych tradycji Woj-

ska Polskiego. Współpraca uczelni 
i strony wojskowej ma służyć inte-
gracji środowiska żołnierskiego i 
młodzieży akademickiej w warun-
kach profesjonalizacji Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. Ma się to 
przyczynić m.in. do podniesienia po-
ziomu wychowania patriotycznego 
oraz edukacji proobronnej studen-
tów uczelni.

Fot. AHNS
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Redaguje zespół

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Z RÓŻNYCH STRON Wydarzyło się
w grudniu...

W wiosennym, a właściwie przedwiosennym wydaniu „Gazety 
Radomskiej”, niemało miejsca poświęcamy sprawom międzynaro-
dowym  - w ostatnim czasie możemy się przekonać, jak wymier-
nie wpływają one na nasze życie. Jednak Radom i region radomski 
pozostaje w kręgu naszych głównych zainteresowań. A tu problemy 
i sukcesy mieszkaniowe, walka z kryzysem, próby budowania no-
woczesnej infrastruktury… A także polityczne przepychanki – tych 
świadkiem będziemy zapewne co najmniej przez najbliższe kilka-
naście miesięcy. 

Jak zwykle wiele miejsca poświęcamy kulturze, która okazała się 
niezwykle żywotną i odporną na kryzysy dziedziną naszego życia. 
Jak widać, radomskiej instytucje kultury ciągle się rozwijają, roz-
budowują, generują nowe pomysły i integrujące ludzi aktywności. 
Kultura to również nośnik tradycji – co podkreślamy, pisząc np. o 
100-leciu biblioteki, skaryszewskich „Wstępach”, czy festiwalach  
i wernisażach. Zapraszamy do lektury.

 Redakcja 

Wygrała  
na Salonie
Violetta Kulikowska z Olsztyna zdobyła 
Grand Prix Nagrodę Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego (20 tys. zł) 47 

Ogólnopolskiego Biennale Sztuki Salon 
Zimowy, którego finał  i wernisaż odbył 
się 18 grudnia 2022 r. w MCSW Elek-
trownia (na zdjęciu). Kulikowska wyko-
nała na konkurs trzy wielkoformatowe 
prace ołówkiem z cyklu „Mandale Przej-
ścia”. Na 47 Salon Zimowy wpłynęły 
prace 298 autorów z całej Polski. Nagro-
dę  Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego (10 tys. zł) otrzymała Martyna Ko-
złowska,  a nagrodę Prezydenta Miasta 
Radomia (7 tys. zł) Dariusz Mlącki. Kilku 
artystów zostało również nagrodzonych 
przez prywatnych mecenasów sztuki. 

Koncertowa 
zbiórka
Podczas 31. finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Radomiu zebra-
no ponad 423 tys. zł. 
29 stycznia kwesta odbywała się na 
ulicach, a  koncert na Rynku. Wystąpiły 
radomskie zespoły, a gwiazdą wieczoru 
była Monika Lewczuk. Wśród dodatko-
wych atrakcji znalazły się zabawy dla 
najmłodszych i pokazy iluzjonistyczne w 
Kamienicy Deskurów, fire show, poka-
zy grup rekonstrukcyjnych, prezentacja 
zabytkowych samochodów i motocy-
kli oraz amerykańskich aut czy nauka 
udzielania pierwszej pomocy. Całość 
zakończyło jak zwykle światełko do 
nieba. Tym razem finał WOŚP odbywał 
się pod hasłem „Chcemy wygrać z sep-
są!”. Organizatorem radomskiego finału 
tradycyjnie była Komenda Hufca ZHP 
Radom-Miasto. Na ulice miasta wyszło 
340 wolontariuszy.

Rada starszych
Nową, trzecią już kadencję rozpoczęła 
Radomska Rada Seniorów. Rada liczy 
11 osób - głównie członków stowa-
rzyszeń, które na co dzień działają na 
rzecz seniorów. Po dwie osoby zostały 
wskazane przez prezydenta miasta i 
Radę Miejską, a pozostałych siedmioro 
członków zostało wybranych w otwar-
tym głosowaniu. Rada współpracuje 
z władzami miasta przy rozstrzyganiu 
istotnych spraw i wspieraniu wszelkich 
form aktywności osób starszych. 
- Widzę potrzebę aktywnej współpracy 
ze środowiskiem seniorów w naszym 
mieście. Dane demograficzne wskazują, 
że stale rośnie odsetek osób po 60. roku 

życia. Liczę na to, że nasza współpraca 
przełoży się na budową więzi międzypo-
koleniowych – mówił do nowych człon-
ków Rady, prezydent Radosław Witkow-
ski, wręczając im w styczniu powołania.
Kadencja Radomskiej Rady Seniorów 
trwa 4 lata.

Biblioteka 
wspiera
Do czerwca tego roku Miejska Biblioteka 
Publiczna realizuje pilotażowy program 
„Biblioteka dla wszystkich. Różni. Rów-
ni. Ważni”. MBP nawiązała współpracę 
z Fundacją Rozwoju i Informacji oraz 
Save the Children International, w ra-
mach której wspiera dzieci i młodzież z 
Ukrainy oraz ich opiekunów. W pilotażu 
bierze udział 20 bibliotek z całej Polski. 
W ramach projektu odbywają się róż-
norodnie zajęcia dla dzieci i młodzieży 
z Ukrainy, w tym wspomagające naukę 
dla dzieci uczących się w ukraińskich 
szkołach online w ramach Centrum 
Edukacji. Przewidziana jest także po-
moc w odrabianiu lekcji dla dzieci, które 
mają kłopot z nauką w polskiej szkole. 
Dodatkowo w radomskiej bibliotece 
odbywają się lekcje języka polskiego 
dla rodziców (dorosłych) oraz lekcje bi-
blioteczne (zgłaszanie klas, w których 
uczą się dzieci z Ukrainy: promocja@
mbpradom.pl).  Szczegóły na stronie  
internetowej MBP. 

Poznać swoją 
ojczyznę
W z nowym rokiem ruszył Radomski 
Program Edukacji Historycznej. Do 
wszystkich szkół w mieście trafiły go-
towe scenariusze lekcji poświęconych 
historii Radomia. Opracował je były 
nauczyciel historii, obecnie zastępca 
dyrektora Muzeum im. Jacka Malczew-
skiego dr Adam Duszyk. - Scenariusze 
są zgodne z podstawą programową 
nauczania historii. W związku z tym 
nauczyciele nie będą potrzebowali do-
datkowych godzin lekcyjnych na reali-
zację programu. Będą natomiast mogli 
omawiać wiele tematów na przykładzie 
Radomia - tłumaczy Adam Duszyk.
Uzupełnieniem realizacji programu będą 
mogły być wizyty w Muzeum Historii Ra-
domia w  kamienicach Gąski i Esterki. 
Nauczyciele będą też mogli korzystać 
z zamieszczonych na stronie Muzeum 
materiałów pomocniczych, m.in. filmów 
czy prezentacji. W ramach programu 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego za-
mierza przeprowadzić także wieloeta-
powy Konkurs Wiedzy o Historii Rado-
mia. - Jesteśmy pierwszym miastem w 

...w lutym

Polsce, które ma swój własny program 
edukacji historycznej. Jestem przekona-
na, że wśród dzieci i młodzieży znacznie 
poprawi się znajomość historii naszego 
miasta – komentuje wiceprezydent Ra-
domia Katarzyna Kalinowska.

Nowe MAN-y
Od początku roku  po radomskich dro-
gach kursuje pięć fabrycznie nowych 
autobusów przegubowych MAN Lion’s 
City 18, zasilanych olejem napędo-
wym. Najnowsze nabytki Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji w Ra-
domiu dostarczyło  konsorcjum firm 
PKO Leasing S.A. oraz MAN Truck & 
Bus Polska. Cena ofertowa 10-letniego 
leasingu operacyjnego wynosi 11,5 mln 
zł netto.
Każdy z nowych MAN-ów może zabrać 
na pokład 154 pasażerów, w tym 40 na 
miejscach siedzących. Dodatkowo są 
dwa stanowiska na wózki inwalidzkie i 
dziecięce. Pojazdy są klimatyzowane i 
w pełni dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Każdy autobus zo-
stał wyposażony jest w wyświetlacze 
LED i LCD, nagłośnienie do zapowiedzi 
przystanków, monitoring, system licze-
nia pasażerów i kasowniki dotykowe 
oraz po pięć podwójnych portów USB, 
umożliwiających ładowanie baterii 
urządzeń mobilnych. Silniki pojazdów 
spełniają rygorystyczną normę emisji 
spalin EURO-6, porównywalną z niską 
emisją autobusów gazowych. 
Obecnie MPK ma 19 autobusów elek-
trycznych, 42 na gaz ziemny oraz 71 z 
silnikiem Diesla.
Kolejne przegubowce trafią do Rado-
mia jeszcze w tym roku. Tym razem 
będzie to 6 autobusów elektrycznych, 
zamówionych przez MPK w firmie So-
laris Bus & Coach. Na ich zakup ope-
rator pozyskał z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska około 12,6 miliona 
złotych dotacji oraz ponad 7 milionów 
złotych niskooprocentowanej pożyczki.
 

Ważna pomoc
W Domu Pomocy Społecznej Wetera-
na Walki i Pracy przy ul. Wyścigowej 
oddano do użytku 5 jednoosobowych 
mieszkań, w których czasowo będą 
mogły przebywać osoby wymagające 
nieustannej opieki. Ma to odciążyć ich 
stałych opiekunów. 
- Chcemy wspierać rodziny, które na co 
dzień, praktycznie 24 godziny na dobę, 
opiekują się osobami z niepełnospraw-
nościami. Potrzeby w tym zakresie są 
duże i bardzo się cieszę, że możemy 
zaprezentować kolejną odsłonę polityki 
wytchnieniowej – stwierdził prezydent 
Radosław Witkowski.
W mieszkaniach, które powstały w 
DPS, osoby niepełnosprawne będą 
mogły przebywać bezpłatnie przez 14 
dni.  Program jest skierowany do osób 
ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności.
Politykę wytchnieniową w Radomiu 
realizuje także Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, który zapewnia opiekę 
dzienną w domu osoby niepełnospraw-
nej. Ważne są też działania organizacji 
pozarządowych. W zeszłym roku sto-
warzyszenie „Do Celu”, korzystając ze 
wsparcia miasta i środków z Funduszu 
Solidarnościowego zapewniło całodo-
bową opiekę w bursie szkolnej przy ul. 
Kościuszki dla 34 osób. 

AKA, fot, AMR

10 II Regionalny Zlot Kolekcjonerski. Podczas Kazików 2022 kiermasz 
regionalny cieszył się olbrzymim zainteresowaniem klientów i sa-

mego środowiska kolekcjonerskiego. Dlatego Resursa Obywatelska posta-
nowiła takie spotkania przygotowywać w cyklu kwartalnym.

...w styczniu

Instytucje kultury podejmują nie-
kiedy duże starania, by ściągnąć do 
siebie prace artysty, którego samo 
nazwisko jest gwarantem budowa-
nia prestiżu, promocji i powodzenia 
frekwencyjnego. Tak było ostatnio w 
przypadku Centrum Rzeźby Polskiej 
i ekspozycji Anisha Kapoora albo  
MCSW Elektrownia i  wystawy Woj-

Beksiński w Radomiu!
„Beksiński w Radomiu” – tak po prostu nazywa się wystawa prezentowana od 17 marca 
w Kamienicy Deskurów (ul. Rynek 14).

ciecha Fangora. 
OKiSz Resur-

sa Obywatelska, 
która prowadzi 
w Kamienicy De-
skurów działal-
ność wystawienni-
czą, postawiła na 
Zdzisława Beksiń-
skiego. Zdzisław 
Beksiński stał się 
jednym z najbar-
dziej rozpozna-
walnych polskich 
artystów – nie tyl-
ko przez niepo-
kojący, mroczny 
wydźwięk swoich 
obrazów, rzeźb, 
zdjęć i grafik. 
Również poprzez 
biografię, kil-
ka lat temu przy-
pomnianą jesz-
cze w głośnym 
filmie „Ostat-

nia rodzina”, stał się malarzem kul-
towym. Śmierć żony, samobójstwo 
syna i wreszcie zamordowanie sa-
mego Beksińskiego przez znajomego, 
jeszcze ugruntowała jego wizerunek 
„artysty przeklętego”. Jego prace, za-
pełnione intrygującymi postaciami, 
pełne tajemniczej atmosfery i symbo-
lów, znane są dziś na całym świecie. 

O swoich dziełach często mówił, że 
pragnie malować tak „jakby fotogra-
fował marzenia i sny”. Często, trzeba 
powiedzieć, były to sny koszmarne.

Ekspozycja w Kamienicy Desku-
rów pomyślana jest dwutorowo. Na 
wystawie multimedialnej organizo-
wanej przez Fundację Beksiński wy-
brane dzieła artysty zostaną zapre-
zentowane na wielkoformatowych 
ekranach z towarzyszącą pokazowi 
muzyką, w stereoskopii (3D), a także 
technologii VR, dzięki której każdy z 
odwiedzających będzie mógł „prze-
dostać się” do wnętrza obrazów.

Prawdziwą gratką dla miłośników 
twórczości Zdzisława Beksińskiego 
będzie towarzysząca części multime-
dialnej wystawa oryginalnych obra-
zów, na której będzie można obejrzeć 
– rzadko prezentowane na co dzień – 
dzieła pochodzące z Muzeum Okrę-
gowego w Toruniu oraz Muzeum 
Okręgowego w Bydgoszczy. Na eks-
pozycję złożą się również fotogra-
fie, fotomontaże, grafiki komputero-
we oraz unikatowe materiały wideo z 
prywatnych archiwów artysty i Fun-
dacji Beksiński. 

Możliwe, że wystawy artysty tej 
rangi, tak zrealizowanej jeszcze w 
Radomiu nie było. A będzie ona do-
stępna do 4 czerwca. 

RED, fot. udostępniona przez 
OKiSz Resursa Obywatelska

Jak co roku w marcu OKiSz Re-
sursa Obywatelska wespół z partne-
rami przygotowała szereg wydarzeń 
przypominających o Św. Kazimie-
rzu Jagiellończyku i świetności mia-
sta w czasach Jagiellonów. Zwyczajo-
wo „Kaziki” rozpoczęły się mszą św. 
odpustową w Bazylice św. Kazimie-
rza. 4 marca  odbyła się też promocja 
przewodnika dr Łukasza Zaborow-
skiego o farze, o której to książce pi-
szemy na dalszych stronach „Gazety 
Radomskiej”.  

W dniach od 6 do 17 marca od-
bywać się będą w Resursie warsz-
taty plastyczne i kaligraficzne dla 
uczniów szkół podstawowych, zwią-
zane tematycznie ze św. Kazimie-
rzem. 10 marca „Trzy kwadranse z 
Kazimierzem” – wieczór poezji po-
prowadzi radomski poeta i pedagog 
Adrian Szary.

11 marca III Regionalny Zlot Ko-
lekcjonerski – spotkanie pasjonatów 
historii, kolekcjonerów, prezentacja 
zbiorów z różnych dziedzin i możli-
wość kupna rzadkich przedmiotów. 
Wydarzeniu towarzyszyć będzie pre-
miera trzeciego numeru „Filokarty-
sty Radomskiego”, pisma Radom-
skiej Inicjatywy Pocztówkowej. 

Dwa tygodnie
z „Kazikami”
Ponad dwa tygodnie będzie trwało celebrowanie świę-
ta patrona Radomia. Wydarzenia finałowe popularnych 
„Kazików” zaplanowano na 19 marca. 

Dzień później na ulicach Rado-
mia odbywać się będzie Bieg Kazi-
ków 2023 – szczegóły i zapisy na ra-
dombiega.pl. Również 12 marca, ale 
w Resursie „Bajkowa Niedziela: II 
Mały Test Wiedzy o Radomiu” – ro-
dzinny quiz z nagrodami, z prezenta-
cją nowej propozycji warsztatów dla 
dzieci „Walizki edukacyjne Resursy”.

14 marca „Retrospotkanie 47” po-
święcone imiennikowi św. Kazimie-
rza- Kazimierzowi Paździorowi, mi-
strzowi olimpijskiemu z Radomia.

18 marca również w Resursie 
„Wokół herbu Radomia” - dysku-
sja dotycząca próby zmiany obecne-
go herbu miasta. A przypomnijmy, że 
proponowana wersja nawiązuje do 
czasów jagiellońskich (o tym również 
piszemy na kolejnych stronach naszej 
gazety).

Wreszcie na finał Kazików, 19 
marca X Jubileuszowy Wielki Test 
Wiedzy o Radomiu oraz wręczenie 
Nagrody św. Kazimierza, przyzna-
wanej za wybitne dokonania w dzie-
dzinie popularyzacji historii, tradycji 
i dziedzictwa kulturowego naszego 
miasta. 

 RED, Fot. archiwum „GR”

13 41. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Dla upa-
miętnienia ofiar tamtych wydarzeń, przedstawiciele władz miasta 

złożyli kwiaty pod pomnikiem Czerwca 76.

16-18 19 tys. 550 zł – tyle w sumie zadeklarowali uczestnicy 
licytacji przeprowadzonej w ramach charytatywnej akcji 

„Malowanie bombek – Przyjaciele dzieciom”. Cały dochód z licytacji prze-
znaczony został na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji chorej Zosi. W 
tych samych dniach na pl. Jagiellońskim odbywał się jarmark świąteczny.

1 1 stycznia o godz. 1.40 w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy-
szła na świat Laura, pierwsza radomianka urodzona w 2023 roku.

6 Ulicami Radomia przeszedł tradycyjny Orszak Trzech Króli. Kilkuty-
sięczny przemarsz rozpoczął się w Rynku, gdzie na wstępie został 

odczytany edykt cesarza Augusta. Następnie uczestnicy uroczystości udali 
się na plac Corazziego, by pokłonić się narodzonemu Dzieciątku. 

9 Młodszy aspirant Karol Kurembski z I Komisariatu Policji zwyciężył w 
konkursie na Najpopularniejszego Dzielnicowego 2022 roku. Drugie 

miejsce zajął aspirant Łukasz Adamczyk z III KP, a trzecie młodszy aspirant 
Hubert Warszakowski z I KP. Konkurs po raz dwunasty został zorganizowa-
ny przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Nagrody 
ufundowało miasto.

12 80. rocznica pierwszego transportu więźniów z dystryktu radom-
skiego do niemieckiego obozu zagłady na Majdanku. Liczył on po-

nad tysiąc więźniów i był jednym z największych w regionie.
Dla upamiętnienia ofiar hitlerowskiej zbrodni, przedstawiciele IPN i władz 
miasta złożyli kwiaty pod pomnikiem pamięci radomian pomordowanych 
w niemieckich obozach koncentracyjnych na cmentarzu przy ul. Limanow-
skiego.

20 Z udziałem parlamentarzystów, władz miasta, służb munduro-
wych, przedstawicieli organizacji społecznych oraz młodzieży 

szkolnej, w Radomiu odbyły się obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego. 

2 W MOK Amfiteatr przy ul. Parkowej spotkanie z Wojciechem Orlińskim 
„Kopernik. Rewolucje”. MOK regularnie prowadzi spotkania populary-

zujące naukę. Tym razem rozmawiano o nowej biografii Mikołaja Kopernika 
autorstwa Orlińskiego i o samym wybitnym astronomie. 
A w Muzeum Wsi Radomskiej tradycyjnie uroczystość Matki Boskiej Grom-
nicznej.

9 Publiczne Przedszkole nr 24 zorganizowało w OKiSz Resursa Obywa-
telska VI Międzyprzedszkolny Konkurs Tańca Nowoczesnego dla dzieci 

z radomskich przedszkoli publicznych. Tego samego dnia w Resursie „Fak-
ty i mity. Spotkania z nauką i techniką”, organizowane co miesiąc wraz z 
Radomską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

11 Miejsc zabrakło dla chętnych w sali Radomskiej Orkiestry Kame-
ralnej na koncercie „Filmowe Walentynki 2023”. Charyzmatyczny 

pianista Maksym Rzemiński i ROK wykonali największe hity muzyki filmo-
wej, m. in. utwory z filmów „Gra o tron”, „Lista Schindlera”, „Gladiator”.

18 Stowarzyszenie Miejska Partyzantka Geriatryczna i Dom Kultury 
Borki po raz pierwszy zaprosili wspólnie radomian na „Maskowe 

ostatki tangowe”. Odbyły się m. in. warsztaty i pokazy na bazie coraz więk-
szej popularności w Polsce tanga argentyńskiego.

24 W rocznicę wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą, w RKŚ-
TiG Łaźnia koncert „Solidarni z Ukrainą”. Wystąpił zespół Ladies 

Trio, czyli młode, wokalnie uzdolnione lwowianki, od początku wojny prze-
bywające w Polsce: Mariana, Ivanka i Krystyna.

AKA

Przypomnijmy: stary wiadukt jest 
w fatalnym stanie technicznym i wy-
maga przebudowy. Nowy został za-
projektowany tak, by usprawnić ruch 
pomiędzy wschodnią i centralną czę-
ścią miasta, a przede wszystkim uła-
twić dojazd na lotnisko osobom, któ-
re będą przyjeżdżały do Radomia 
pociągiem – pod wiaduktem powsta-
nie przystanek kolejowy. Z niego na 
wiadukt będą prowadziły schody ru-
chome i windy. Na szczycie wiaduk-
tu zostaną ustawione dwa przystanki 
- stąd już prosto ul. Lubelską w kilka 
minut autobus zawiezie pasażerów 
na lotnisko. 

Sam wiadukt będzie miał 300 me-
trów długości, 34 metry szerokości i 
trzy pasy ruchu w każdym kierunku. 
Budowa ma potrwać 24 miesiące.

Jako że jest to wspólna inwesty-
cja miasta i PKP Polskich Linii Ko-
lejowych S.A., najpierw długo trwały 
ustalenia pomiędzy gminą i koleja-
rzami. Miejski Zarząd Dróg i Komu-
nikacji w Radomiu przetarg na budo-
wę nowej konstrukcji rozstrzygnął 
pod koniec 2022 roku. Wygrała fir-
ma Promost Południe, której oferta 
opiewała na ponad 176 mln zł – z tego 
część drogowa, za którą odpowiada 
miasto miała kosztować ponad 142 
mln zł, a część kolejowa, finansowa-
na przez PKP PLK - 33,5 mln zł. 

Jak po grudzie
W kwietniu pierwsze odprawy z nowego portu lotniczego w Radomiu. Tymczasem 
przebudowa wiaduktu w ul. Lubelskiej -  głównego węzła przesiadkowego na lotnisko – 
nawet się nie rozpoczęła. A ma potrwać 2 lata.

Jednak inny oferent w przetar-
gu – firma Trakcja S.A. - złożył od-
wołanie od rozstrzygnięcia do Kra-
jowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z 
wyrokiem KIO z końca stycznia tego 
roku, MZDiK w Radomiu skierował 
wezwanie do Trakcja S.A. o uzupeł-
nienie dokumentów przetargowych 
i po ich otrzymaniu, przeanalizował 
je. Teraz może rozstrzygnąć prze-
targ jeszcze raz. Jednak żeby to zro-
bić, potrzebne jest pisemne uzasad-
nienie wyroku KIO. Do końca lutego 

nie dotarło ono jeszcze do MZDiK (a 
powinno być przygotowane w ciągu 
siedmiu dni i dostarczone niezwłocz-
nie...).

Warto podkreślić, iż oferta fir-
my Trakcja S.A. jest korzystniejsza 
od oferty Promost Południe w części 
drogowej, czyli finansowanej przez 
miasto. Więcej musiałyby natomiast 
dołożyć PKP PLK na swoją część, 
związaną z budową przystanku PKP 
Radom Wschodni.

RED, fot. AMR
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wowej i uroczystej - posiada elemen-
ty zewnętrzne (koronę) i ponadto w 
wersji uroczystej posiada rycerskie 
labry. Oraz… herb papieski. To jedy-
ny taki przypadek w Polsce. Wpro-
wadzenie herbu papieskiego do her-
bu miasta kłóci się z ogłoszonymi w 
2018 roku „Regułami i dyrektywami 
dotyczącymi ochrony wizerunku Pa-
pieży oraz oficjalnych herbów i zna-
ków rozpoznawczych Państwa Waty-
kańskiego i samych Papieży”.  

Kierując się tym wszystkim, dr 
Giergiel zaproponował graficzną for-
mułę nowego herbu Radomia, bezpo-
średnio odnoszącą się do litery „R” z 
najstarszej znanej pieczęci. Projekt 
obejmuje również baner miasta, fla-
gę stolikową, klucz miejski, pieczę-
cie, łańcuch przewodniczącego rady 

i prezydenta (co ciekawe w ogniwach 
zastosowano element maswerków z 
wnętrza klasztoru oo. Bernardynów) 
i oczywiście miejską flagę (grafiki na 
dole strony). 

Teraz studium historyczno-heral-
dyczne, projekty graficzne i projekt 
uchwały Rady Miejskiej o powołaniu 
nowego systemu, zostaną wysłane do 
zaopiniowania przez Komisję Heral-
dyczną. Po uzyskaniu jej pozytyw-
nej opinii (lub wskazaniu przez nią 
korekt), uchwała trafi pod głosowa-
nie miejskich radnych. A jego wynik 
może być rożny. Mówił o tym  Seba-
stian Równy podczas styczniowego 
spotkania w Resursie, pokazującego 
publicznie nowe projekty:

- Większość naszego zespołu gło-
sowała za zmianami, ale głosowa-
nia nie były jednomyślne. Widać, że 
część radych nie jest gotowa, by tak 
radykalnie zmieniać obecny herb, 
nie widzą też takiej potrzeby społecz-
nej. Więc możliwe, że nawet po pozy-
tywnej opinii Komisji Heraldycznej, 
radni mogą nie głosować za zmianą 
herbu. Zwłaszcza, że niektórzy pu-
blicznie głoszą, że np. nie pozwolą na 
usunięcie z herbu Radomia herbu pa-
pieskiego. 

18 marca o godz. 18.00 w ramach 
„Kazików” odbędzie się w Resursie 
dyskusja „Wokół herbu Radomia”. 
Mają zetrzeć się w niej zwolennicy 
zmiany i ci, którzy bronią obecnego 
herbu… RED

Radę Miejską w 2020 roku hejnał, 
czyli utwór „Alleluja” Mikołaja z Ra-
domia. Mamy też uchwalony w 1990 
roku herb, niezgodny jednak ze sztu-
ką heraldyczną. Do tego Radom nie 
ma własnej flagi, banneru, pieczę-

ci.  My tego nie mamy jako jedno z 
niewielu polskich miast  - mówi Se-
bastian Równy, dyrektor Wydziału 
Kultury Urzędu Miejskiego i prze-
wodniczący zespołu. – Zespół został 
powołany właśnie po to, by opraco-
wać wzór herbu, pieczęci, flagi, in-
sygniów miejskich. Opracować na 
zasadzie konsensusu, bo wiadomo, 
że każdy będzie miał inny stosunek 

Najstarszy znany wizerunek herbu 
Radomia znajduje się w Archiwum 
Państwowym w Lublinie. Odcisk 
pieczęci widnieje przy dokumencie 
z 4 czerwca 1421 roku, wystawionym 
przez rajców radomskich, którzy za-
wiadamiają rajców, ławników i wój-
tów miasta Lublina, że niejaki Ma-
ciej Radomirza pochodzi z prawego 
łoża, jest synem Bogusława Busza i 
Wojciechy. W studium dr Giergiel za-
mieścił fotografię makrogrficzną  (na 
zdjęciu) pieczęci, która rozstrzyga, że 
była to litera „R”,  a nie „K” od Ka-
zimierza Wielkiego, jak sugerowali 
niektórzy badacze. 

Autor podkreśla również, że w 
heraldyce miejskiej panuje zasada 
kształtowania współczesnego herbu 
miasta według wyłożenia na jego naj-

starszej pieczęci. Tymczasem „jako 
wzór herbu w 1990 r. posłużyły jed-
nak wyobrażenia pojawiające się na 
późnonowożytnych i zaborczych pie-
częciach urzędniczych: rady, magi-
stratu i sądu oraz inne, XX-wieczne 
wyobrażenia herbu. Nie można ich 
traktować równorzędnie z pieczęcia-
mi z lat 1421-1786, będącymi przez 
wieki nośnikiem herbu reprezentu-
jącego całą wspólnotę miasta samo-
rządowego”. Dodatkowo zgodnie z 
zaleceniami Komisji Heraldycznej 
w polskiej heraldyce samorządowej  
nie stosuje się „elementów zewnętrz-
nych, takich jak hełmy, labry, koro-
na, korona murowa”. A obecny herb 
Radomia w obu wersjach – podsta-

R A D O MR A D O M

W styczniu podczas nadzwyczaj-
nej sesji Rady Miejskiej radni głoso-
wali nad wnioskiem Prezydenta Ra-
dosława Witkowskiego, dotyczącego 
dofinansowania budowy stadionu. 
Okazało się bowiem, że wykonawca – 
firma Betonox - na dokończenie prac 
potrzebuje jeszcze 24 milionów zł.

Wobec braku pieniędzy w budże-
cie, władze miasta zaproponowały 
więc, by termin wykupu obligacji ko-
munalnych z lat 2006–2008 przesu-
nąć w czasie na lata 2030-2033. Dzię-
ki temu pieniądze zamiast na wykup 
obligacji, zostaną przeznaczone na 
dokapitalizowanie miejskiej spółki 
MOSiR, inwestora budowy stadionu. 

Jak tłumaczył skarbnik miasta Sła-
womir Szlachetka, koszty przesunię-
cia wykupu obligacji mają wynosić 
około 8 mln zł, a zadłużenie miasta 
na koniec roku sięgnie 930 mln zł. 

Przypomnijmy, że termin zakoń-
czenia budowy stadionu przesuwano 
już wielokrotnie, tak jak wielokrot-
nie MOSiR podpisywał z wykonawcą 
prac kolejne aneksy na dofinansowa-
nie inwestycji. Budowa Radomskiego 
Centrum Sportu przy ul. Struga, czyli 
hali i stadionu rozpoczęła się w 2016 
roku, miała trwać dwa lata i koszto-
wać 110 mln zł. Tymczasem budowa 
hali sportowo-widowiskowej RCS 
kosztowała 115 mln zł, a budowa  
I etapu stadionu piłkarskiego po-
chłonie zapewne ponad 160 mln zł.

Na styczniowej sesji prezes MO-
SiR Grzegorz Janduła zapewniał rad-
nych, że teraz czas na podpisanie już 

Ostatni aneks?
Wygląda na to, że do finału zmierza wreszcie budowa stadionu piłkarskiego przy  
ul. Struga. Jednak wysokie koszty tej inwestycji rozłożono jeszcze na lata...

ostatniego aneksu, a wspomniane 24 
mln zł zakończą inwestycję. Podsta-
wowe prace zostaną zakończone 31 
maja, a oficjalny odbiór inwestycji 
nastąpi do końca lipca. Mimo wątpli-
wości radnych, 19 z nich zagłosowało 
za uchwałą, pięciu wstrzymało się od 
głosu, czterech było przeciw.

Obecnie na placu budowy trwa-
ją intensywne prace. Gotowe są już 
konstrukcje dachowe nad trybuna-
mi. Przygotowany został teren pod 
budowę płyty głównej stadionu.

Radny Łukasz Podlewski, prze-
wodniczący Doraźnej Komisji do 
spraw Budowy Radomskiego Cen-
trum Sportu Rady Miejskiej w Ra-
domiu, w połowie lutego pisał na  
profilu Facebook, że prace przy in-

stalacji drenażu i podgrzewania mu-
rawy rozpoczną się około 20 marca, 
a prace przy oświetleniu wg umowy 
mają zakończyć się 30 kwietnia. Jest 
szansa, że przy dobrej współpracy 
wszystkich stron RKS Radomiak Ra-
dom będzie rozgrywał mecze na wła-
snym stadionie już w sierpniu 2023.

„Światełko w tunelu widać, ale  
jest jeszcze kilka zakrętów, z których 
trzeba wyjść na ostatnią prostą (...) 
Nie ma dziś mowy o kolejnych anek-
sach i kolejnych milionach. A to mały 
sukces.  Uważam, że jakikolwiek 
nowy aneks i kolejne ewentualne do-
datkowe zapotrzebowanie finanso-
we powinno skończyć się natychmia-
stową dymisją odpowiedzialnych” 
- napisał radny. RED, fot. AMR

To drugi żłobek, który został wy-
budowany w ciągu ostatnich kilku 
lat. W 2018 roku powstał żłobek nr 2 
przy ul. Michałowskiej. W ten sposób 
Miejski Zespół Żłobków „Radomi-
rek” powiększył się do trzech placó-
wek (żłobek nr 1 znajduje się przy ul. 
Polskiego Czerwonego Krzyża).

- To realizacja naszego programu 
„Radom dla młodych”. Aby zatrzy-
mać młode rodziny w Radomiu, mu-
simy dla nich stworzyć odpowied-
nie warunki do życia, a dostępność 
miejsc w żłobkach jest bardzo waż-
nym elementem infrastruktury no-
woczesnego miasta. Jestem przeko-
nany, że w nowym żłobku najmłodsi 
radomianie znajdą dobrą opiekę, a 
dzięki temu ich rodzice będą mogli 

Trzeci miejski
żłobek
Nowy miejski żłobek dla 150 dzieci otwarto przy  
ul. Batalionów Chłopskich na Borkach. Jest tu sześć sal  
z pełnym wyposażeniem i zapleczem sanitarnym.

wrócić do pracy – mówi prezydent 
Radomia Radosław Witkowski.

Nowy żłobek to nowoczesny 
obiekt, został wybudowany od pod-
staw. Ma dwie kondygnacje i łączną 
powierzchnię 2200 metrów kwadra-
towych. Znajdują się tu osobne sal-
ki, w których dzieci mogą spać, we-
wnętrzna sala zabaw oraz plac zabaw 
na zewnątrz. Powstało również no-
woczesne zaplecze kuchenne, gdzie 
na bieżąco są przygotowywane posił-
ki dla najmłodszych. 

Budowa nowego żłobka koszto-
wała 9,3 mln złotych, z czego 3,8 mln 
złotych to dofinansowanie, które 
miasto otrzymało z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.

RED, fot. AMR

Medyczna Szkoła Policeal-
na przenosi się właśnie do siedzi-
by tymczasowej przy ul. Pułaskiego 
(budynek po dawnym Kolegium Na-
uczycielskim). W czerwcu w wielolet-
niej siedzibie „medyka” przy ul. Kel-
les-Krauza 3 rozpoczyna się bowiem 
poważna inwestycja – generalny re-
mont starej części i budowa nowego 
skrzydła od strony ul. Pileckiego.   

Historia szkoły sięga 1958 roku, 
kiedy to decyzją Wojewódzkiego Wy-
działu Zdrowia w Kielcach i Miej-
skiego Wydziału Zdrowia w Rado-
miu powołano Państwową Szkołę 
Pielęgniarstwa. Od tego czasu szko-
ła przechodziła wiele zmian nazw, 
funkcji i zakresu nauczania. W 2014 
r., decyzją Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego do życia powołano 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Radomiu. Nowa 
jednostka została utworzona na ba-
zie dotychczasowej szkoły medycznej 
i kolegiów: nauczycielskiego i języko-
wego. Medyczna Szkoła Policealna 
działa w ramach CKZiU.

W 1958 roku szkoła medyczna 
została umieszczona na II piętrze 
internatu Zasadniczej Szkoły Me-

„Medyk” wchodzi w XXI wiek
W czerwcu w centrum miasta rozpocznie się budowa nowoczesnego pięciokondygnacyjnego budynku – będzie to część remontu i rozbudowy jednej z 
popularniejszych radomskich szkół, czyli „medyka”. 

talowej przy ul. Kościuszki 5. Na-
stępnie przeniesiono ją do budynku 
Wydziału Zdrowia przy ul. Kelles-
-Krauza 3 – oprócz szkoły działały 
tu również stacja krwiodawstwa, ap-
teka, jednostki administracyjne Wy-
działu Zdrowia, biblioteka lekarska 
i Związki Zawodowe Pracowników 
Służby Zdrowia, pracownie anality-
ki medycznej, przychodnia rejonowa 
i Obrona Cywilna.

Instytucje te stopniowo opuszcza-
ły pomieszczenia, dzięki czemu szko-

ła finalnie przejęła całość budynku. 
Dzięki wsparciu samorządu mazo-
wieckiego rozbudowła bazę i oferuje 
dziś wiele szkoleń i kierunków, zwią-
zanych np. z opieką nad osobami nie-
pwłnosprawnymi, stomatologią czy 
fizjoterapią

Dziś czas na przenosiny w XXI 
wiek. Zielony dach, recykling wody, 
panele słoneczne i innowacyjne roz-
wiązania dla uczniów i nauczycieli 
– to tylko niektóre plany rozbudowy 
Medycznej Szkoły Policealnej. Nowa 

Radomski „medyk” dziś...  Fot. AMR ... i jego koncepcja na jutro Fot. MSP

siedziba szkoły będzie miała o 1463 
m kw. powierzchni użytkowej więcej 
- umożliwi to powstanie nowych sal 
wykładowych, pracowni praktycznej 
nauki zawodu, pomieszczeń socjal-
nych i sanitarnych oraz auli. W pro-
jekcie uwzględniono pomieszczenia 
do indywidualnej pracy nauczycieli 
na każdym piętrze, funkcjonalny po-
kój nauczycielski, pracownie symu-
lujące nowoczesne sale szpitalne.

– To będzie placówka na miarę 
XXI w. – podkreśla wicemarszałek 

Rafał Rajkowski. – Stawiamy na ener-
gooszczędność, zieloną architekturę, 
wykorzystanie wody deszczowej i 
oczywiście ułatwienia dla osób z nie-
pełnosprawnościami. Chcemy stwo-
rzyć miejsce, które stanie się kolejną 
wizytówką Radomia nie tylko archi-
tektoniczną, ale przede wszystkim 
dydaktyczną. 

Inwestycja finansowana przez Sa-
morząd Województwa Mazowiec-
kiego, zakończy się w czerwcu 2025 
roku. RED

Czy zmienimy herb Radomia?
Czy Radom, miasto z wielowiekową tradycją, doczeka się wreszcie własnego systemu symboliki samorządowej? Na razie widać, że kontrowersje budzi 
próba zmiany miejskiego herbu. 

O rozpoczęcie prac nad nowym 
herbem zabiegał dawny wiceprezy-
dent miasta, historyk Janusz Wie-
czorek, obecnie przewodniczący 
zarządu Towarzystwa Miłośników 
Historii i Zabytków Radomia. Na 

jego wniosek pod koniec 2021 roku 
prezydent Radosław Witkowski po-
wołał Zespół ds. Opracowania Sym-
boli Znaków Samorządowych Mia-
sta Radomia.  W jego skład weszło 13 
osób, w tym radni z różnych politycz-
nych opcji, Diecezjalny Konserwator 
Zabytków, prezes Radomskiego To-
warzystwa Naukowego, historycy. 

- Dziś Radom ma uchwalony przez 

do symboliki. Ale zrobić to trzeba, to 
kwestia określenia naszej tożsamości 
i tradycji. Miasto tej wielkości i z taką 
historią po prostu powinno mieć 
własny system identyfikacji.

Zgodnie z zapisami Ustawy o od-
znakach i mundurach, samorządy 
mają prawo do stanowienia własnych 
herbów, weksyliów (np. flaga, chorą-
giew, sztandar, flaga stolikowa), pie-
częci, insygniów oraz emblematów, 
odznak honorowych i innych sym-
boli. Ale symbole te muszą być zgod-
nie z zasadami heraldyki, weksylolo-
gii i miejscową tradycją historyczną. 
Dlatego każdy nowy herb czy weksy-
lia samorządu muszą uzyskać po-
zytywną opinię powołanej w 2000 
roku Komisji Heraldycznej, działa-
jącej przy Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji. 

Przez 2022 rok radomski zespół 
doprowadził do powstania studium 
historyczno-heraldycznego i  projek-
tów graficznych nowego herbu Ra-
domia oraz weksyliów. Zajął się tym 
na zlecenie samorządu dr hab. Tomi-
sław Giergiel (na zdjęciu) z Katedry 
Archiwistyki i Nauk Pomocniczych 
Historii UMCS w Lublinie, współ-
pracownik Komisji Nauk Pomocni-
czych Historii i Edytorstwa Komitetu 
Nauk Historycznych PAN, kierow-
nik Działu Historycznego Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu, prezes 
oddziału lubelskiego Polskiego To-
warzystwa Heraldycznego, członek 
Zarządu Głównego PTH. 

W swoim naukowym, syntetycz-
nym studium radomskiego herbu do-
wiódł, że co najmniej od roku 1421 
Radom jako godła używał litery „R” 
w polu pieczęci, a od roku 1564 lite-
rę „R” kładziono na tarczy i używano 
jej w herbie co najmniej do 1786 roku.  

Dwie wersje obecnego herbu Radomia i propozycja nowego.

Dr Tomisław Giergiel  Fot. AMR

Odcisk najstarszej pieczęci z herbem Radomia.
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BIBLIOTEKA AKADEMII HANDLOWEJ NAUK 
STOSOWANYCH W RADOMIU  

poszukuje wszelkiego rodzaju dokumentów 
bibliotecznych, m.in. rękopisów, druków, 

rycin, fotografii, muzykaliów a także czapek 
studenckich, tarcz szkolnych, elementów 

mundurków szkolnych,  
celem przygotowania stałej wystawy  

w gablocie Biblioteki w budynku AHNS  
przy ulicy Traugutta 61 a . 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 
48 363 22 90 ( wew. 60, 61) lub w budynku 

Biblioteki ul. Mazowieckiego 7a w Radomiu.

Uczestnikami zajęć, realizowa-
nych w pracowniach komputero-
wych AHNS, byli słuchacze Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Radomiu. 
Wykład wprowadzający „Dziadko-

Sieć dla seniorów
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu przeprowadziła cykl warsztatów szkoleniowych z zakresu 
posługiwania się technologiami cyfrowymi i zachowania zasad bezpieczeństwa w sieci dla seniorów. 

wie – Dzieci – Wnuki, Rodzina w 
Wielkiej Sieci”, wygłosił prof. AHNS 
dr Andrzej Gołębiowski. 

Zajęcia połączoine były ze zwie-
dzaniem uczelni oraz usytuowanych 

w niej pracowni i laboratoriów kom-
puterowych. Słuchacze mieli możli-
wość poznania nowoczesnych tech-
nologii cyfrowych, używanych we 
współczesnej edukacji akademickiej. 

Zajęcia dotyczące m.in. obsługi 
komputera, edytorów tekstu, prze-
glądarek internetowych, obsługi 
smartfona, aplikacji na telefon, były 
prowadzone w sposób praktyczny 
z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii cyfrowych, dostosowa-
nych do potrzeb osób starszych o 
zróżnicowanym poziomie umiejęt-
ności informatycznych. 

Poznanie zasad posługiwania się 
w bezpieczny sposób technologia-
mi cyfrowymi w codziennym życiu 
sprawia, iż osoby starsze nie czu-
ją się wykluczone społecznie. Dzięki 
kompetencjom w zakresie posługi-

wania się komputerem, smartfonem, 
korzystaniem z poczty elektronicz-
nej, platform edukacyjnych, seniorzy 
mogą aktywnie uczestniczyć w życiu 
swoich dzieci i wnuków. Umiejętność 
korzystania z bankowości elektro-
nicznej pozwala załatwić wiele spraw 
pozostając w domu, co dla osób star-
szych, często chorych jest szczególnie 
ważne.

AHNS planuje zorganizować ko-
lejne szkolenia dla seniorów, doty-
czące zasad udzielania pierwszej 
pomocy, zajęcia z języka niemieckie-
go, szkolenia na temat holistycznego 
rozwoju człowieka, dialogu moty-
wacyjnego, dietetyki oraz inne. Zaję-
cia będą miały charakter praktyczny 
i odbędą się w pracowniach Akade-
mickiego Studium Kształcenia Prak-
tycznego. Fot. AHNS

W Dniu Kobiet  
o godz. 18.00 AHNS 
zaprasza na webinar.

 O sile kobiet w wojsku, o pasji, za-
wodzie pilota, marzeniach i zawodo-
wych planach, studentka psychologii 
AHNS Adrianna Olszańska rozma-
wiać będzie z pilotem porucznikiem 
Martyną Pakosz. 

Martyna Pakosz od 4 lat jest in-
struktorem w 42. Bazie Lotnictwa 
Szkolnego. Studiowała w Wyższej 
Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych 
w Dęblinie (obecnie Lotniczej Aka-
demii Wojskowej), ma 2 klasę pilota 
wojskowego. Jej nalot życiowy wyno-
si ponad 900 godzin. Latała m.in. na: 
PZL-150 Koliber, TS-11 Iskra, PZL- 
130 Orlik oraz szybowcach. Obecnie 
na samolocie PZL-130 Orlik w Rado-
miu. Webinar na Facebook „Kobie-
ta w kokpicie - wyjątkowy webinar z 
okazji Dnia Kobiet!”.

Webinar
z pilotem

Zapraszają na nią dziekan wy-
działu Prawa i Administracji prof. 
AHNS dr inż. Emilia Żuchowska-
-Kotlarz wraz ze studentami z Koła 
Naukowego Młodych Menedżerów. 
Tegoroczna konferencja  skierowa-
na jest do wszystkich  studentów, 
doktorantów i badaczy, dla których 
przedsiębiorczość to nie tylko sa-
morealizacja w ramach prowadze-
nia własnej działalności, ale także 
tych, którzy aktywnie realizują się 
w uczelnianych kołach, organiza-
cjach i samorządach (nie tylko stu-
denckich). 

Konferencja odbędzie się 18 
marca w godz. 10.00-13.00 w auli 
A Kampusu AHNS przy ul. Mazo-
wieckiego 7A.

II Ogólnopolska Konferencja 
AHNS ma na celu zwrócenie uwagi, 
jak wiele kobiet we współczesnym 
świecie staje się kobietami bizne-
su. Biznesu rozumianego jako wie-
lopłaszczyznowe pojęcie, które nie 

Siła kobiet
Różnie pojmowanej przedsiębiorczości i roli kobiet w życiu 
społecznym ma dotyczyć II Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa AHNS pt. „Przedsiębiorczość na obcasach”.

tylko wiąże się z prowadzeniem fir-
my, lecz z kierowaniem własnego ży-
cia, decyzji i działań według swoich 
indywidualnych potrzeb. Wycho-
dząc z cienia, z zacisza domowego, 
często łącząc wychowywanie dzie-
ci, pracę i pasje stają się „przedsię-
biorcze na obcasach”. Współczesne 
kobiety, pragną działać, inspirować 
i być inspiracją dla innych, a także 
chcą same sterować własnymi decy-
zjami i działaniami.

Proponuje się podjęcie następują-
cych tematów: Koncepcja work-life 
balance jako czynnik sukcesu, Mo-
tywacja do działania- czyli co jest 
motorem napędowym dla kobiet; 
Determinanty i bariery w postawach 
przedsiębiorczych kobiet, Moja dro-
ga do sukcesu – autoprezentacja 
swoich postaw przedsiębiorczych. 

Termin nadsyłania zgłoszeń 15-
20 minutowych wystąpień na kon-
ferencję mija 10 marca. Szczegóły na 
stronie ahns.pl.

Dwustronne relacje polsko–ame-
rykańskie określane są często 
mianem priorytetowych, strate-
gicznych lub kluczowych. Jaka jest 
geneza tak silnych więzi między 
dwoma, odległymi przecież geo-
graficznie państwami?

- Początku współpracy narodów 
polskiego i amerykańskiego należy 
upatrywać już w XVIII  wieku, kie-
dy to oba narody zmuszone zostały 
do walki o niepodległość. W wojnie 
o samostanowienie Stanów Zjedno-
czonych wielkimi zasługami i odwa-
gą wykazali się właśnie Polacy: Tade-
usz Kościuszko i Kazimierz Pułaski. 
Obaj byli generałami armii amery-
kańskiej i zapewne nie zdawali so-
bie sprawy, że współtworzą wojsko, 
które już niecałe dwa stulecia później 
będzie najpotężniejsze na świecie. 
Warto na marginesie wspomnieć, 
że Kazimierz Pułaski związany był 
z leżącą niedaleko Radomia Warką. 
Ostatecznie XVIII w. okazał się koń-
cem niepodległości I Rzeczypospoli-
tej i początkiem istnienia USA. 

Nowa dynamika relacji polsko-
-amerykańskich
Niedawna wizyta  Prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Ukrainie i w Polsce bez wątpienia zapisze się jako jedno z najważniejszych  
i najszerzej komentowanych wydarzeń na świecie 2023 roku. O znaczeniu stosunków polsko-amerykańskich rozmawiamy z dr. Adamem Tokarskim, 
konstytucjonalistą z Wydziału Prawa i Administracji Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. 

A jaka była rola Stanów Zjed-
noczonych w odzyskaniu  wol-
ności przez Polskę? 

- Stany Zjednoczone dwu-
krotnie istotnie przyczyniły się 
do odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Pierwszym takim 
momentem było orędzie Prezy-
denta Woodrowa Wilsona do 
Kongresu Stanów Zjednoczo-
nych ze stycznia 1918 r., które w 
słynnym 13. punkcie przewidy-
wało utworzenie niepodległe-
go państwa polskiego z wolnym 
dostępem do morza. USA udzie-
liły również Polsce znaczące-
go wsparcia w 1920 r. w czasie 
trwania wojny polsko-bolsze-
wickiej. Kolejny raz Stany Zjed-
noczone pomagały odzyskać 
Polsce suwerenność w latach 80. XX 
w., gdy administracja Prezydenta 
Ronalda Reagana przyczyniła się do 
przetrwania sukcesu Solidarności. 
Które momenty uważa Pan za klu-
czowe w najnowszej historii dwu-
stronnych relacji Polski i USA? 

- Pierwszy taki moment to rok 
1990 i słynna operacja wywiezienia 
agentów CIA z Iraku przez oficerów 
polskiego wywiadu. Ta udana ak-
cja dowiodła, że nasze kraje potrafią 
skutecznie współdziałać. Kolejnym 
historycznym momentem było prze-

mówienie Billa Clintona na Pla-
cu Zamkowym w Warszawie w 
1997 r., gdy amerykański prezy-
dent zapowiedział członkostwo 
Polski w NATO. Wojsko Polskie 
wzięło również udział u boku US 
Army w operacjach w byłej Jugo-
sławii, Iraku i Afganistanie, czym 
potwierdziło swoją sojuszniczą 
wiarygodność. Ponadto Polska 
w 2002 r. zakupiła  48 samolotów 
wielozadaniowych F-16, które 
są jednym z symboli efektywno-
ści amerykańskiego przemysłu 
zbrojeniowego i potęgi amery-
kańskiej armii. 
Jakie są obecne perspektywy 
rozwoju stosunków polsko – 
amerykańskich?   

- Relacje polsko-amerykań-
skie po agresji Rosji na Ukrainę mają 
zupełnie nową dynamikę. Polska i 
USA wspólnie prowadzą zakrojoną 
na szeroką skalę akcję pomocy Ukra-
inie. Na terytorium Rzeczypospolitej 
wzrasta liczba stacjonujących ame-
rykańskich żołnierzy. Prezydent Joe 

Biden odwiedza Polskę po raz drugi 
w ciągu roku i wygłasza w Warsza-
wie znaczące przemówienia, które – 
moim zdaniem – są zwiastunem no-
wego kształtu amerykańskiej polityki 
wobec świata. I wreszcie Polska pod-
pisuje rekordowe umowy dotyczą-
ce dostaw amerykańskiego uzbroje-
nia. Wszystko to sprawia, że można 
już chyba mówić o nowej jakości w 
stosunkach polsko-amerykańskich 
i coraz bardziej znaczącej roli Polski 
w amerykańskiej polityce zagranicz-
nej. Jest to szczególnie ważne dla na-
szego kraju, ponieważ współpraca ze 
Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza 
ta militarna ma nadal kluczowe zna-
czenie dla naszego bezpieczeństwa. 
Europa w mojej opinii ciągle jest bo-
wiem zbyt słaba, aby mogła samo-
dzielnie zapewnić sobie bezpieczeń-
stwo, a USA – wbrew prognozom 
pesymistów – nadal pozostają jedy-
nym światowym supermocarstwem, 
mającym istotną przewagę technolo-
giczną nad potencjalnymi przeciwni-
kami.

W ostatnim czasie w regionie Ra-
domia wzrosła lawinowo liczna prób 
samobójczych i zamachów na swoje 
życie, zwłaszcza wśród dzieci i mło-
dzieży. Jednocześnie dostrzega się 
znaczący wzrost liczby osób sięga-
jących po alkohol, narkotyki i nowe 
środki psychoaktywne. Niepokoją-
co poszerzają się problemy związa-
ne z cyberprzemocą, cyberprzestęp-
czością i cyberzaburzeniami. Liczne 
grono rodziców, nauczycieli, wycho-
wawców, psychologów, poszukuje 
rozwiązania tej trudnej społecznie 
sytuacji. Wiele środowisk społecz-
nych, służb socjalnych, policja, pró-
buje budować koalicję na rzecz 
wsparcia dzieci i młodzieży zagro-
żonej zachowaniami suicydalnymi. 
Z różnych stron słychać głosy o ko-
nieczności podjęcia szerokiej debaty 
społecznej dotyczącej promowania 
i budzenia pasji życia, budowania 
przestrzeni pozytywnej edukacji, 
tworzenia bezpiecznych przestrzeni 
społecznych, w których dzieci, mło-
dzież i dorośli znajdą przekonujące 
racje satysfakcjonującego życia.   

Akademickie Studium Kształce-
nia Praktycznego AHNS podejmuje 
to wyzwanie, organizując wiele no-
wych form wsparcia edukacyjnego. 
Już od połowy marca tego roku w 
ASKP rozpoczyna się realizacja no-
wych warsztatów szkoleniowych, 
wykładów edukacyjno - rozwojo-

Duże cywilizacyjne problemy
Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu wychodzi z nową ofertą warsztatów, wykładów 
i poradnictwa. To odpowiedź na lawinę społecznych i psychicznych problemów naszych czasów.

wych, indywidualnego i grupowego 
poradnictwa edukacyjnego, porad-
nictwa pedagogicznego z elemen-
tami coachingu, pedagogicznych i 
edukacyjnych sesji grupowych

- Zmiana paradygmatu postrze-
gania jakości życia współczesne-
go człowieka staje się wyzwaniem 
dla pedagogiki, polityki społecznej i 
psychologii XXI wieku. Nasze dzia-
łania skierowane są do osób pracu-
jących w szkołach, poradniach, pla-
cówkach oświatowych, ośrodkach 
wychowawczych dla dzieci i mło-
dzieży, rodziców, pracowników so-
cjalnych, członków organizacji po-
zarządowych oraz innych osób 
zajmujących się wychowaniem opie-
ką i edukacją dzieci oraz młodzie-
ży. Oferta kierowana jest również do 
osób pragnących zmiany w swoim 
życiu osobistym, zawodowym, emo-
cjonalnym oraz pragnących rozwo-
ju duchowego – mówi koordynator 
programów prof. AHNS dr Andrzej 
Gołębiowski, dziekan WSSiT i p.o. 
dziekana ASKP AHNS w Radomiu 
(na zdjęciu).

Prowadzone będą następują-
ce programy. „Pasja życia kon-
tra gloryfikacja śmierci”- pro-
gram szkoleniowy, którego celem 
jest przeciwdziałanie problemom 
prób samobójczym i samobójstwom 
wśród dzieci i młodzieży. „Moc i 
odwaga do zmiany” -  program ad-

resowany do osób, które wywodzą 
ze środowiska rodzinnego, w któ-
rym nadużywano alkoholu i obecnie 
borykają się z Syndromem Dorosłe-
go Dziecka Alkoholika. „Moc tera-
pii” - program adresowany do osób 
pracujących w środowiskach osób z 
niepełnosprawnościami, oparty na 
materiale szkoleniowym zawartym 
w „Poradniku Instruktora Terapii 
Zajęciowej”. To nowość wydawni-
cza AHNS w Radomiu, wynik pracy 
prof. AHNS dr Andrzeja Gołębiow-
skiego, reprezentującego tu sferę 
akademickiej pedagogiki specjal-
nej, społecznej pedagogiki szczęścia 
i nowego modelu polityki społecznej 
oraz mgr. Pawła Czerwińskiego ze 
świata nauki i praktyki związanej z 
pracą w środowisku osób z niepeł-
nosprawnościami. Na 170 stronach 
bogato ilustrowanej publikacji za-
warto metodyczne wskazówki do 
konkretnej, codziennej pracy In-
struktora Terapii Zajęciowej. Jest 
tu wszystko co ważne dla młodych 
i początkujących instruktorów te-
rapii, pedagogów czy rodziców, pre-
zentacja  konkretnych metod psy-
chologicznych i pedagogicznych, 
zmierzających do szeroko rozumia-
nego usamodzielnienia człowieka 
z niepełnosprawnością.  „Odnajdź 
pasję i sięgaj po swoje” - program 
skierowany do osób współuzależ-
nionych od alkoholu, żyjących w 

bliskości narko-
mana, osób po-
zostających w 
toksycznych, znie-
walających związ-
kach. „Nie jesteś 
inny – jesteś wy-
jątkowy” - pro-
gram dedykowany 
osobom chcącym 
wspierać ofiary 
hejtu w sieci, do-
ś w i adc z a j ą c y m 
cyberprzemocy, 
żyjącym w poczu-
ciu odmienności i 
odrzucenia. „Per-
sonalny Czynnik 
Leczący (PCL)” 
- program adre-
sowany do in-
struktorów terapii 
zajęciowej oraz in-
nych osób pracu-
jących wśród osób 
z niepełnosprawnościami.

Wykładom, sesjom szkolenio-
wym, warsztatom, towarzyszą kon-
sultacje indywidualne, zapewniana 
jest opieka mentorska, sesje co-
achingowe grupowe oraz możliwość 
indywidualnych spotkań z pedago-
gami, psychologami, coachami, tre-
nerami, instruktorami. Zajęcia w 
nowoczesnych pracowniach oraz 
salach ASKP i AHNS, prowadzi wy-

kwalifikowana kadra wywodzą-
ca się ze środowiska akademickie-
go oraz reprezentująca środowisko 
praktyków. Ilość miejsc w poszcze-
gólnych programach jest ograni-
czona, a o zakwalifikowaniu decy-
duje kolejność zgłoszeń. Szczegóły 
oferty na stronie www.ahns.pl, py-
tania można kierować na adres: 
askp@ahns.pl lub pod numerem  
telefonu: (48) 3632290.  
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W zeszłym roku władze 
miasta (politycznie wywo-
dzące się z PO) kilkukrotnie 
podejmowały kolejną pró-
bę podniesienia opłat za od-
biór odpadów komunalnych. 
Za każdym razem wnioski te 
odrzucali przede wszystkim 
radni skupieni w klubie PiS, 
argumentując, że nie chcą 
drenować kieszeni miesz-
kańców. 

- Najpierw trzeba popra-
wić politykę finansową mia-
sta i nie wydawać np. tak 
wielkich pieniędzy na bu-
dowę stadionu przy ul. Stru-
ga. A dopiero potem  można 
podwyższać mieszkańcom 
ceny miejskich usług - twier-
dzili.

W lutym prezydent mia-
sta po raz kolejny przedłożył 
projektu uchwały w sprawie 
podwyżek. Ceny miały wzro-
snąć średnio o 35 procent. 
W tej chwili system odbioru 
odpadów nie bilansuje się – 
rocznie trzeba do niego do-
kładać kilkanaście milionów 
złotych z kasy miasta, z któ-
rej wyziera pustka. Logicznie rzecz 
biorąc, jeśli rosną koszty odbioru 
śmieci, należałoby również pod-
niećś ceny ich odbioru, zwiększając 
wpływy miasta. A nawet dzięki nie-
wielkiej podwyżce na głowę miesz-
kańca, sumaryczny zysk dla kasy 
Radomia może być kilkunasto-, kil-
kudziesięciomilionowy.

- Podwyżki, które zostały zapre-

zentowane w projekcie są niższe, 
niż proponowane w poprzednich 
projektach. To niewysokie opłaty, 
w porównaniu do innych samorzą-
dów są one najniższe – przekonywał 
Jerzy Zawodnik, wiceprezydent Ra-
domia.

Mimo dyskusji, za projektem 
podwyżek było 12 radnych, a prze-
ciw... 16. 

- Rada Miejska obecnej kadencji 

Trasa N-S, śmieci  
i polityka…
Podczas ostatniej, burzliwej i długiej sesji Rady Miejskiej (27 lutego) radomianie mogli 
dowiedzieć się, że nie będzie podwyżki cen za odbiór śmieci i nie będzie rychłego 
zakończenia trasy N-S. I przede wszystkim – jak wiele miasto traci przez skłóconych 
radnych… 

przestała być obiektywnym samo-
rządowym organem władzy, a stała 
się areną pojedynków politycznych 
– komentował to na antenie Radia 
Rekord Kazimierz Woźniak (radny 
niezależny). - Nie widzę tutaj szu-
kania wspólnych rozwiązań na po-
lepszenie sytucji Radomia i wysu-
wania merytorycznych propozycji, 
widzę tylko zastanawianie się, jak 

zaszkodzić przeciwnemu klubowi 
radnych. Jak można żądać nowych 
wydatków i inwestycji, jednocze-
śnie redukując dochody miasta?

Jak dochody miasta są istot-
ne, widać choćby bo budowie tra-
sy N-S, czyli drogi, która łączyć ma 
północ i południe Radomia i jedno-
cześnie „odkorkować” zatłoczone 
ulice centrum. Do budowy pozo-
stał III etap inwestycji, odcinek od 

ul. Żeromskiego i Szklanej, aż 
do ul. Energetyków. W 2020 
roku miasto podpisało w tej 
sprawie umowę z firmą Stra-
bag w formule „projektuj i 
wybuduj”, opiewającą na pra-
wie 60 mln zł. Przez pierwsze 
półtora roku Strabag wyko-
nał projekt budowy, a w dru-
giej połowie 2022 roku wysta-
pił z propozycją waloryzacji 
wynagrodzenia, w związku z 
tym, że ceny materiałów i ro-
bocizny skokowo sie zwięk-
szyły. Po negocjacjach strony 
doszły do tego, że  walory-
zajca wyniesie 12 mln zł.  By 
te pieniądze zyskać, na gru-
dniową sesję Rady Miejskiej 
władze miasta zgłosiły szereg 
uchwał pozwalających zwięk-
szyć dochody miasta (m.in. 
poprzez podniesienie podat-
ku od nieruchomości i cen 
odbioru śmieci), jednak rad-
ni większość z nich odrzucili. 
W nowym roku miasto zosta-
ło więc z zabezpieczonymi na 
inwestycję 60 millionmi. Ale 
dziś to wystarczy tylko na bu-
dowę… połowy III etapu N-S. 

- Mogliśmy mieć całość za 72 mln 
zł. Chcieliśmy zabezpieczyć dodat-
kowe pieniądze, ale na sesji Rady 
Miejskiej radni Prawa i Sprawiedli-
wości nie zgodzili się na takie zmia-
ny. Dlatego nie zostanie wybudo-
wany cały odcinek, lecz wyłącznie 
jego część, od ulicy Żeromskiego do 
łącznicy biegnącej do ulicy Struga, 
wraz z włączeniem w ulicę Andersa. 
Nazwaliśmy go roboczo odcinkiem 
III A. Czy zostanie wybudowany 
fragment III B, od ulicy Kozienic-
kiej do Energetyków - zobaczymy. 
Musimy na to pozyskać pieniądze z 
zewnątrz. Jeżeli je pozyskamy, mo-
żemy wrócić do tematu – mówi dziś 
zastępca prezydenta Radomia Ma-
teusz Tyczyński.

Prace mają rozpocząć się wiosną 
i potrwać do końca 2024 roku. Od-
cinek N-S III A (od ul. Żeromskie-
go do ul. Kozienickiej) będzie miał 
2 km długości, a jego zbudowanie to 
koszt ok. 54 mln zł. Potem do budo-
wy zostanie jeszcze około 1,5-kilo-
metrowy odcinek N-S do ul. Ener-
getyków. 

Odcinek IIIA pozwoli na odcią-
żenie ulicy Szklanej, przebiegającej 
przez centrum osiedla Nad Poto-
kiem. Kierowcy jadący od ul. Ko-
zienickiej będą mogli skręcać za 
wiaduktem nad przystankiem kole-
jowym Radom-Gołębiów w prawo i 
zjechać z ulicy Struga na nową tra-
sę. Tamtędy będzie wiodła najkrót-
sza droga do części Śródmieścia i 
Dworca Głównego PKP. Wjazd na 
trasę N-S będzie także możliwy z 
ulic Andersa, Olsztyńskiej i Szkla-
nej.  RED

Grafika: MZDiK w Radomiu

 Fot. Gazeta Radomska

Powróciły tradycyjne Wstępy
Dotąd pisaliśmy, że Wstępy, czyli tradycyjny Jarmark Koński w Skaryszewie organizowany jest bez przerw od 1432 roku. Pandemia to jednak zmieniła. 
W 2023 roku, ku zadowoleniu hodowców i regionalistów, impreza powróciła. 

Wstępy to nie tylko tradycja (we-
dług legendy przywilej targowy na-
dał dla Skaryszewa król Władysław 
Jagiełło, w podzięce za dostarcze-
nie koni rycerzom walczącym pod 
Grunwaldem. Dekretem organi-
zację Wstępów zatwierdził w 1633 
roku król Władysław IV). To rów-
nież jeden z największych targów 
koni w Europie. W ostatnich latach 
jednak nie miał najlepszej prasy, 
przede wszystkim za sprawą ekolo-
gów, którzy piętnowali złe trakto-
wanie zwierząt przez ludzi oraz ich 
sprzedaż na rzeź. Głośno zrobiło 
się zwłaszcza o protestach Fundacji 
Tara  w 2012 i 2013 roku. Był to pro-
blem dla miasta, dla którego Wstępy 
były głównym elementem promocji 
oraz przyciągnięcia tysięcy gości i 

klientów. Władze Skaryszewa odpo-
wiadały na zarzuty obrońców praw 
zwierząt i wprowadzały w organiza-
cję Wstępów szereg zmian. W 2019 
roku Rada Miejska uchwaliła regu-
lamin jarmarku, który w ogóle wy-
eliminował handel końmi na rzeź 
oraz zobowiązał wszystkich uczest-
ników do reagowania na złe trakto-
wanie zwierząt. Wszystko to prze-
rwała pandemia.

W tym roku jednak Wstępy po-
wróciły, jak zwykle w pierwszy, 
czyli wstępny poniedziałek wiel-
kiego postu. Jak wyglądał 390. Jar-
mark Koński w Skaryszewie? Przede 
wszystkim sprawdziła się formuła 
połączenia pokazów i targów zwie-
rząt oraz folklorystycznego wyda-
rzenia kulturalnego. Przez dwa dni, 

27 i 28 lutego w mieście znów poja-
wiły się tysiące hodowców, kupców, 
rolników,  regionalistów, zbieraczy i 
amatorów sztuki ludowej. 

Handel końmi odbywał na targo-
wisku miejskim, pod okiem wetery-
narzy - wszystkie zwierzęta musiały 
posiadać paszporty i być zaszcze-
pione. Zorganizowano XI Ogólno-
polski Pokaz Koni Hodowlanych. 
Były pokazy podkuwania koni oraz 
hipoterapii. 

Na estradzie można było usły-
szeć zespoły i śpiewaków ludowych, 
obok – pokaz kowalstwa artystycz-
nego. Przez dwa dni funkcjonował 
kiermasz rękodzieła, akcesoriów dla 
koni, wyrobów rzemieślniczych i re-
gionalnych potraw.

RED, fot. „Gazeta Radomska”

Po inwazji Rosji na Ukrainę 24 lu-
tego 2022 roku, powiat zabezpieczył 
6 obiektów zbiorowego zakwatero-
wania, gdzie przebywało w sumie 
790 uchodźców z Ukrainy. Obec-
nie w dwóch ośrodkach mieszka po-
nad 120 osób, są to głównie kobiety 
z dziećmi. W 2022 roku na zakwa-
terowanie i całodniowe wyżywienie 
uchodźców wydatkowano prawie 3, 
5 mln zł z funduszu pomocy dla oby-
wateli Ukrainy wojewody mazowiec-
kiego. W 2023 roku z Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego na Fundusz 
Pomocy dla Powiatu Radomskiego 
trafiło już ponad 630 tys. zł.

Starostwo Powiatowe w Radomiu 
pozyskało również z Rządowej Agen-
cji Rezerw Strategicznych i 700 łóżek 
z materacami, kompletami pościeli 
i ręcznikami. Trafiły one do miasta 
Radomia oraz poszczególnych gmin 
powiatu. 

26 lutego 2022 roku rozpoczęło 
działalność Powiatowe Centrum Ko-
ordynacji, powołane do życia przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Rado-
miu i Starostwo Powiatowe. W jego 
skład weszło blisko 50 pracowników 

Jak pomagaliśmy?
Powiat radomski podsumował rok pomocy dla uchodźców 
z Ukrainy.

tych oraz innych instytucji powiato-
wych. Jako wolontariusze pracowali 
tam przez kilka miesięcy siedem dni 
w tygodniu. Centrum zajmowało się 
kompleksową pomocą obywatelom 
Ukrainy, powstał też magazyn z do-
raźną pomocą materialną. W Cen-
trum zorganizowano mieszkania w 
Radomiu i powiecie dla blisko 500 
obywateli Ukrainy. Wolontariusze z 
PUP zajmowali się także adaptacją 
mieszkań. Z kolei kierowcy – wolon-
tariusze wykonali  z Centrum 17 kur-
sów na Wschód: przywozili z granicy 
uchodźców, zawieźli także na Ukra-
inę blisko tonę darów o wartości 50 
tys. złotych. Dotarły one m. in. do 
szpitali w Berdyczowie i we Lwowie.

Powiatowy Urząd Pracy urucho-
mił też dodatkowy punkt obsługi w 
Kamienicy Deskurów w Radomiu, 
gdzie miasto prowadziło punkt po-
mocy Ukraińcom. W 2022 roku zare-
jestrowało się w PUP 851 uchodźców 
z Ukrainy. Na koniec lutego 2023 r. 
w rejestrze pozostawało 257 osób. 
Wśród zarejestrowanych 90 procent 
to kobiety do 45 roku życia.

RED

Zbroimy się
To również symptom politycznych zmian w Europie  
i na świecie - Fabryka Broni „Łucznik” Radom podpisuje 
kolejne potężne kontrakty na uzbrojenie polskiej armii. 

24 lutego prezes zarządu fabry-
ki dr Wojciech Arndt i szef Agencji 
Uzbrojenia gen. bryg. Artur Kup-
tel podpisali umowę o wartości po-
nad 11 mln zł na dostawę 250 ka-
rabinów wyborowych GROT 762N 
dla Sił Zbrojnych RP. Jednocześnie 
podpisano aneks do umowy z 2020 
roku, na mocy którego radomski 
„Łucznik” dostarczy polskiej ar-

mii kolejne 88 tysięcy  karabinków 
MSBS GROT C16 FB-A2 o wartości 
ok. 1 mld zł. Całe zamówienie bę-
dzie obejmować łącznie blisko 184 
tys. karabinków, a całkowita war-
tość umowy wyniesie ok. 2,1 mld zł.

Karabiny wyborowe GROT 762N 
zasilane amunicją 7,62 mm x 51 
NATO mają zostać dostarczone ar-
mii do 31 lipca 2024 roku. 762 N to 
jako następca wprowadzonego do 
wojska w latach 60. XX wieku ra-
dzieckiego karabinu wyborowego 
SWD. To nowoczesna, oryginalna, 
polska konstrukcja, efekt współ-
pracy Fabryki Broni „Łucznik”- Ra-
dom Sp. z o.o. i Wojskowej Akademii 
Technicznej.

– Zamówienie na karabin wy-
borowy GROT 762N dla polskiej 
armii utwierdza nas w przekona-
niu, że konstruktorzy i technolo-
dzy Fabryki Broni wraz z zespołem 

naukowym Wojskowej Akademii 
Technicznej, a także  pracownicy 
produkcji zakładu stanęli na wyso-
kości zadania. To już kolejna kon-
strukcja z radomskiej fabryki, która 
trafia do Sił Zbrojnych RP. Świad-
czy to o bardzo wysokiej jakości na-
szych produktów. Zależy nam, aby 
polskie wojsko wyposażone było w 
nowoczesny sprzęt, co jest bardzo 
istotne w kontekście obecnej sytu-
acji geopolitycznej – mówił dr Woj-
ciech Arndt.

Natomiast karabinek MSBS 
GROT powstał w ramach wojsko-
wego projektu ZISW TYTAN, a 
broń została zaprezentowana po raz 
pierwszy w przeddzień Święta Woj-
ska Polskiego w 2012 r. Jego kon-
strukcja pozwala na szybką zmia-
nę kluczowych modułów, takich jak 
moduł lufy ze zintegrowaną komorą 
gazową, mechanizm spustowy, mo-

duł granatnik i kolba. Dzięki czemu 
można szybko dostosować broń dla 
konkretnego odbiorcy i konkret-
nych potrzeb. 

– Konsekwentnie wzmacniamy 
Wojsko Polskie. Zmieniamy jego 
uzbrojenie z postsowieckiej na no-
woczesną broń o standardzie So-
juszu Północnoatlantyckiego. Taką 
nowoczesną bronią są karabin-
ki GROT. Udowodnili to zarów-
no producenci, jak i żołnierze Woj-
ska Polskiego oraz sił ukraińskich, 
w rękach których są skuteczne. W 
związku z tym w roku 2023 zatwier-
dziłem już drugą umowę w spra-
wie zamówienia karabinków. Jest 
to ważne dla Wojska Polskiego, ale 
także dla radomskiego zakładu, któ-
remu daje perspektywy rozwoju i 
nowe miejsca pracy na ziemi radom-
skiej – mówił podczas podpisywania 
umów Mariusz Błaszczak, wicepre-
mier, minister obrony narodowej.

Dodajmy, że radomska fabry-
ka uczestniczyła w lutym w mię-
dzynarodowch targach, poświęco-
nych obronności w regionie Afryki 
i Bliskiego Wschodu. W targach w 
stolicy Zjednoczonych Emiratów 
Rabskich Abu Dhabi, uczestniczy-
li przedstawicele 65 krajów. „Łucz-
nik” ma już kontrachentów z Afryki, 
a nowych radomianie zachęcali na 
targach karabinkami MSBS Grot o 
różnych kalibrach i długościach lufy 
oraz granatnikami Grot. Prezento-
wali również karabinaek automa-
tyczny Beryl M762 i pistolet VIS 100 
(na zdjęciu).  Wcześniej, w styczniu  
Fabryka Broni wzięła udział w naj-
większych na świecie targach bro-
ni strzeleckiej „Shot Show” w Las 
Vegas w USA. Była to też okazja do 
spotkania z ameryklańskim dystry-
butorem broni „Łucznika” - Arms of 
America.    
 RED

W sumie w całej Polsce kilkaset 
jednostek OSP otrzyma dofinanso-
wanie 675 średnich i ciężkich samo-
chodów pożarniczych. Samorządy 
i jednostki OSP mogą rozpoczynać 
przetargi i proces zakupów. 

W Polsce jest ponad 16 tysięcy jed-
nostek OSP, do których należy ponad 
700 tysięcy strażaków. To ewenement 
w skali europejskiej. W ciągu ostat-

Wozy dla strażaków
Rząd dofinansuje zakup 19 samochodów Ochotniczych 
Straży Pożarnych w regionie radomskim w ramach 
ogólnopolskiego programu finansowania służb 
ratowniczych.

nich 7 lat jednostki OSP otrzyma-
ły finansowanie lub dofinansowanie 
niemal 3000 samochodów ratowni-
czo-gaśniczych. Regularnie wyposa-
żane są one również w mundury, heł-
my, urządzenia łączności i uzbrojenia 
(pilarki do drewna i metalu), sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy (pompy, węże)– 
w tym roku rząd przeznaczy na to po-
nad 236 milionów złotych.  RED

 Fot. Wikipedia

 Fot. fabrykabroni.pl



10 Nr 84 • marzec 2023 11KULTURA KULTURA

To już ósma edycja nagrody, która 
szybko stała się jedną z najważniej-
szych w polskim środowisku literac-
kim. Z końcem stycznia minął termin 
nadsyłania zgłoszeń.

- Właśnie dotarła do nas setna 
książka zgłoszona do nagrody. Ta 
liczba może się jeszcze zwiększyć, bo 
regulamin pozwala zgłaszać książki 
jurorom, więc jeśli coś zostało prze-
gapione przez wydawców, to juro-
rzy mają jeszcze szansę to nadrobić 
– mówił na początku lutego Tomasz 
Tyczyński, kierownik Muzeum Wi-
tolda Gombrowicza we Wsoli i jedno-
cześnie sekretarz kapituły Nagrody 
Literackiej im. Witolda Gombrowi-
cza.

Nagroda została ustanowiona 
przez radomski samorząd, a wraz z 
wrześniowym festiwalem „Opęta-

Stu debiutantów
Co najmniej sto książek zostało zgłoszonych do Nagrody 
Literackiej im. Witolda Gombrowicza. 

ni literaturą” realizowana jest przez 
Muzeum Witolda Gombrowicza przy 
wsparciu Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej.  Wyróżnienie przyznawane 
jest debiutującym pisarzom. Laureat 
otrzyma 40 tys. zł. Kapituła wskaże 
też osobę, która w ramach rezydencji 
literackiej spędzi miesiąc w Vence na 
południu Francji.

W skład kapituły nagrody wcho-
dzą wybitni znawcy literatury: Je-
rzy Jarzębski – przewodniczący jury, 
Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zo-
fia Król, Zbigniew Kruszyński, Jó-
zef Olejniczak, Justyna Sobolewska. 
Pierwsze spotkanie kapituły od-
będzie się w kwietniu. W czerwcu 
ogłoszona zostanie piątka nomino-
wanych. Werdykt, już tradycyjnie, 
ogłoszony zostanie podczas festiwa-
lu „Opętani literaturą”. RED

MOK Amfiteatr regularnie już 
prowadzi cykl „Spotkania z nauką”. 
9 marca o godz. 18.00 przy ul. Par-
kowej kolejna jego odsłona. Tym ra-
zem rozmowa z prof. Jackiem Szczyt-
ko „Mechanika kwantowa - jak 
działa i co z tego wynika?”.  Dzięki 
mechanice kwantowej nie tylko le-
piej rozumiemy zjawiska zachodzą-
ce w mikroświecie, ale także umie-
my skonstruować urządzenia, które 
mogą działać tylko dzięki zjawiskom 
kwantowym: diody, lasery półprze-
wodnikowe, magnesy nadprzewo-
dzące, tranzystory. Opowie o tym 
prof. Jacek Szczytko, pracownik Wy-
działu Fizyki Uniwersytetu War-
szawskiego, stypendysta Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej, który zorga-
nizował na UW nowy kierunek stu-
diów - inżynierię nanostruktur, łą-

Kulturalnie  
i naukowo
Radomskie instytucje kultury dostrzegają potencjał  
w popularyzowaniu... nauk ścisłych. 

czący chemię i fizykę. Od 2021 r. są to 
już studia nanoinżynieria

Z kolei OKiSz Resursa Obywa-
telska  we współpracy z Radomską 
Radą Federacji Stowarzyszeń Na-
ukowo-Technicznych NOT w Rado-
miu prowadzi comiesięczne spotka-
nia „Fakty i mity. Spotkania z nauką 
i techniką”. Najbliższe 9 marca o 
godz. 16.30 w Resursie przy ul. Mal-
czewskiego. Spotkania adresowane 
są do wszystkich, którzy chcą posze-
rzyć swoją wiedzę z zakresu nowych 
technologii czy wytwarzania energii 
elektrycznej. Podczas wykładu moż-
na zadawać pytania i dzielić się swo-
imi spostrzeżeniami dotyczącymi. 
Marcowe spotkanie będzie poświę-
cone tematyce morskich farm wia-
trowych. Poprowadzi je dr Andrzej 
Michalczewski.  RED

Na 25 marca zaplanowano pre-
mierę „Zemsty” Aleksandra Fredry 
w reżyserii Pawła Świątka. Paweł 
Świątek to absolwent krakowskiej 
PWST, ktory realizuje głównie, czę-
sto nagradzane, adaptacje powieści 
współczesnych i nowe inscenizacje 
klasyki. Jego głośniejsze spektakle 
to „Paw królowej” Doroty Masłow-
skiej (2012 w Teatrze Starym w Kra-
kowie), „Książę Niezłomny Juliusza 
Słowackiego” (2015 Teatr Jaracza w 
Łodzi), „Bolesław Śmiały Stanisława 
Wyspiańskiego” (2017 Teatr Słowac-
kiego w Krakowie). 

W Radomiu pracuje właśnie nad 
„Zemstą” -  w jego interpretacji to 
opowieść o sporze, który ma swoje 

„Zemsta” o nas
Zapowiada się mocne wydarzenie w repertuarze Teatru 
Powszechnego w Radomiu. Czy Fredro  przyciągnie 
widzów?

źródło w odmiennych wizjach przy-
szłości. Historia dwóch rodzin wal-
czących o dom osadzona została w 
kontekście czasów późnego PRL i 
wybrzmiewa jako komedia klasy 
średniej, targanej troskami o zasob-
ność swoich portfeli. 

„Fredro portretuje nasze skłonno-
ści do mieszania uczuć z finansami, 
nie ucieka od prześmiewczej oceny 
źródeł zamożności elit oraz cwaniac-
twa w szafowaniu wspólną własno-
ścią.  Zapraszamy na przedstawienie, 
które niczym kino Barei dostarczy 
Państwu refleksji o nas uchwyconych 
w delikatnie pękniętym zwierciadle 
autoironii” – zachęca radomski teatr. 

RED

Autorami „Stulecie Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Radomiu 1922-
2022” są radomski historyk Seba-
stian Piątkowski oraz regionalistka 
i pracownica MBP Marta Wiktoria 
Trojanowska. Starali się oni objąć 
ogrom zagadnień i zdarzeń zwią-
zanych z działalnością radomskiej 
książnicy. Monografia zaopatrzona 
jest w aneksy, kalendarium, biogra-
my dyrektorów, bibliografię. 

„Osoba, która przeczyta tę książ-
kę, zauważy bezsprzecznie ogromny 
i zarazem niezwykły progres w naj-
różniejszych dziedzinach, jaki prze-
szła biblioteka w ciągu stu lat swe-
go istnienia. Podczas gdy w 1922 r. 

Ogrom działań
Prawie 500 stron tekstu bogato ilustrowanego zdjęciami  - wszyscy zainteresowani historią 
Radomia powinni sięgnąć po wydaną pod koniec zeszłego roku monografię miejskiej 
biblioteki. 

jej historia zaczynała się w maleń-
kim pokoiku w gmachu ratusza, 
dziś dysponuje rozbudowaną i no-
woczesną bazą lokalową. Z pierw-
szych 400 książek posiadanych 
przez instytucję narodził się księgo-
zbiór liczący obecnie ponad 337 tys. 
tomów. Początkowe zadania obejmu-
jące gromadzenie, przechowywanie 
i udostępnianie książek oraz prasy 
przekształciły się w niezwykłą pale-
tę przedsięwzięć, których ideą prze-
wodnią jest propagowanie czytel-
nictwa wśród dorosłych, młodzieży i 
dzieci oraz skupienie wokół instytu-
cji osób uczestniczących w lokalnym 
życiu społecznym i kulturalnym” – 

czytamy we wstępie.
Podczas spotkania promującego 

książkę (na zdjęciu) wspominano ta-
kie postacie jak Maria Kelles Krauz, 
która jako przewodnicząca Rady 
Miejskiej zainicjowała stworzenie 
radomskiej książnicy, czy pierwsza 
kierowniczka biblioteki Florentyna 
Jakubczakowa. To ona zimą 1945 r.  
ratowała zbiory, wyciągając je wła-
snoręcznie z gruzów zniszczonego 
budynku przy ul. Żeromskiego.

- Na kartach tej monografii widać 
niezwykle bogatą, miejscami burz-
liwą historię radomskiej książnicy. 
Z tej historii jasno wynika, że gdy-
by nie ludzie, konkretne osoby, kon-
kretne bibliotekarki, ich determina-
cja i zaangażowanie, to biblioteki by 
nie było. Dlatego lista osób którym 
dziękujemy na kartach tej książki, 
jest bardzo długa – mówił na spotka-
niu obecny dyrektor MBP Przemy-
sław Czaja. 

- Historia biblioteki i instytucji ja 
poprzedzających została w mono-
grafii podzielona na okresy związane 
z historią Polski i Radomia. I w tym 
wszystkim piszemy o sprawach or-
ganizacyjnych, o pracownikach i ich 
pensjach, budowaniu księgozbioru, 
o tym jak dużo dzieje się w bibliote-
ce. Myślę, że każdy zainteresowany 
Radomiem i regionem powinien się-
gnąć po tą pięknie wydaną książkę – 
zachęcał Sebastian Piątkowskim

RED, fot. AMR

11 marca orkiestra zaprasza na 
koncert „Purpurowy Stradivarius”. 
Jako solistka wystąpi Elizabeth Pit-
cairn ( na zdj.), jedna z najsławniej-
szych i najbardziej uwielbianych 
skrzypaczek USA. Urodziła się w 
Pensylwanii, w rodzinie o tradycjach 
muzycznych, naukę gry na skrzyp-
cach rozpoczęła w wieku trzech 
lat. Występowała na całym świecie, 
m.in. w Carnegie Hall, Fisher Center 
i Kimmel Center.  Artystka jest wiel-
ką filantropką i często angażuje się w 
akcje charytatywne, występując dla 
Amerykańskiego Towarzystwa On-
kologicznego czy Fundacji Nakashi-
ma for Peace. 

Gra na jednym z najbardziej zna-
nych instrumentów świata – to 
„Czerwony Mendelssohn”, słyn-
ne skrzypce Antonio Stradivariego. 
Legendarny włoski lutnik wykonał 
je około roku 1720. Ponoć kolor za-
wdzięcza kroplom krwi ukochanej 
kobiety dodanym do lakieru. Skrzyp-
ce wielokrotnie zmieniały właścicie-
la. W XIX wieku grał na nich jeden 
z największych skrzypków w histo-
rii Józef Joachim. Następnie kupili 
je spadkobiercy niemieckiego kom-
pozytora Feliksa Mendelssohna. W 

Usłyszeć skrzypce mistrza 
Stradivariego
Dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej i melomanów najbliższe tygodnie upłyną pod znakiem wielkich nazwisk 
Stradivariego i Beethovena. 

1990 roku dziadek Elizabeth Pitcairn 
zakupił skrzypce na aukcji w domu 
Christie’s w Londynie i podarował 
wnuczce wart 1 mln 700 tys. dolarów 
instrument jako prezent na szesnaste 
urodziny. 

Jak brzmią? Prze-
konamy się podczas 
koncertu w Rado-
miu, podczas któ-
rego zabrzmi m.in. 
suitę z filmu „Red 
Violin” na skrzypce 
solo i orkiestrę Joh-
na Corigliano oraz 
utwory kompozyto-
rów amerykańskich 
i europejskich. Ra-
domską Orkiestrę 
Kameralną popro-
wadzi dyrygent  Ma-
riusz Smolij.

A 31 marca kon-
cert w ramach 27. 
Wielkanocnego Fe-
stiwalu Ludwiga 
van Beethovena. Od 
lat Radom jest mia-
stem, które włącza 
się w międzynaro-
dowy festiwal, or-

ganizowany przez Stowarzyszenie 
Stowarzyszenia im. Ludwiga van 
Beethovena, głównie w salach kon-
certowych Warszawy. Program tego-
rocznego festiwalu zbudowany został 
wokół przewodniego hasła „Beetho-

Przez pandemię i brak przestrze-
ni doroczna wystawa ZPAP przez 
ostatnie 3 lata nie była realizowa-
na. W tym roku OKiSz Resursa 
Obywatelska udostępniła artystom 
salę wystawienniczą prowadzone-
go przez siebie Muzeum Historii 
Najnowszej Radomia. Komisarza-
mi zostali i aranżacją ekspozycji 
zajęli się Agnieszka Żabińska i Ja-
kub Strzelecki. Warunki lokalowe 
pozwoliły na organizację jednej z 
większych ekspozycji ZPAP – zebra-

Powrót plastyków na Rynek
Po kilkuletniej przerwie wróciła wystawa Okręgu Radomskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Po raz pierwszy odbyła się w dużej sali 
wystawienniczej Kamienicy Deskurów. 

no tu prace ponad 30 artystów, za-
równo tak zasłużonych jak Longin 
Pinkowski, Tomasz Wróblewski czy 
Krzysztof Mańczyński, jak i tych 
młodszego pokolenia – np. Piota 
Skrzypczaka, Dariusza Jędrasiewi-
cza czy Daniela Rogali. Zwyczajo-
wo zaprezentowano również dzieła 
artystów, którzy zmarli w ostatnim 
czasie – Jerzego Bogdana Kutkow-
skiego i Leszka Kwiatkowskiego. 

- Wystawy pierwotnie związek 
organizował w salach Domu Gąski i 

Esterki. W 2012 roku musieliśmy je 
opuścić i od tego czasu ekspozycje 
odbywały się w rożnych miejscach, 
np. w Zespole Szkół Plastycznych. 
W tym roku wreszcie wróciliśmy 
na rynek Miasta Kazimierzowskie-
go – mówiła podczas lutowego wer-
nisażu prezes Okręgu Radomskiego 
ZPAP Bożenna Popławska.

Brak własnej siedziby czy prze-
strzeni wystawienniczej stale prze-
wija się zresztą w rozmowach z 
członkami ZPAP. I zapewne temat 

będzie kontynuowany. W przedmo-
wie do katalogu tegorocznej wysta-
wy Janusz Popławki pisze m. in.: „... 
od 1980 roku kompleks ekspozycyj-
ny Dom Esterki i Dom Gąski stano-
wił najważniejszą radomską profe-
sjonalna bazę wystawienniczą dla 
sztuki współczesnej. To tu odbywa-
ły się regularnie doroczne wystawy 
plastyki radomskiej, liczne wystawy 
regionalne, ogólnopolski i także te 
o zasięgu międzynarodowym (…) 
Po bezmyślnej likwidacji radom-

skiego Biura Wystaw Artystycznych 
(jedyny taki przypadek na kultu-
ralnej mapie Polski) los dodał ko-
lejne, urągające ciągłości historii i 
radomskiej kulturze wydarzenie, 
tj. wyeksmitowanie z Domu Esterki 
dwóch nieprzerwanie związanych 
ze sobą od 1945 roku stowarzyszeń 
pozarządowych, jakimi są Towa-
rzystwo Przyjaciół Sztuki Pięknych 
w Radomiu i Związek Polskich Ar-
tystów Plastyków…”. 

RED, fot. AMR

ven – pomiędzy Wschodem a Zacho-
dem”, naświetlając problem koegzy-
stencji kultury Wschodu i Zachodu w 
muzyce (na zdjęciu plakat z festiwa-
lu). W Radomiu artystycznych wra-
żeń dostarczą melomanom świato-
wej sławy artyści: Massimo Mercelli 
– flet (Włochy), Sarah McElravy – al-
tówka (Kanada) oraz Radomska Or-
kiestra Kameralna pod batutą Jur-
ka Dybała. Program festiwalowego 
koncertu, podczas którego organi-
zatorzy chcą uczcić pamięć zmarłe-
go prof. Krzysztofa Pendereckiego w 
3. rocznicę śmierci, będzie zestawie-
niem klasyki i współczesności: Va-
lentyn Silvestrov, „Elegia”; Krzysztof 
Penderecki, Sinfonietta nr 2 na klar-
net i orkiestrę smyczkową, wersja na 
flet; Benjamin Britten, „Lachrymae” 
(Łzy) na altówkę solo i smyczki; Wol-
fgang Amadeus Mozart, Koncert fle-
towy D-dur KV 314, Symfonia A-dur 
KV 201.

Co istotne, Radomska Orkiestra 
Kameralna następnego dnia wystąpi 
z tym samym koncertem w Filharmo-
nii Narodowej w Warszawie, promu-
jąc nasze miasto.

RED, fot. Radomska 
Orkiestra Kameralna

Pierwsza z nich to „Cztery szo-
ty i mule” Grzegorza Bartosa. Grze-
gorz Bartos mówi o sobie jako pisa-
rzu z radomskich Plant. Debiutował 
w „bruLionie” w 1996 roku opowia-
daniem „Sen Tomasza Okrutny”. To 
autor m. in. powieści „Rozdział za-
mknięty”, „Opowieść o dwóch me-
czach i morderstwie”, „Nigdzie teraz, 
teraz tutaj”, „Cukiereczek”, ale też 
nagradzanych w konkursach drama-
tów, m. in. „Hazardziści”, „Wszyscy 
jesteśmy grubasami”, „Nadzy i mar-
twi”. Ma wierne grono czytelników, 
nominowany był do Radomskiej Na-
grody Kulturalnej za lata 2011 i 2012. 

 „Cztery szoty i mule to zbiór 21 
tekstów, z których część Grzegorz 
Bartos publikował w ostatnich la-
tach w „Gazecie Wyborczej”, „Mia-
stotwórczości”, „Miesięczniku Pro-
wincjonalnym” i zinie „Bunkier”. 
„Są tutaj Tanger, Barcelona, Odessa, 
Czarnobyl, Sztokholm, Eilat, Ate-
ny, Teneryfa, Berlin i Pavlova Ves. 
To dzienniki z podróży (w czasie, do 
pracy i po mieście). Rowerowe wy-
cieczki, blablacarowe przygody, fe-
stiwal teatralny w Łucku i Animal 

Miejskie klimaty
Dziś chcemy zachęcić Czytelników do lektury książek wydanych niedawno i zupełnie 
różnych od siebie. Łączy je jednak wielka klasa oraz fakt, że autorzy mieszkają i tworzą  
w Radomiu. 

Urbis. Miejskie legendy, koncert Re-
publiki i UK Subs, sklep El Combo, 
knajpy, Planty, parki i skwery. Antho-
ny Bourdain, Charlie Harper, Kora i 
Brylewski, holenderskie Polki, moja 
rodzina i moi przyjaciele” – pisze au-
tor.

I rzeczywiście, gros tekstów stano-
wią w książce quasi reportaże  i im-
presje z podróży, gdzie autor celnie 
portretuje ludzi, środowiska, mia-
sta i w jakiś sposób – również siebie. 
Klamrę książki stanowią pierwszy i 
ostatni tekst, dotyczący podróży w 
czasie i przestrzeni – są to opowia-
dania bardzo osobiste, miejscami 
wstrząsające – to bardzo esencjonal-
na proza.

Inny radomianin napisał z kolei… 
historyczny przewodnik. Dr Łukasz 
Zaborowski jest prezesem Radom-
skiego Towarzystwa Naukowego i 
zapalonym cyklistą. Naukowo zaj-
muje się strukturą terytorialno-ad-
ministracyjną kraju, zawodowo – 
wsparciem regionów kryzysowych 
i planowaniem transportu publicz-
nego. Teraz napisał „Sanctuarium 
Praecursorum. Fara Świętego Jana 

Chrzciciela w Radomiu”. To w su-
mie bogato ilustrowany album, który 
szczegółowo i wyczerpująco opowia-
da o jednym z najcenniejszych zabyt-
ków miasta i diecezji, jego historii, 
architekturze, znaczeniu, ciekawost-
kach i tajemnicach. Zdjęcia wykonali 
śp. Jerzy Kutkowski, Adrian Lament, 
Piotr Stanikowski i Łukasz Zaborow-
ski. 

- W Radomiu nie ma wielu prze-
wodników. Tym bardziej pewnym 
pomysłem na ten przewodnik o farze 
jest pewne wybiegnięcie w historię 
miasta i kraju – zwłaszcza że przecież 
w i przy radomskiej farze odbywały 
się ważne wydarzenia, a także przy 
pobliskim zamku królewskim. Za-
mek ten był przecież jedną z rezyden-
cji królewskich w czasach jagielloń-
skich, a kościół pełnił rolę kościoła 
przyzamkowego. W farze modlili się 
przecież uczestnicy sejmu radom-
skiego, hołdu  pruskiego, Koronnego 
Trybunału Skarbowego, itd. Dlatego 
warto opowiedzieć o farze na tle hi-
storii miasta i Rzeczpospolitej – mó-
wił Łukasz Zaborowski.

RED

“Yasashi-sa (Czułość)” to tytuł 
ekspozycji urodzonej i wykształ-
conej w Japonii, ale mieszkającej w 
Warszawie Lii Kimury. To malarka i 
projektantka mody, której twórczość  
związana jest przede wszystkim z 
miejscem urodzenia (w 1992 roku 
w Shingu) i poszukiwaniem własnej 
tożsamości. Nieustannie poszukuje 
balansu między sztuką figuratywną 
a abstrakcyjną. Tworzy prace, z któ-
rymi ma bardzo bliski, wręcz fizycz-
ny kontakt – symbolizują to odciski 
palców pozostawione bezpośred-
nio na płótnie. Jej prace znajdują się  
w polskich i zagranicznych kolek-
cjach sztuki. 

Z kolei z wystawą “Grota” zapre-
zentuje się Norbert Delma (rocz-
nik1989), rzeźbiarz, grafik,  per-
former, twórca wideo i instalacji. 
Artysta tworzy nowoczesne, dyna-
miczne kompozycje rzeźbiarskie, 
skonstruowane z płyt HDF, synte-
tycznych gąbek i pianek poliureta-
nowych, materiałów kojarzonych ze 
sztucznym, nieorganicznym świa-
tem. Mieszka i tworzy w Warszawie. 
Był uczestnikiem wielu wystaw in-
dywidualnych zbiorowych w Polsce, 
Indonezji, Wielkiej Brytanii oraz na 
Litwie i Węgrzech. 

RED

Młodzi 
zdolni
Na 24 marca MCSW 
Elektrownia zaplanowało 
wernisaże dwóch młodych, 
oryginalnych artystów.
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Wczoraj i dziś

Pierwszym miejskim szpitalem w 
Radomiu był powstały w 1828 roku 
Szpital św. Aleksandra. Staraniem 
Radomskiego Towarzystwa Dobro-
czynności powstał on przy ul. Sta-
rokrakowskiej (obecnie Limanow-
skiego 23). Jednak w połowie XIX 
wieku był on już za ciasny jak na 
potrzeby radomian. Dlatego Rada 
Opiekuńcza Zakładów Dobroczyn-
nych Powiatu Radomskiego zdecy-
dowała o budowie nowej lecznicy 
– inwestycję wspierała  Rada Ad-
ministracyjna Królestwa Polskie-
go, która zezwoliła o przekazanie 
drewna budowlanego z lasów pań-
stwowych oraz sami mieszkańcy 
miasta, którzy ofiarowali  20 tys. 
sztuk cegieł. 21 października 1847 
r. oddano do użytku nowy jedno-
piętrowy budynek przy ul. War-
szawskiej (dziś Limanowskiego), 
mieszczący 60 łóżek. W 1851 r. lecz-
nica otrzymała za patrona św. Kazi-
mierza – na cześć radomskiego pi-
jara ks. Kazimierza Kłaczyńskiego, 
który zasłużył się dla radomskiego 
szpitalnictwa. Od 1898 do 1964 r. 
w lecznicy posługiwały siostry sza-
rytki (Zgromadzenie Sióstr Miło-
sierdzia św. Wincentego á Paulo). W 

Kiedyś szpital, dziś hotel
Dzisiejsi mieszkańcy Radomia kojarzą, że przy ul. Malczewskiego 18 mieści się jeden z większych hoteli w mieście – „Aviator”. Coraz mniej osób 
pamięta, że przez półtora wieku funkcjonował tu miejski szpital.

szpitalu w 1904 r. działały już 4 od-
działy: chirurgiczny, wewnętrzny, 
położniczo-ginekologiczny i wene-
ryczny. Dwa lata później w partero-
wym budynku obok utworzono od-
dział zakaźny. W 1913 r. szpital św. 
Kazimierza, jako pierwszy w guber-
ni, otrzymał aparat rentgenowski, 
ofiarowany przez dr. Józefa Kossa-
ka. 

W latach 1933-1935 obiekt został 
rozbudowany o jedno piętro, co po-

zwoliło na leczenie dodatkowych 
50 chorych. Tuż przed wybuchem II 
wojny światowej lecznica dyspono-
wała 180 łóżkami. Szpital utrzymy-
wał się m.in. ze zwrotów kosztów 
leczenia, z odsetek od kapitałów, 
wynajmu pomieszczeń w budynku 
Resursy, a także środków przeka-
zywanych przez miasto i ościenne 
gminy. W 1920 r. szpital na utrzy-
manie przejął Związek Specjalny 
dla Wspólnego Utrzymania i Pro-

wadzenia Szpitali w Mieście Rado-
miu i Powiecie Radomskim, z kolei 
od 1936 r. – władze miejskie. 

Szpital działał nieprzerwanie 
przez okres okupacji (zarząd nad 
placówką objęli wtedy lekarze nie-
mieccy i II piętro przeznaczono 
wówczas tylko dla Niemców). Po 
wojnie szpital rozrastał się o kolejne 
oddziały w rożnych lokacjach mia-
sta.  W 1964 r. oddano do użytku 
miejski kompleks szpitalny przy ul. 

Tochtermana. Od tego czasu lecz-
nica z ul. Malczewskiego zaczę-
ła ograniczać swą działalność, ale 
działał aż do 2002 roku (wtedy mie-
ścił się tu już tylko oddział ortope-
dyczny).

Budynek nabył prywatny inwe-
stor i po przeprowadzeniu kom-
pleksowego remontu i przebudo-
wy w latach 2007-2008, uruchomił 
czterogwiazdkowy hotel „Aviator”.
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3 lutego odbył się w muzeum wer-
nisaż „Spotkanie artystów. Mal-
czewscy” (na zdjęciu po prawej). To 
prezentacja twórczości Malczew-
skich - Jacka i Rafała w nowej od-
słonie. Dialog malarski Jacka z Ra-
fałem zaczął się już około 1900 roku, 
kiedy Jacek malował syna, doku-
mentując jego rozwój. Ich pierwsza 
konfrontacja artystyczna Malczew-
skich miała miejsce w latach pierw-
szej wojny światowej, kiedy to obaj 
utknęli w Wiedniu. Jednak to wła-
śnie lata dwudzieste były dekadą, 
kiedy te spotkania stały się częstsze 
i ważne dla nich obu. Trzon ekspo-

Wystawy i zakupy na stulecie
Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu rozpoczęło obchody 100-lecia istnienia. Główne uroczystości zaplanowano na wrzesień. Do tego czasu sporo 
się będzie działo...

zycji stanowią obrazy ze zbiorów 
własnych Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego  oraz depozyty z kolekcji 
prywatnych. Prezentację wzbogaci-
ły obiekty wypożyczone z Muzeum 
Tatrzańskiego w Zakopanem i z 
Muzeum Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego w Lublinie. 

- Tą wystawą otwieramy 100-le-
cie Muzeum im. Jacka Malczew-
skiego w Radomiu. Świętujcie razem 
z nami ten wielki jubileusz! - mówił 
dyrektor muzeum Leszek Ruszczyk.

A tydzień później muzeum otwo-
rzyło zupełnie inną wystawę „Kaj-
ko i Kokosz – komiksowa arche-

ologia” (na zdjęciu po lewej). To 
ekspozycja, która łączy archeolo-
gię... z komiksem, porównując dwa 
światy znalezisk archeologicznych 
oraz zabytków wykorzystanych na 
kadrach słynnej serii komiksów Ja-
nusza Christy „Kajko i Kokosz”. W 
gablotach znalazły się eksponaty ar-
cheologiczne, a na planszach pełne 
przygody i humoru kadry komik-
sów o dzielnych wojach. Wystawa 
przeznaczona jest dla przedstawi-
cieli wszystkich pokoleń - z jednej 
strony ma charakter edukacyjny, a 
z drugiej, poprzez swój wymiar sen-
tymentalny, zainteresuje  tych, któ-
rych komiks ten bawił i uczył przed 
laty.

Muzeum nie zwalnia tempa i w 
lutym otworzyło też ekspozycję prac 
ukraińskiej akwarelistki Oleny Ru-
blovej „Wędrówki Doliną Biebrzy”. 
Artystka urodziła się w obwodzie 
donieckim, terytorium okupowa-
nym przez separatystów i wojska ro-
syjskie od roku 2014.  W 2010 roku 
wyjechała do Kijowa, gdzie miesz-
kała przez 12 lat i kontynuowała 
twórczą edukację. Po pełnej inwazji 
Rosji na terytorium Ukrainy Olena 
wraz z synem została zmuszona do 
opuszczenia ojczyzny i czasowego 
osiedlenia się na terenie Biebrzań-
skiego Parku Narodowego. Na wy-
stawie można zobaczyć 49 akwareli 

stworzonych właśnie tam. 
Dodajmy, że muzeum regular-

nie prowadzi zakupy eksponatów. 
W ostatnim czasie jego zbiory zo-
stały wzbogacone o obraz „Anioł” 
Wacława Michała Ichnowskiego 
(1857-1915), pochodzącego z Rado-
miu ucznia Jana Matejki oraz XIX-
-wieczne zabytki z Japonii: zbroja 
Ashigaru Tachi-omodaka i kołczan 
Utsubo Yamato z okresu Edo. Tra-
fią one do kolekcji zbiorów pozaeu-
ropejskich muzeum.

Co istotne,  samorząd wojewódz-
twa mazowieckiego zakupił właśnie 
(za ponad 3 mln zł) dwie kamieni-
ce znajdujące się przy ul. Rynek 16 i 

ul. Rwańskiej 1 – to piękne, ale nisz-
czejące budowle naprzeciwko wy-
remontowanej Kamienicy Desku-
rów. Samorząd przekaże je nas rzecz 
Muzeum im. J. Malczewskiego. Po 
niezbędnym remoncie w przyszło-
ści przeniosą się tu m. in. pracow-
nicy muzeum, część magazynowa i 
pracownia konserwacji dzieł sztu-
ki. Zwolnione w ten sposób sale ko-
legium popijarskiego zostaną prze-
znaczone na wystawy. W ten sposób 
muzeum będzie się rozwijać, a jed-
nocześnie wyremontowany zostanie 
ostatni zniszczony budynek radom-
skiego rynku. 
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