
 PROTOKÓŁ nr 6/2019

                                  z posiedzenia                                         

                                  Komisji Kultury i Promocji

                                  Rady Miejskiej w Radomiu                                         

                                  z dnia  21sierpnia  2019r. 

                                  i 26 września 2019r.

 

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji zgodnie z lista obecności, która 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzyła i na nim 

przewodniczyła Pani Ewa Czerwińska Przewodnicząca Komisji, która powitała 

wszystkich Członków Komisji i zaproszonych Gości. 

Porządek posiedzenia:
 
1. Przyjęcie protokołów  Nr 5 z  posiedzenia Komisji. 

2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji. 

3. Sprawy różne. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Czerwińska zwróciła się do członków Komisji z 

zapytaniem, czy są uwagi do porządku posiedzenia Komisji. Radni nie zgłosili 

żadnych uwag, w związku z powyższym Przewodnicząca Komisja poddała pod 

głosowanie porządek posiedzenia Komisji. Porządek posiedzenia został przyjęty .  

 

Ad. pkt 1. Pani  Ewa Czerwińska  zwróciła się do członków Komisji z 

zapytaniem, czy są uwagi do protokołu Nr 5 z posiedzenia Komisji. Brak uwag. 

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie. Radni jednogłośnie przyjęli 

protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji.     

 

Ad. pkt 2 

Na posiedzenie Komisji zostali zaproszeni przedstawiciele Związków 

Zawodowych Pracowników Bibliotek przy MBP w Radomiu w związku ze 

złożonym pismem w sprawie podwyżki dla pracowników Bibliotek przy  

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu. Przewodnicząca Komisji poprosiła 

Przedstawiciela Związków Zawodowych Panią Ewę Linek, aby przedstawiła  

sytuację dotyczącą zarobków w Bibliotekach.  

Większość o co prosiliśmy jest zawarte w tym piśmie. Chciałabym, aby 

Komisja miała na uwadze, że wysokość wynagrodzenia przekłada się również 

na zatrudnienie. W ciągu kilku lat wiele osób odejdzie na emerytury, a młodzi 

kreatywni nie chcą pracować za minimum. Sytuacja nasza znacznie odbiega 

od średniego wynagrodzenia w Polsce. Zarobki są bardzo niskie.   

Pan Łukasz Podlewski  - rozmawiałem z panem Dyrektorem Wydziału Kultury  

przed Komisją – w Bibliotekach pracuje około 80 osób. Nie, to są wszyscy 

pracownicy   łącznie z administracją. Jeśli chodzi o ta kwestie podwyżek, to o 

kogo chodzi zapytał Pan Łukasz Podlewski, my jesteśmy tutaj w imieniu 

wszystkich pracowników. Podwyżki musza objąć tych pracowników, którzy w 



podstawie nie mają nawet tego minimum, bo już weszła ustawa, że dodatek 

stażowy nie może być wliczany do podstawy.  

Pan Radny Adam Bocheński – to już obowiązuje - staż nie wchodzi do 

podstawy. 

Pani Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz – już dokładnie nie 

pamiętam, ale pisaliście Państwo, że już jakieś podwyżki były. Tak były, 

bardzo zróżnicowane od 80 do 600 złotych, te najwyższe były w celu 

wyrównania minimum dla tych pracowników, którzy nie mają w podstawie 

nawet minimum. 

Pani Radna Katarzyna Chrobotowicz- czy te podwyżki były konsultowane, tak 

Pani Dyrektor prowadziła konsultacje ze Związkami Zawodowymi i były 

opracowane kryteria, kto, ile i np. dla osób, które są przed emeryturą większe 

podwyżki, a dla tych osób, którym należało wyrównać do minimum najwyższe. 

Te osoby musiały dostać. W związku z tym nie wszyscy pracownicy dostali 

podwyżki, spora część osób została bez jakiejkolwiek podwyżki. Brano 

również pod uwagę, co oferuje dana Filia Biblioteczna, czy prowadzi jakieś 

zajęcia dodatkowe.  

Pani Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz – Panie Dyrektorze, czy jest Pan w 

stanie powiedzieć ile należałoby zabezpieczyć na te podwyżki. 

Pan Łukasz Podlewski  - ja już policzyłem, około 1 miliona,  my jesteśmy 

Komisją i Radą, która w jakiś sposób ten budżet opiniuje, ale to Pan Prezydent 

przyjdzie z budżetem i  tu komunikacja główna powinna pójść pomiędzy 

Związkami, Panią Dyrektor, a Prezydentem i Dyrektorem Wydziału Kultury, 

ponieważ to Dyrektor będzie wnioskował co roku aby te   podwyżki były 

większe, a jak to się skończy to będzie to decyzja Prezydenta. Ja uważam, że 

te najniższe zarobki na pewno są za niskie i to też mamy jakąś średnią, 

podejrzewam, że  są pracownicy, co zarabiają 2 razy tyle co Ci co zarabiają 

najmniej. 

Pani Ewa Linek- niekoniecznie, takich osób jest bardzo niewiele, ja mam tu 

zestawienia przygotowane przez naszą kadrową, które pokazują,że są różne 

grupy w zależności od wieku, stanowiska, stażu,sa również  podane kwoty. 

Pan Adam Bocheński- ja uważam że te najniższe  zarobki są bardzo niskie, 

wygląda to fatalnie. My jako Komisja możemy, tak jak to robiły Komisje w 

poprzednich kadencjach  podjąć stanowisko/wniosek, aby Prezydent 

zabezpieczył środki w budżecie, ale musimy pokazać źródło  skąd. Ale jeśli 

chodzi o budżet na przyszły rok to możemy wystapić o zabezpieczenie 

środków finansowych w budżecie i możemy podjąć takie stanowisko lub 

wniosek i skierować do Prezydenta. 

Środki na Biblioteki też są bardzo niskie powiedziała przedstawicielka 

Związków Zawodowych, mam wrażenie, że inne ośrodki Kultury organizują 

więcej imprez.  

Pan Łukasz Podlewski  nie będziemy porównywać Teatru z Biblioteką, ale 

Biblioteka też musi się zmieniać, bo w innym wypadku stanie się obiektem 



martwym. Jeśli chodzi o kwestię podwyżek, to ja jestem całym sercem za i 

proszę Panią Przewodniczącą o przygotowanie takiego wniosku. 

Pan Sebastian Równy - w innych ośrodkach jest taka sama sytuacja, bardzo 

podobna. 

Pan Łukasz Podlewski – środki na Kulturę w Radomiu są bardzo małe. 

Pan Jarosław Rabenda – chciałem zwrócić uwagę, że niestety w Teatrze w 

Radomiu sytuacja jest podobna, z tym jednym wyjątkiem, że jeżeli aktor gra to 

może sobie dorobić. 

Pan Piotr Kotwicki – podsumował, że zarobki są bardzo niskie i trudna jest 

ogólnie sytuacja również pracowników w Teatrze,  sytuacja już doszła  do 

absurdu, aby zarobki były tak niskie, ja wnioskuję, aby Komisja wystąpiła do 

Prezydenta o taką informację jak w poszczególnych ośrodkach Kultury 

wyglądają stawki płacowe no i  może z jakimś omówieniem tego. 

Pan Łukasz Podlewski – ale dzisiaj mamy Panie z Biblioteki, to dzisiaj skupmy 

się nad tym. 

Pan Sebastian Równy - środki na Kulturę są zbyt niskie.  Na działalność 

kulturalną mamy w tym rok 1,7 %.  Pan Łukasz Podlewski – jeśli byłoby 3 %. , 

to byłoby już bardzo dobrze, wszyscy by byli zadowoleni powiedział Dyrektor 

Wydziału Kultury. W tym roku doszło do 20 milionów. Wyłączając kadrę 

kierowniczą mamy jeszcze 250 osób, które tak zarabiają. Pracownicy Bibliotek 

nie mają także tzw. 13 pensji.   

Po dyskusji Komisja Kultury i Promocji postanowiła skierować wniosek  do 

Pana Prezydenta następującej treści : Komisja wnioskuje do Pana Prezydenta 

o zabezpieczenie środków finansowych  w budżecie Gminy Miasta Radomia 

na 2020 rok,  na podwyżki dla pracowników Bibliotek przy  Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Radomiu  Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie  Radni 

jednogłośnie zagłosowali za wnioskiem tej treści- wniosek nr 3  Komisji  

Kultury i Promocji   Rady Miejskiej w Radomiu dołączono do protokołu. 

 

Na posiedzeniu Komisji jest obecny Pan Piotr Sztuka, który składał wniosek 

do Prezydenta o wyrażenie zgody na usytuowanie pomnika Marszałka 

Piłsudskiego na rondzie na ulicy Piłsudskiego przed Kościołem 

Garnizonowym.  

Pan Łukasz Podlewski odczytał odpowiedź Prezydenta Miasta Radomia na 

wniosek Komisji w sprawie usytuowania pomnika Marszałka Piłsudskiego.      

Z odpowiedzi wynika, że w tym miejscu nie może powstać pomnik ponieważ 

jest to w pasie drogowym i przepisy nie pozwalają. Pan Piotr Sztuka nie 

zgadza się z tą negatywną opinią i powiedział, że pomnik i tak stanie, jeśli nie 

na rondzie, to przed Kościołem Garnizonowym, bo już ma taką zgodę. 

Pan Piotr Sztuka poprosił o kserokopie tego pisma i zobowiązał się, że 

ustosunkuje się do tego pisma i przedstawi odpowiedź dotyczącą negatywnej 

opinii Prezydenta Miasta Radomia w sprawie usytuowania pomnika  

Marszałka Piłsudskiego na rondzie przed Kościołem Garnizonowym.  

 



Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Czerwińska zarządziła przerwę w 

posiedzeniu do poniedziałku. 

 

II część posiedzenia Komisji w dniu 26 września 2019. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Czerwińska  zaprosiła na posiedzenie w dniu 

dzisiejszym  Pan Janusza Wieczorka  Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa 

Miłośników Historii i Zabytków Radomia. 

Towarzystwo złożyło pismo do Rady Miejskiej w Radomiu z prośbą o przygotowanie  

i skierowanie pod obrady Rady Miasta dwóch projektów uchwał dotyczących 

symboliki samorządowej oraz o wystąpienie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych    

i Administracji w sprawie wydania wymaganej prawem opinii dotyczącej wizerunku 

Herbu Miasta Radomia. Proponowane uchwały dotyczą flagi miejskiej oraz hejnału 

Miasta. Wśród zaproszonych Gości jest Pan prof. Piotr Tusiński i prof. Dariusz 

Kupisz. 

Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Czerwińska udzieliła głosu Panu Januszowi 

Wieczorkowi  Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii                 

i Zabytków Radomia. 

Przejrzałem kilkadziesiąt statutów większych  miast i w latacz 2000 2002 w tych 

miastach zostały te sprawy uporządkowane. 

Początki herbu Radomia datowane są na lata 1364 - kiedy Kazimierz Wielki wydał 

przywilej przenoszący Radom z prawa średzkiego na prawo magdeburskie i 1421 - 

od kiedy istnieje potwierdzona źródłowo pieczęć miejska. Potem przez wieki herb 

ulegał przeobrażeniom. Obecnie obowiązujący herb Radomia został ustanowiony w 

1990 roku w dwóch wersjach - podstawowej i uroczystej. Herbem Miasta Radomia 

jest wizerunek przedstawiający w polu czerwonym biały mur z pięcioma blankami z 

trzema wieżami o trzech blankach każda, z których środkowa jest wyższa oraz 

bramą, w której widnieje majuskuła R biała, nad bramą mitra książęca, a nad tarczą 

korona królewska. Herb Radomia w wersji uroczystej zawiera ponadto po prawej 

stronie bramy herb papieża Jana Pawła II oraz labry z pokryciem białym i takim 

samym podbiciem. Herb Radomia nigdy nie uzyskał opinii Komisji Heraldycznej,       

z kolei wyglądu flagi miejskiej i ustanowienia hymnu Radomia nigdy nie 

usankcjonowano stosowną uchwałą rady miejskiej. Członkowie Towarzystwa 

Miłośników Historii Radomia uważają, że najwyższy czas to uregulować.  Obecnie 

obowiązujący herb Radomia został ustanowiony przez radę miejską 20 grudnia 1990 

r. i od razu wzbudził wiele emocji i dyskusji, które z mniejszym lub większym 

nasileniem trwają do dnia dzisiejszego. XIX-wieczny herb miasta został znacznie 

ubogacony o nowe elementy i taki przegłosowany przez radnych. Ale nie o tym chcę 

mówić, zostawiam to heraldykom. Chcę natomiast jednoznacznie stwierdzić, że 

kłopot z legalizacją naszego herbu nie zniknął wraz ze wspomnianą uchwałą i trwa 

nadal. Radni pierwszej kadencji uchwalając wizerunek herbu, zapomnieli bowiem, 

choć byli do tego zobowiązani, o zasięgnięciu opinii stosownych władz państwowych 

powiedział Janusz Wieczorek, przewodniczący Towarzystwa Miłośników Historii          

i Zabytków Radomia.Tymczasem według specjalistów wygląd herbu jest 



nieprawidłowy. Twierdzą oni, że powinniśmy zrezygnować z labrów. Ich 

zastosowanie wokół herbu miasta wynika z niewiedzy, mieszania pojęć i gatunków. 

Powinniśmy pochylić się nad umieszczeniem w tarczy herbu papieskiego oraz nad 

kolorami. Jeżeli użyty jest kolor żółty jako synonim złota, to niech pozostanie żółty,     

a jeżeli złoty, to złoty. Zdaniem specjalistów niepoprawnie też umieszczona jest 

korona w herbie. Jak wyjaśniają, koronę umieszczano bezpośrednio nad literą, gdy 

mamy do czynienia z inicjałem królewskim. Natomiast gdy chodzi o monogram 

miasta królewskiego, korona powinna się znaleźć nad tarczą, nie literą. Ponadto nie 

powinniśmy mieć dwóch różnych wersji herbu. Radni, ustanawiając herb w 1990 r., 

nie dopełnili procedur i nie wystąpili o opinię Komisji Heraldycznej działającej przy 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, której zadaniem jest opiniowanie 

symboli samorządowych. Opinii, mimo wielu dyskusji o potrzebie uregulowania          

i kwestii wyglądu samego herbu, który nie jest zgodny z zasadami heraldyki, jak         

i kwestii procedury związanej z ustanawianiem herbu, do dzisiaj nie zasięgnięto. 

 

Przez ostatnie trzydzieści lat nikt nie zainteresował się legalnością łopocących na 

miejskich uroczystościach flag ani też rozbrzmiewającego   hejnału, są one 

nielegalne. Nigdy   nie została  podjęta przez radnych żadna uchwała, która by je 

ustanawiała. Musi być opinia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji. 

Uważam,ze czas najwyższy rozpocząć prace. Istnieją oficjalnie dwa wzory herbu 

Radomia – herb zwykły i uroczysty. Ich wygląd określa Statut Miasta Radom:  

 Heraldyka Henryk Seroki, który swoje badania nad herbem miasta opublikował        

w książce Radomskiego Towarzystwa Naukowego „Herb Radomia”, wspomniał w 

niej m.in., że „zespół symboli miejskich w praktyce musi być tworzony od podstaw”.        

18 grudnia 2009 roku radni ponownie dyskutowali o herbie miasta, tym razem na 

uroczystej sesji z udziałem naukowców, historyków, archiwistów i mieszkańców 

miasta. Na sesji tej Henryk Seroka zaprezentował swoją monografię herbu Radomia. 

 Niestety, nie zapadły w tej sprawie żadne wiążące decyzje. Uczestnicy sesji 

ograniczyli się głównie do ogólnego stwierdzenia, że w tej sprawie „należy zwrócić 

się po odpowiednie opracowanie do heraldyków”  Nikt jednak tego nie zrobił do dziś. 

Obecnie dyskusja na ten temat toczy się dalej, głównie w Internecie    i  w czasie 

towarzyskich pogawędek pasjonatów naszej lokalnej historii. A herb Radomia 

prezentowany jest na uczelniach humanistycznych, gdzie prowadzone są zajęcia       

z heraldyki  niestety, w negatywnym kontekście. 

Byłoby bardzo dobrze aby obecna Rada  zwróciła się do  komisji heraldycznej 

MSWiA heraldyków z prośbą o opinię na temat naszego herbu. Opinię, która - 

naszym zdaniem - może zakończyć raz na zawsze zbędną dyskusję na ten temat i 

stać się początkiem budowy kompleksowego Systemu Identyfikacji Wizualnej 

Radomia, opartego na trzech prostych filarach: tradycji historycznej, zasadach 

heraldycznych i obowiązującym prawie. Jeżeli tak się nie stanie, to zawsze będą 

wątpliwości dotyczące nie tylko legalności naszego herbu, ale również jego kształtu i 

treści. 

Lublin uporał się z tą tematyką, uczyniła to już większość miast w Polsce. 21 lutego 



br. również radni Kielc z sukcesem podjęli trud legalizacji i uporządkowania swoich 

symboli miejskich, uchwalając  stosowną uchwałę rady miejskiej.  

Jest to ważny temat, bo jest to logo, marka miasta Radomia. 

Prof. Dariusz Kupisz zabrał głos. Brałem udział w opracowaniu herbu dla miasta 

Radomia. Wniosek na pierwszym etapie możemy sami opracować, a dalej potrzebny 

będzie dobry prawnik. 

Prof. Piotr Tusiński  są trzy podstawowe elementy do opracowania 1) studium 

historyczne 2) projekty graficzne 3) projekt uchwały. Ja uchwałę mogę przygotować. I 

tak ostateczna decyzja należy do Rady Miejskiej. 

Pan radny Łukasz Podlewski – do Pana Janusza Wieczorka – czy w ciągu tych 10 lat 

były jakiekolwiek próby podjęcia zmian, uporządkowania herbu?  

Pan Piotr Kotwicki – to może Panowie Profesorowie – czy to wymaga zmian. Czy my 

musimy to robić?  

Pan Piotr Tusiński – samorząd ma swoją autonomię, ten herb obowiązuje, został 

uchwalony w 1990 roku i prawnie obowiązuje, ale jest niezgodny z prawem. Można 

wystąpić na drogę prawną np. do Sadu Administracyjnego. W mojej ocenie sprawa 

nie dotyczy tylko herbu, jesteśmy ubodzy w znaki. 

Pan radny Piotr Kotwicki – ja jestem za tym, aby do Komisji wpłynęło pismo – projekt 

uchwały, aby Komisja mogła opiniować. 

Pani radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz – czy rozmawialiście Państwo z 

Panem Prezydentem?  Tak, były prowadzone rozmowy. Czy osoba, która 

przygotowuje projekt, wersje graficzną, czy może więcej.  

Pan prof. Piotr Tusiński -    Komisji do MSWiA trzeba przedstawić wersje obecnie 

obowiązujące. Czy Mieszkańcy maja prawo uczestniczyć na etapie graficznym? Tak 

Odpowiada Pan Piotr Tusiński. W 1990 roku były proponowane inne wersje. Na 

końcu książki są zamieszczone inne wersje. 

Pan Janusz Wieczorek poinformował, że Komisji Heraldycznej przewodniczy Ksiądz 

Paweł Duziński.  Nasz radomski herb nigdy nie otrzymał akceptacji Diecezji, bo nikt 

się o nią nie zwrócił. Stolica Apostolska wypowiedziała się, że musi być zgoda na 

używanie herbu papieskiego- wytyczne ukazały się 2 lata temu poinformował Pan 

Janusz Wieczorek. Był rok karencji, ale z Radomia nikt nie wystąpił o taką zgodę 

Pan Mirosław  Rejczak – to Prezydent może się zwrócić, bądź mieszkańcy. 

Pan Dariusz Kupisz – jedynym podmiotem, który może wystąpić o znaki miejskie jest 

Prezydent. 

Pan Radny Łukasz Podlewski – nie jest tak, że Komisja ma podjąć inicjatywę.  

Pan prof. Piotr Tusiński – jeśli Sąd Administracyjny orzeknie o nieważności tej 

uchwały to zostaniemy bez herbu. 



Pan Radny Jarosław Rabenda – Towarzystwo ma największą wiedzę, to może 

przygotować wniosek do MSWiA i otrzymać opinię. 

Pan Radny Dariusz Wójcik – najpierw zabezpieczmy środki w budżecie miasta. 

Pan Radny Piotr Kotwicki  - ja jestem innego zdania, ja nie czuję się kompetentny, 

jest do tego komisja, są specjaliści, posługiwanie się czyimś herbem nie przynosi 

chluby  i jestem zdania, że powinniśmy rozpocząć prace. 

Pani Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz – uważam, że powinny być 

konsultacje społeczne. 

Pan Radny Łukasz Podlewski – to co powinno być zrobione? Janusz Wieczorek – 

herb, flaga, hejnał miasta – Mikołaja z Reja, insygnie. 

Pani Radna Magdalena Lasota – to co robimy? 

Pan Radny Piotr Kotwicki  -wniosek do Prezydenta. 

Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Czerwińska zaproponowała wniosek następującej 

treści -  Komisja Kultury i Promocji zwraca się  do Pana Prezydenta o zabezpieczenie 

środków finansowych  w projekcie budżetu Gminy Miasta Radomia na 2020 rok,  na 

kompleksowe opracowanie systemu symboliki samorządowej Miasta Radomia. - 

Przewodnicząca Ewa Czerwińska zarządziła głosowanie za wnioskiem  9 radnych, 0 

przeciw. 0 wstrzymujących – radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali  wniosek   

nr 4  Komisji  Kultury i Promocji   Rady Miejskiej w Radomiu – wniosek Nr 4 

Komisji Kultury i Promocji dołączno do protokołu. 

Więcej spraw nie było. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział w 

posiedzeniu i zamknęła 6 posiedzenie Komisji w dniu 26 września 2019 roku. 

       

             Ewa Czerwińska 

      Przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji 

 

 

 

 

 

Protokołowała 

Maryla Rybińska 




