
PROTOKÓŁ nr  7/2019

                                  z posiedzenia                                         

                                  Komisji Kultury i Promocji

                                  Rady Miejskiej w Radomiu                                         

                                  z dnia  28  października  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 protokołu Nr 6 z posiedzenia Komisji.

2.Zaopiniowanie wniosku Nr 1/2019 i Nr 2/2019 Prezydenta Miasta Radomia.

3.Rozpatrzenie pism które wpłynęły do Komisji.
4.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 6 z posiedzenia Komisji. Brak uwag. Przewodnicząca 

Komisji zarządziła głosowanie. Radni jednogłośnie przyjęli protokół Nr 6                     

z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji.   

 

Ad. pkt 2.  

Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Czerwińska odczytała wniosek Nr 1/2019, który 

wpłynął do Komisji Kultury i Promocji  o wydanie opinii w sprawie nadania dla drogi 

urządzonej na odcinku pomiędzy ulicami: Witkacego i Wyścigową, nazwy - Jana 

Ferdynanda Olszewskiego – nazwa skrócona Olszewskiego oraz wyrażenia 

zgody na zmianę przebiegu ulic; Witkacego, Armii Krajowej i Grzebieniowej.               

Z uchwały wynika, że nazwy pochodzące od nazwisk osób nie powinny być 

nadawane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia śmierci upamiętnianej osoby, 

jednak dopuszcza się odstępstwa od tej zasady w przypadku, gdy z uzasadnionym 

wnioskiem o takie odstępstwo wystąpi Przewodniczący Rady Miejskiej lub Prezydent 

Miasta Radomia. W tym przypadku nie upłynął 5 letni termin od dnia śmierci 

upamiętnianej osoby. Na podstawie pkt. 6 załącznika Nr 1 do uchwały 131/2011, 

Prezydent Miasta Radomia wyraził zgodę w zakresie odstępstwa od w/w zasady. 

 



Kolejny wniosek Nr 2/2019 dotyczy nadania dla odcinka trasy NS( Etap I), 

odchodzącego od ronda im. Stanisława Mikołajczyka do ulicy Szklanej nazwy 

Andrzeja Wajdy- nazwa skrócona Wajdy oraz wyrażenia zgody na zmianę 

przebiegu ulic: Dionizego Czachowskiego i Władysława Beliny Prażmowskiego w 

Radomiu. Z inicjatywą nadania nazwy wystąpiło Stowarzyszenie „Radomianie dla 

Demokracji”. W tym przypadku również nie upłynął 5 letni termin od dnia śmierci 

upamiętnianej osoby. Na podstawie pkt. 6 załącznika Nr 1 do uchwały 131/2011, 

Prezydent Miasta Radomia przychylił się do wniosku w zakresie odstępstwa od w/w 

zasady. 

Pani Magdalena Lasota to jest nam znana sprawa. Zarówno w jednym jak i drugim 

przypadku nie upłynął 5 letni termin od dnia śmierci, ale jesteśmy zgodni i pozytywnie 

opiniujemy te wnioski.  

Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Czerwińska zarządziła głosowanie nad wnioskiem 

Nr 1/2019 - 6 radnych za pozytywną opinią, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało 

się od głosu 

 

Komisja Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu pozytywnie zaopiniowała 
wniosek  Nr 1/2019  Prezydenta Miasta Radomia z dnia 07.10. 2019 w sprawie 
nadania   nazwy Jana Ferdynanda Olszewskiego – nazwa skrócona: 
Olszewskiego dla drogi urządzonej na odcinku pomiędzy ulicami: Witkacego i 
Wyścigową oraz zmiany przebiegu ulic: Witkacego, Armii Krajowej i 
Grzebieniowej, położonych    w  Radomiu - opinię  Nr 5  Komisji Kultury i 
Promocji Rady Miejskiej w Radomiu dołączono do protokołu. 

Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Czerwińska zarządziła głosowanie nad wnioskiem 

Nr 2/2019 - 6 radnych za pozytywną opinią, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało 

się od głosu. 

 
 Komisja Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu pozytywnie 
zaopiniowała wniosek  Nr 2/2019  Prezydenta Miasta Radomia z dnia 07.10. 2019 w 
sprawie nadania   nazwy dla odcinka trasy NS (Etap I), odchodzącego od ronda 
im. St. Mikołajczyka do ulicy Szklanej nazwy – Andrzeja Wajdy  - nazwa skrócona 
Wajdy  oraz zmiany przebiegu ulic: Dionizego Czachowskiego i Władysława Beliny 
Prażmowskiego, położonych w Radomiu  - opinię  Nr 5  Komisji Kultury i Promocji 
Rady Miejskiej w Radomiu dołączono do protokołu. 

Ad. pkt 3. Przewodnicząca Komisji przystąpiła do omówienia pism, które wpłynęły do 

Komisji: 

- pismo Pana Piotra Poszytek odczytała Przewodnicząca Komisji. Pismo dotyczy 

zaproszenia  na posiedzenie Komisji, na którym  Pan Poszytek chciałby przedstawić 

Komisji tematy dotyczące zalewu na Borkach, lodowiska na „Ustroniu”, budynku 

dworcowym oraz wydarzeniach kulturowych w mieście. Po krótkiej dyskusji Radni 

postanowili, aby skierować pismo do Pana Piotra Poszytek z prośbą                          

o skonkretyzowanie  poruszonych w piśmie spraw - pismo dołączono do protokołu. 

Kolejne pismo odczytała Pani Ewa Czerwińska – pismo wpłynęło od Dokumentalny 

RADOM. I dotyczy zapytania, czy do Komisji wpłynął wniosek o nadanie imienia      



śp. Antoniego Jacka Jerza jednemu z radomskich skwerów lub placów.  Komisja nie 

posiada takiego wniosku. Komisja postanowiła przesłać pismo z informacją, że nie 

posiada takiego wniosku i nie jest on procedowany na żadnym etapie - pismo 

dołączono do protokołu. 

- kolejne pismo odczytała Przewodnicząca Komisji – pismo wpłynęło od Pana 

Henryka Pożyczka i dotyczy wniosku  o wykonanie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej 

poświęconej rodzinie Pożyczków z Gołębiowa 4 w miejscu, gdzie stał ich dom. Po 

zapoznaniu się z pismem Komisja postanowiła skierować pismo do Przewodniczącej 

Rady Miejskiej Pani Kingi Bogusz następującej treści -  Komisja Kultury i Promocji 

Rady Miejskiej w Radomiu nie jest kompetentna do rozpatrzenia wniosku i po 

zapoznaniu się z treścią pisma, przyjęła je do wiadomości - pismo dołączono do 

protokołu. 

- kolejne pismo, które wpłynęło do Komisji - odczytała Przewodnicząca Komisji – 

pismo Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Radomia  w sprawie przyjęcia 

przez Radę Miasta uchwały ustanawiającej utwór Mikołaja z Radomia ALLELUJA      

w wykonaniu Trio Puzonowego Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu pod 

kierunkiem Dariusza Krajewskiego, oficjalnym hejnałem miasta Radomia.                  

Z uzasadnienia wynika, że utwór ten funkcjonował w przestrzeni naszego miasta jako 

nieoficjalny hejnał Radomia i odtwarzany był na uroczystościach miejskich. Słychać 

go było również w samo południe z wieży dawnego miejskiego Ratusza. Projekt 

uznania utworu Mikołaja z Radomia został pozytywnie skonsultowany z Panią Ewą 

Gęgą – Osowską. 

Pan Radny Adam Bocheński przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Komisji 

wypracowaliśmy wniosek do Pana Prezydenta o zabezpieczenie środków w budżecie 

miasta na 2020 rok  na  kompleksowe opracowanie symboliki dla miasta Radomia. 

Pan Sebastian Równy – Dyrektor Wydziału Kultury – to może takie pismo, że 

Komisja skierowała wniosek do Pana Prezydenta o zabezpieczenie środków             

w budżecie miasta Radomia m.in.  na ten cel - pismo dołączono do protokołu. 

 

- Przewodnicząca Komisji odczytała odpowiedź z IPN w sprawie Pana Jan Gruszki - 

Pan Piotr Kotwicki , jeśli chodzi o nieskazitelny charakter, to wiele jest takich osób. 

 pismo dołączono do protokołu. 

  i  podobna sytuacja dotyczy Pana Budzińskiego – brak jest szczegółowych danych, 

wnioskodawczyni nie jest w stanie podać nawet daty urodzenia. Brak szczegółowych 

danych. 

Pani Magdalena Lasota – to przyjmujemy do wiadomości – pozostawiamy bez 

odpowiedzi -  pismo dołączono do protokołu. 

- kolejne pismo odczytała Przewodnicząca Komisji – pismo od Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczące informacji o udzielonych w b.r 

kalendarzowym dotacji na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 

obszarze województwa mazowieckiego - dla miasta Radomia dotacja na remont 

Rogatki  - Komisja przyjęła pismo do wiadomości - pismo dołączono do protokołu. 



- kolejne pismo  Pana Stanisława Malczewskiego  dotyczące propozycji ożywienia 

Miasta Kazimierzowskiego - Komisja przyjęła pismo do wiadomości - pismo 

dołączono do protokołu. 

- kolejne pismo odczytała Pani Ewa Czerwińska  - pismo przysłane przez Pana 

Mikołaja Kurbiel  z odpowiedzią od MPU w sprawie  ożywienia Miasta 

Kazimierzowskiego -  Komisja przyjęła pismo do wiadomości - pismo dołączono do 

protokołu. 

 

Kolejne pismo odczytała Przewodnicząca Komisji  - pismo Społecznego Komitetu 

Budowy Pomnika Radomskiego Czerwca 76. Komitet podjął inicjatywę mającą na 

celu godne upamiętnienie protestu radomskich robotników. Komitet zwrócił się         

w piśmie z prośbą o wydanie opinii w posadowieniu pomnika przy skrzyżowaniu ulicy 

25 Czerwca i Al. Zbigniewa Romaszewskiego tuż przy historycznym budynku         

KW PZPR, czyli arenie największych starć robotników z oddziałami ZOMO. 

Pan Radny Robert Utkowski – Panowie nie są w stanie się porozumieć, w moim 

przekonaniu pomnik powinien stanąć w tym miejscu gdzie jest kamień węgielny. 

Pan Radny Adam Bocheński – czyli inne miejsce niż kamień węgielny. Tak, koło 

samochodówki 

Pan Radny Robert Utkowski – patrzmy na to rozsądnie. 

Pan Radny Piotr Kotwicki – jaki my mamy wpływ na tę sytuację, ja bym nie wchodził 

w ten spór, w tą narrację i wyłączyłbym się z tego tematu, czy stawiać tam 

monument, zmieniać historie , mam wątpliwość. Przyjęte jest od lat, że miejsce gdzie 

jest kamień węgielny stał się takim miejscem, gdzie jest upamiętniany Czerwiec 76. 

Tu także przyjeżdżał Papież . Nasza opinia tu chyba nie ma znaczenia, nic nie wnosi. 

Pan Radny Robert Utkowski, teren w tej chwili jest w administrowaniu 

samochodówki. Gdyby chcieć coś robić na tym terenie najpierw należałoby wyłączyć 

ten teren z zarządu samochodówki. Pan Radny Łukasz Podlewski – tak naprawdę to 

chodzi o przesuniecie o około 200/300 metrów . 

Pan Radny Adam Bocheński, to jest miejsce tak jak powiedział Pan  Piotr Kotwicki 

uświęcone. Czy jest sens  zmieniać,  jest to miejsce symboliczne, historyczne. 

Radny  Radny Robert Utkowski ja wiem, że jest spór w tej sprawie. Zostawmy na 

razie politykę. Najlepszym rozwiązaniem byłoby odpowiednie zagospodarowanie 

obecnego miejsca – przy Obelisku,  na 25 Czerwca i nic  nie trzeba zmieniać. 

Pan Robert Utkowski sprawa pomnika będzie co 5 lat wracała i będzie się stawała 

zakładnikiem, za każdym razem jak będzie jakaś równa rocznica.Pan Piotr Kotwicki 

może ma rację,  to miejsce jest wpisane historycznie i tu spotykamy się od wielu lat, 

może ten pomnik powinien tam stanąć.  

Pan Łukasz Podlewski może spokojnie, bo na szybko nic nie zdziałamy. Może 

odpowiedzmy Panu Stanisławowi Kowalskiemu, bo okrągła rocznica będzie w 2021 

roku, za półtora roku, że w opinii Komisji dobrym rozwiązaniem byłoby postawić 

pomnik w miejscu, gdzie znajduje się obelisk. 

Pan Piotr Kotwicki – bo tu jest problem, bo nie wszyscy zgadzają się z ta lokalizacją. 

Pan Łukasz Podlewski – my jesteśmy Komisją i możemy takie stanowisko przyjąć. 



Pan Radny Adam Bocheński - trzecia strona w tej sprawie to Radomska Solidarność, 

to Solidarność stała się opiekunem tego miejsca, nie wiem czy robienie drugiego 

pomnika ma sens. Tu gdzie był nie wyraziła zgody Solidarność. Gdyby Panowie 

Kowalski i Sobieraj się dorozumieli byłoby łatwiej skomentował Pan Robert Utkowski. 

 

Pan Radny Jarosław Rabenda – zmiana tego miejsca to jest zły pomysł, nikt tego nie 

zrozumienie. 

  

Po dyskusji Komisja postanowiła, zaprosić na kolejne posiedzenie Komisji Pana 

Stanisława Kowalskiego, Pana Zdzisława Maszkiewicza oraz Pana Andrzeja 

Sobieraja. 

Radni postanowili, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 18 listopada 

2019 roku o godz. 15.30. 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

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

posiedzeniu i zamknęła 7 posiedzenie Komisji w dniu 28 października 2019 roku. 

 

 

       Ewa Czerwińska 

                                                                      Przewodnicząca  Komisji


