P R O T O K Ó Ł N R LVIII/2021
z pięćdziesiątej ósmej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu
odbytej w dniu 24 czerwca 2021 roku
w Sali Obrad Rady Miejskiej w Radomiu im. Marii Kelles - Krauz, Rynek 1
Posiedzenie otworzyła i na nim przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu –
radna Kinga Bogusz.
Przewodnicząca Kinga Bogusz na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.
Na sesji obecni byli radni według listy obecności, która została dołączona do materiałów z sesji.
Radni nieobecni: Teresa Skoczek, Robert Utkowski, Kazimierz Woźniak, Małgorzata Zając.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że sesja została zwołana na
wniosek Prezydenta Miasta Radomia zgodnie z zaproponowanym przez wnioskodawcę porządkiem obrad.
Wniosek o zwołanie sesji wraz z zaproponowanym porządkiem obrad został dołączony do materiałów z sesji.
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Roberta Chrobotowicza.
Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie
(22 za - głosowanie nr 1).

Porządek sesji:
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Radomski Czerwiec ’76 – druk nr 470.
Ad. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Radomski Czerwiec ’76 – druk nr 470.
Prezydent miasta Radosław Witkowski przypomniał, że jutro będziemy obchodzić 45. rocznicę
wydarzeń z czerwca 1976r. Mamy świadomość jak ważne w skali historii Polski i Europy były
te wydarzenia. Tak naprawdę już nie tylko w Polsce, ale i w Europie mówi się, że polska i europejska droga do wolności zaczęła się właśnie od tych wydarzeń z 1976r. z Radomia. Mamy
świadomość, że przez wiele lat różnych dyskusji, projektów, pomysłów nie udało się upamiętnić
zrywu robotniczego w postaci pomnika tak, jak zrobił to chociażby Ursus, Gdańsk, Poznań czy
Szczecin. Mieli z panem prezesem Kowalskim ideę, aby właśnie przy okazji 45. rocznicy zrywu
robotniczego z 1976r. odsłonić pomnik upamiętniający tamte wydarzenia. Prezydent cieszy się
bardzo, że w przededniu tej rocznicy może przedłożyć ten projekt uchwały, bo chciałby, aby dziś
wspólnie zgodzić się na lokalizację tego pomnika właśnie we wskazanym miejscu, aby w przyszłym roku głównym wydarzeniem obchodów 46. rocznicy było właśnie odsłonięcie tego pomnika.
Prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec ’76 Stanisław Kowalski stwierdził, że to chyba najwyższy czas, żeby w 45. rocznicę wydarzeń radomskich wreszcie radni miasta Radomia podjęli
uchwałę o budowie pomnika Radomskiego Czerwca ’76. Chcieliby za życia doczekać, żeby ten
pomnik stanął na pamięć o tych wydarzeniach. Uważa, że to miasto zasługuje na ten pomnik.
Uważa, że warto wreszcie upamiętnić dzień 25 czerwca sprzed 45. lat.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że nad projektem uchwały obradowała Komisja Kultury i Promocji, która wydała opinię pozytywną.
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że do tej pory pomnikiem jest miejsce na skrzyżowaniu ulic
Żeromskiego i 25 Czerwca. To miejsce jest nazwane „pomnikiem trzech kamieni”. Przypomniał,
że lotnisko w Radomiu ma nazwę Czerwca ’76. Również klinika onkologiczna otrzymała nazwę
związaną z Czerwcem ’76.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński stwierdził, że jest to wspaniała i godna
inicjatywa. Zapytał, jak się będzie nazywał pomnik? Jaki jest kosztorys pomnika i kto to będzie
finansował?
Radny Kazimierz Staszewski stwierdził, że inicjatywa jest godna powzięcia dalszych działań.
Stwierdził, że miejsce jest godne upamiętnienia i tu jest pełna zgoda, ale chodzi o koszty. Jako
czynny uczestnik tych wydarzeń nie wyobraża sobie, żeby władze miasta nie uczestniczyły
w tym przedsięwzięciu finansowo. Zwrócił się do prezydenta miasta i skarbnika, żeby w projekcie budżetu na 2022 rok były zabezpieczone środki. Uważa, że każda władza powinna się starać
pomóc. Zbiórki nie wchodzą w rachubę, bo to by był wstyd, żeby po 45. latach nie można było
upamiętnić tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę. W imieniu klubu zadeklarował, że będą
wspomagać wszelkie przedsięwzięcia pana prezydenta w tym zakresie i będą głosować za. Organizatorom, inicjatorom tego przedsięwzięcia podziękował z całego serca.
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskie Marta Michalska – Wilk stwierdziła, że cieszą te wszystkie wypowiedzi radnych, bo to historia tego miasta, to pamięć o tym mieście i to
duma z tego miasta. Za długo Radom na to czekał. Ta 45. rocznica Radomskiego Czerwca niech
będzie tym momentem, kiedy tamte wydarzenia będzie można w taki symboliczny sposób upamiętnić. Podziękowała za ten projekt uchwały i nie wyobraża sobie, aby ten projekt uchwały
nie został przegłosowany jednogłośnie.
Prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec ’76 Stanisław Kowalski odniósł się do sprawy finansowania budowy tego pomnika i poinformował, że mają zapewnienie na piśmie od prezesa
IPN-u w tej sprawie. Radom jest takim miastem, że ludziom się serca otwierają. Podkreślił, że
pan prezydent od wielu lat wspiera i stowarzyszenie, i inicjatywy i całe rocznice, więc myśli, że
miasto sobie z tym poradzi przy pomocy radnych i że nie zostaną z tym sami. Uważa, że to może
być wspólna inicjatywa. Trudno powiedzieć jaki będzie koszt pomnika, może 450, a może
600 tysięcy. Omówił jak będzie wyglądał pomnik i stwierdził, że najtrafniejszą nazwą dla pomnika byłaby nazwa: „Pomnik Buntu Radomskiego Czerwca ‘76”, czy „Pomnik Buntu Radomskich Robotników Czerwca”, ale to wszystko jest do dogrania. Wspomniał jak wyglądały te wydarzenia. Poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci ludzi czerwca, którzy odeszli od nas na zawsze.
Minuta ciszy.
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że celowo w przededniu 45. rocznicy
skoncentrował się na idei promowania Radomskiego Czerwca i całej idei budowy pomnika pomijając wątek finansowy. Cieszy się na otwartość Instytutu Pamięci Narodowej, którego budżet
jest wyjątkowo bogaty. Zresztą to jest instytucja powołana właśnie do tego, żeby finansować
takie przedsięwzięcia. Uważa, że to jest bardzo dobra droga, żeby pozyskać pieniądze na sfinansowanie budowy „Pomnika Czynu Radomskiego Czerwca ’76 Roku”. Zadeklarował, że znajdą
formułę i tak, jak od 2016 roku pracują, żeby idea Radomskiego Czerwca – zrywu robotniczego
była ważną ideą w historii Polski, to na pewno ten pomnik wspólnie zostanie zbudowany.
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Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie nr 2) podjęła
Uchwałę nr LVIII/532/2021
w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Radomski Czerwiec ’76.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła LVIII. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 16.40.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Kinga Bogusz
Sekretarze:
1. Staszewski Kazimierz

……………………………………………………

2. Chrobotowicz Robert

……………………………………………………

Protokółowała: Agata Gierczak.
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