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Pomyślnie zakończyło się próbne napełnianie wodą zbiornika na Borkach. Obwie-
ścili to na briefi ngu prasowym prezydent Radomia Radosław Witkowski i Zarząd 
Wodociągów Miejskich w Radomiu. Nie kryli zadowolenia z czystości powiększają-
cego się z dnia na dzień lustra wody w zbiorniku Borki.

– Zakończyliśmy próby ob-
ciążeniowe zalewu na Borkach. 
Testy zapory głównej i  stawów 
kolmatacyjnych wypadły po-
myślnie. Wczoraj rozpoczęliśmy 
właściwe napełnianie zalewu, by 
był gotowy, jak deklarowaliśmy, 
w połowie czerwca – powiedział 
prezydent Radosław Witkowski. 

Robią wrażenie nowe pomosty, 
trwają prace nad nowymi ciąga-
mi pieszo-jezdnymi wokół zale-
wu. Pracują tu maszyny fi rmy 

Perfect. Za kilkanaście dni fi rma 
Interbud dokończy ciąg pieszo-
-rowerowy i  wybuduje dobre 
połączenie z  ulicą Maratońską. 
Zabiegali o nie mieszkańcy.

Prezydent R. Witkowski wraz 
z  wiceprezydentami – Jerzym 
Zawodnikiem i  Mateuszem Ty-
czyńskim oraz szefami Wodo-
ciągów Miejskich w Radomiu – 
prezesem Leszkiem Trzeciakiem 
i wiceprezesem Jakubem Kolec-
kim – zapoznawali dziennikarzy 

ze szczegółami efektów moder-
nizacji zbiornika.

Prezes Leszek Trzeciak zwrócił 
uwagę na znaczenie dla bezpie-
czeństwa środowiska, remontu 

Wspólny sukces ogłaszają (od lewej): wiceprezydent Jerzy Zawodnik, 
prezes Wodociągów Leszek Trzeciak, prezydent Radomia Radosław Witkowski 
i wiceprezes Wodociągów Jakub Kolecki

stawów kolmatacyjnych oraz grun-
townej przebudowy jazu głównego 
zbiornika. Poinformował dodat-
kowo, że oczekiwana przez rado-
mian inwestycja kosztować będzie 
prawie 6 mln zł. Wsparcie unijne 
wyniesie 2,8 mln zł. Różnicę fi nan-
sują Wodociągi Miejskie.

Nie pominięto ciekawostki, że 
przez zbudowaną tzw. przepław-
kę, ryby już przedostają się do za-
lewu. Przytoczę również swoją. 
Spacerując kilka dni wcześniej 
wokół zalewu, na południowym 
jego skraju usłyszałem rechot 
żab. Żabki zamilkły, gdy na lu-
strze wody osiadły dzikie kaczki. 

Organizatorzy briefi ngu przeka-
zali, że na dniach będzie testowana 
sprawność fontann i napowietrza-
czy, pojawią się pływające wyspy. 
W wakacje radomianie będą wy-
poczywać nad zalewem i kąpać się 
w naprawdę czystej wodzie. Był to 
główny cel fi nalizowanej inwesty-
cji. Roboty polegały na oczyszcze-
niu samego zalewu i na gruntownej 
modernizacji stawów kolmatacyj-
nych. Zamontowane urządzenia 
elektryczne zasili energia z odna-
wialnych źródeł. Powstałą elek-
trownię wiatrową uzupełnią wkrót-
ce panele fotowoltaiczne. Lato 2021 
powitamy już na zalewie Borki! 

 Mieczysław Kaca

LATO 2021 LATO 2021 
JUŻ NA ZALEWIE!JUŻ NA ZALEWIE!
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Trwają nabory do Mieszkań Plus
Już niemal tysiąc osób ubiega się o najem mieszkania 
powstającego w ramach rynkowej części rządowe-
go programu mieszkaniowego przy ul. Tytoniowej w 
Radomiu. Od 12 maja wpłynęły 984 wnioski na 124 
mieszkania, co daje niemal ośmiu chętnych na jeden 
lokal. Nabór trwa do 31 maja.

Od nieco ponad dwóch tygodni 
zainteresowani zamieszkaniem 
przy ul. Tytoniowej mogą skła-
dać wnioski za pośrednictwem 
strony internetowej www.radom.
mdr.pl. Wszyscy wnioskujący 
muszą także dostarczyć doku-
menty niezbędne do formalnej 
weryfikacji np. oświadczenie 
o  liczbie osób w gospodarstwie 
domowym, czy oświadczenie 
o nieposiadaniu tytułu prawne-
go do lokalu mieszkalnego czy 
domu. Następnie, każdy wniosek 
otrzyma punkty za spełnienie 
tzw. kryteriów pierwszeństwa. 

124 mieszkania przy ul. Ty-
toniowej to wspólna inwestycja 
spółki PFR Nieruchomości i ra-

domskiego samorządu, dlatego 
także nabór przyszłych najem-
ców odbywa się wspólnie. W Ra-
domiu, podobnie jak w  innych 
lokalizacjach, rekrutacja składa 
się z dwóch etapów. Za pierwszy 
odpowiada samorząd, który ze-
branym wnioskom nadaje punk-
tację zgodną z przyjętymi przez 
miejskich radnych kryteriami. 
Wśród ubiegających się o miesz-
kania przy ul. Tytoniowej na 
dodatkowe punkty mogą liczyć 
m.in. rodziny z  dziećmi, osoby 
do 35. roku życia, niepełnospraw-
ni czy rozliczający się z podatku 
dochodowego w Radomiu. 

Druga część naboru, polegająca 
na zbadaniu tzw. zdolności czyn-

szowej, zostanie przeprowadzona 
przez spółkę PFR Nieruchomości. 
Przyszli najemcy będą zobowią-
zani do wykazania łącznego mie-
sięcznego dochodu netto np. pen-
sja z tytułu umowy o pracę, jak 
również dodatkowych dochodów 
np. świadczenie 500+, na pozio-
mie umożliwiającym opłacenie 
comiesięcznego czynszu najmu. 

Ponadto, każdy potencjalny na-
jemca będzie sprawdzany w BIG 
Infomonitor oraz w  Krajowym 
Rejestrze Długów.

Radomska inwestycja to dwa 
siedmiokondygnacyjne budyn-
ki, które pomieszczą 124 miesz-
kania. Zdecydowaną większość 
z nich, bo aż 60% stanowią te 3-po-
kojowe o  średniej powierzchni 

blisko 60 mkw. Mieszkania są wy-
kończone „pod klucz”. Kawalerki 
mają ok. 30 m kw., 2-pokojowe: 
od 36 do ponad 47 m kw., 3-poko-
jowe: od 51 do 65 m kw., a 4-po-
kojowe: od 66 do 75 m kw. Śred-
ni czynsz za mieszkanie wynosi 
23,50 zł/m kw. Pozostałe opłaty 
to: eksploatacja 5,50 zł/m kw. 
oraz indywidualne rachunki za: 
wodę, prąd, ogrzewanie, śmieci, 
etc. (każde mieszkanie ma wła-
sne liczniki). Najemcy mogą się 
ubiegać o  dopłaty do czynszu. 
Lokatorzy dotychczasowych in-
westycji pobierają od ok. 150 do 
800 zł miesięcznie takiej dopłaty.

Architekci – czyli warszawska 
pracownia EMA Studio – starali 
się wpisać budynki w  kontekst 
architektoniczny, gdyż po drugiej 
stronie ulicy Tytoniowej znajdu-
je się przedwojenna fabryka Pol-
skiego Monopolu Tytoniowego. 
Elewacja jest utrzymana w  ja-
snej, biało-szarej kolorystyce. 

 UM Radom

Remont kamienic 
zakończony
Dobiegł końca remont kamienic Gąski i Esterki. Trwa 
procedura przetargowa na ekspozycję w planowanym 
tu Muzeum Historii Radomia. Dziś inwestycje reali-
zowane dzięki wsparciu Samorządu Województwa 
Mazowieckiego oraz odrestaurowane meble z apteki 
„Pod Białym Orłem”, wspólnie oglądali marszałek 
Adam Struzik, wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz 
prezydent Radosław Witkowski.

Remont i aranżacja w kamie-
nicach Gąski i Esterki Muzeum 
Miasta Radomia pochłonie pra-
wie 8 mln zł. Pieniądze na ten cel 
przekazał samorząd wojewódz-
twa. – Tak duże i  historycznie 
ważne miasto, jakim jest Radom, 
zasługuje na muzeum poświę-
cone jego historii. Dlatego nie 
szczędzimy środków na ten cel. 
Chcemy, aby była to placówka 
nowoczesna i ciekawa – podkre-
śla marszałek Adam Struzik. – 
Proszę zauważyć, że to, co dziś 
oglądamy to nie tylko inwestycje 
w kulturę, ale i działania, dzięki 
którym kolejne radomskie zabyt-
ki odzyskają dawny blask.

Dotyczy to również mebli z ap-
teki „Pod Białym Orłem”, które 
po renowacji wróciły do Radomia 
i zostały już umieszczone w two-
rzonym muzeum. Apteka „Pod 
Białym Orłem” działała w kamie-
nicy przy ulicy Żeromskiego 5. 
Została zamknięta w 2013 roku. 
Była najdłużej działającą apteką 
w  Radomiu. Elementy wyposa-
żenia apteki będą eksponowane 
w tworzonym Muzeum Historii 

Radomia. Na ekspozycji będzie 
można oglądać całe jej wyposa-
żenie. Koszt prac renowacyjnych 
to 184 tys. zł. – Będziemy się sta-
rali o  odzyskanie oryginalnych 
szkieł aptecznych, które się za-
chowały. Jeśli jednak nam się 
nie uda, zrobimy wierne kopie. 
Na tych szkłach są emblematy 
apteki. To wyjątkowe elementy, 
które warto, aby wróciły do Ra-
domia. Obecnie są w  Muzeum 
Farmacji w  Krakowie – mówi 
Leszek Ruszczyk, dyrektor Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu.

Marszałkowie wspólnie z pre-
zydentem przeszli także pod ka-
mienicę Deskurów, która została 
zrewitalizowana dzięki wsparciu 
unijnemu przyznanemu przez 
samorząd województwa. Dota-
cja unijna na ten cel wyniosła aż 
23 mln zł. – Miasto Kazimierzow-
skie z roku na rok coraz bardziej 
się zmienia. Cieszę, że w  tym 
całym procesie mamy dobrego 
partnera, jakim jest Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, 
który nie tylko wsparł fi nansowo 

rewitalizację kamienicy Desku-
rów, ale też podjął się remontu 
Domu Gąski i  Esterki i  utwo-
rzenia w tym miejscu Muzeum 
Historii Radomia. To kolejny 
ważny krok przybliżający nas 
do celu, jakim jest przywrócenie 
radomianom Miasta Kazimie-
rzowskiego. Jestem przekonany, 
że już niedługo ta część miasta 
będzie miejscem bardzo chętnie 
odwiedzanym przez samych ra-
domian i naszych gości – mówi 
prezydent Radosław Witkowski.

Dwór Zabiełły od kilkunastu 
lat nie mógł znaleźć nowego 
właściciela. Ostatecznie Zarząd 
Województwa Mazowieckie-
go zdecydował o  przekazaniu 
dworku Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego. – Procedura samego 
przekazania będzie trwała kilka 
tygodni, jednak decyzja została 
już podjęta – zauważa wicemar-
szałek Rafał Rajkowski. Dwór 
Zabiełły po rewitalizacji stanie 
się jednym z ważniejszych obiek-
tów na radomskim szlaku tury-

stycznym obok głównego popi-
jarskiego gmachu Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego, Muzeum 
Historii Radomia w zabytkowych 
kamienicach Gąski i Esterki oraz 
kamienicy Deskurów. Jak budy-
nek zostanie wykorzystany? Mu-
zeum ma pomysł na urządzenie 
pałacyku, ale jest także otwarte 
na inne koncepcje. Jak podkre-
śla Adam Duszyk, zastępca dy-
rektora muzeum, zostanie zor-
ganizowana debata publiczna 
dotycząca zagospodarowania 
dworku. – Czekamy na pomysły 
dotyczące zagospodarowania 
pałacyku. Prosimy o przesyłanie 
ich na adres malczewski@mu-
zeum.edu.pl. Zależy nam, aby 
wysłuchać radomian i osób zain-
teresowanych. Być może któryś 
z nadesłanych pomysłów okaże 
się bezkonkurencyjny.

Podczas briefingu marszał-
kowie przekazali na ręce prezy-
denta Radosława Witkowskiego 
flagę Mazowsza. Podsumowali 
także wsparcie, jakie ze strony 

samorządu trafi ło do Radomia 
na różnego typu inwestycje. – 
W  sumie w  ostatnich latach na 
inwestycje realizowane przez nas, 
jak i  lokalne samorządy przeka-
zaliśmy do samego Radomia po-
nad 1 mld zł. Z tej puli ponad 600 
mln zł to środki unijne. Do całego 
regionu radomskiego przekazali-
śmy aż 4 mld zł wsparcia. Dzięki 
tej pomocy zrealizowano tysiące 
potrzebnych mieszkańcom in-
westycji – modernizowane były 
drogi, szpitale, instytucje kultury, 
a także placówki oświatowe. Po-
wstawały boiska i hale sportowe, 
a  te wymagające remontu były 
modernizowane – podsumowuje 
marszałek Adam Struzik.

Rozpoczęta 31 lat temu refor-
ma samorządowa dała począ-
tek dynamicznemu rozwojowi 
społeczności lokalnych. Powie-
rzenie poszczególnych zadań 
samorządom, na początku na 
szczeblu gminnym, a potem tak-
że powiatowym i wojewódzkim, 
otworzyło obywatelom drzwi 
do decydowania i współtworze-
nia najbliższego otoczenia. Tych 
31 lat to był czas wielkich prze-
mian w każdej dziedzinie życia, 
co widać na przykładzie woje-
wództwa mazowieckiego. Re-
forma samorządowa, a  później 
wejście Polski do Unii stworzyły 
podwaliny pod budowę silnych 
regionów.

– Radom to silne i  ambitne 
miasto, tak jak jego mieszkańcy. 
Kwoty naszego wsparcia dobitnie 
pokazują, że dobra współpraca 
z  samorządem województwa 
i  wartościowe inicjatywy lokal-
nych samorządów przynoszą 
realne efekty – podkreśla wice-
marszałek Rafał Rajkowski.

 UM RadomKamienice po remoncie
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Tłumnie i gwarnie 
na Dniu Dziecka
„Staw Górny” wypiękniał. Każdy musi to przyznać. 
Nic też dziwnego, że skoro poluzowane zostały obostrzenia 
sanitarne, to właśnie tam postanowiono zorganizować 
festyn z okazji Dnia Dziecka.

– Otwieramy „Staw Górny” dla 
mieszkańców, a  mamy piękną 
okazję – powiedział burmistrz 
Pionek Rober Kowalczyk. – Zbli-
ża się Dzień Dziecka, więc dziś 
otwieramy go przede wszystkim 
dla dzieci, po to żeby pokazać, że 
każde dziecko znajdzie nad „Sta-
wem Górnym” swoje miejsce 
i będzie miało co robić.

Zabawa rozpoczęła się zgod-
nie zapowiedzią o godzinie 14., 
choć goście festynu przybyli już 
znacznie wcześniej. Na każdego 
młodego uczestnika czekał przy 
wejściu powitalny, słodki pakiet. 
Dodatkowo burmistrz Robert 
Kowalczyk, wspomagany przez 
Myszki Miki i  Mini, witał każ-
dego milusińskiego cukierkiem 

wprost w wielkiego kosza słod-
kości. 

Atrakcji nie zabrakło. Byli 
animatorzy wciągający dzieci 
i  rodziców w  najróżniejsze za-
bawy i konkursy. Była fotobud-
ka, szkoła zaplatania warkoczy 
i obowiązkowe dmuchane zamki 
ze zjeżdżalniami i  labiryntami. 
Nie zabrakło oczywiście słod-
kich przekąsek z  obowiązkową 
na takich imprezach, od wielu 
pokoleń, watą cukrową.

Nad bezpieczeństwem uczest-
ników festynu czuwała straż 
wodna, pogotowie ratunkowe, 
policja i straż pożarna. 

Partnerami festynu z  okazji 
Dnia Dziecka byli: Miejska Ko-
misja Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych, Pionkowski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miej-
ski Ośrodek Kultury w Pionkach, 
ekoPionki, PWKC w  Pionkach, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w  Pionkach, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Pionkach, 
Miejska Biblioteka Publiczna, 
Nadleśnictwo Kozienice, Kozie-
nicki Park Krajobrazowy, Stowa-
rzyszenie Pszczelarzy Puszczy 
Kozienickiej, Komisariat Policji 
w  Pionkach, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Pionkach, a imprezę 
sponsorowali: FERRERO Polska, 
„Rybex” Hurtownia Paweł Ju-
rek, Zakład Produkcyjny Kosiek, 
NEO-F.H.U.P. Grzegorz Puzio, 
QFG, TK BATO oraz Soudal.

 JaL

Jeden z licznych konkursów, „karmienie niemowlaka”. Tym razem to rodzice byli karmieni

Dla każdego milusińskiego burmistrz Robert Kowalczyk 
miał w koszyku słodką niespodziankę

Myszki Miki i Mini okazali się nie tylko roznosicielami cukierków, 
ale i fotoatrakcją, jak słynny biały miś w Zakopanem

Na każde dziecko wchodzące na teren Ośrodka Rekreacji „Górny Staw” 
czekał „słodki pakiet powitalny”

Na uczestników czekały także atrakcje na wodzie Już dawno nad „Górnym Stawem” nie było takich tłumów

Kolejka do zaplatania warkoczy była dłuższa niż do cukrowej waty
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Refl eksyjna Noc 
w Muzeum Jana Kochanowskiego

Panią Marię Jaskot, dyrektor Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, spotkałem w zabytkowym Dworze. 
Za kilkanaście minut, o godz. 20. na usytuowanej w parku Estradzie miała otworzyć Noc Muzeum 2021. 

Korzystając z okazji, zadałem pani dyrektor parę pytań.

 Przyszło pani działać samodzielnie 
w trudnych warunkach pandemii 
koronawirusa. Widać, że mimo ogra-
niczeń spowodowanych obostrzenia-
mi, dbacie o rozwój usamodzielnionej 
czarnoleskiej instytucji kultury.

– Muzeum Jana Kochanow-
skiego w Czarnolesie jako samo-
dzielna instytucja kultury działa 
dopiero od 14 lutego 2020 roku. 
Przypomnę, że uchwałą Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 
i  decyzją Marszałka zostaliśmy 
wydzieleni ze struktur organi-
zacyjnych Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w  Radomiu. 
Ważnym zadaniem, jakiego 
podjęliśmy się jest adaptacja do 
współczesnych potrzeb ofi cyny 
dworskiej, zajmowanej najpierw 
przez pracowników dworu, a od 
1961 roku – przez kustoszów. 
Mamy już wykonaną dokumen-
tację projektowo-kosztorysową 
i zgodę konserwatora zabytków 
w Radomiu na realizację tej mo-
dernizacyjnej inwestycji. Ada-
ptowane pomieszczenie ofi cyny 
będzie przeznaczone na działal-
ność edukacyjną, a dobudowany 
taras stanie się jej podręcznym 
zapleczem gastronomicznym. 
Dotację w kwocie prawie 700 tys. 
zł na adaptację ofi cyny dworskiej 
otrzymaliśmy ze środków Unii 
Europejskiej.

Jako samodzielna instytu-
cja kultury dbamy też o  wypo-
sażanie pomieszczeń Dworu 
i  kaplicy w  zabytki rzemiosła 
artystycznego. Niedawno zaku-
piliśmy szafę z bogatą dekoracją 
architektoniczną z  końca XVII 
wieku i stół późnorenesansowy. 
Wspomagają nas także darowi-
znami miłośnicy twórczości Jana 
Kochanowskiego i jego muzeum 
w  Czarnolesie. Ostatnio pan 
Ryszard Porębski z Łodzi poda-
rował nam zabytkowe naczynia 
użytku domowego i aparaty ko-

ścielne. Z własnych funduszy za-
kupiliśmy użyteczne komputery 
i sprzęt audio-wizualny, umożli-
wiające zdalne komunikowanie 
się i nowoczesny przekaz.
  Po przekroczeniu bramy muzeum, 
udałem do się do KORDEGARDY, gdzie 
uprzejma pani, za symboliczną zło-
tówkę wręczyła mi bilet umożliwiają-
cy spacer prawie do północy po rozle-
głym parku i wejście do pozostałych 
obiektów, w tym do Dworu. Co w tej 
KORDEGARDZIE mógłbym jeszcze obej-
rzeć?

– Ciekawą wideo-prezentację 
fotografi i czarno-białych i  ko-
lorowych z  okresu 60-letniej 
działalności Muzeum Jana Ko-
chanowskiego w  Czarnolesie, 
będących ważnym elementem 
programu tegorocznego jubile-
uszu…
  Jakiego jubileuszu? W lutym minęła 
dopiero pierwsza rocznica samodziel-
nej działalności Muzeum Jana Kocha-
nowskiego w Czarnolesie, a tu słyszę 
o przygotowaniach do jubileuszu 
60-lecia jego działalności…

– Muzeum Jana Kochanow-
skiego w  Czarnolesie przecho-
dziło różne etapy działalności. 

Jego otwarcie w 1961 roku, jako 
oddziału, nastąpiło w  ramach 
struktur organizacyjnych in-
stytucji kultury województwa 
kieleckiego. Tak się złożyło, że 
miejsce urodzenia pisarza Re-
nesansu (Sycyna, 1530 r.), naj-
aktywniejszej działalności lite-
rackiej (Czarnolas) i pochówku 
(Zwoleń, 1584 r.) położone są 
blisko siebie, w  powiecie zwo-
leńskim. Ślub Jana Kochanow-
skiego z  Dorotą Podlodowską 
odbył się w 1570 roku w podra-
domskim Przytyku. Wszystkie 
te miejscowości należały do 
Kielecczyzny, obecnie przynale-
żą do Mazowsza. 

Otwarcie w  1961 r. Muzeum 
Jana Kochanowskiego w Czarno-
lesie było dwudniowym wydarze-
niem kulturalnym o  znaczeniu 
krajowym. W  pierwszym dniu 
nastąpiło odsłonięcie pomnika 
Jana Kochanowskiego w  Zwo-
leniu. Wykład inauguracyjny 
wygłosił prof. Julian Krzyżanow-
ski. Jego fragment zachował się 
szczęśliwie w  archiwum kie-
leckiego radia. W  uroczystości, 
poza ówczesnymi notablami, 

uczestniczyli też poeci: Jarosław 
Iwaszkiewicz i Jan Maria Gisges. 
Poeci pozostawili po sobie frasz-
kę, a oto jej brzmienie: Nikt nie 
zwrócił uwagi, niestety, na dwóch 
skromnych poetów – gości u Po-
ety. Tę anegdotkę zawarła w swo-
im eseju Barbara Wachowicz.

Po tym wyjaśnieniu udaliśmy 
się do Estrady. Zjawiła się grup-
ka parkowych spacerowiczów. 
Kamerę ustawiła ekipa telewizji 
DAMI.

Pani dyrektor powitała mi-
łośników twórczości Mistrza 
Jana z Czarnolasu zebranych na 
estradzie i nadal spacerujących 
po parku. Pochwaliła wyjątkową 
pogodę, czyniącą bardzo refl ek-
syjną tegorocznej Noc w  Mu-
zeum Jana Kochanowskiego 
w  Czarnolesie. Zaprosiła miło-
śników do KORDEGARDY na 
prezentację zdjęć, w tym laure-
atów konkursów fotografi cznych 
organizowanych dla młodzieży 
szkolnej, także do zwiedzenia 
wystawy stałej w Dworze pt. Jan 
Kochanowski – duch miejsca, 
klimat epoki oraz wysłuchania 
interesującego wykładu online 

Dyrektor Maria Jaskot Lampa błyskowa redakcyjnej cyfrówki uczyniła dzień z nocy muzealnej

dr. Tomasza Lawendy z  Kate-
dry Historii Literatury Polskiej 
UMCS w Lublinie pt. Topografi a 
Fraszek Jana Kochanowskiego. 
Po nim na estradzie zaprezen-
towana została projekcja online 
w wykonaniu uczniów z Niepu-
blicznej Szkoły Muzycznej przy 
ulicy Wierzbickiej w  Radomiu, 
zawierająca m.in. Fraszki Jana 
Kochanowskiego. Jej program 
przedstawiła skrótowo dyrektor 
szkół ZDZ w Radomiu, Katarzyna 
Kołodziejska.

Gdy o  godzinie dwudziestej 
drugiej dziękowałem dyrektor 
Marii Jaskot za uczestnictwo 
w  tej refleksyjnej muzealnej 
nocy, zaprosiła redakcję TR na 
tegoroczne Czarnoleskie Spo-
tkania Sobótkowe. Odbędą się 
one 26 czerwca m.in. przy współ-
udziale Stowarzyszenia Miłośni-
ków Poezji Jana Kochanowskiego 
„Renesans” i  zespołów folklo-
rystycznych. Przypomniała też 
o 60-leciu Muzeum Jana Kocha-
nowskiego w  Czarnolesie. Uro-
czystości jubileuszowe odbędą 
się w dniach 20–21 września br.

 (M.K.)

Pani dyrektor zapoznała gości Nocy Muzeów z programem, 
słowa skierowała zarówno do miłośników przybyłych do Amfi teatru…

…jak też do nocnych spacerowiczów 
zabytkowego parku

Dotarli oni m.in. do dworskiej ofi cyny, która w tym roku 
będzie poddana adaptacji
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Szydłowiec 
do zobaczenia!
Szydłowiec jest małym miasteczkiem położonym 30 km od 
Radomia. Ta odległość sprawia, że może ono być ciekawą 
alternatywą weekendową – oderwanie się od zgiełku duże-
go miasta i przeniesienie się do miejsca, gdzie czas płynie 
wolniej, na pewno pozytywnie nastroi na nowy początek 
tygodnia. Szydłowiec wraz z sołectwami wchodzącymi 
w skład gminy, ma do zaoferowania wiele aktywności, 
z których każdy znajdzie coś dla siebie.

Dworskie klimaty

Jednym z  najbardziej rozpo-
znawalnych zabytków jest zamek 
Szydłowieckich i  Radziwiłłów. 
Rezydencja mieści się na wyspie 
i otoczona jest fosą (co ciekawe 
jest to jedyny zamek z  fosą na 
trasie Warszawa–Zakopane). 
Wokół zamku rozpościera się 
park, zwany także parkiem Ra-
dziwiłłów, który poprzez swój 
malowniczy krajobraz zachęca 
do spacerów. Ten piękny rene-
sansowy zamek można oglądać 
nie tylko z zewnątrz! W budyn-
ku mieści się Muzeum Ludowych 
Instrumentów Muzycznych oraz 
Pracownia Historii Szydłowca. 
Obie instytucje posiadają cie-
kawe zbiory muzealne, ale przy 
okazji pokazują odrestaurowane 
wnętrze zamku (..). Warto zapy-
tać o taras widokowy, zwłaszcza 
latem.

Z zamku, spacerem, najlepiej 
udać się w stronę Rynku Wiel-
kiego. Tam nie tylko napijemy 
się dobrej kawy racząc się lodo-
wym deserem, ale zrobimy to 
w niecodziennym towarzystwie 
ratusza.

Ratusz to zabytkowy budynek, 
który stoi na środku rynku od 
1629 roku. Ten świadek histo-
rii przeszedł niejedno, co wi-
dać na archiwalnych zdjęciach, 
które pokazują jak zmieniał się 
na przestrzeni lat. Dzięki tym 
przebudowom, dzisiaj możliwe 
jest wejście na wieżę, z  której 
rozpościera się piękny widok na 
okolicę. Widać stamtąd nie tyl-
ko miejskie zabytki, ale w dobrą 
pogodę ujrzymy nawet Łysicę. 
Oprócz samego widoku, niedłu-
go będzie można zwiedzić od-
tworzoną pracownię malarską 
Władysława Aleksandra Ma-
leckiego, nagradzanego euro-
pejskimi medalami pejzażysty 
i przyjaciela Józefa Brandta (ci 
dwaj malarze studiowali razem 
w  Akademii Sztuk Pięknych 
w Monachium). Aleksander Ma-
lecki przez ostatnie lata swojego 
życia mieszkał w szydłowieckim 
ratuszu, gdzie gościny udzielił 
mu sam burmistrz Szydłowca. 
Malecki zmarł nagle w  1900 
roku. 

Na rynku mamy jeszcze jedną 
atrakcję, która może być gratką 
dla osób lubiących historię. Jest 

to kościół pod wezwaniem św. 
Zygmunta. Powstał w XVI wieku 
i jest miejscem, w którym upływ 
czasu nie zebrał dużego żniwa. 
We wnętrzu świątyni dominu-
je styl renesansowy, jednakże 
można zobaczyć w nim później-
sze wpływy, np. przy grobowcu 
Marii i Mikołaja Radziwiłłów, na 
którym znajduje się przepiękna 
figura przedstawiająca Marię 
wykonana przez Giacomo Mo-
naldiego, nadwornego rzeźbiarza 
Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. Jest to fi gura przepiękna 
i związana z niezwykle roman-
tyczną historią – Maria i Mikołaj 
wzięli ślub, pomimo sprzeci-
wu ze strony rodziny Mikołaja. 
Maria była córką kuchmistrza 
i według ogólnie przyjętych kon-
wenansów, nie powinna wycho-
dzić za Mikołaja. Para pobrała 
się w  kaplicy szydłowieckiego 
zamku i  osiadła w  Szydłowcu. 
Ponoć dotknięcie rzeźby przy-
nosi szczęście w miłości, może 
więc warto się przekonać? Żeby 

odwiedzić kościół, trzeba udać 
się do Miejskiej Informacji Tury-
stycznej, która posiada do niego 
klucze. 

Mazowieckie wsparcie

Dalej przechadzkę można kon-
tynuować w dwóch kierunkach. 
Jedna droga prowadzi do jednej 
z najnowszych atrakcji Szydłow-
ca, jakim jest zrewitalizowane 
kino „Górnik”, zaś druga prowa-
dzi nad szydłowiecki zalew.

Kino zostało odebrane nie-
dawno, a  jednym z gości obec-
nych na tym wydarzeniu był 
Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego, Rafał Rajkow-
ski, który pozytywnie ocenił re-
witalizację kina i pogratulował 
Burmistrzowi Arturowi Ludwo-
wi m.in. skutecznego sięgania 
po środki zewnętrzne, które po-
zwalają na realizację ambitnych 
inwestycji. 

Remont kina umożliwiło 
wsparcie ze środków funduszy 
wojewódzkich, dzięki którym 

zyskało ono najlepszą z  możli-
wych form.

29 kwietnia br. odbył się ofi -
cjalny odbiór zmodernizowa-
nego budynku, w którym mieści 
się kino „Górnik”, a także straż-
nica szydłowieckiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Sala kinowa 
jest ważną inwestycją na kul-
turalnej mapie Szydłowca. Jest 
wielofunkcyjna, dzięki czemu, 
oprócz seansów filmowych, 
można w niej organizować rów-
nież spektakle teatralne, konfe-
rencje, czy popularne występy 
stand-up. Na taką inwestycję 
mieszkańcy miasta czekali bar-
dzo długo, zwłaszcza że duża 
część społeczności pamięta 
seanse wyświetlane w  starym 
„Górniku”. Zanim dojdzie do 
pierwszej projekcji fi lmu, musi 
zostać wyłoniony operator kina, 
dlatego też niebawem rozpocz-
nie się procedura koncesyjna.

Zadanie to obejmowało nie 
tylko kompleksowy remont bu-
dynku, ale także zakup nowo-

czesnego sprzętu kinowego i wy-
posażenia.

Koszt inwestycji wyniósł 3 788 
584,50 zł, prace zrealizowane zo-
stały przez fi rmę Adbuild z Kielc.

Gmina Szydłowiec pozyskała 
na ten cel środki z  RPO Woje-
wództwa Mazowieckiego z  fun-
duszy dedykowanych dla progra-
mów rewitalizacyjnych.

Drugi kierunek, jaki możemy 
obrać, to zejście wąską uliczką 
w stronę rzeki Korzeniówki. Jest 
to droga do tej pory rzadko uczęsz-
czana przez turystów, ale niedłu-
go się to zmieni, ponieważ w tej 
chwili w Szydłowcu powstaje dep-
tak łączący zabytkową część mia-
sta z częścią rekreacyjną. Będzie 
to urokliwa ścieżka zbudowana 
wzdłuż rzeki, otoczona zielenią 
i  zagospodarowana małą archi-
tekturą. Deptak pozwoli spojrzeć 
na miasto z całkiem innej perspek-
tywy, a także odciąć się od zgiełku, 
by możliwie jak najbardziej cie-
szyć się ze spaceru. Koniec trasy 
– szydłowiecki zalew – to wisienka 
na torcie całej podróży. Miejsce to 
odpowiednie dla każdego! Oferuje 
możliwość spokojnej kontempla-
cji, warto w szczególności podążać 
źródłem rzeki, w otoczeniu różno-
rodnej roślinności albo bawić się 
z pociechami w parku linowym, 
skate parku, czy też na placu za-
baw. Na tym można, ale oczywi-
ście nie trzeba, zakończyć spacer 
po najbardziej urokliwych zakąt-
kach Szydłowca.

Warto osobiście się o tym prze-
konać i odkryć pozostałe szydło-
wieckie szlaki.

Zatem SZYDŁOWIEC DO ZO-
BACZENIA!

Zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów otoczony fosą

Z tarasu widokowego na wieży ratusza 
rozciąga piękny widok na okolicę Kościół pod wezwaniem św. Zygmunta

W kwietniu odbył się ofi cjalny odbiór zmodernizowanego budynku, w którym mieści 
się kino „Górnik”, a także strażnica szydłowieckiej OSP. Na zdjęciu od lewej: Burmistrz 
Artur Ludew, wicemarszałek Rafał Rajkowski i Ireneusz Zagórski, prezes OSP Szydłowiecki zalew to miejsce dobre na czynny wypoczynek
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 Starostwo Powiatowe Białobrzegi, 
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800, 
tel.: 48 613 34 14, fax 48 613 34 20, 
sekretariat@białobrzegipowiat.pl

UMiG Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 
26-800, tel./fax 48 613 25 72, 
bialobrzegi@balobrzegi.pl
UG Promna, 26-803, tel./fax 48 613 36 28, 
ugpromna@bip.org.pl
UG Radzanów, 26-807, tel./faks. 48 613 62 36, 
gmina@radzanow.pl
UG Stara Błotnica, 26-806, tel. 48 385 77 90, 
gmina@starablotnica.pl 
UG Stromiec, 26-804, Piaski 4, 
tel. 48 619 10 20; faks 48 619 10 12, 
ugstromiec@ugstromiec.pl
UMiG Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 75, 
26-811, tel.:48 615 70 03, fax 48 615 70 03, 
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

 Starostwo Powiatowe w Grójcu, 
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600, 
tel.48 665 11 00 fax: 48 665 11 47, 
starostwo@grojec.pl

UG Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622, 
tel.: 48 66112 81faks 48 661 13 40, 
urzad@belskduzy.pl
UG Błędów, ul. Sadurkowska 13, 05-620, 
tel.: 48 668 00 10, faks 48 668 06 55, 
e-mail: urzad@bledow.pl,
UG Chynów, 05-650, tel. 48 661 41 43
fax 48 661 42 19, chynow@chynow.pl
UG Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610, 
tel. 48 663 22 60; fax:48 663 22 47, 
sekretariat@goszczyn.com.pl 
UMiG Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600, 
tel.: 48 664 30 91 do 92, fax 48 664 21 03, 
urzad@grojecmiasto.pl
UG Jasieniec, 05-604, ul. Warecka 42, 
tel. 048 661 35 70, fax 48 661 35 81, 
jasieniec@jasieniec.pl
UG Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640, 
tel. 48 663 51 49, fax: 48 663 51 49, 
gmina@mogielnica.pl
UMiG Nowe Miasto n.Pilicą, 
pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420, 
tel. 48 674 10 98, fax 48 674 11 79, 
nowemiasto@nowemiasto.pl
UG Pniewy, 05-652, tel./faks: 48 668 64 24; 
pniewy@pniewy.pl
UM Warka, 05-660, Pl. Czarnieckiego 1, 
tel. 48 665 12 00 fax 48 665 12 25, 
um@warka.org.pl

 Starostwo Powiatowe Kozienice, 
ul. Kochanowskiego 28, 26-900, 
tel. 48 611 73 00, 
sekretariat@kozienicepowiat.pl

UG Garbatka-Letnisko, 26-930, ul. Skrzyńskich 1, 
tel. 48 621 01 94 , fax 48 621 00 54, 
urzad@garbatkaletnisko.pl
UG Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903, 
tel. 48 623 10 75, fax:48 623 12 17, 
wojt@glowaczow.pl

Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 
26-920 Gniewoszów, tel. 48 621 50 03, 
gmina@gniewoszow.pl
UG Grabów n.Pilicą, ul. Pułaskiego 51, 26-902, 
tel. 48 662 70 14, grabow@grabow.pl
UMiG Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900, 
tel. 48 611 71 00, fax 48 614 20 48, 
urzad@kozienice.pl
UG Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910, 
tel. 48 621 70 25, fax 48 621 71 05, 
SekretariatGmina@magnuszew.pl
UG Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-932, 
tel./faks 48 621 60 08, urzad@sieciechow.pl

 Starostwo Powiatowe Lipsko, 
ul. Rynek 1, 27-300, 
tel. 48 378 30 11, fax 48 378 30 44, staro-
stwo@powiatlipsko.pl

UG Chotcza, 27-312 Chotcza-Józefów 60, 
tel. 48 375 10 19, fax 48 375 10 33, 
ug@chotcza.pl
UG Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310, 
tel/faks 48 378 80 80, 
gmina@ciepielów.pl
UMiG Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300, 
tel./faks 48 378 00 48, umig@lipsko.eu
UG Rzeczniów, 27-530, tel. 48 616 70 24, 
urzad@rzeczniow.pl
UG Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350, 
tel. 48 378 60 11, fax 48 378 61 34, 
ug@sienno.pl
UG Solec n.Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320, 
tel./faks 48 376 12 66, gmina@solec.pl

 Starostwo Powiatowe Przysucha, 
Al. Jana Pawła II 10, 26-400, 
tel. 48 675 36 72, faks wew. 21,
starostwo@przysucha.pl

UG Borkowice, ul. Ogrodowa 9, 26-422, 
tel./fax 48 675 70 10, gmina@borkowice.asi.pl
UG Gielniów, Pl. Wolności 75, 26-434, 
tel. 48 672 00 11, fax 48 672 00 04, 
gmina@gielniow.radom.pl
UG Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415, 
tel. 48 6710010, fax 48 671 01 80, 
ug@bip.klwow.akcessnet.net.
UG Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425, 
tel. 48 671 60 57, fax 48 671 63 50, 
info@odrzywol.ug.gov.pl
UG Potworów, ul. Radomska 2A, 26-414, 
tel. 48 671 30 46, fax 48 671 30 48 wew. 100, 
potworow@potworow.pl
UGiM Przysucha, Pl. Kolberga 11, 26-400, 
tel.: 48 675 22 19, fax 48 675 21 06, 
sekretariat@gminaprzysucha.pl
UG Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411, 
tel. 48 672 70 22, fax 48 672 70 23, 
gmina@rusinow.pl
UG Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 
26-432, tel. 48 673 00 01, fax 48 673 02 44, 
ug_wieniawa@interia.pl

 Starostwo Powiatowe Radom, 
ul. Domagalskiego 7, 26-600, 
tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07, 
powiat@radompowiat.pl

UG Gózd, ul. Radomska 7, 26-634, 
tel./fax 48 320 20 97, gmina@gozd.pl

UMiG Iłża, Rynek 11, 27-100, 
tel. 48 341 42 00, fax 48 616 31 35, 
ilza@ilza.pl
UG Jastrzębia, 26-631, tel. 48 384-05-05 
urzad@jastrzebia.pl
UG Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660, 
tel./fax 48 321 30 21, jedlinsk@jedlinsk.pl
UG Jedlnia-Letnisko, 
ul. Radomska 43, 26-630, tel. 48 384 84 70 
sekretariat@jedlnia.pl
UG Kowala 105a, 26-624, tel. 48 610 17 60, 
faks 48 610 17 22, kowala@kowala.pl
UG Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670, 
tel. 48 612 15 44, fax 48 612 12 34, 
ug@gmina-pionki.pl
UM Pionki, Al. Jana Pawła II 15, 26-670, 
tel. 48 341 42 00, burmistrz@pionki.pl
UG Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650, 
tel./fax 48 618 00 87, przytyk@przytyk.pl
UM Radom, ul. Kilińskiego 30, 26-600, 
tel. 48 362 04 19, 
przewodniczacy@umradom.pl
UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640, 
tel. 48 610 30 89, urzad@skaryszew.pl
UG Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680, 
tel. 48 618 36 00, faks 48 618 36 11, 
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl
UG Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625, 
tel. 48 618 60 51, gmina@wolanow.pl
UG Zakrzew 51, 26-652, tel.: 48 610 51 22, 
faks 48 610 51 43, gmina@zakrzew.pl

 Starostwo Powiatowe Szydłowiec, 
Pl. Konopnickiej 7, 26-500, 
tel. 48 617 70 00, fax 48 617 70 09, 
powiat@szydlowiecpowiat.pl

UG Chlewiska, 
ul. Czachowskiego 49, 26-510, 
tel. 48 628 70 53, fax 48 628 72 71, 
chlewiska@chlewiska.pl
UG Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502, 
tel.: 48 628 48 60, fax 48 628 48 61, 
jastrzab@gmina.waw.pl
UG Mirów 27, 26-503, tel./fax 48 628 38 89, 
urzad@mirow.pl
UG Orońsko, ul. Szkolna 8, 26-505, 
tel. 48 618 59 00, fax 48 618 59 59, 
gmina@oronsko.pl
UMiG Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500, 
tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10, 
urzad@szydlowiec.pl

 Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, 
ul. Jagiełły 4, 26-700, tel./faks 48 676 33 89, 
sekretariat@zwolenpowiat.pl

UG Kazanów, Pl. Partyzantów 28, 26-713, 
tel. 48 676 60 35, sekretariat@kazanow.pl
UG Policzna, ul. Prusa 11, 26-720, 
tel. 48 677 00 39, fax 48 677 00 51, 
sekretariat@policzna.ugm.pl
UG Przyłęk, 26-704, tel. 48 677 30 16, 
fax 48 677 30 01, przylek@przylek.pl
UG Tczów, 26-706, tel. 48 676 80 23, 
gmina@tczow.pl.
UM Zwoleń, Pl. Kochanowskiego 1, 
26-700, tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18, 
sekretariat@zwolen.pl

Radomskie 
latarenki adresowe
Latarenki adresowe – niepozorne blaszane lub bla-
szano-szklane skrzyneczki informujące o numerze 
porządkowym budynku i nazwie ulicy, przy której się 
znajduje.

Niewielkie, ale jakże ciekawe 
ozdobniki elewacji starych ka-
mienic, domów, fabryk, obiek-
tów użyteczności publicznej, 
a  nawet podmiejskich chałup. 
Każdy miłośnik przestrzeni 
miejskiej choć raz kiedyś na 
nie zwrócił uwagę. Ale gdyby 
zapytać, co o nich wiemy, kiedy 
i  dlaczego się pojawiły, nasza 
wiedza okazuje się znikoma. 
Autor książki – Paweł Puton – 
zafascynowany urodą latarenek 
postanowił znaleźć odpowiedź 
na te pytania. Przez ponad rok 
przemierzał ulice rodzinne-
go Radomia, dokumentując je 

fotograficznie. Przewertował 
dziesiątki dokumentów archi-
walnych i artykułów prasowych, 
obejrzał niezliczone stare zdję-
cia miasta. Wszystko po to, aby 
poznać historię tych niepozor-
nych instalacji adresowych. Zdo-
bytą wiedzą dzieli się z  nami. 
Okazuje się, że radomski zasób 
latarenek jest jednym z bardziej 
różnorodnych w  Polsce, a  ich 
pojawienie się miało związek 
z… rewolucją 1905 roku. 

Dajmy się poprowadzić uli-
cami miasta, zajrzyjmy w zaka-
marki, popatrzmy na latarenki 
z bliska, z sympatią.
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Powiesili Barbarę w Radomiu…
Rok 1505 to dla Radomia nie tylko Konstytucja Nihil 
Novi, ale również głośna w ówczesnym sądownictwie 
sprawa Barbary Rusinowskiej, kobiety trudniącej się 
rozbójniczym procederem.

W końcu XV wieku grasowała 
przez blisko 20 lat banda zbójec-
ka pod wodzą kobiety, Barbary 
Rusinowskiej. Ojciec Barbary 
– Maciej, został zabity za to, że 
stanął w  obronie katowanego 
chłopa. Córka przysięgła zemstę. 
Napadała na okoliczne dwory, 
rabowała, a  swoich przeciwni-
ków w  zamku „Orle Gniazdo” 
w  lochach wyszukanymi tortu-
rami mordowała. W  roku 1505 
powieszona została uroczyście 
podczas sejmu w Radomiu, a jej 
wspólników w  ciemnych jaski-
niach głazami zasypano.

Tyle mówi nam o niej legenda 
opublikowania przez Jerzego 
Kapuścińskiego w miesięczniku 
„Świętokrzyskie” (2010 r. nr 3).

Kim była 
Barbara Rusinowska?

Niewiele o niej wiemy. Poda-
nia, które dotrwały do naszych 
czasów, są bardziej niż skromne. 
Przeszła do legendy Gór Święto-
krzyskich i  trudno już dziś od-
dzielić legendę od faktów. 

Była na pewno szlachcian-
ką. Czy pochodziła z Rusinowa, 
jak wskazywałoby jej nazwisko, 
które na przełomie XV i  XVI 
wieku zaczęto przyjmować od 
nazwy posiadanych dóbr? Czy 
wyszła za mąż za Rusinowskie-
go? W  genealogii Bonieckiego 
(tom 5, s. 99) odnajdujemy nastę-
pującą informację: Krystyn, syn 
Donina, pozostał przy własności 
Rusinowa, do którego dołączył 
część Potworowa w 1493 r. Żonie 
Barbarze oprawił 300 grzywien 
posagu i  wiana na Rusinowie 
1480 r. Synowie jego Jan, Dunin, 
Mikołaj i Andrzej, zwali się Rusi-
nowskimi. 

Rusinowscy pieczętowali się 
herbem Łabędź, tak jak Dunino-
wie. W genealogiach spotykamy 
ich zresztą również jako Dunin-
-Rusinowskich.

Rok 1480 jest ważny w naszych 
poszukiwaniach. Aleksander 

Łodnowski w  sztuce teatralnej 
Barbara Rusinowska czyli Zbój-
cy Gór Święto-Krzyskich napisał:

Wszyscyć jej nadskakiwali 
Bo to pani żywie Bogu 
Choć poczęła piąty krzyżyk, 
Istna łania z naszych kniei;

Akcja sztuki rozgrywa się 
w 1505 roku. Panny wychodziły 
za mąż w tamtych czasach dość 
młodo, więc skoro w 1480 roku 
Rusinowski sprawił żonie posag, 
a  według legendy „grasowała 
przez blisko 20 lat”, więc miała-
by już ponad 40 lat, czyli tak jak 
w cytowanym fragmencie sztuki 
teatralnej „poczęła piąty krzy-
żyk”. 

do bramy wjazdowej ich warow-
nego dworu zastukali zbrojni 
pana Podsędka Sandomierskie-
go. Zastukali, przez otwarte zaraz 
wrota rzucili w  kurz podworca 
jakiś tłumok, po czym natych-
miast odjechali bez słowa. Owym 
kształtem, z którym tak obcesowo 
obeszli się zbrojni, był ojciec Bar-
bary, imć pan Maciej Rusinow-
ski, poturbowany ciężko przez 
Podsędka, kiedy bawiąc u niego 
przejazdem stanął w obronie ja-
kiegoś katowanego mężczyzny. 
Podsędek był człowiekiem rów-
nie porywczym co i  okrutnym. 
Na pobiciu Rusinowskiego wcale 
się zresztą nie skończyło. Tego sa-
mego dnia, wieczorem, Podsędek 
zjawił się w towarzystwie swoich 
ludzi w  dworku Rusinowskiego 
i zażądał odeń zwrotu zaciągnię-
tego kiedyś długu, a gdy skrzynie 
ojca Barbary okazały się puste, 
pachołkowie Podsędka jęli brać 
co cenniejsze rzeczy i  ładować 
w  troki. Imć Rusinowski, choć 
pobity i  słaby, zaprotestował. 
Sięgnąwszy po miecz zwlókł się 
z trudem z  ławy, próbując prze-
szkodzić rabunkowi. Wywiązała 
się natychmiast walka między 
starym i  podsędkowymi ludź-
mi. Napastnicy zachęcani przez 
swego pana okrzykami, ruszyli 
ławą na Rusinowskiego i  jego 
pachołka. Barbara, którą krzyki 
zwabiły do alkierza, widząc ojca 
i Kubę w niebezpieczeństwie, po-
rwała wiszący na ścianie czekan 
i ruszyła im z odsieczą. Bijąc na 
prawo i lewo sądziła, że odpędzi 
tę zgraję, ale któryś podskoczył 
z tyłu i złapał ją w pół, a inni wy-
rwali broń z ręki. Nagle wszystko 
ucichło i przytrzymywana w ką-
cie przez dwóch rosłych drabów 
kobieta, zobaczyła osuwające się 
na ziemię ciało swego ojca. Teraz 
tamci pospiesznie wycofali się 
z izby i po krótkim krzątaniu na 
podworcu, gdzie zapew-
ne odbywał się dalszy 
ciąg grabieży, odjechali 
w noc.

Podsędek stanął co 
prawda przed sądem, 
ale udało mu się „wy-
kpić”. Barbara wzięła 
sprawiedliwość w swoje 
ręce. Wielokrotnie, ale 
bezskutecznie, zasadza-
ła się na niego. Gdyby 
jednak poprzestała na 
zemście, może jej losy 
potoczyłyby się inaczej. 
Zaczęła jednak łupić 
kupców na drogach, 
choć legenda oddaje jej 
jednak sprawiedliwość. 
Jeżeli ktoś zwrócił się 
do niej ze skargą na zbyt 
srogiego pana, potrafi ła 
i  jemu wymierzyć spra-
wiedliwość. Legenda 
głosi również, że część 
łupów przekazywała do 

klasztoru na Świętej Katarzynie. 
Ostatecznie udało jej się pomścić 
śmierć ojca, zabijając Podsędka, 
ale chwilę potem została ujęta 
przez kopijników królewskich. 
Wieść gminna głosi, że król po-
czątkowo nosił się z  zamiarem 
zamknięcia szlachcianki w klasz-
torze, ale ostatecznie oddał ją pod 
sąd, a ten skazał ją na szubienicę.

Otóż Pani Rusinowska 
Już larwy na twarz kładzie
Ale zawsze po dawnemu 
W kurcie – w butach z ostrogami 
Po męsku nam przewodniczy 
Na sejmie w Radomiu 
za rabunki i rozboje 
sądy na nią obwołali 

Oddajmy głos radomskiemu 
historykowi Czesławowi Stani-
sławowi Zwolskiemu:

Na rynku radomskim (…) 
w  obecności deputowanych 
i rozlicznej gawiedzi powieszono 
niejaką Rusinowską, pojmaną 
w stroju męskim. 

W  wielu opracowaniach histo-
rycznych nie spotykamy o  niej 
żadnych informacji, poza jedną, 
która musiała wywrzeć najwięk-
sze wrażenie na kronikarzach.

Płyta poświęcona Konstytucji Nihil Novi wmurowana w ścianę Domu Wielkiego 
radomskiego zamku w 500. rocznicę jej uchwalenia (Źródło: Wikipedia)

Mamy w  legendzie spisanej 
przez Kapuścińskiego również 
powód jej zbójeckiej działalno-
ści – zemstę. Nieco więcej infor-
macji na ten temat odnajdujemy 
w opowieści rysunkowej opubli-
kowanej w „Słowie Ludu” w 1968 
roku (nr 177-215). Dowiadujemy 
się z niej, że:

Cała historia zaczęła się ponoć 
od chwili, gdy pewnego dnia, kie-
dy Barbara pod nieobecność ojca 
zabawiała się ze swoim młod-
szym bratem strzelaniem z łuku, 

Rusinowscy pieczętowali się 
herbem Łabędź

Legenda o Rusinowskiej, dru-
kowana w „Słowie Ludu”, kończy 
się słowami:

W  skórnicach z  ostrogami, 
z  mieczem, w  ubiorze męskim, 
jak ją pojmano powieszono…” 
zanotowały kroniki, dodając, 
że żałowali ją niektórzy patrząc 
na to, bo była białogłową młodą, 
dzielną i piękną zarazem. 

Nie była jedyną kobietą trud-
niącą się zbójnictwem. W 1810 
roku Jerzy Samuel Bandtkie 
zanotował w „Krótkim wyobra-
żenie dziejów Królestwa Pol-
skiego”:

Nie jedna tylko Rusinowska 
rozbojów dopuściła się w Polsz-
cze, lecz i o  innych Paniach jest 
wzmianka w  dziejach Polskich, 
które tę popełniły zbrodnię, jako 
to za Kazimierza IV, Katarzyna 
Skrzyńska wespół z Mężem Włod-
kiem ze Skrzynna herbu Łabędź 
(zmarł w 1458) rozbijała bezkar-
nie, gdy Szlachta na Seymach rug 
czynić nie chciała r. 1451.

Nie znamy losów Katarzy-
ny Skrzyńskiej, ale i ona ponoć 
skończyła marnie.

 Jacek Lombarski

Barbara Rusinowska wg ilustracji 
w „Słowie Ludu” z 1968 roku

Rusinowska przed katem na radom-
skim rynku wg ilustracji w „Słowie 
Ludu” z 1968 roku

Ilustracja z Kodeksu Jana Łaskiego z 1506 r.
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 Trochę trzeba było poczekać. Majowa aura sprzyjała jednak wyjąt-
kowo radomianom, w tym ich gospodarzom – prezydentowi miasta 
i zarządowi Wodociągów Miejskich. Po trwającym kilka dni próbnym 
napełnianiu wody w zalewie Borki, dzięki systematycznym opadom 
– zapełniły się wodą zmodernizowane stawy kolmatacyjne. Za ich 
pośrednictwem, wzbierający nurt koryta rzeki Mlecznej uczynił po-
dobnie ze zbiornikiem Borki. Projektanci, inwestorzy oraz wyko-
nawcy zagwarantowali, że gruntownie wyremontowany jaz główny 
przez długie lata wytrzyma napór wody w znacznie pojemniejszym 
po odmuleniu zbiorniku Borki. Natomiast wytwarzana siłą wiatru 
i zdolnością płyt fotowoltaicznych elektryczność zapewni czystość 
wodzie. Na zdjęciu od prawej: prezes Wodociągów Leszek Trzeciak, 
prezydent Radosław Witkowski i wiceprezes Wodociągów Jakub Ko-
lecki nad wzbierającym zalewem Borki. Więcej – na str.  1.

 Trochę poluzowano 
nam obostrzenia i naresz-
cie milusińscy mogli obcho-
dzić swój Dzień na świeżym 
powietrzu. Okazja była po-
dwójna, bo w odnowionym 
Ośrodku Rekreacyjnym 
nad Górnym Stawem. Dzie-
ci, jak i rodzice nie zawiedli 
organizatorów i  przybyli 
tłumnie. Burmistrz Ro-
bert Kowalczyk miał spo-
ro pracy, żeby przywitać 
każdego z  najmłodszych 
uczestników festynu i  na 
dobry początek poczęsto-
wać cukierkiem, jak na za-
łączonym obrazku miało to 
miejsce podczas spotkania 
z  Alą. W  rozmowie z  nią, 
burmistrz przypomniał, 
że kiedy był w  jej wieku, 
w „Elementarzu” też głów-
ną bohaterką pierwszych 
czytanek była Ala.

 Dawniej uczniowie klas 
maturalnych żartowali: 
– Zakwitają kasztany, czas 
na przygotowania do matu-
ry. Epidemia koronawirusa 
przyśpieszyła terminy, na-
wet ku uciesze maturzy-
stów. Egzaminy maturalne 
nie tylko w  radomskich 
szkołach rozpoczęły się za-
nim zakwitły kasztanowce. 
Na zdjęciu: egzamin pisem-
ny zdają maturzyści z Ze-
społu Szkół Technicznych 
w Radomiu.

 Corocznie na terenie okupacyjnego podo-
bwodu Armii Krajowej „Wanda” odbywają się 
patriotyczno-religijne uroczystości w  hoł-
dzie bohaterom z liczącego kilkudziesięciu 
konspiratorów Pierwszego Patrolu Dywer-
syjnego AK. 23 maja rozpoczęły się pod po-
mnikiem w miejscowości Ciepła, po czym 
uczestnicy udali się na cmentarz w miejsco-
wości Wysoka, gdzie po przemówieniach 
i złożeniu wieńców odbył się Apel Pamięci, 
a następnie w kościele parafi alnym ks. prob. Arkadiusz Bieniek wygłosił wzruszającą homilię.
Na zdjęciu, od prawej: Przewodnicząca uroczystości Zofi a Pawlak, prezes Koła Światowego Związ-
ku Żołnierzy AK w Szydłowcu, Zbigniew Gołąbek prezes Zarządu Związku Kombatantów i Byłych 
Więźniów Politycznych RP Okręg Radom, Henryk Nosowski wójt gminy Orońsko, Lidia Bunakiewicz 
z Jędrzejowa, córka rozstrzelanego przez gestapo w Radomiu Józefa Stankiewicza i burmistrz Szy-
dłowca – Artur Ludew przy pomniku w miejscowości Ciepła. Obszerna relacja ilustrowana zdjęciami 
na: facebook.com/tygodnikradomski.

 Po uchwaleniu przez Sejm RP popartego przez władze krajowe 
Lewicy Planu Odbudowy Polski, jej przedstawiciele: posłanka Maria 
Anna Żukowska, Patryk Fajdek – szef struktur Wiosny w regionie 
radomskim i Waldemar Kaczmarski przewodniczący RM Nowej Le-
wicy w Radomiu zorganizowali briefi ng prasowy u zbiegu ulic Żerom-
skiego i Focha w Radomiu. Uzasadniali dziennikarzom, że przyzna-
ne Polsce fundusze unijne wspomogą też radomską służbę zdrowia 
i inne zamierzenia subregionu. I mieli rację, gdyż po poparciu POP 
także przez Senat RP i podpisaniu go przez Prezydenta RP, zgłaszane 
zastrzeżenia ucichły.

 27 maja był Dniem Samorządu. W przeddzień tego ważnego wydarzenia przybyli do Radomia waż-
ni przedstawiciele samorządu mazowieckiego z marszałkiem Adamem Struzikiem i wicemarszałkiem 
Rafałem Rajkowskim. Prezydent Radosław Witkowski z najbliższymi współpracownikami i szefowie 
Muzeum im. J. Malczewskiego – dyr. Leszek Ruszczyk i z-ca dyr. Adam Duszyk spotkali się z gośćmi na 
briefi ngu prasowym przed kamienicą Gąski i Esterki, której wnętrza zostały zaadaptowane na siedzibę 

Muzeum Miasta Radomia. Zakończoną modernizację sfi nansował 
nakładem 8 mln zł samorząd województwa mazowieckiego. Zakupił 
też dla potrzeb radomskiego muzeum Dwór Zabiełły i wyposaże-
nie zabytkowej Apteki „Pod Białym Orłem”. Obszerniej na stronie: 
www. tygodnikradomski.com.

PO(D)GL ĄDY

Lato wreszcie na zalewie

Słodki Dzień Dziecka w Pionkach

Covidowi maturzyści

Prezent na Dzień Samorządu

Lewica na „Żeromie”

W hołdzie 
bohaterom AK…


