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Informacja o stanie Miasta Radomska 

 

1. Demografia 

 

 W końcu roku 2019 liczba mieszkańców Radomska wynosiła 46 124 osób. Oznacza to, 

że w ciągu pięciu lat, od 2015 r., ludność Radomska zmniejszyła się o blisko 1200 osób. W roku 

2019 w porównaniu do roku 2018 odnotowano nieznaczny wzrost liczby mieszkańców, przybyło 

37 osób.  

 

Tabela 1. Demografia Radomska w latach 2015 - 2019 

Demografia 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba ludności (stan na 31.XII) 47 070 46 583 46 409 46 087 46 124 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym 

63,1 64,7 66,8 68,6 b.d 

Saldo migracji gminnych na pobyt stały na 1000 osób b.d. -4,2 -3,4 -3,4 b.d 

Liczba urodzeń żywych 364 378 407 371 350 

Urodzenia żywe na 1000 ludności 7,7 8,1 8,8 8,0 7,6 

Gęstość zaludnienia 915 906 902 896 897 

Liczba zgonów 538 572 568 545 568 

Przyrost naturalny -174 -199 -161 -174 - 218 

Przyrost naturalny na 1000 ludności -3,7 -4,1 -3,5 -3,8 - 4,7 

Źródło: strateg.stat.gov.pl  

 

Wykres 1. Liczba ludności Radomska w latach 2015 – 2019 

 

W Radomsku, pierwszy raz od pięciu lat odnotowano wzrost liczby mieszkańców.  
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Wykres 2. Przyrost naturalny w Radomsku w latach 2015-2019 

 

 

Tabela 2. Demografia w porównywalnych do Radomska miastach województwa łódzkiego 

w latach 2015 – 2018 
Demografia w miastach 

 2015 2016 2017 2018 

Bełchatów 

Liczba ludności (stan na 31.XII) 58 667 58 326 57 964 57 432 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym 

47,5 50,2 53,9 51,9 

Saldo migracji gminnych na pobyt stały na 1000 osób b.d. -10,5 -10,0 -10,8 

Liczba urodzeń żywych 586 584 643 573 

Urodzenia żywe na 1000 ludności 9,9 10,0 11,1 9,93 

Liczba zgonów 397 409 425 447 

Zgony na 1000 ludności 6,7 7,0 7,3 7,75 

Przyrost naturalny 189 175 218 126 

Przyrost naturalny na 1000 ludności 3,2 3,0 3,7 2,18 

Piotrków Trybunalski 

Liczba ludności (stan na 31.XII) 75 183 74 694 74 312 73 670 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym 

65,2 67,4 69,6 64,0 

Saldo migracji gminnych na pobyt stały na 1000 osób b.d. -2,5 -2,2 -5,5 

Liczba urodzeń żywych 670 678 679 658 

Urodzenia żywe na 1000 ludności 8,9 9,1 9,1 8,9 

Liczba zgonów 926 925 909 974 

Zgony na 1000 ludności 12,3 12,3 12,2 13,2 

Przyrost naturalny -256 -247 -230 -316 

Przyrost naturalny na 1000 ludności -3,4 -3,3 -3,1 -4,27 

Tomaszów Mazowiecki 

Liczba ludności (stan na 31.XII) 63 690 63 601 63 238 62 649 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym 

67,0 69,0 70,9 65,49 

Saldo migracji gminnych na pobyt stały na 1000 osób b.d. -1,9 -3,0 -3,7 

Liczba urodzeń żywych 565 562 591 556 

Urodzenia żywe na 1000 ludności 8,8 8,8 9,3 8,8 

Liczba zgonów 800 782 790 862 
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Zgony na 1000 ludności 12,4 12,3 12,5 13,7 

Przyrost naturalny -235 -220 -199 -306 

Przyrost naturalny na 1000 ludności -3,7 -3,4 -3,1 -4,86 

Sieradz 

Liczba ludności (stan na 31.XII) 42 890 42 762 42 570 42 267 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym 

58,2 60,4 62,9 58,7 

Saldo migracji gminnych na pobyt stały na 1000 osób b.d. -3,2 -2,5 -4,8 

Liczba urodzeń żywych 373 390 446 400 

Urodzenia żywe na 1000 ludności 8,7 9,1 10,5 942 

Liczba zgonów 427 406 481 247 

Zgony na 1000 ludności 9,9 9,5 11,3 11,1 

Przyrost naturalny -54 -16 -35 -7,1 

Przyrost naturalny na 1000 ludności -1,3 -0,4 -0,8 -1,67 

Źródło: strateg.stat.gov.pl  

 

Tabela 3. Ludność w województwie, podregionie, powiecie i gminie w 2018 - 2019 r.  
Ludność w 2018 - 2019 r. 

Jednostka 
Powierzchnia 

w km2 

Liczba ludności Liczba 

ludności 

na 1 km2 

Liczba 

kobiet na 

100 

mężczyzn 
Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Województwo łódzkie 

2018 18 219 2 466 322 1 175 159 1 291 163 135 110  

Podregion piotrkowski 

2018 5 972 585 179 291 684 293 495 98 101 

Powiat radomszczański 

2018 1 443 113 315 55 516 57 799 79 104 

Radomsko 2018 51 46 087 21 768 24 319 896 112 

Radomsko 2019 51 46 124 21 759 24 365 897 112 

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi oraz Dane UM Radomsko  

 

Wykres 3. Ludność Radomska w 2019 r.  

 

 
 

W Radomsku na dzień 31.12.2019 roku liczba mieszkańców wyniosła 46 124. W roku 2018 
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liczba ludności w mieście wynosiła 46 087 osób, w tym było: 6 070 osób w wieku 

przedprodukcyjnym (w tym 2 981 kobiety); 28 620 w wieku  produkcyjnym (13 576 kobiet); 

11 397 w wieku poprodukcyjnym (7 762 kobiety). Na 100 osób w wieku  nieprodukcyjnym 

przypadało 61 w wieku produkcyjnym. W całym powiecie radomszczańskim w roku 2018 było 

15 801 osób w wieku od 0 do 14 lat (w tym 7 645 kobiet); 71 885 w wieku 15 - 64 lat (33 019 

kobiet); 25 629 w wieku 65+ (17 135 kobiety).  

 W  powiecie radomszczańskim w 2018 r. zawarto 526 małżeństw, odnotowano 1 034 

urodzenia, 1 453 zgonów. Wskaźniki przyrostu naturalnego liczone na 1 000 mieszkańców są 

następujące: małżeństw 4,63; urodzeń 9,11; zgonów 12,8; przyrost naturalny: -3,69. 

 W mieście Radomsku w 2019 r. odnotowano: 291 małżeństw, 350 urodzeń, 568 

zgonów, przyrost naturalny: -218. Wskaźniki liczone na 1 000 mieszkańców kształtują się 

następująco: małżeństwa 6,31; urodzenia  7,59; zgony 12,31; przyrost naturalny: -4,73. 

 Proces migracyjny nie jest w pełni uchwytny w analizach GUS. Ogółem w Województwie 

Łódzkim odnotowano napływ 23 803 osób, odpływ 25 662 (saldo: -1 859, na 1 000 

mieszkańców: -0,8); w powiecie piotrkowskim wskaźnik salda migracji na 1 000 mieszkańców 

wyniósł: 1,0; w powiecie bełchatowskim: -1,9. W powiecie radomszczańskim odnotowano 

napływ 1062 osób, w tym z miast: 526, ze wsi: 505, z zagranicy: 31; odpływ: 1 315, w tym do 

miast: 641, na wieś: 645, z zagranicy: 29 (ogółem saldo: -255, na 1 000 osób: -2,2). Nie są 

to jednak dane odzwierciedlające rzeczywistość, trwa proces nierejestrowanej migracji, 

wyjazdów i przyjazdów zarobkowych. Naturalną, tak jak w innych miastach, stała się obecność 

w Radomsku pracowników sezonowych z Ukrainy. W prawie każdej rodzinie znajdziemy osobę 

szukającą zarobku lub lepszego wykształcenia w dużych miastach (Łódź, Warszawa) lub za 

granicą (Niemcy, Wielka Brytania, Belgia).  

 Analizy sporządzane na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji pokazały, że proces 

demograficzny nie jest jednakowy w całym mieście. Wynika on z różnorodności Radomska, 

gdzie miejski rdzeń stanowiący dziś 13,75% obszaru miasta, zaludniony jest przez 20,6 tys. 

osób (44,8% ogółu). Inny, wiejski charakter zachowały przyłączone osady: Bartodzieje, 

Folwarki, Saniki, Sucha Wieś. Zauważyć można, że proces demograficznego wyludnienia 

i starzenia, a w ślad za tym inne problemy społeczne, dotyka w największym stopniu centralny 

rdzeń miasta.  

 Zjawiska demograficzne mają swoje podłoże kulturowe (późny wiek decydowania 

o pierwszym dziecku, mniejsza trwałość małżeństw), dodatkowym problemem jest migracja 

osób młodych, w wieku rozrodczym. Władze samorządowe mają stosunkowo mały wpływ na 

zachowania prywatne mieszkańców, tym samym nie są w stanie wpływać na odwrócenie 

trendów demograficznych. Planując politykę społeczną muszą jednak dźwigać ciężar 

problemów wynikających ze starzenia się społeczności, z rosnącej dysproporcji osób w wieku 

nieprodukcyjnym wobec osób w wieku produkcyjnym, ze zmniejszającej się ilości dzieci 

korzystających z usług edukacyjnych. 
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2. Społeczność 

 

 Starzenie się społeczności miasta i powiatu radomszczańskiego uwidacznia się 

w statystyce dotyczącej przyczyn zgonów. 

 

Tabela 4. Przyczyny zgonów na 10 000 mieszkańców w 2018 r. 
Przyczyny zgonów na 10 000 mieszkańców  

 2018 

Województwo łódzkie 

Ogółem 127,8 

Choroby nowotworowe 24,7 

Choroby układu krążenia 38,2 

Choroby układu oddechowego 7,6 

Podregion piotrkowski 

Ogółem 118,7 

Choroby nowotworowe 24,20 

Choroby układu krążenia 39,4 

Choroby układu oddechowego 7,7 

Powiat radomszczański 

Ogółem 128,0 

Choroby nowotworowe 21,7 

Choroby układu krążenia 59,2 

Choroby układu oddechowego 6,5 

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi 

 Powiat radomszczański jest stosunkowo dobrze nasycony instytucjami służby zdrowia. 

Dysponuje szpitalem powiatowym z 458 łóżkami; funkcjonuje 36 aptek, 9 punktów 

aptecznych, 54 przychodnie, 8 praktyk lekarskich. W 2018 r. udzielono  811,1 tys. porad 

lekarskich; 7,2 porady w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W mieście Radomsku udzielono 

564 711 porad lekarskich, funkcjonowało 30 przychodni, w tym 5 przychodni samorządowych 

(udzielono w nich 88 668 porad), 3 praktyki lekarskie, 21 apteki (jedna na 2 195 

mieszkańców).  

 Dobrze także rozwinięta jest sieć usług z zakresu pomocy społecznej. W 2019 r. 

w mieście funkcjonowało: 

- 6 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w których było 150 miejsc, 

a korzystało z nich łącznie w ciągu roku 292 osoby, 

- 3 placówki stacjonarnej pomocy społecznej ze 118 mieszkańcami, w tym 1 dom pomocy 

społecznej dla osób w podeszłym wieku z 74 mieszkańcami, 2 schroniska dla bezdomnych 

z 65 miejscami, w tym z 51 bezdomnymi. 
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Zajęcia w ramach projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. „Dobre Miejsce” –  

Trening kompetencji społecznych 
 

 Ogółem w całym powiecie radomszczańskim funkcjonowało 12 domów i zakładów opieki 

społecznej z 386 miejscami.  

 Poziom średniej płacy w powiecie radomszczańskim wynosił w 2018 r. 3 631,65 zł, 

w przemyśle: 2987,90 zł; w 2018 r. szacowany wzrost płac wynosił średnio 6,19%. Minimalna 

płaca w 2019 r. wynosiła 2250 zł brutto, 14,70 zł za godzinę pracy; w 2020 r. jest to 2600 zł 

brutto i 17,00 zł za godzinę. Oznacza to, że mimo wyraźnej poprawy w dochodach 

mieszkańców, będącej przede wszystkim efektem spadku bezrobocia, wzrostu popytu na 

pracę, a także wprowadzenia 500+ i innych programów społecznych, w dalszym ciągu istnieją 

obszary ubóstwa. Nastąpiło pewne przesunięcie, w mniejszym stopniu bieda dotyka rodzin 

wielodzietnych, w większym osób starszych, zwłaszcza samotnych kobiet 60+. W 2019 r. 

gospodarstw korzystających z pomocy było 1318 z 2779 osobami (6,03% ogółu mieszkańców); 

wsparcie z tytułu uzyskiwania dochodów poniżej kryterium uzyskało 1129 rodzin z 1864 

osobami, dochody powyżej kryterium uzyskiwało 246 rodzin korzystających z pomocy 

społecznej (z 335 osobami). Świadczenia rodzinne przysługiwały 3098 rodzinom z 4369 

dziećmi, wydatkowano  kwotę 12 282 tys. zł. Z Programu 500+ skorzystało 4787 rodzin z 6668 

dziećmi,  kwota wydatkowana 31 692 752,22 zł. 

 

Tabela 5. Liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców 

Radomska w latach 2015-2019 
Pomoc społeczna 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej na 

10 tys. ludności 

732 655 606 525 494 

Źródło: strateg.stat.gov.pl  
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Wykres 4. Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności Radomska 

w latach 2015-2019 

 

 

 Z pomocy społecznej MOPS w 2019 r. korzystało 2 779 osób, w tym 1 501 z powodu 

ubóstwa, 297 alkoholizmu, 1 159 bezradności w sprawach wychowawczo-opiekuńczych, 48 

z powodu przemocy domowej. Najwięcej osób ubogich zamieszkuje obszar centrum miasta. 

Z pomocy społecznej w Radomsku korzysta większy odsetek społeczeństwa niż w miastach 

województwa łódzkiego o podobnej wielkości. 

 

 Radomsko, tak jak i powiat radomszczański, jest miastem stosunkowo bezpiecznym.  

 

Tabela 6. Przestępczość w województwie łódzkim w 2018 r.  
Przestępstwa w 2018 r. 
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Województwo łódzkie 43 212 27 576 9 119 4 778 1 152 22 493 743 

Podregion piotrkowski 10 693 6 444 2 503 1 335 292 5 175 54 

Powiat bełchatowski 1 884 1 133 387 247 64 786 15 

Powiat piotrkowski 1 875 761 856 225 27 1 180 7 

Powiat radomszczański 2 298 1 478 493 243 63 1 121 13 

Powiat tomaszowski 1 802 1 114 358 281 53 871 5 

Miasto na prawach powiatu 
Piotrków Trybunalski 

1 674 1 153 293 157 53 871 7 

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi 
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Tabela 7. Wykrywalność przestępstw w województwie łódzkim w 2018 r.  
Wykrywalność przestępstw w 2018 r. 

 
Ogółem Kryminalne Gospodarcze Drogowe 

Województwo łódzkie 67,9 55,6 85,0 98,1 

Podregion piotrkowski 80,7 72,0 92,0 98,0 

Powiat radomszczański 86,2 80,8 95,3 96,7 

Miasto na prawach powiatu 
Piotrków Trybunalski 

65,0 54,1 83,0 100,0 

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi 
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3. Warunki materialne: mieszkania, infrastruktura 

 

 W Radomsku w 2018 r. było ogółem 8 288 budynków mieszkalnych. Mieszkańcy 

użytkowali ogółem 19 073 mieszkań, 70 197 izb o powierzchni  użytkowej 1 298 1736 m2. 

Średnio w jednym mieszkaniu było 3,68 izb, średnia ilość osób na 1 mieszkanie: 2,42, na 1 

izbę: 0,66; średnia powierzchnia użytkowa 1 mieszkania: 68,1 m2 (na 1 osobę 28,14 m2). Na 

1 000 mieszkańców przypadało 413,8 mieszkań. Na dzień 31.12.2019 było 224 lokali 

socjalnych o łącznej powierzchni 35 026,10 m2,  oraz 84 lokale użytkowe o powierzchni 

4 076,73 m2. W 2019 r. na obszarze całego powiatu oddano do użytkowania ogółem 239 

budynków, w tym budownictwo indywidualne 235 obiektów, wielorodzinnych 4. W Radomsku 

oddano do użytkowania: 177 mieszkań z 709 izbami; indywidualne budownictwo to 64 

mieszkania z 689 izbami. 

 Niskie dochody mieszkańców uzasadniały wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 5 173 

gospodarstw domowych na kwotę 805 036 zł, w tym 509 zamieszkałych w lokalach gminnych 

na kwotę 183 782 zł oraz 2 528 zamieszkałych w mieszkaniach spółdzielczych na kwotę 434 

866 zł.  

 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku – oddany do użytku w 2019 blok ul. Sadowa 7d 

   

Tabela 8. Gospodarka komunalna w Radomsku w latach 2015 - 2018 

Gospodarka komunalna w Radomsku 

 2015 2016 2017 2018 

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania 88 156 95 243 

Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej 96,4 96,5 96,5 96,5 

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej 81,5 81,7 81,8 81,9 

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach 
domowych na 1 mieszkańca (kWh) 

651,2 662,3 676,2 700,51 

Zebrane (zmieszane) odpady komunalne na 1 
mieszkańca (kg) 

303 301 303 315 

Ścieki komunalne odprowadzone na 1 mieszkańca 
(dam3) 

0,049 0,051 0,051 0,064 

Źródło: strateg.stat.gov.pl 
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Tabela 9. Zaopatrzenie w media w Radomsku w 2018 r.  
Zaopatrzenie w media 

 2018 

Sieć ciepłownicza  

- długość sieci głównej (km) 34,5 

- długość przyłączy (km) 21,3 

Sieć energetyczna 

- ilość odbiorców 20 084 

- zużycie ogółem (MWh) 32 394,89 

- zużycie na 1 mieszkańca (kWh) 700,51 

Sieć gazowa 

- długość sieci (km), w tym: 67,1 

   - sieć przesyłowa 2,83 

   - sieć rozdzielcza  64,28 

- przyłącza (szt.) 2 209 

- odbiorcy  9 701 

- korzystający z sieci 23 476 

- zużycie (MWh) 41 583,9 

- zużycie w mieszkaniach (kWh) 25 947,0 

Kanalizacja 

- długość sieci (km) 142 

- przyłącza (szt.) 4 740 

- korzystający z sieci 37 768 

- ścieki ogółem (dam3) 1 399 

- odsetek budynków mieszkaniowych z kanalizacją (%) 51,7 

Wodociągi 

- długość sieci (km) 163,6 

- przyłącza (szt.) 7 298 

- korzystający z sieci 44 471 

- ilość dostarczanej wody (dam3) 6,3 

   - w tym do gospodarstw domowych 4,2 

- zużycie na 1 osobę (m3) 34,7 

Źródło: Bank Danych Lokalnych  

 
 Źródłem wody pitnej dla mieszkańców Radomska jest ujęcie „Miłaczki”. Dysponuje ono 8 

studniami głębinowymi, pobierającymi z piętra górnokredowego, o głębokościach od 51 do 110 

m. W 2019 roku do sieci wodociągowej podłączono 67 budynków (w tym budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania). Na terenie Miasta Radomska nie funkcjonuje 

składowisko odpadów, odpady unieszkodliwiane są na terenie składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Płoszowie. Rocznie na składowisko celem unieszkodliwiania – 

składowania trafia ogółem około 19 000,00 Mg odpadów powstałych w Zakładzie 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych po mechaniczno – biologicznym przetworzeniu 

dostarczonych zarówno z terenu Miasta Radomska jak i pozostałych gmin ościennych. Z terenu 

Miasta Radomska do ZUOK w Płoszowie celem zagospodarowania zostało w 2019 roku 

dostarczonych około 23 500,00 Mg/rok wszystkich rodzajów odpadów, w tym około 16 000,00 

MG transportowanych przez Spółkę PGK.  
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Na terenie Miasta Radomska znajdują się dwa duże źródła ciepła: Zakład Ciepłowniczy 

wchodzący w skład Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o i Fameg Energia        

Sp. z o.o. Zakład Ciepłowniczy eksploatuje ciepło z Kotłowni Rejonowej mieszczącej się na     

ul. Prymasa Wyszyńskiego. Kotłownia bazuje na 5 kotłach wodnych o łącznej mocy 54,89 MW. 

Długości sieci ciepłowniczej na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 48,9 km. W roku 2019 

wybudowano i zmodernizowano 289,0 mb sieci ciepłowniczej rozdzielczej ulicznej w tym, 

135,00 mb to nowo wybudowana sieć, natomiast na odcinku 154,0 mb dokonano modernizacji 

sieci. Wybudowano i zmodernizowano łącznie 12 szt. przyłączy ciepłowniczych o łącznej 

długości 521,0 mb w tym, nowych przyłączy 7 szt. (296,0 mb), 5 przyłączy zostało 

zmodernizowanych (225,0 mb).    

 Budynki wielomieszkaniowe znajdują się na obszarze centrum miasta, w dzielnicach 

peryferyjnych dominuje zabudowa jednorodzinna. Pod względem technicznym najtrudniejsza 

jest sytuacja w budynkach będących zasobem mieszkaniowym gminy. Zasób Miasta Radomska 

w ponad 40% stanowią budynki wybudowane przed II Wojną Światową. Stan zasobów 

lokalowych na dzień 31 grudnia 2019 wyglądał następująco: wyposażone w wodę są 194 

mieszkania (97,98%), kanalizację 194 (97,98%), centralne ogrzewanie 56 (27,27%), gaz 28 

(14,14%), łazienkę 147 (74,24%), wc 168 (84,84%), ciepłą wodę sieciową 43 (21,72%). Na 

koniec roku 2019 r. na możliwość wynajęcia mieszkań z zasobów komunalnych oczekiwało 

łącznie 106 rodzin, w tym na lokale socjalne – 59 rodzin, na lokale mieszkalne - 47 rodzin. 

Wyroków eksmisyjnych dla osób i rodzin z prawem do lokalu socjalnego do zrealizowania na 

dzień 31.12.2019 r. było 41 (w tym 5 zasądzonych z wniosku TBS). Miasto jest w stanie 

pozyskiwać do zasiedlenia z własnego zasobu mieszkaniowego średnio około 19 lokali rocznie 

(z czego średnio 7 lokali wynajmowanych na zasadach najmu socjalnego).  

W roku 2019 Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o. zakończyło 

budowę piątego budynku mieszkalnego w Radomsku przy ul. Sadowej 7d. W wyniku 

przeprowadzonej inwestycji powstały 32 mieszkania o łącznej powierzchni 1 652,62 m2 

(średnia powierzchnia mieszkania 50,8m2).  

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o. w roku 2019 opracowało 

projekt szóstego bloku mieszkalnego, na podstawie którego uzyskała pozwolenie na budowę. 

Złożony został wniosek kredytowy do Banku Gospodarstwa Krajowego na pozyskanie środków 

na finasowanie przedsięwzięcia.  

 Jakość zamieszkiwania w Radomsku jest zależna od drożności układu komunikacyjnego. 

Przestrzenne rozrzucenie miasta powoduje konieczność przemieszczania się z miejsc 

zamieszkania do miejsc pracy i nauki. Zwiększa się ilość zatrudnionych w przedsiębiorstwach 

na obszarze SSE, zamieszkałych w innych gminach powiatu radomszczańskiego, a także 

w innych powiatach (w tym w powiecie częstochowskim). Brak dogodnej ponadlokalnej 

komunikacji publicznej powoduje, że samochód staje się niezbędnym narzędziem gospodarstw 

domowych. Powoduje to zwiększenie obciążenia ruchem ulic Radomska 

Tabela 10. Pojazdy w powiecie radomszczańskim w 2018 r.  
Pojazdy w powiecie radomszczańskim   
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 2018 

Ogółem 95 612 

Samochody osobowe 68 777 

Autobusy 233 

Samochody ciężarowe 11 912 

Ciągniki 7 863 

Motocykle 5 018 

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi 
 

Tabela 11. Statystyka wypadków drogowych w 2018 r.  
Wypadki drogowe w 2018 r.  

 Ogółem Ofiary śmiertelne Ranni 

Województwo łódzkie 3 759 229 4 600 

Podregion piotrkowski 1 007 98 1 297 

Powiat radomszczański 214 23 264 

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi 
 

Na układ drogowy Miasta Radomska składają się następujące elementy: 

- droga krajowa nr 1 relacji Gdańsk – Radomsko – Cieszyn, 

- droga krajowa nr 42 relacji Skarżysko Kamienna – Radomsko – Rudniki, 

- droga krajowa nr 91 relacji Piotrków Trybunalski – Radomsko – Częstochowa, 

- droga wojewódzka nr 784 relacji Radomsko – Gidle – Św. Anna (woj. śląskie), 

- ulice posiadające status dróg powiatowych i gminnych. 

 

Tabela 12. Drogi gminne i powiatowe w powiecie radomszczańskim 
Drogi w powiecie radomszczańskim   

 2018 

Drogi powiatowe (km) 

Ogółem  396,3 

Na 100 km2 obszaru 27,5 

Na 100 km2 obszaru - średnia wojewódzka  41 

Drogi ulepszone  396,3 

Drogi gminne (km) 

Ogółem  667,3 

Na 100 km2 obszaru 46,3 

Na 100 km2 obszaru - średnia wojewódzka  57,7 

Drogi ulepszone  548,00 

Drogi gruntowe 189,0 

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi 
  

Według danych z Lokalnego Programu Rewitalizacji najbardziej obciążonymi ruchem 

ulicami Radomska w szczycie popołudniowym są: 

- ul. Brzeźnicka (DK 42) na odcinku pomiędzy ul. ks. Kościowa i ul. Krakowską, 

- ul. Krakowska z Placem 3 Maja, 

- ul. Narutowicza, 

- ul. Kościuszki od ul. Krasickiego do ul. Narutowicza, 
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- ul. Tysiąclecia od ul. Targowej do ul. Przedborskiej, 

- ul. Piastowska od ul. Krakowskiej do ul. Leszka Czarnego. 

Z kolei skrzyżowania charakteryzujące się największym ruchem to: 

- skrzyżowanie ulic Brzeźnickiej, Krakowskiej i Piastowskiej, 

- skrzyżowanie ulic Kościuszki, Mickiewicza i Narutowicza, 

- skrzyżowanie ulic Brzeźnickiej i ks. Kościowa, 

- skrzyżowanie ulic Krakowskiej i Targowej, 

- skrzyżowanie ulic Narutowicza i Kraszewskiego, 

- skrzyżowanie Placu 3 Maja i Wyszyńskiego, 

- skrzyżowanie ulic Przedborskiej, Bugaj i Tysiąclecia. 

 Rozwój Radomska wynikał z położenia na skrzyżowaniu dróg krajowych. Dziś ten sam 

atut zmienił się w poważny problem. Brak jest wewnętrznych obwodnic pozwalających omijać 

gęsto zabudowane centrum przez dojeżdżających do pracy z wschodniej i południowo - 

wschodniej części miasta. Istotnym problemem jest brak miejsc parkingowych. Na terenie 

Miasta Radomska parkingi zajmują łączną powierzchnię 55 120 m², średnia powierzchnia 

miejsca postojowego wynosi ok. 27,5 m2, na terenie miasta liczba miejsc postojowych wynosi 

około 2000 (w pasie drogowym i poza nim). 

 
Ulica Spacerowa oddana do użytku po rozbudowie  (grudzień 2019 r.). 

  

 

 

 

 Zbiorowy transport publiczny w Mieście Radomsku zapewnia Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Sp. z o.o. Obsługuje ono linie miejskie, a także połączenia podmiejskie. Obecnie 
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MPK Radomsko posiada 33 autobusy i obsługuje 18 linii autobusowych, w tym 6 miejskich, 

11 podmiejskich i 1 międzymiastową. Transport autobusowy ponadlokalny obsługuje 

przedsiębiorstwo PKS Radomsko SA, dysponujące 49 autobusami (w tym większość stanowią 

przestarzałe autosany i jelcze). Duże znaczenie dla komunikacji zbiorowej pasażerskiej mają 

kolejowe Przewozy Regionalne, utrzymujące regularne połączenia z Częstochową i Piotrkowem 

Trybunalskim. Na potrzeby mieszkańców pracuje także 69 zarejestrowanych w Radomsku 

taksówek.  

 Zbiorowy transport nie może jednak obecnie zaspokoić potrzeb mieszkańców i osób 

dojeżdżających do pracy i szkół. Szacunkowe dane wskazują, że już blisko połowa pracujących 

w Specjalnej Strefie Ekonomicznej dojeżdża z innych gmin. Reforma edukacyjna powoduje, że 

o blisko 20% zwiększyć się może liczba młodzieży dojeżdżającej do radomszczańskich szkół 

średnich.  
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4. Stan środowiska 

 

 Zasoby wodne dla Radomska czerpane są z Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

Nr 408 „Niecka Miechowska” o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 466 000 m3/d. 

Z własnych ujęć wód podziemnych korzystają większe przedsiębiorstwa przemysłowe 

funkcjonujące na obszarze miasta. 

 

Tabela 13. Pobór wody w 2018 r.  
Pobór wody w 2018 r. (dam3) 

 

Ogółem 
Cele 

produkc. 

Z wód 

powierzchn. 

Pobór do sieci 

Ogółem 
Wody  

powierzchn. 

Wody 

podziemne 

Województwo łódzkie 297 657 104 756 84 055 144 550 7 240 137 311 

Podregion piotrkowski 164 458 90 811 83 905 54 211 7 216 46 995 

Powiat radomszczański 16 972 1 060 - 6 844 - 6 844 

Powiat bełchatowski 94 641 85 841 83 355 6 148 - 6 148 

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi 

 

Tabela 14. Zużycie wody w 2018 r.  
Zużycie wody w 2018 r. 

 Ogółem 

(dam3) 

Przemysł Rolnictwo Sieć 

Ilość % Ilość % Ilość % 

Województwo łódzkie 272 072,3 105 502 38,8 48 351 17,8 118 219,3 43,5 

Podregion piotrkowski 135 559,1 90 852 67,0 19 436 14,3 25 271,1 18,6 

Powiat radomszczański 14 943,7 1 099 7,4 9 068 60,7 4 776,7 32,0 

Powiat bełchatowski 94 045,2 85 819,0 91,3 2 652 2,8 5 574,2 5,9 

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi 

 

 Największy pobór wody w województwie odnotowano w powiecie bełchatowskim (94,6 

hm3 tj. 31,7% całkowitego poboru w województwie). Tak duże zapotrzebowanie na wodę  

związane jest z lokalizacją na terenie powiatu elektrowni „Bełchatów”. Ponadto duże ilości wody 

pobrano w powiatach: piotrkowskim (23,5 hm3), tomaszowskim (19,9 hm3), Łódź (powiat 

miejski – 18,4 hm3), łowickim (17,7 hm3) oraz radomszczańskim (16,7 hm3). W pozostałych 

powiatach pobór wody wyniósł od 1,8 hm3 (powiat brzeziński) do 12,6 hm3 (powiat zgierski). 

W powiecie radomszczańskim przy poborze całkowitym  16 972 dam3, zużycie ogólne wynosiło 

14 944 dam3; pobór do sieci wodociągowej wyniósł 6844 dam3, zużycie 4 777 dam3; dla 

celów produkcyjnych pobrano 1 060 dam3, zużyto 1 099 dam3; dla celów rolnictwa i leśnictwa 

zużycie wynosiło 9 068 dam3. 
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Tabela 15. Woda i ścieki w Radomsku w 2018 r.  
Zużycie wody w Radomsku w 2018 r. (dam3) 

Zużycie ogółem  3 009,2 

Sieć wodociągowa 2 220,2 

Gospodarstwa domowe 1 451,1 

Zużycie na 1 mieszkańca (m3) 65,1 

Zużycie w przemyśle, w tym: 789,0 

- z wód podziemnych  748 

- zakup, w tym:  56 

- komunalne 6 

Oczyszczanie ścieków 

Oczyszczalnia przemysłowa 1 

Przepustowość (m3/doba) 2 700  

Osady (m3) 450 

Osady rekultywowane (m3) 134 

Osady składowane (m3) 281 

Odprowadzane ścieki przemysłowe (dam3): 

- ogółem 670 

- oczyszczone 149 

- do kanalizacji 521 

- bezpośrednio do wody 149 

Zbiorniki bezodpływowe 1694 

Oczyszczalnie przydomowe 200 

Stacja zlewna 1 

Nieczystości ciekłe (dam3) 10,51 

Nieczystości ciekłe z gospodarstw domowych (dam3) 1,98 

Oczyszczalnia komunalna 1 

Osady (t) 769 

Osady wykorzystywane w rolnictwie (t) 769 

Przepustowość (m3/doba) 30 000 

Ścieki oczyszczone w roku (dam3) 2950 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

 Komunalne ścieki z Radomska oczyszczane są w mechaniczno-biologicznej Oczyszczalni 

Ścieków PGK Radomsko, w 2019 przepływ roczny  wyniósł 3 541 430 m3/rok; dobowy 9 702,5 

m3/doba. Oczyszczone ścieki zrzucane są  do Radomki. Ogółem przypływ ścieków zrzuconych 

do wód powierzchniowych wynosił w 2018 r.: przypływ 3 099 000 m3/rok, ładunki 

zanieczyszczeń kg/rok: ChZT (Chr) 6700; zawiesina ogólna 1627; azoty ogółem 1098; fosfor 

ogółem 13.  
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Tabela 16. Zanieczyszczenie powietrza w 2018 r.  
Zanieczyszczenie powietrza w 2018 r. (t) 

 Pyły ogółem 
Pyły ze spalania 

paliw 
Gazy ogółem SO2 

Województwo łódzkie 2500 1 995 125 606 51 508 

Podregion piotrkowski 1 700 1 434 106 410 46 886  

Powiat bełchatowski 1 264 1 160 101 983 45 191 

Powiat radomszczański 
29 26 510 303 

Miasto na prawach powiatu 

Piotrków Trybunalski 162 143 819 414 

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi.  

 

Pomiary automatyczne i manualne stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz 

benzo(a)pirenu w pyle PM10 prowadzone były na 1 stacji pomiarowej w Radomsku przy 

ul. Rolnej 2. Wykazały one następującą emisję: 

Stan na dzień 31.12.2019: 

Pył zawieszony PM10 – 33,1 ug/m3 

Benzo(a)piren w MP10 – 7,1 ng/m3 

Dwutlenek siarki 10,1 ug/m3  

W raporcie brak jest szczegółowych danych dotyczących stanu powietrza na obszarze Miasta 

ponieważ nie został opublikowany Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim za rok 

2018. Dokument jest publikowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.  

 W ramach działań na rzecz poprawy powietrza w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego – Działanie 4.3.2 Ochrona Powietrza Miasto Radomsko 

w 2019 otrzymało dofinansowanie na zmianę sposobu ogrzewania budynku przy ul. Św. Rozalii 

1B. Ogrzewanie węglowe zostało zastąpione 12 piecami gazowymi c.w.u i c.o. Całkowita 

wartość projektu 202 762,19 zł., otrzymane dofinasowanie 112 571,13 zł.   

W 2019 roku dokonano również wymiany źródła ciepła i centralnej wody użytkowej w 6 

lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Reymonta 25a. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 

103 000 zł. i został poniesiony z budżetu TBS w Radomsku Sp. z o.o. (administrator 

nieruchomości).  

 

Tabela 17. Odpady wytworzone w 2018 r.  
Odpady wytworzone w 2018 r. (tys. ton) 

 Wytworzone Powtórnie odzyskane Unieszkodliwione  

Województwo łódzkie 9 980,1 577,3 8 434,6 

Podregion piotrkowski 9 202,0 499,0 8 353,3 

Powiat bełchatowski 8 827,3 22,3 8 352,8 

Powiat radomszczański 90,7 19,5 0,5 

Miasto na prawach powiatu 
Piotrków Trybunalski 

41,1 13,3 -  

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi 
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 W 2019 r. w Radomsku zebrano ogółem 19 029,75 ton odpadów komunalnych, w tym  

z gospodarstw domowych 14 878,53 ton. Odpadów zmieszanych zebrano 14 553,96 ton, 

w tym 10 949,06 ton z gospodarstw domowych, odpadów segregowanych: 4 475,79 ton 

(21,1%), w tym z gospodarstw domowych 3 929,47 ton (24,4%). Na terenie Miasta 

zlokalizowane są trzy miejsca do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania 

odpadów. 

Udział urządzonych terenów zielonych w powierzchni miasta - 0,8%. 

- parki spacerowe - 2, o powierzchni łącznej 7,4 ha, 

- zieleńce - 14, o powierzchni 6,60 ha, 

- zieleń uliczna - o powierzchni 22 ha, 

- zieleń osiedlowa - o powierzchni 26,85 ha, 

- cmentarze - 8, o łącznej powierzchni 23,80 ha: Cmentarz Nowy ul. Jagiellońska, 

Cmentarz Stary ul. Wyszyńskiego, Cmentarz Stobiecko Miejskie, Cmentarz katolicki 

Saniki ul. Piaskowa, Cmentarz katolicki ul. Spokojna, Cmentarz żydowski 

ul. Przedborska. 

Do najważniejszych elementów zielonych Radomska zalicza się m.in.: 

- Park Świętojański przy ul. Piłsudskiego – o całkowitej powierzchni 3,22 ha,  

- Park Solidarności przy ul. Armii Krajowej – o całkowitej powierzchni 4,21 ha, 

- Park przy Placu 3 Maja, 

- Park przy „Wielorybku” ul. Jagiellońska, 

- Skwer im. Stanisława Niemca pomiędzy ul.: Narutowicza i Kościuszki, 

- Skwer im. Henryka Fajta i Czesława Kałkusińskiego,  pomiędzy ul.: Narutowicza 

i Joselewicza - przy Miejskiej Bibliotece Publicznej,  

- Skwer im. gen. Mariana Niteckiego ps. „Pikador”, przy Muzeum Regionalnym – 

ul. Narutowicza obok Urzędu Stanu Cywilnego, 

- Skwer im. Marcina Ziółkowskiego przy ul. Narutowicza, w obrębie skrzyżowania ul.: 

Narutowicza, Kościuszki i Mickiewicza, 

- Skwer Żołnierzy Wyklętych ul. Żeromskiego/ Piłsudskiego, 

- Skwer przy ul. Sierakowskiego i Reymonta, 

- Skwer ul. Wilsona/Chłodna, 

- Skwer przy Urzędzie Miasta, 

- Tężnia Miejska na Wymysłówku, 

- Tężnia przy Wielorybku, 

- Zbiornik Wodny na Wymysłówku, 

- Rodzinne Ogrody Działkowe: „Tulipan” przy ul Porzeczkowej (Saniki), „Miła” i im. A. 

Mickiewicza przy ul. Brzeźnickiej, „Kopiec” przy Kraszewskiego, „Danuta” przy ul. Ks. 

Kościowa. 
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 W strukturze użytkowania gruntów lasy i zadrzewienia zajmują jedynie 2,9% 

powierzchni. Drzewa stanowią naturalną „fabrykę tlenu”, stąd istotne znaczenie ma 

zwiększanie nasadzeń. W efekcie w 2018 r. odnotowano: nasadzenia 232 drzew, 1320 

krzewów; ubytki 370 drzew, 181 m² krzewów. 

 

Tabela 18. Nakłady na ochronę środowiska w  tys. zł w 2018 r.  
Nakłady na ochronę środowiska w 2018 r. (tys. zł) 

 Ogółem 
Ochrona 

powietrza 
Ścieki Odpady 

Woda 

Ogółem Ujęcia 

Województwo łódzkie 743 088,2 181 360,0 310 987,7 161 825,8 97 973,0 72 118,4 

Podregion piotrkowski 349 242,2 114 845,3 115 906,6 110 663,7 20 908,1 18 506,3 

Powiat bełchatowski 243 017,2 85 615,9 44 914,0 109 501,6 8 225,6 8 214,6 

Powiat radomszczański 18 602,9 3 806,1 12 830,3 357,1 7 066,0 5 242,9 

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi 

 

 Źródłami finansowania nakładów na ochronę środowiska w powiecie radomszczańskim 

są środki krajowe w kwocie 17 282,4 tys. zł, fundusze zagraniczne na kwotę 1 320,5 tys. zł. 

Łączne nakłady finansowe na ochronę środowiska wynoszą 18 602,9 tys. zł.  
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5. Gospodarka 

 

 Ogólna poprawa sytuacji w   kraju, a także rozwój SSE w Radomsku, przeniosły się na 

wyraźne ograniczenia społecznego problemu bezrobocia. 

 

Tabela 19. Stopa bezrobocia  
Stopa bezrobocia (%) 

 2012 2016 2018 Styczeń 2019 Grudzień 2019 

Polska 13,4 8,2 6,1 6,1 5,2 

Województwo łódzkie 14,0 8,5 6,1 6,3 5,4 

Powiat radomszczański 16,8 9,1 6,1 6,2 5,3 

Źródło: PUP Radomsko 

 

Wykres 5. Bezrobocie w latach 2012-2019 (%) 

 

 

 W końcu roku 2019 r. w powiecie radomszczańskim zarejestrowano 2 332 osób 

bezrobotnych, w tym 1 386 kobiet; osób z prawem do zasiłku było 341, długotrwale 

bezrobotnych 876. W mieście Radomsko zarejestrowano 948 osób bezrobotnych, w tym 557 

kobiet, 157 osób z prawem do zasiłku, 296 długotrwale bezrobotnych.  

Ponad 36% osób bezrobotnych zarejestrowanych to osoby bez kwalifikacji zawodowych, 

a prawie 22% osób nie posiada doświadczenia zawodowego.  Brak wykształcenia decyduje 

o występowaniu wysokiego stanu bezrobocia naturalnego (ok. 6%), a więc sytuacji, gdy na 

rynku brakuje rąk do pracy, ale część osób nie jest zdolna do podjęcia zatrudnienia. Jest to 

problem z zakresu polityki społecznej, istotny dla rozwoju gospodarczego ze względu na 

wyczerpywanie się lokalnych zasobów ludzkich. Zauważalny jest także wyższy, niż wynikający 

z demografii, poziom bezrobocia wśród kobiet. Barierą dla nich jest w mniejszym stopniu brak 
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odpowiedniego wykształcenia, w większym trudny powrót do aktywności zawodowej po 

przerwie powodowanej macierzyństwem (ponad 18,5%).  

 Wzrasta ilość miejsc pracy; pracodawcy zmuszeni są sięgać po zasoby ludzkie w innych 

powiatach. Według danych szacunkowych wśród osób zatrudnionych w strefie ekonomicznej 

blisko 1/3 to mieszkańcy powiatu częstochowskiego.    

 

Tabela 20. Liczba osób pracujących w 2018 r.  
Pracujący w 2018 r. 

 Ogółem Kobiety Pracujący w przemyśle 

Województwo łódzkie 617 004 314 183 222 686 

Podregion piotrkowski 133 867 63 030 57 389 

Powiat bełchatowski 35 678 14 638 20 015 

Powiat piotrkowski 12 199 6 187 3 230 

Powiat radomszczański 22 397 10 787 9 616 

Radomsko 14 855 6 830 6 382 

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi 

 

Tabela 21. Średnie wynagrodzenie w 2018 r.  
Średnie wynagrodzenie w 2018 r. (zł) 

 Wynagrodzenie ogółem Wynagrodzenie w przemyśle 

Województwo łódzkie 4 441,29 4 487,86 

Podregion piotrkowski 4 577,43 5 432,67 

Powiat bełchatowski 6 259,40 7 314,25 

Powiat piotrkowski 3 695,68 3 400,72 

Powiat radomszczański 3 631,65 3 234,24 

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi 

 

Wykres 6. Średnie wynagrodzenie ogółem w 2018 r.  
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Wykres 7. Średnie wynagrodzenie w przemyśle w 2018 r.  

 

 

 W 2019 r. w Radomsku firm zatrudniających powyżej 9 osób było łącznie 208 w tym 10 

– 49 osób – 166 firm, 50 – 249 osób – 36 firm, powyżej 250 osób – 6 firm.   

 Rozwój podstrefy radomszczańskiej objętej Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną jest 

motorem rozwoju gospodarki lokalnej. Na wydzielonym obszarze o powierzchni 165 ha zostało 

sprzedane  140 ha. W SSE ulokowały swoją działalność przedsiębiorstwa: 

- Bora Poland Sp. z o.o. – branża metalowa,  

- Whirpool – branża AGD, 

- Press Glass S.A. – produkcja szyb zespolonych,  

- Aquila Radomsko Sp. z o.o. – producent tektury falistej,  

- Frigo Logistics Sp. z o.o. – branża logistyczna (produkty mrożone),  

- HSV Polska Sp. z o.o. – branża opakowań,  

- Cortizo Sp. z o.o. – produkcja aluminium,  

- Manuli Hydraulics Manufacturing Sp. z o.o. – branża hydrauliczna,  

- Isopak Poland Sp. z o.o. – branża opakowań,  

- PRT Radomsko Sp. z o.o. – recykling,  

- VPK Packaging Sp. z o.o. – branża opakowań,  

- Logistyka24 Sp. z o.o. – branża logistyczna,  

- Union Industries Polska Sp. z o.o. – produkcja włókniny,  

- Cynkownia Radomsko – branża metalowa.  

 W 2019 roku na terenie radomszczańskiej SSE działały 22 podmioty gospodarcze oraz 1 

na terenie strefy inwestycyjnej, nie objętym statusem SSE. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w 

ramach strefy zatrudniały około 4 500 pracowników. Dominującymi dziedzinami działalności 

gospodarczej są produkcja AGD,  materiałów higienicznych (włóknina, pieluchy jednorazowe) 

oraz budownictwo (np. produkcja szyb). W 2019 r na terenie strefy działalność rozpoczęła 
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firma EKO KARTEX Sp. z o.o. zajmująca się wytwarzaniem produktów wytwarzanych z tektury.  

 
Firmy w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – podstrefa Radomsko 

  

Wsparciem dla powstających innowacyjnych firm jest otwarty w 2017 inkubator 

przedsiębiorczości "Starter Radomsko", z siedzibą przy ul. Narutowicza 59. Silną pozycję 

utrzymują także z ponad 100 letniej tradycji przedsiębiorstwa meblarskie, wśród nich FAMEG, 

kontynuator tradycji wytwarzania mebli giętych przez wiedeńskiego producenta Thoneta. Inną 

dobrze rozwiniętą branżą jest przemysł budowlany i metalowy. Około 300 przedsiębiorstw 

z tego sektora działa na lokalnym rynku. Zarówno przemysł metalowy, jak i budowlany ciągle 

się rozwija. Obecnie funkcjonuje około 100 przedsiębiorstw zaliczanych do MŚP, pośród nich 

jest Metalurgia działająca na terenie miasta i będąca jednym z czołowych producentów drutu 

i produktów drucianych w Europie. Wg analiz Urzędu Pracy (2019 r.) dominującym obszarem 

działalności gospodarczej na terenie powiatu radomszczańskiego jest przetwórstwo 

przemysłowe (30,6%), pozostała działalność usługowa (17,9%), handel hurtowy i detaliczny, 

naprawa pojazdów (16,6% rynku), budownictwo (8,6%), transport i gospodarka magazynowa 

(5,6%). W obszarze handlu głównym działem koncentrującym przedsiębiorców jest handel 

detaliczny.  

 

Tabela 22. Podmioty gospodarcze w Radomsku w 2019 r.  
Podmioty gospodarcze w Radomsku w 2019 r. 

Ogółem 4 740 

Osoby fizyczne 3 765 

Spółki handlowe 355 

Spółki handlowe z kapitałem zagranicznym  38 

Spółki akcyjne 4 

Spółki z o.o.  280 

Spółki z o.o. z kapitałem zagranicznym  35 

Spółki cywilne 308 

Spółdzielnie 16 

Sektor prywatny 4740 
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Sektor publiczny  107 

- w tym jednostki budżetowe 72 

Podmioty wg liczby osób zatrudnianych:  

- 0 - 9  4 647 

- 10 - 49  166 

- 50 - 249  36 

- 250 - 999 6 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Tabela 23. Nakłady inwestycyjne i wartość środków trwałych w przedsiębiorstwach w powiecie 

radomszczańskim w 2018 r.  

 Nakłady inwestycyjne (mln zł) Wartość środków trwałych (mln zł) 

Ogółem 388 4 127,3 

Przemysł, w tym: 319,2 3 277,4 

- przetwórstwo przemysłowe 300,2 2 951,2 

Budownictwo 6,9 103,3 

Handel 29,4 280,8 

Transport i logistyka 1,7 113,0 

Informatyka i komunikacja 4,3 2,9 

Finanse i ubezpieczenia 0,7 129,3 

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi 

 

Tabela 24. PKB w podregionie piotrkowskim w latach 2010 - 2017 
PKB w podregionie piotrkowskim  

 2010 2015 2016 2017 

Ogółem (mln zł) 21 195 26 485 27 327 28 580 

Polska = 100 1,5 1,5 1,5 1,4 

Województwo łódzkie = 100 24,0 24,2 24,3 23,9 

Na 1 mieszkańca (zł) 35 322 44 716 46 312 48 639 

Polska = 100 94,1 95,5 95,5 93,9 

Województwo łódzkie = 100 101,7 102,1 102,6 101,1 

Źródło: strateg.stat.gov.pl  
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6. Edukacja  

 

 Zmniejszająca się liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym powoduje pojawienie się 

istotnej bariery rozwojowej: wyczerpanie zasobów kapitału ludzkiego wobec rosnącego popytu 

na pracę. Istotnym staje się wzmocnienie jakości posiadanego kapitału, a więc przez 

odpowiednią edukację przygotowanie do sprostania wyzwaniom nowoczesności.  

 Odpowiedzialność samorządu miejskiego dotyczy tworzenia form wsparcia dla rodzin 

wychowujących dzieci do lat 3 (żłobki), rozwoju wychowania przedszkolnego oraz zapewnienia 

odpowiednich warunków edukacji w szkołach podstawowych. Za edukację ponadpodstawową 

odpowiada samorząd powiatowy. 

 W 2019 r. w Radomsku było 1 540 dzieci do 3 lat; objętych opieką zostało 181, w tym 

148 dzieci zamieszkałych w Radomsku (9,6%). Funkcjonowało 7 żłobków niepublicznych oraz 1 

osoba pełniła funkcję dziennego opiekuna. Do żłobków uczęszczało 176 dzieci, pod opieką 

dziennego opiekuna pozostawało pięcioro dzieci. Ponadto 3% dzieci w wieku 2,5-3 lata 

uczęszczało roku 2019 do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Miasta.  

Miasto Radomsko w 2019 roku dotowało 5 niepublicznych żłobków i przekazało na ich 

działalność łącznie 343 650,00 zł. Ponadto w 2019 r. opiekę nad dziećmi do lat 3 sprawował 

jeden dzienny opiekun, na którego funkcjonowanie Miasto przeznaczyło kwotę 64 242,63 zł.       

 

Tabela 25. Opieka nad dziećmi do lat 3 w Radomsku w latach 2015 - 2019 

Opieka nad dziećmi do lat 3 w Radomsku 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Odsetek dzieci w wieku 0-3 lata 

objętych opieką w żłobkach 2,6 4,0 7,3 14,5 9,6 

Dzieci przebywające w żłobkach 

(łącznie z oddziałami) i klubach 

dziecięcych na 1000 dzieci w wieku 0-

3 lata 26 40 73 169 176 

Źródło: strateg.stat.gov.pl i Urząd Miasta Radomska  

 

 Przedszkoli w mieście Radomsko w roku szkolnym 2019/2020 było ogółem 13, w tym 8 

publicznych, 4 niepubliczne i 1 specjalne. Funkcjonowało w nich 79 oddziałów, w tym 52 

gminnych, 18 niepublicznych oraz 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach; posiadały one 1 533 

miejsc, w tym 1 292 w gminnych. Czynne jest 1 przedszkole specjalne, do którego uczęszcza 

19 dzieci. Zatrudnionych było nauczycieli w przedszkolach zwykłych: 114,96 etatu, 

w specjalnych 11,27 etatu. W 10 oddziałach przedszkolnych przy SP wychowywało się ogółem 

139 dzieci. 

 W roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolach, bez specjalnych, opieką objętych było 

1 514 wychowywanych dzieci (w gminnych 1292). W przedszkolach specjalnych, ogółem dzieci 

19.  

 W 10 gminnych szkołach podstawowych pracowało nauczycieli: 417,42 etatów.            
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W zwykłych szkołach funkcjonowało 169 oddziałów, było 3 372 uczniów. Uczniowie 

niepełnosprawni korzystali także z nauki w zwykłych szkołach podstawowych; było ich 100,    

w przedszkolach 10 wychowanków w tym 6 dzieci w przedszkolach publicznych. Ogółem         

w 2019 r. było 11 szkół podstawowych, 169 oddziałów, 3 373 uczniów. Na 1 oddział przypadało 

średnio 20 uczniów.  

 

Tabela 26. Szkolnictwo w Radomsku i powiecie radomszczańskim w 2018 i 2019 r.  
Szkolnictwo w 2018  i 2019 r. 

 Szkoły Oddziały Uczniowie 

Szkoły podstawowe   

- Radomsko (2019) 11 169 3 373 

- powiat radomszczański 45 489 8401 

Gimnazja  

- Radomsko (2019) 0 19 420 

- powiat radomszczański 6 58 1087 

Szkoły branżowe I stopnia 6 23 512 

Licea 5 43 1244 

Technika 6 73 1934 

Szkoły policealne 6 28 617 

Przedszkola (Radomsko) 

publiczne, niepubliczne i 

specjalne (2019) 13 70 1533 

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi 

 

Tabela 27. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Radomsku w 2019 r.  
Wyniki egzaminu ósmoklasisty  w Radomsku w 2019 r. 
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średniej 

Język polski 56,5 421 104 212 105 5 4 1 

Matematyka 39,5 422 129 201 92 4 3 3 

Język angielski  54,5 421 90 238 93 2 4 4 

Język niemiecki  56,8 2 0 1 1 - - - 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 

 

 W powiecie radomszczańskim funkcjonowało 6 szkół branżowych I stopnia, 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Funkcjonowały w nich w roku 

szkolnym 2018/2019 23 oddziały,  jest w nich 512 uczniów, w tym 97 dziewcząt, zatrudniono 

nauczycieli na 25,8 etatu, na 1 oddział przypada ponad 22 uczniów. 

 Szkolnictwo artystyczne reprezentuje Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 

im. Grażyny Bacewicz. 
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 Oprócz średniej szkoły artystycznej działają także 4 szkoły średnie zawodowe z 73 

oddziałami (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska). Oprócz tego 

funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radomsku, w skład którego 

wchodzi: Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca Do Pracy, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 

W szkołach średnich zawodowych kształconych jest 1 934 uczniów, w tym 769 kobiet, na        

1 oddział przypadało 26 uczniów, szkoły ukończyło 442 absolwentów. Na terenie powiatu 

funkcjonuje 5 liceów ogólnokształcących z 43 oddziałami, kształciło się w nich  1 244 uczniów, 

w tym 845 dziewcząt, na oddział przypadało 29 uczniów. W 2018 r. ukończyło je 355 

absolwentów. W roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowało również 6 szkół średnich dla 

dorosłych z 18 oddziałami, kształciło się w nich 557 uczniów,  w tym 340 mężczyzn i 217 

kobiet, na jeden oddział przypadało 31 uczniów. Licea dla dorosłych ukończyło 190 

absolwentów. 

 W roku 2019 do egzaminu maturalnego przystąpiło 761 uczniów, świadectwo dojrzałości 

zdobyło 625 osób,  zdawalność wynosiła 82,1%. 

 Szkolnictwo policealne prowadzone jest przede wszystkim przez organizacje 

pozarządowe. Z sześciu szkół policealnych, samorząd powiatowy prowadzi jedną. Ogółem w 28 

oddziałach kształconych jest 617 uczniów, w tym 432 kobiet, kończyło w nich naukę 160 

absolwentów. 
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7. Kultura, turystyka, sport, rekreacja 

 

 Powszechną staje się świadomość, że na odczuwalną jakość życia wpływa dostępność 

i atrakcyjność ofert zagospodarowania czasu wolnego. Właściwy oczekiwaniom odbiorców, 

a jednocześnie podnoszący ich wrażliwość estetyczną, poziom usług kulturalnych przyczynia się 

do kształtowania tożsamości lokalnej, przekłada się na zwiększenie aktywności obywatelskiej, 

buduje pozytywną dumę ze swojego miasta.  

 Instytucjami organizującymi usługi kulturalne w Radomsku są:       

- Miejski Dom Kultury - centrum artystyczne, kulturalne i rozrywkowe. Pełni funkcję 

Regionalnej Sceny Teatru im. S. Jaracza w Łodzi, dysponuje również jedynym w mieście 

kinem cyfrowym – Kinem Pasja. Galeria MDK prezentuje różnorodną sztukę amatorską 

i profesjonalną w zakresie malarstwa, grafiki, rysunku i rzeźby. Ponadto przedmiotem 

działania MDK jest m.in. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie 

warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz kształtowanie wzorów 

aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

- Miejska Biblioteka Publiczna – składa się z dwóch wypożyczalni: dla dzieci i dla 

dorosłych, a także z czytelni na 80 miejsc, sali konferencyjnej i punktu informacyjnego. 

Budynek jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. 

- Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego – ulokowane jest w XIX-wiecznym 

ratuszu. Poza typową działalnością w postaci wystaw stałych i czasowych muzeum 

prowadzi również szeroką akcję popularyzacyjną poprzez przygotowywanie i publikację 

wydawnictw, prowadzenie lekcji muzealnych, organizowanie aukcji, konkursów, 

koncertów, odczytów.  

 
Miejski Dom Kultury w Radomsku. 
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 Posiadana baza instytucjonalna pozwala organizować imprezy dostosowane do 

różnorodnych oczekiwań. Mieszczą się tu w szerokim katalogu wydarzenia popularyzujące 

kulturę wysoką: koncert noworoczny wiedeńskich filharmoników, festiwal muzyczny Cecyliada, 

konkursy literackie związane z obchodami pamięci Tadeusza Różewicza, spektakle 

przyjezdnych teatrów z Łodzi i innych miast, prezentacje plastycznej sztuki współczesnej. 

Największe wydarzenie kulturalno - rozrywkowe w roku stanowią Dni Radomska, odbywające 

się w pierwszy weekend czerwca. 

 W zakresie działań sportowych instytucją samorządową jest Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji. Dysponuje on szeroką bazą sportowo-rekreacyjną będącą do dyspozycji 

mieszkańców, w jej skład wchodzą m.in.: stadion miejski, kryta pływalnia, korty tenisowe, 

siłownia, skate park, hala do badmintona, tenisa ziemnego, tor łuczniczy, boisko 

lekkoatletyczne, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki. Obiekty zlokalizowane są 

w różnych częściach miasta. Ponadto miasto dysponuje szerokim wachlarzem placów zabaw 

oraz tężnią solankową.  

 Hala Sportowa znajduje się przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku. Jest 

obiektem sportowym pełniącym rolę centrum sportowego miasta. Składa się z: boiska 

głównego o wymiarach 28 m x 45 m, z rozkładaną widownią na 556 miejsc; boiska 

treningowego o wymiarach 12 m x 9 m; sali przeznaczonej do sportów walki (mata 

uniwersalna); sali konferencyjnej; dwóch boisk zewnętrznych o wymiarach 40 m x 70 m 

z bieżnią o nawierzchni szutrowej o długości 300 m; dwóch boisk (piaszczystych) do piłki 

siatkowej plażowej o wymiarach 9 m x 18 m.  

 Miasto Radomsko w listopadzie 2019 złożyło wniosek o dofinasowanie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 

poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna, projekt pn. Poprawa jakości edukacji ogólnej                

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku, dotyczący m.in. budowy kompleksu 

sportowego przy PSP nr 6 wraz z jego wyposażenie. Wniosek uzyskał pozytywna ocenę 

formalną i został przekierowany do dalszej weryfikacji.    

Od 15.01.2018 Miasto Radomsko realizuję projekt pn. „Poprawa atrakcyjności 

turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów 

sportowo-rekreacyjnych w Radomsku”, który jest współfinansowany ze środków Regionalnego 

programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz z dotacji uzyskanej  

z Ministerstwa Sportu – Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej Infrastruktury Sportowej. 

Projekt obejmuje budowę kompleksu basenowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Planowana data zakończenia realizacji inwestycji 09.2020r.   
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Budowa kompleksu basenowego w Radomsku, ul. Królowej Jadwigi, stan na 20.12.2019r.  

 

 Spośród funkcjonujących klubów sportowych najpopularniejszym był, znany ze swojej 

tradycji i sukcesów ogólnopolskich, RKS Radomsko (piłka nożna); podobnie długą, dobra 

tradycją cieszy się Stal. W klubach znaleźć można różną ofertę aktywności, zgodną                 

z oczekiwaniami: boks (KS Nokaut), sporty walki, koszykówka (KS Junak), zapasy (Tytan), 

kolarstwo, biegi i inne.   

 

Tabela 28. Kultura i sport w powiecie radomszczańskim w 2019 r.  
Kultura i sport w powiecie radomszczańskim w 2019 r. 

Biblioteki 

Liczba Księgozbiór Czytelnicy 

5 489 337 21 191 

Muzea 

Liczba 
Wystawy Zwiedzający 

Stałe Czasowe Ogółem 

2 8 20 16 370 

Kina 

Liczba Miejsca 
Widzowie 

Ogółem Na 1 seans 

1 610 63 137  48 

Kluby sportowe 

Liczba Sekcje 
Ćwiczący 

Trenerzy Instruktorzy 
Ogółem Do lat 18 

39 58 2 725 1 586 52 36 

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi 
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Tabela 29. Statystyka dotycząca kultury w Radomsku w 2019 r.  
Kultura w Radomsku w 2019 r. 

Biblioteka 

 Liczba Księgozbiór Czytelnicy 

Publiczne 27 489 337 21 191 

Inne niż publiczne 1 31 119 1 287 

Muzeum 

Liczba Muzealia Zwiedzający 

1 85 962 13 962 

Kino 

Liczba Miejsca Widzowie 

1 610 63  137 

Ośrodek kultury 

Liczba Imprezy Uczestnicy Grupy artystyczne 
Koła 

Liczba Członkowie 

1 203 37 254 

14 

(teatr - 4, wokal - 5, taniec - 4, 

folklor - 1) 11 150 

Imprezy masowe 

 Liczba Uczestnicy 

Ogółem, w tym: 13 22 756 

- artystyczno - rozrywkowe 2 8 000 

- sportowe 11 14 756 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Tabela 30. Statystyka dotycząca turystyki w Radomsku w latach 2015 - 2019 

Turystyka w Radomsku 

 2015 2016 2017 2019 

Liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów 

w turystycznych obiektach noclegowych 1 606 1 876 1 919 2 812 

Liczba miejsc noclegowych całorocznych w turystycznych 

obiektach noclegowych 277 361 349 392 

Dynamika liczby miejsc noclegowych całorocznych w 

turystycznych obiektach noclegowych (rok poprzedni = 

100) 101,1 130,3 96,7 112,32 

Źródło: strateg.stat.gov.pl  
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Wykres 8. Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych 

w Radomsku w latach 2015 -2019 

 
 

 Radomsko nie jest ośrodkiem turystycznym, choć niewątpliwie zarówno miasto, jak 

i otaczające je okolice przyciągać mogą atrakcyjnymi krajobrazami przyrodniczymi i ciekawym 

dziedzictwem kulturowym. Blisko 20% powierzchni powiatu radomszczańskiego stanowią 

obszary chronione (28 032,3 ha), w tym rezerwaty przyrody: 789,1 ha, parki krajobrazowe: 

5 115,2 ha, inne obszary chronione: 21 978,6 ha, pomniki przyrody: 274.  Popularne stają się 

spływy kajakowe Wartą, wycieczki rowerowe i piesze po Załęczańskim Parku Krajobrazowym 

lub po zespole leśnym góry Chełm. Licznie odwiedzane są zabytki sakralne w Gidlach i klasztor 

w Wielgomłynach, a także miejsca związane z wielkimi artystami: miejsce urodzenia Reymonta 

w Kobielach Wielkich lub dwór Siemiradzkiego w Strzałkowie. Rośnie też zainteresowanie 

turystyką sentymentalną, w tym widoczny wzrost odwiedzin potomków Żydów 

radomszczańskich. 

 Baza turystyczna Radomska dysponowała w 2019 r. trzema obiektami, w tym trzy 

o kategorii hotelu. Baza reprezentuje zróżnicowany standard, od apartamentów hotelu 

„Zameczek” po przystosowaną do potrzeb masowego turysty „Bursę”. Potrzebom turystycznym 

służą także ośrodki ulokowane pod Radomskiem, np. ośrodek wypoczynkowy „Dolina Warty” 

w Szczepocicach. Ogółem w Radomsku w 2019 r. było 268 miejsc noclegowych, 70 w hotelach. 

W 2019 r. Radomsko odwiedziło 2 812 turystów zagranicznych, w tym najwięcej z nich 

pochodziło z Niemiec, Włoch i Ukrainy. 
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Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta 

 

1. Istotne wydarzenia społeczne i gospodarcze 

 

Styczeń: 

- Prezydent Jarosław Ferenc uczestniczył w spotkaniu noworocznym Regionalnej Izby 

Przemysłowo-Handlowej, które było podsumowaniem minionego roku. W imieniu 

zaproszonych samorządowców prezydent podziękował przedsiębiorcom za pracę włożoną 

na rzecz rozwoju miasta oraz życzył dalszych sukcesów. 

- Spotkanie przedstawicieli władz Gmin Powiatu Radomszczańskiego. 

- 18-19 stycznia: prezydent Jarosław Ferenc przebywał w Gdańsku, gdzie uczestniczył        

w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego prezydenta Miasta Gdańska Piotra 

Adamowicza. 

- 29 stycznia: Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPK, na którym podjęta została 

uchwała w sprawie powołania na funkcję członka Rady Nadzorczej Pani Beaty Pokory. 

- Prezydent reprezentował Radomsko w XXIV Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 

Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego.  

- 31 stycznia: prezydent Jarosław Ferenc uczestniczył w XI Finałowej Gali Konkursu 

Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2018. 

Luty 

- 19 lutego: otwarcie zakładu produkcyjnego firmy Ontex – kolejnego inwestora                 

w radomszczańskiej podstrefie ŁSSE. 

- Udział prezydenta w Posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. budowy obwodnic i dróg 

alternatywnych przy autostradzie A1 i DK1. Prezydent Jarosław Ferenc reprezentował 

również Radomsko podczas XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Związek 

Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego. 

- 27 lutego: Prezydent Miasta Radomska wydał zarządzanie w sprawie powołania Członków 

Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Radomska. 

Marzec:  

- Prezydent Jarosław Ferenc reprezentował Miasto Radomsko na Obradach Zgromadzenia 

Ogólnego Związku Miast Polskich w Poznaniu. 

- 10 – 13 marca prezydent Jarosław Ferenc przebywał w Cannes, gdzie odbywała się 

konferencja podsumowująca ranking fDi Magazine oraz uroczysta gala, podczas której 

wręczono nagrody przedstawicielom miast. 

- Wizyta prezydenta na Targach Meble Polska w Poznaniu, 

w których ponownie uczestniczyły firmy związane z projektem Radomsko Mebluje. 

- 22 marca: Prezydent wraz z przedstawicielami radomszczańskiego Towarzystwa Przyjaźni 

Polsko-Węgierskiej uczestniczył w uroczystej Gali Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z udziałem 

prezydentów obu państw, która odbyła się w Kielcach. 
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- 25 marca: konferencja BGK „Rozwój samorządów poprzez realizowane inwestycje – 

metody finansowania”, z udziałem prezydenta Jarosława Ferenca, które miało miejsce      

w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

- Oddanie bloku TBS znajdującego się przy ul. Sadowej w Radomsku do użytku.  

- Pierwsze posiedzenie Rady Gospodarczej w Radomsku. 

Kwiecień  

- 11 kwietnia: wręczenie zezwoleń na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Łódzkiej 

Specjalnej Strefie Ekonomicznej; na obszarze Radomska działalność rozpoczną firmy Texus 

Poland sp. z o.o. oraz Eko-Kartex sp. z o.o., zakład rozbuduje również HSV Polska; 

przedsiębiorcy zainwestują łącznie 83,5 miliona złotych. 

- Początek kwietnia to dla Prezydenta wyjazd wraz z samorządowcami 

z województwa łódzkiego do miasta Espoo. To również udział w III Radomszczańskim 

Forum Przedsiębiorczości.` 

- 15 kwietnia: Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGK, na którym przyjęte zostały 

uchwały w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława 

Witaszczyka i Pana Jarosława Kipigrocha oraz uchwały w sprawie powołania na funkcję 

członka Rady Nadzorczej Pani Beaty Pokory i Pana Kacpra Pietrusińskiego. 

- 15 kwietnia: Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TBS, na którym przyjęte zostały 

uchwały w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Magdaleny 

Bebłocińskiej i Pana Adama Czechowskiego oraz uchwały w sprawie powołania na funkcję 

członka Rady Nadzorczej Pani Anny Mizgalskiej-Dąbrowskiej oraz Pana Waldemara Zasady. 

- 18-19, 23 kwietnia: uczestnictwo prezydenta w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej        

w Radomsku. 

- Zakup i dostarczenie nowych autobusów miejskich dla Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego Sp. z o.o.  

Maj 

- Piknik Dni Otwartych Funduszy Europejskich. 

- 7 maja: Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPK, na którym została podjęta uchwała 

w sprawie wniesienia aportu do MPK w postaci czterech nowych autobusów oraz 

uzupełniającego wkładu pieniężnego tj. mienia o łącznej wartości 6.076.200,00 zł. 

(słownie: sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych 00/100) – zgodnie 

z Uchwałą Rady Miejskiej w Radomsku Nr VI/64/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Podczas 

zgromadzenia została także podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, 

zmiany umowy spółki spowodowanej aportem oraz objęciu wszystkich nowych udziałów 

przez Miasto Radomsko. 

- 20 maja: Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGK, na którym przyjęta została 

uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia nowych udziałów, 

utworzonych poprzez wniesienie do Spółki przez Miasto Radomsko wkładu pieniężnego     

w wysokości 500 tysięcy złotych w gotówce. Tym samym podwyższony został kapitał 
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- zakładowy Spółki. 

- 22 maja: Jarosław Ferenc wręczył powierzenia stanowisk dyrektorów w Publicznych 

Szkołach Podstawowych, dla których Miasto Radomsko jest organem prowadzącym.  

- 24 maja: w Klubie Integracji Społecznej prezydent uczestniczył w spotkaniu 

zorganizowanym przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, które realizuje 

projekt „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób          

i rodzin”. Głównym celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy 

pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz podmiotami istotnymi z punktu 

widzenia zwalczania ubóstwa m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa czy 

policji. 

- 26 maja: XXII Radomszczańskie Spotkania Integracyjne.  

- 28 maja: zebranie Rady Gospodarczej - organu doradczego działającego przy Prezydencie 

Miasta Radomska. Jednym z głównych tematów obrad był program "Zaufany Pracodawca". 

Rada Gospodarcza, powołana w marcu 2019 roku, ma na celu poprawę komunikacji 

między władzami samorządowymi i miejskimi przedsiębiorcami w celu wypracowywania 

rozwiązań stymulujących gospodarczy wzrost i innowacyjność miasta. 

- 28 maja: zebranie II Rady Gospodarczej. 

- Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”. 

- Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Radomsku. 

- Dokonano sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Radomsku w obrębie 42 

oznaczonej numerem działki 99/6 o powierzchni 401 m2 za cenę 6 110,00 zł. Sprzedaży 

dokonano w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowana 

przyległej nieruchomości zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6. ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. 

- Oddano w użytkowanie wieczyste zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami nieruchomość położoną w Radomsku przy ul. Sklepowej oznaczoną 

numerem działki 518 obręb 8. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wyniosła 

10 075,00 zł. + 23% podatku VAT. Pierwsza opłata została rozłożona na 5 rocznych rat, 

pierwsza rata płatna przed sporządzeniem aktu notarialnego. 

Czerwiec 

- W Gdańsku w związku z 30. rocznicą pierwszych częściowo wolnych wyborów odbyło się 

Święto Wolności i Solidarności. Do Gdańska przyjechali samorządowcy z całej Polski. 

Jednym ze współorganizatorów wydarzenia był Związek Miast Polskich, a Radomsko 

reprezentował prezydent Jarosław Ferenc. 

- 5 czerwca: jubileusz 100-lecia PKO Banku Polskiego połączony z otwarciem 

zmodernizowanej siedziby banku PKO BP w Radomsku przy ul. Reymonta. 

- 6 czerwca: radni zasiadający w Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali wykonanie 

ubiegłorocznego budżetu Miasta Radomsko oraz wniosek o udzielenie absolutorium 
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Prezydentowi Miasta Radomsko za rok 2018. Uczestniczący w obradach prezydent Jarosław 

Ferenc, podkreślił że w ubiegłym roku w Radomsku było bardzo dużo inwestycji i udało się 

zwiększyć dochody oraz zmniejszyć wydatki, dzięki czemu deficyt był mniejszy niż 

zakładano. 

- 11-12 czerwca: na Stadionie Miejskim we Wrocławiu odbywał się X Kongres Regionów. To 

seria spotkań samorządowców, ludzi ze świata biznesu, nauki i przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. Tegoroczny Kongres Regionów został podzielony na pięć bloków 

tematycznych: przestrzeń, mobilność, środowisko, finanse oraz strategie 2030. 

Dyskutowano o największych wyzwaniach, jakie stoją przed miastami i regionami. Wśród 

zaproszonych gości byli prezydenci największych miast polskich, samorządowcy, m.in. 

prezydent Radomska Jarosław Ferenc. 

- 17 czerwca: Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników PGK i TBS, na których podejmowane 

były uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności organów w/w Spółek      

w 2018 r., zatwierdzenia sprawozdań finansowych, przeznaczenia zysku wypracowanego   

w 2018 r. przez TBS oraz pokrycia straty w przypadku PGK oraz udzielenia absolutorium    

z wykonania obowiązków w 2018 r. poszczególnym osobom pełniącym funkcje w zarządzie 

i radzie nadzorczej. Podczas zgromadzenia wspólników TBS zostały także przyjęte uchwały 

dotyczące zmiany stawek czynszów w budynkach będących własnością Spółki. 

- 18 czerwca: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPK, na którym podejmowane były 

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności organów Spółki w 2018 r., 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego, pokrycia straty bilansowej za 2018 r. oraz 

udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. poszczególnym osobom 

pełniącym funkcje w zarządzie i radzie nadzorczej. 

- 18 czerwca: konferencja prasowa podsumowująca konsultacje społeczne w sprawie 

ponownego powołania Straży Miejskiej w Radomsku. 

 
Podpisanie umów w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych” na dofinansowanie dwóch inwestycji: 

Rozbudowy ul. Kraszewskiego i Św. Rozalii oraz Przebudowy ul. Piłsudskiego.  
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Lipiec 

- 3 lipca: oficjalne otwarcie skweru na Miłaczkach, który powstał w ramach III edycji 

Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 

Skwer na Miłaczkach 

 

- Podpisanie listu intencyjnego przez Prezydenta Jarosława Ferenca i rektora Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – prof. dr hab. Anny 

Wypych-Gawrońskiej, w sprawie sformalizowania współpracy Miasta Radomska                 

z Uniwersytetem. 

- 9 lipca: odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGK, na którym została 

podjęta uchwała w sprawie określenia wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka 

Zarządu Spółki.  

- 12 lipca: podpisanie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska           

i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotyczące podjęcia współpracy w zakresie wspólnej realizacji  

Programu Czyste Powietrze. Porozumienie podpisane zostało w celu poprawy dostępności   

i dotarcia do jak największej liczby wnioskodawców. Ustala zasady wspólnej realizacji 

Programu, obsługi wnioskodawców i uzyskiwania dofinansowania. 

- Udział prezydenta Jarosława Ferenca w obchodach 100-lecia powstania polskiej Policji 

Państwowej zorganizowanych w Bełchatowie. 

- 23 lipca: Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGK w Radomsku Sp. z o.o, na którym 

podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości 

zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasta Radomska, której użytkownikiem 

wieczystym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., położonej                

w Radomsku przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 151, o powierzchni 2,365 ha, dla której       

w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku prowadzona jest księga 

wieczysta KW nr PT1R/00009859/6 - ograniczonego prawa rzeczowego - hipoteki umownej 

ustanowionej do kwoty 2.250.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy 
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złotych, 00/100) na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego długoterminowego 

zaciągniętego w ESBANKU Banku Spółdzielczym na okres od sierpnia 2019 do 31 lipca 

2024 r. 

 

Sierpień 

- 13 sierpnia: w miejscowości Nadolna odbył się pogrzeb Józefa Biedrzyckiego, pierwszego 

prezydenta Radomska. W mszy i ceremonii pogrzebowej uczestniczył Jarosław Ferenc. 

Prezydent Józef Biedrzycki pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i przewodniczącego 

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radomsku. W 1985 roku został powołany na 

stanowisko Naczelnika Miasta Radomska, a od stycznia 1986 roku do kwietnia 1988 roku 

sprawował funkcję Prezydenta Miasta Radomska. 

- 22 sierpnia: oddanie do użytku nowej kwatery w Płoszowie dla Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w której będzie można składować odpady przez co 

najmniej 15 lat. Dodatkowa kwatera pozwoli przedsiębiorstwu utrzymać ceny wywozu 

nieczystości na poziomie niższym niż w innych miastach. Całkowita wartość zadania wynosi 

4 942 070 zł., w 95 proc. zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Wrzesień 

- 17 września: podpisanie umowy pomiędzy Prezydentem Jarosławem Ferencem                 

a wicewojewodą łódzkim Karolem Młynarczykiem na dofinansowanie inwestycji rozbudowy 

ul. Kraszewskiego i Św. Rozalii oraz ul. Piłsudskiego w ramach programu „Fundusz Dróg 

Samorządowych”. 

- 24 września: Miasto Radomsko zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych           

w Warszawie. Obligacje komunalne wyemitowane przez Radomsko są notowane               

w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Podczas uroczystej sesji na GPW, otwierającej 

notowania radomszczańskich obligacji, zabrał głos prezydent Jarosław Ferenc, prezentując 

miasto Radomsko. Podkreślił atuty miasta w tym możliwości rozwoju gospodarczego          

i kulturalnego, korzystne położenie i szczególną rolę przemysłu meblarskiego na 

radomszczańskim rynku meblarskim. 

- 25 września: rozmowy o przystąpieniu do partnerskiego zespołu kooperacyjnego              

w Radomsku z udziałem prezydenta Jarosława Ferenca, starosty Beaty Pokory oraz 

przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Radomsku. 

- 27 września: udział Prezydenta w spotkaniu z wicepremierem Jarosławem Gowinem, 

wojewodą łódzkim Krzysztofem Cieciórą, dyrektorem MOSiR-u Markiem Wyciszkiewiczem, 

przedstawicielami Rady Sportu oraz radomszczańskich klubów sportowych w sprawie 

infrastruktury sportowej w Radomsku. 
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- Dokonano sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej           

w Radomsku przy ul. Stara Droga w obrębie 30 oznaczonej numerami działek 36/7, 38, 

40/4, 43/1 o łącznej powierzchni 1970 m2za cenę 70 700,00 zł.  

Październik 

- 9 października: prezydent podpisał deklarację przystąpienia do partnerskiego zespołu 

kooperacyjnego w Radomsku. Projekt pod nazwą „Kooperacje 3D – model wielosektorowej 

współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowany jest do 31 marca 2021 r.            

w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020”. Celem 

przedsięwzięcia jest poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji 

społecznej oraz włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych 

ubóstwem.  

- 11 października: uroczyste otwarcie nowej hali magazynowej Frigo Logistics w Łódzkiej 

Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Radomsku. 

- 18 października: Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGK, na którym na wniosek 

Zarządu Spółki podjęta została uchwała w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 21 do 

Regulaminu Organizacyjnego Spółki wraz z aktualnym schematem organizacyjnym. 

- 25 października: Miasto Radomsko otrzymało nagrodę Lidera Rozwoju Regionalnego 2019, 

którą z rąk prezesa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Wojciecha Pomarańskiego odebrał 

prezydent Jarosław Ferenc, podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Olsztynie.   

W ten sposób kapituła doceniła działania miasta w zakresie rozwoju strefy inwestycyjnej, 

wspierania przedsiębiorczości i producentów mebli, a także wielu inwestycji na terenie 

miasta – jak budowa basenu czy modernizacja siedziby budynku Magistratu, a wszystko to 

z uwzględnieniem energii odnawialnej i ekologii. Podczas Kongresu odbyło się wiele paneli 

dyskusyjnych. Dyskutowano na tematy wspierania działań innowacyjnych, przemysłu, 

nowoczesnych form zarządzania, rozwoju turystyki, a w jednym z paneli czynnie 

uczestniczył prezydent Jarosław Ferenc. Dzięki temu wrócił nie tylko z nagrodą, ale także  

z cennymi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Przyznana nagroda jest wyróżnieniem         

i promocją nie tylko samego prezydenta i Magistratu, ale także Miasta Radomska. 

- 29 października: podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: 

Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP, który będzie 

stanowił kontynuację działań w kierunku uporządkowania zagospodarowania 

przestrzennego centrum miasta. 
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Budynek Urzędu Miasta Radomska po termomodernizacji. Inwestycja dofinansowana w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (październik 2019 r.). 

Listopad 

- 5 listopada: pierwsze posiedzenie II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Radomska. 

Podczas obrad młodzi radni wybrali przewodniczącego, zastępców przewodniczącego oraz 

sekretarzy Rady. Pierwszą sesję oficjalnie rozpoczął prezydent Jarosław Ferenc, który 

życzył młodym radnym realizacji wszystkich pomysłów, samych sukcesów w nadchodzącej 

kadencji, jednocześnie zapewniając ich o swoim pełnym wsparciu. Zarówno samą 

obecnością, jak i w swym wystąpieniu prezydent uzasadnił celowość istnienia Młodzieżowej 

Rady Miasta oraz potrzebę jej aktywności na wielu płaszczyznach. 

- 6 listopada: wizyta Pani ambasador Węgier Orsolya Zsuzsanna Kovács. Z tej okazji          

w Miejskim Domu Kultury odbyła się wieczornica zorganizowana przez radomszczańskie 

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, poświęcona rocznicy powstania węgierskiego   

w 1956 r., celebrując z tej okazji Dni Republiki Węgierskiej. Uczestniczył w niej również 

prezydent Jarosław Ferenc. Muzyczno-tanecznym programem artystycznym, prelekcją na 

temat historii i symboli Węgier oraz przemówieniami upamiętniono obydwie okazje. 

Zorganizowana wieczornica, w której uczestniczyły władze miasta, była gestem 

solidarności polsko-węgierskiej i symbolicznym wyrazem wdzięczności za wielkie 

poświęcenie, którym wykazali się Polacy wspierając w 1956 r. węgierski naród w walce      

z socjalistycznym reżimem. Wizyta ambasador stanowiła potwierdzenie przyjaznych 

partnerskich relacji miast – Radomska i Makό. 

- 12 listopada: Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGK, na którym podjęta została 

uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 59.794.500,00 zł. 

(słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset 

złotych 00/100) do kwoty 60.444.500,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt milionów czterysta 

czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100) poprzez wniesienie przez Miasto 
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Radomsko wkładu pieniężnego w wysokości 650.000,00 zł. (słownie: sześćset pięćdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100) i utworzenie 1300 (słownie: tysiąca trzystu) nowych udziałów po 

500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział. 

- 13 listopada: odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TBS, na którym na 

wniosek Zarządu Spółki została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru audytora 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 

- 19 listopada: specjalna konferencja prasowa z okazji pierwszego roku prezydentury         

dr Jarosława Ferenca, pierwszej pełnej kadencji na lata 2018–2023, podczas której 

zaprezentowano działania, które zostały zrealizowane podczas mijającego roku.  

- Miasto Radomsko otrzymało nagrodę Lidera Rozwoju Regionalnego 2019 od Polskiej 

Agencji Przedsiębiorczości. W rankingu „fDi Magazine” wydawanym przez Financial Times, 

w najnowszym zestawieniu pt. Polskie Miasta Przyszłości 2019/20, Radomsko po raz drugi 

uplasowało się na pierwszym miejscu w rankingu małych miast efektywnych kosztowo oraz 

po raz drugi w rankingu miast efektywnych kosztowo wśród ogółu badanych w rankingu. 

- 20 listopada: uroczyste przekazanie nowej karetki dla Szpitala Powiatowego w Radomsku. 

Na ten cel Miasto Radomsko przekazało 200 tys. zł. W ten sposób miejski samorząd realnie 

przyczynia się do podniesienia jakości usług szpitala, z których korzystają również 

radomszczanie.  

- 21 listopada: prezydent Jarosław Ferenc i starosta Beata Pokora otworzyli nowe rondo przy 

ul. Jagiellońskiej, które usprawni komunikację w tej części miasta. Budowa została 

zrealizowana przez powiat radomszczański, a Miasto Radomsko dofinansowało ją w kwocie 

250 tys. zł. Jest to kolejny przykład (obok zakupu karetki dla Szpitala Powiatowego          

w Radomsku, modernizacji ul. Prymasa Wyszyńskiego, parku w dzielnicy Wymysłówek, 

modernizacji skweru im. Jakuba Lechowskiego) dobrej współpracy władz miejskich            

i powiatowych na radomszczańskim gruncie.  

- 22 listopada: posiedzenie dwóch połączonych komisji (Komisji Rozwoju Miasta i Planowania 

Przestrzennego oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej 

w Radomsku), podczas których doszło do dyskusji z udziałem radomszczan. Przewodnim 

tematem była budowa parking na „zapleczu” Domu Rzemiosła wraz z koncepcją 

zagospodarowania terenu przy ul. Jana Pawła II. 

Grudzień 

- 5 grudnia: w siedzibie „Startera Radomsko” odbyło się darmowe szkolenie z mediów 

społecznościowych. Szkolenie skierowane było do wszystkich prowadzących działalność 

gospodarczą – większych i średnich firm oraz tych jednoosobowych. Tym razem porady 

dotyczyły: budowania wizerunku firmy, prezentacji firmy, znaczenia identyfikacji wizualnej 

marki, skutecznego przekazu wizualnego w mediach społecznościach. Inicjatywa ta 

przyczyni się do poprawy wizerunku nie tylko firm uczestniczących w szkoleniu, ale 

pośrednio także i Miasta Radomska. 

- 5 grudnia: IV Radomszczańska Gala Wolontariatu w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.  
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- 6 grudnia: specjalna konferencja dla mediów, podczas których prezydent poinformował     

o oficjalnym zakończeniu termomodernizacji budynku urzędu miasta. Dzięki jej realizacji 

zmniejszono zapotrzebowanie na energię oraz zredukowano koszty związane                    

z ogrzewaniem. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki środkom pozyskanym                

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 w wysokości blisko 2 mln zł. 

Całkowity koszt inwestycji to blisko 4,2 mln zł.  

- 16 grudnia: oficjalnie oddanie do użytku ul. Spacerowej. Rozbudowa drogi (od 

skrzyżowania z ul. Piłsudskiego aż do oczyszczalni ścieków) była najważniejszą tegoroczną 

inwestycją. 

- 31 grudnia: prezydent Jarosław Ferenc oraz komendant powiatowy Policji Piotr Nowicki 

podpisali umowę o ponadnormatywnych patrolach służb policyjnych. W 2020 r. Miasto 

Radomsko przeznaczy na nie 264 tys. zł. Dodatkowe patrole policyjne będą pełniły służbę 

w miejscach najbardziej zagrożonych, uwzględniwszy oczekiwania społeczne. Zmiany te 

mają na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w mieście. 

 

 Przekazanie nowych autobusów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Radomsku. Projekt 
został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kwiecień 2019 r.) 
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Autobus hybrydowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Radomsku podczas Dni Otwartych  
Funduszy Europejskich (maj 2019 r.) 
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2. Miejskie wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne 

 

Styczeń 

- 6 stycznia: VII Orszak Trzech Króli, msza św. w kolegiacie św. Lamberta, wręczenie nagród 

w konkursach towarzyszących Orszakowi Trzech Króli.  

- 6 stycznia: prezydent złożył gratulacje i wręczył nagrody uczestnikom dwudniowego 

turnieju Krzynówek CUP 2019, który odbył się w powiatowej Hali Sportowej w Radomsku.  

- Gala Noworoczna „Z Czardaszem przez Operetkę”. 

- Spotkanie opłatkowe środowiska kombatanckiego. 

- Koncert podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

- Ogólnopolski Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych „Hej, Panie Jezu!”. 

- Obchody 74. rocznicy wkroczenia wojsk Armii Czerwonej do Radomska i wyzwolenia 

Radomska spod niemieckiej okupacji. 

- Debata „Rozmawiajmy bez mowy nienawiści” zorganizowana w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Radomsku. 

- Uroczyste złożenie kwiatów pod Krzyżem upamiętniającym Powstańców Styczniowych na 

dziedzińcu Klasztoru Franciszkanów w rocznicę wybuchu powstania. 

- Uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holocaustu w Radomsku. 

- Galowy Koncert Noworoczny. 

- Podsumowanie projektu „Gorzkie dziedzictwo wolności” oraz rozdanie nagród laureatom 

Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. K.K. Baczyńskiego. 

- Koncert finałowy XVI edycji Ogólnopolskiego Festiwalu „Hej Panie Jezu”. 

- Widowisko teatralne Teatru Źródło „Pastorałka” w reż. Danuty Zawadzkiej ze specjalnym 

udziałem Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki. 

Luty 

- 14 lutego: z okazji 77. rocznicy powstania Armii Krajowej, uroczyste złożenie kwiatów pod 

tablicą upamiętniającą żołnierzy AK, walczących na ziemi radomszczańskiej o wolność                        

i niepodległość ojczyzny w latach 1939-1945.  

- 17 lutego: obchody 72. rocznicy śmierci „Warszyca”.  

- Dzień Kibica z RKS Radomsko.  

- spotkanie z tancerzami z drużyny „Debeściaki”, którzy na Mistrzostwach Polski w Tańcu 

Sportowym wywalczyli I miejsce w kategorii disco dance kadetek 

- Spotkanie z przedszkolakami z Publicznego Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi. 

Marzec 

- 1 marca: z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, uroczyste złożenie 

kwiatów pod Pomnikiem Konspiracyjnego Wojska Polskiego przy Parku Solidarności oraz 

prezentacje literacko-muzyczne w Miejskim Domu Kultury pn. „Biało-czerwona ziemio…”   

w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. 
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- 3 marca: Ogólnopolska impreza rekreacyjna „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych”. 

- 15 marca: Pożegnalna kolacja gości z Ukrainy, których Miasto Radomsko gościło w dniach 

5-15 marca. 

- 18 marca: otwarcie bloku Towarzystwa Społecznego w Radomsku przy ul. Sadowej.  

- 21 marca: spotkanie prezydenta Jarosława Ferenca w drugim spotkaniu 5. Edycji Budżetu 

Obywatelskiego.  

- Otwarcie Izby Pamięci Regionu Radomszczańskiego.  

- Otwarcie wystawy jubileuszowej 95 lat Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki 

w Radomsku. 

- Wernisaż wystawy „Stanisław Imieniński. Noworadomsk – miasto moich dziadków”. 

- Spotkanie ostatkowe w Muzeum Regionalnym w Radomsku. 

- Konkurs wokalny Mikrofon 2019. 

- Prezentacja zawodników RKS Radomsko. 

- Spotkanie z laureatami ogólnopolskiego konkursu „Cześć, Europo”. 

- Spektakl „Jaka jesteś”. 

- Obchody Dnia Kolorowej Skarpetki w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. 

- Wręczenie „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 

- Finał Dni Kina w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. 

- Otwarcie sali wspomnień w PSP nr 1 w Radomsku. 

Kwiecień 

- 2 kwietnia: przywitanie młodzieży z miasta partnerskiego Kiryat Bialik.  

- 8 kwietnia: udział prezydenta Jarosława Ferenca w pierwszym posiedzeniu nowej kadencji 

Miejskiej Rady Sportu. 

- 12 kwietnia: złożenie kwiatów pod tablicą znajdującą się przy Dębie Pamięci 

upamiętniającym porucznika Stefana Bernarda Zagórowicza.  

- 13 kwietnia: obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przy kaplicy starego 

cmentarza, msza w intencji ofiar oraz uroczystości upamiętniające te wydarzenie pod 

tablicami epitafijnymi.  

- Wręczenie „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” w sali ślubów Urzędu Stanu 

Cywilnego.  

- 25 kwietnia: uroczystości wręczenia odznaczeń z okazji 74. rocznicy powstania 

Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Muzeum Regionalnym w Radomsku, złożenie kwiatów 

pod tablicą upamiętniającą wydarzenia z 1946 roku, wręczenie  Prezydentowi Jarosławowi 

Ferencowi Złotego Krzyża Konspiracyjnego Wojska Polskiego. 

- Spotkanie z uczniami z I Liceum Ogólnokształcącego, kandydatami na posłów XXV sesji 

Sejmu Dzieci i Młodzieży. 

- VII Radomszczańskie Dni Autyzmu. 

- Otwarcie wystawy zabytkowych motocykli „Moto Classic”. 
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- Otwarcie wystawy „Gabinet Stanisława Sankowskiego”. 

- Otwarcie wystawy interaktywnej „Wszystko jest liczbą”. 

- Msza św. w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w jej 9. rocznicę oraz 

złożenie kwiatów. 

- III Radomszczańska Gala Sportów Walki w Miejskiej Hali Sportowej. 

- Spotkanie Wielkanocne Klubu Wzajemnej pomocy „Szansa”. 

- Śniadanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomsku. 

- Śniadanie Wielkanocne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku. 

- Spektakl „Misterium życia i śmierci Jezusa z Nazaretu”. 

Maj 

- 3 maja: miejskie obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja - msza św. w kolegiacie 

św. Lamberta, złożenie wiązanki kwiatów przed obeliskiem na Placu 3 Maja. 

- 7 maja: uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy, złożenie życzeń 

przez prezydenta Jarosława Ferenca członkom radomszczańskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów.  

- 8 maja: 74 rocznica zakończenia II wojny światowej, złożenie kwiatów pod Pomnikiem - 

Grobem Nieznanego Żołnierza w Radomsku.   

- 10 maja: XXI Ekologiczny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Las - dom dla zwierząt, relaks 

dla ludzi”. 

- 11 maja: 73. rocznica wydarzeń w Bąkowej Górze upamiętniająca zamordowanych 

żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego.  

- 19 maja: Różowy Piknik zorganizowany przez Fundację OmeaLife w Parku Solidarności 

promujący wiedzę z zakresu zdrowego trybu życia.  

- Obchody 20-lecia działalności Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych Betal.  

- 21 maja: finał konkursu organizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

sp. z o.o. oraz wręczenie przez Prezydenta nagród laureatom.  

- 26 maja: XXII Radomszczańskie Spotkania Integracyjne z występami lokalnych artystów.  

- II edycja Biegu Stolarza przy zbiorniku wodnym na Wymysłówku. 

- Noc Muzeów - wystawy można było oglądać w Muzeum Regionalnym im. S. Sankowskiego, 

Muzeum Drukarstwa Rodziny Kamińskich, Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Izbie 

Pamięci Regionu Radomszczańskiego. 

- Miejskie obchody Dnia Dziecka. 

- Turniej piłkarski ESBANK CUP dla dzieci z rocznika 2010 organizowany przez 

Radomszczańską Akademię Piłkarską i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z okazji 9 lat 

działalności Akademii. 

- VIII Powiatowe Obchody Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. 

- Uroczystość wręczenia nagrody dla PORTU Radomsko. 

- Spotkanie Prezydenta z przedszkolakami PP nr 1 w Radomsku. 

Czerwiec 
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- 1 czerwca: Miejskie Obchody Dnia Dziecka. 

- Obchody Dni Radomska.  

- Obchody XX edycji Radomszczańskich Dni Rodziny w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 

podczas których odbyło się „Czytanie radomszczan”.  

- Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Bartodziej.  

- 7 czerwca: uroczystości z okazji 50-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Radomsku.  

- 8 czerwca: 9. edycja Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów prezentowana w MDK, 

wyłonienie laureatów oraz wręczenie nagród.  

- 9 czerwca: procesja z relikwiami św. Jadwigi Królowej - patronki miasta, kończąca 

Radomszczańskie Dni Rodziny.  

- 19 czerwca: udział Prezydenta w zakończeniu roku szkolnego w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika, połączonym z zakończeniem 20-letniej kadencji 

dyrektor szkoły Alicji Gaborskiej, wręczenie nagród najzdolniejszym uczniom Szkoły.  

- Memoriał Mariana Szymańskiego – bieg uliczny upamiętniający radomszczańskiego trenera 

lekkoatletyki i nauczyciela wychowania fizycznego,  działacza konspiracji 

niepodległościowej w czasach II wojny , działacza powojennego podziemia 

antykomunistycznego. 

- Podsumowanie harcerskiego roku Hufca ZHP Radomsko im. Szarych Szeregów Rój „Metal”.  

- Podsumowanie sezonu sportowego 2018/2019 z wręczaniem decyzji o przyznaniu 

stypendiów sportowych za osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich oraz w szczególnych 

przypadkach za osiągnięcia na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w dyscyplinach 

nieolimpijskich  

- Wręczenie nagród dla najzdolniejszej młodzieży szkolnej w Radomsku – dla najlepszych 

uczniów z poszczególnych szkół oraz dla laureatów konkursów kuratoryjnych.  

- V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Radomska – 

Etiuda 2019, który odbył się z hali sportowej.  

- Mecz decydujący o awansie drużyny piłkarskiej RKS Radomsko do II ligi.  

Lipiec 

- 12 lipca: podpisanie przez Prezydenta Jarosława Ferenca porozumienia z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotyczącego podjęcia 

współpracy w zakresie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze.   

- 24 lipca: otwarcie zrewitalizowanego skweru im. Jakuba Lechowskiego przy ul. 

Sierakowskiego.  

- Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze na stadionie przy ul. Kościuszki, będące 

eliminacjami do rywalizacji powiatowych.  

- Spotkanie z byłym piłkarzem, reprezentantem Polski Janem Benigierem, który odwiedził 

radomszczan na Stadionie Miejskim, w ramach realizacji projektu IV edycji „Budżetu 

Obywatelskiego”.   
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- Spotkanie pożegnalne Anny Kosendek, przechodzącej na emeryturę, wieloletniej dyrektor 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku.  

Sierpień 

- 15 sierpnia: miejskie obchody Święta Wojska Polskiego, uroczysta Msza Św., złożenie 

wiązanek kwiatów pod Pomnikiem-Grobem Nieznanego Żołnierza. 

- 17 sierpnia: I Marsz Równości.  

- 19 sierpnia: spotkanie Prezydenta z przedstawicielami Inspekcji Transportu Drogowego. 

- 22 sierpnia: oficjalne oddanie nowo wybudowanej kwatery służącej do składowania 

odpadów.  

- 31 sierpnia: uroczysta msza św. w 39. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych 

i powstania NSZZ „Solidarność”, złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 

bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. 

- Wręczenie w USC „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 15 parom, które obchodziły 

jubileusz 50-lecia małżeństwa. 

- III przegląd Pieśni i Przyśpiewek Ludowych okolic Radomska z Zagrodzie Tatarskiej          

w Stobiecku Miejskim. 

- Piknik profilaktyczny „Chce mi się chcieć” w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki 

Kościoła. 

- Pierwsza rocznica działalności Muzeum Drukarstwa Rodziny Kamińskich.  

- Impreza plenerowa w Parku Solidarności – Radomszczańskie Senioralia.  

- Impreza plenerowa w Parku Solidarności na zakończenie wakacji – Letnie Granie. 

Wrzesień 

- 1 września: 80 rocznica wybuchu II wojny światowej, uroczysta Msza Św. w kolegiacie Św. 

Lamberta, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach pamięci.  

- 2 września: uroczyste rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego w PSP nr 10, w szkole otwarto 

nową bieżnię lekkoatletyczną.  

- 17 września: uroczystości upamiętniające 80. rocznicę radzieckiej agresji na Polskę, 

złożenie kwiatów przy Dębie Pamięci Tadeusza Rozpędka, pod tablicą Sybiraków, pod 

Grobem Nieznanego Żołnierza oraz pod Tablicą Pamięci Zamordowanych na Wschodzie     

w 1940 r. – na Starym Cmentarzu.  

- 20 września: Święto Chorągwi Łódzkiej, którego celem była popularyzacja harcerstwa        

i aktywnego trybu życia, ale również promocja Radomska w województwie łódzkim. 

- 21 września: piknik „Kolorami Miasta”. 

- 23 września: Projekt „Krokusy dla Bogusławskiego” upamiętniający postać posła 

Aleksandra Bogusławskiego. 

- 25 września: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki 

zdrowotnej pt. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Radomska   

w wieku powyżej 60 roku życia”. 
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- 27 września: 80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, złożenie kwiatów 

pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. 

- 26 września: uroczyste otwarcie „Ogrodu 7 zmysłów” przy Publicznej Szkole Podstawowej 

nr 7 im. Romualda Traugutta w Radomsku, projektu współfinansowanego z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  

- 27 września: Festiwalu Pięknego Czytania w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

- 28 września: pikniku integracyjnym „Smaki i osobliwości Kowalowca” dla mieszkańców 

Radomska. 

- 28 września: Spartakiada Seniorów - zawody zorganizowane przez Radomszczański 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundację „Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty 

Dla Każdego” oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

- 27 września: 7. edycja „Biegu na Orientację”, będącego częścią projektu „Stop Przemocy”. 

Październik 

- 1 października: Inauguracja roku akademickiego przez Radomszczański Uniwersytet 

Trzeciego Wieku „Wiem Więcej” w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

- 3 października: Inauguracja roku akademickiego przez Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Społecznej Akademii Nauk. 

- 3 października: pierwsze posiedzenie drugiej kadencji Miejskiej Rady Seniorów, podczas 

której radni seniorzy wybrali przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz 

sekretarza rady. 

- 4 października: uroczystości z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Radomsku, 

organizowanej przez Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo          

w Radomsku, nad którym honorowy patronat objął prezydent miasta i radomszczański 

starosta. 

- 5-6 października: wydarzeniu pt. „Przystanek Food Truck” na Placu 3 Maja, gdzie oprócz 

doznań smakowych i muzycznych, odbywała się profilaktyczna akcja Państwowej Straży 

Pożarnej pt. „Czad i ogień” – obudź czujność”. Jej celem było zwrócenie uwagi 

radomszczan na problem czadu. Dzięki niej kilkadziesiąt czujników czadu i dymu trafiło do 

mieszkańców. 

- 5 października: oficjalne otwarcie parku na Wymysłówku przy ul. Chabrowej.  

- 8 października: konferencja dotycząca Budżetu Obywatelskiego 2019.  

- 8 października: uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej organizowanych przez ZNP 

Sekcję Emerytów i Rencistów w Radomsku.  

- 10 października: uroczyste otwarcie zrewaloryzowanego Parku Świętojańskiego. 

Oficjalnemu otwarciu parku towarzyszyły występy kataryniarza oraz zabawy z Myszką – 

Miki. Na milusińskich czekała też darmowa wata cukrowa. W ramach inwestycji w parku 

powstała fontanna multimedialna, plac zabaw dla dzieci wyposażony w 20 urządzeń, 

siłownia na świeżym powietrzu, stoliki przeznaczone do gry np. w szachy itp. Przebudowie 

uległy również istniejące już alejki, zostały posadzone nowe rośliny, pojawiły się nowe 
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kosze na śmieci i oświetlenie. 

- 10 października: Miejskie Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Miejskim Domu Kultury, 

podczas których Prezydent Jarosław Ferenc wręczył nauczycielom, dyrektorom oraz 

pracownikom radomszczańskich przedszkoli i szkół podstawowych Nagrody Prezydenta 

Miasta Radomska, w sumie 24 laureatom. Prezydent Jarosław Ferenc wręczył również pięć 

Medali Komisji Edukacji Narodowej, dwa Złote Medale za Długoletnią Służbę i jedną 

Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty. 

- 11 października: upamiętnienie 77. rocznicy likwidacji getta żydowskiego w Radomsku, 

poprzez złożenie kwiatów pod pamiątkową macewą na ul. Joselewicza, wspólnie               

z sekretarz miasta i przewodniczącym Rady Miejskiej. 

- 12 października: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza w ramach Różewicz 

Open Festiwal, poświęcony twórczości i postaci braci Różewiczów, jest znaną w kraju 

„marką” promującą kulturę i miasto Radomsko. 

- 14 października: uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej organizowanych przez 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku. 

- 15 października: w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku prezydent wręczył 

stypendia najzdolniejszym radomszczańskim uczniom i młodym artystom. Mają być 

nagrodą i motywacją dla radomszczańskiej młodzieży do samodoskonalenia                      

i samorozwoju. W sumie przyznał 62 stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce oraz 22 za 

wybitne osiągnięcia artystyczne. Ich wysokość mieściła się w przedziale od 200 do 1500 zł. 

- 16 października: Dni Seniora w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku. 

- 16 października: „Maraton resuscytacji krążeniowo - oddechowej” Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną Bogwidzowy we 

współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz Publiczną Szkołą Podstawową nr 7              

w Radomsku. 

- 16 października: wręczenie „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” – otrzymało je od 

prezydenta siedem par z 50-letnim stażem małżeńskim, a legitymacje od 

przewodniczącego Rady Miejskiej.  

- 18 października: trzeci radomszczański Bieg Nocny pod hasłem „Trzeźwość – to zdrowy styl 

życia”. 

- 19 października: wręczenie statuetek i dyplomów uczestnikom III Biegu Nocnego 2019 pod 

hasłem „Trzeźwość to zdrowy styl życia”. 

- 20 października: wręczenie „Pucharu Prezydenta Miasta Radomska” laureatom II 

Ogólnopolskiego Otwartego Turnieju w Szachach Szybkich, który odbył się w PSP nr 7      

w Radomsku. Celem imprezy organizowanej przez MOSiR w Radomsku było ożywienie 

środowiska szachowego na terenie miasta i powiatu radomszczańskiego oraz promocja 

miasta jako prężnego ośrodka działań sportowych.  

- 20 października: koncert Chóru Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki         

w Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Radomsku – z okazji 200. rocznicy 
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urodzin patrona chóru Stanisława Moniuszki. 

- 22 października: wręczenie medali zwycięzcom XIV edycji „Policyjnej Akademii 

Bezpieczeństwa”. Celem konkursu, który odbył się w PSP nr 5 było propagowanie tematyki 

związanej z bezpieczeństwem wśród dzieci z klas drugich szkół podstawowych.  

- 23 października: prezydent Jarosław Ferenc spotkał się z przedstawicielami 

radomszczańskich przedsiębiorców. Podczas dyskusji wypracowano wspólne stanowisko, 

które zakłada 10% wzrost stawki podatku od nieruchomości przeznaczonych pod 

działalność gospodarczą począwszy od 2020 r. Efektem tych negocjacji będzie wiec 

podwyżka podatku z 19,25 zł (obecnie obowiązująca) na 21,18 zł/m2. Dzięki 

zaakceptowanej przez przedsiębiorców podwyżce podatku od nieruchomości, do budżetu 

miasta wpłyną dodatkowe 3 mln zł.  

- 23 października: uroczystości z okazji Światowego Dnia Seniora – wraz z członkami 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz seniorami działającymi w „Klubie 

Seniora +” przy MOPS-ie. 

- 25 października: pokazowa lekcja w nowej „eko-pracowni pod chmurką” w PSP nr 9         

w Radomsku, o nazwie „Słoneczna Wyspa”, na której budowę szkoła otrzymała 50 tys. zł   

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

- 25-26 października: przed budynkiem Urzędu Miasta znajdował się ambulans Fundacji 

Ronalda McDonalda, w którym przez dwa dni nieodpłatnie, wykonywane były 

specjalistyczne badania USG w ramach profilaktyki onkologicznej. Objęte były nim dzieci  

w wieku od 9 miesiąca życia do 6 roku życia. Radomszczanie mogli z nich skorzystać, 

ponieważ partnerem akcji „NIE nowotworom u dzieci” było właśnie Miasto Radomsko. Jej 

celem jest profilaktyka zdrowotna, w tym wypadku w odniesieniu do najmłodszej grupy 

wiekowej. 

- 26 października: IV Gala Boksu pod Patronatem Honorowym Starosty Radomszczańskiego 

oraz Polskiego Związku Bokserskiego, która odbyła się w Powiatowej Hali Sportowej         

w Radomsku. Gali tej przyświecał charytatywny cel – zbierano pieniądze na rzecz 6-letniej 

Zuzi z Radomska.  

- 26 października: jubileusz 15-lecia działalności Stowarzyszenia Muzyki Chóralnej 

„CANTABILE” w Miejskim Domu Kultury obejmujący swym patronatem honorowym koncert 

w ramach XI Spotkań Chóralnych Chór pod batutą Marka Kopra, od wielu lat angażuje się 

w życie kulturalne Radomska m.in. organizując liczne koncerty oraz uczestnicząc             

w wydarzeniach artystycznych. Jubileusz był okazją do złożenia serdecznych życzeń           

i podziękowań za działalność na rzecz promocji kultury i muzyki. 

- 30 października: prezydent Jarosław Ferenc, wraz z innymi pracownikami 

radomszczańskiego Magistratu, wzięli udział w Gali Finałowej tegorocznej edycji Budżetu 

Obywatelskiego, która odbyła się w Galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku. Ogłoszono 

listę zwycięskich projektów. W wyniku głosowania 7 spośród 21 projektów zostało 

zarekomendowanych do realizacji w 2020 r. Podkreślenia wymaga fakt, iż wzięło w nim 



 

 

54 

udział 15 562 osób, kilkakrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Kolejna, piąta już edycja 

Budżetu, jest ważnym elementem w kształtowaniu właściwych obywatelskich postaw 

mieszkańców, którzy mają w ten sposób bezpośredni – realny wpływ na własne otoczenie.  

  
Miejski Dom Kultury w Radomsku. 

 

Listopad 

- 1 listopada: na Starym Cmentarzu w Radomsku odbywała się kwesta. Zebrana kwota 

pozwoli na odrestaurowanie kolejnych zabytkowych grobów znajdujących się na Starym 

Cmentarzu. Corocznym udziałem w kweście, prezydent wspiera działania Towarzystwa 

Opieki nad Zabytkami. Przede wszystkim jednak promuje słuszną akcję podkreślając jej 

znaczenie. Dzięki niej możliwe jest bowiem odnawianie bezcennych i zabytkowych 

nagrobków położonych na radomszczańskich nekropoliach.  

- 6-13 listopada: imprezy z okazji Święta Niepodległości, organizowane przez Urząd Miasta 

Radomska oraz podległe mu instytucje. Miejska Biblioteka Publiczna była organizatorem: 

warsztatów plastycznych, lekcji bibliotecznych i wystawy plenerowej murali. Miejski Dom 

Kultury w Radomsku zrealizował: spektakl taneczny, zajęcia edukacyjno-animacyjne dla 

dzieci, projekcje bajek i filmów oraz spektakle i koncerty. W Muzeum Regionalnym odbyły 

się z tej okazji: przedstawienie artystyczne przedszkolaków, wernisaż akwareli i projekcja 

filmu historycznego. Odbył się także: VIII Pieszy Maraton Niepodległości (na 100 km) – 

organizowany przez XV „Błękitny Szczep” – finansowo wsparty przez Miasto Radomsko      

i „Radomszczański Bieg Niepodległości” – organizowany przez MOSiR. 

- 8 listopada: wernisaż wystawy „Akwarela Water Colour” w Galerii Muzeum Regionalnym 

im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.  
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- 8 listopada: Wręczenie „Nagrody Prezydenta Miasta Radomska” – zwycięzcom                   

i wyróżnionym laureatom IX Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie Fantasy im. 

Krystyny Kwiatkowskiej. Gala podsumowująca odbyła się podczas XIII Festiwalu Puls 

Literatury, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku. 

- 11 listopada: obchody 101 rocznicy odzyskania niepodległości, XII Uroczysta Sesja Rady 

Miejskiej w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, Msza Św. w Kolegiacie Św. Lamberta, 

złożenie kwiatów pod tablicą Józefa Piłsudskiego – znajdującą się na murze budynku 

Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku oraz Pomnikiem 

Nieznanego Żołnierza. Upamiętniając historyczną datę 11 listopada 1918 r., podkreślono 

znaczenie niepodległości i złożono hołd wszystkim, którzy oddali życie za suwerenną 

Rzeczpospolitą. 

- 11 listopada: XII Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, podczas której wręczono „Medale Miasta 

Radomska” dwóm zasłużonym radomszczanom: Tadeuszowi Olczykowi i Stanisławowi 

Sankowskiemu (pośmiertny), doceniając w ten sposób ich trud i wkład w społeczną 

działalność na rzecz Radomska i radomszczańskiej społeczności.  

- 11 listopada: wręczenie medali i pucharów w poszczególnych kategoriach biegowych, 

zwycięzcom „Radomszczańskiego Biegu Niepodległości” – organizowanego przez MOSiR.  

- 11 listopada: jubileusz 20-lecia Teatru „Źródło”, który miał miejsce w MDK-u w Radomsku. 

Teatr, prowadzony przez Danutę Zawadzką, cechuje wiele znakomitych projektów 

kulturalnych. Od lat organizuje widowiska teatralne i różne formy interdyscyplinarnych 

przedsięwzięć artystycznych zarówno w Radomsku jak i w regionie. Działalnością swą 

upowszechnia historyczny i współczesny dorobek kultury teatralnej oraz umacnia 

narodową świadomość, współpracując przy tym z instytucjami samorządowymi                 

i organizacjami społecznymi oraz z Miastem Radomsko. 

- 16 listopada: zakończenie III ogólnopolskich zawodów crossfitowe „Athletes Clash”. 

Organizatorami imprezy byli: Miasto Radomsko, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji          

w Radomsku oraz Klub Sportowy „Tytani Radomsko”. Prezydent Jarosław Ferenc i dyrektor 

Marek Wyciszkiewicz wręczali zwycięzcom nagrody ufundowane przez MOSiR, Miasto 

Radomsko i Bank Credit Agricole Radomsko oraz specjalną paterę dla kulturysty Andrzeja 

Raka, w podziękowaniu za osiągnięcia sportowe i promocję Radomska w kraju i na świecie. 

Impreza propaguje sport, ruch, cross-fit w Radomsku i okolicy. Będąc jedną z kilku imprez 

rangi ogólnopolskiej organizowaną i przeprowadzaną w Radomsku, jest świetną promocją 

naszego miasta jako ośrodka działań sportowych. 

- 17 listopada: IX Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Cecyliada 2019”, który 

odbył się w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. 

- 21 listopada: w dzielnicy Kowalowiec odbył się pokaz techniki odgórnego rozpalania         

w piecu, realizowany w ramach projektu „Wyjście Smoga, czyli radomszczańscy pogromcy 

Smoga robią dobrą atmosferę”, z radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego. Wydarzenie 

było też okazją do porozmawiania o sposobach poprawy powietrza. Jego głównym celem 
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było bowiem zwiększanie świadomości radomszczan w kwestii polepszania jakości naszego 

powietrza i wspólnej odpowiedzialności za to czym oddychamy, zwłaszcza w sezonie 

grzewczym. 

- 21 listopada: rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu plastycznego „W mojej skrzyni skarbów” 

w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku, podczas którego wręczono nagrody laureatom.  

- 23 listopada:  

- 28-29 listopada: Konferencja Dyrektorów i Kustoszy Muzeów Regionalnych z Województwa 

Łódzkiego, której gospodarzem w tym roku było Muzeum Regionalne im. Stanisława 

Sankowskiego w Radomsku. Dwudniowa konferencja, podczas której muzealnicy 

wymieniali się zawodowym doświadczeniem, była też promocyjną dla naszego miasta. 

- 29 listopada: przyznanie przez komisje weryfikacyjną przy PZPN, prestiżowego certyfikatu 

„Złotej Gwiazdki” dla radomszczańskiego klubu „młodzików”.  

- 30 listopada: obchody z okazji 75 lat działalności LOK-u w Radomsku, podczas których 

wręczono pamiątkowe medale „Za zasługi” oraz złote, srebrne i brązowe medale dla 

członków organizacji, a prezydent Jarosław Ferenc otrzymał pamiątkowy medal.  

- 30 listopada: I Ogólnopolski Turniej Karate Shinkyokushin „Randori Cup 2019” dla dzieci    

i młodzieży, organizowany przez Klub Karate „Randori”, a przeprowadzony w Powiatowej 

Hali Sportowej w Radomsku.  

Grudzień 

- 1 grudnia: w Niedośpielinie (gm. Wielgomłyny) uczczono pamięć Andrzeja Pełki  

– pracownika (cieśli budowlanego) Kopalni Węgla Kamiennego „WUJEK”, uczestnika strajku 

solidarnościowego, najmłodszej ofiary pacyfikacji tej kopalni, który zginął 16 grudnia 1981 

r. Co roku, w rodzinnej wsi A. Pełki, odbywa się msza święta, następnie uczestnicy składają 

kwiaty przed obeliskiem i na grobie bohatera.  

- 3 grudnia: Konferencja Klubu RKS Radomsko, który pochwalił się „Złotą Gwiazdką”.  

- 3 grudnia: IX Edycja przystrajania choinek w MBP w Radomsku pt. „Choinka zielona – 

kolorowo wystrojona”. 

- 4 grudnia: XI Dni Integracji „Jesteśmy tylko ludźmi, nie aniołami” w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 3 w Radomsku. Dni Integracji są stałą pozycją w kalendarzu szkoły i mają 

na celu integrację osób niepełnosprawnych i zdrowych.  

- 4 grudnia: wręczenie specjalnych legitymacji i medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Otrzymało je pięć par, które obchodziły 50-lecie 

związku małżeńskiego. 

- 6 grudnia: Mikołajkowy Turniej 2019 klas IV o „Puchar Prezydenta Miasta Radomska”, 

organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu w Radomsku, który odbył się w hali 

sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6. 

- 7 grudnia: prezydent Jarosław Ferenc wziął udział w pikniku. Piknik był drugim etapem 

projektu „Smaki i osobliwości Kowalowca”, realizowanego w ramach Radomszczańskiego 
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Budżetu Obywatelskiego. Projekt miał na celu integrację lokalnej społeczności poprzez 

zabawę, aktywizację mieszkańców oraz rozpowszechnianie historii Kowalowca.   

- 7 grudnia: finał 34 edycji Ogólnopolskiego Harcerskiego Festiwalu Artystycznego OPAL     

w MDK-u. 

- 7 grudnia: trzecia edycja biegu ulicznego organizowanego przez Klub Wzajemnej Pomocy 

„Szansa” pod hasłem „Trzeźwo-Zdrowo-Sportowo”. 

- 8 grudnia: XXIII Ogólnopolskie Spotkania Taneczne „Radomsko Open 2019” w MDK-u.  

- 10 grudnia: w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyła się Gala Wolontariatu połączona 

z setną rocznicą działalności Polskiego Czerwonego Krzyża. Uroczystość była okazją do 

podsumowania działalności radomszczańskiego PCK oraz wręczenia medali, wyróżnień       

i podziękowań członkom organizacji. Wśród wyróżnionych znalazł się Urząd Miasta 

Radomska. Prezydent Jarosław Ferenc odebrał pamiątkowy medal z okazji stulecia istnienia 

organizacji, w dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie. 

- 11 grudnia: VII edycji koncertu charytatywnego w PSP nr 6 („Gwiazdka w Sercu”) 

połączonego z kiermaszem, aukcją i zbiórką pieniędzy na rzecz potrzebujących – 

wymagających specjalistycznego leczenia i cierpiących na ciężkie choroby. 

- 11 grudnia: spotkanie wigilijne organizowane przez Klub Seniora+ działający przy Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku. 

- 12 grudnia: w Muzeum Regionalnym im. S. Sankowskiego w Radomsku odbyło się 

podsumowanie I etapu konsultacji społecznych. Ten etap konsultacji dotyczył zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska. 

Głównym ich celem jest uświadomienie radomszczanom wagi i znaczenia dokumentu oraz 

przypomnienie, że poprzez aktywne i bezpośrednie włączenie się w rozmowy, każdy może 

mieć realny wpływ na przyszłość naszego miasta. 

- 12 grudnia: IX Koncert Grudniowy realizowany w MDK-u przez Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy. 

- 13 grudnia: XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki „Cena miłości Ojczyzny” w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie jedną              

z laureatek była radomszczanka Agnieszka Tworkowska, nagrodzona III miejscem. 

- 13 grudnia: obchody XXXVIII rocznicy wprowadzenia stanu wojennego – msza św.           

w Kolegiacie św. Lamberta i złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową patrona i kapelana 

„Solidarności” bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

- 14 grudnia: promocja tomiku poezji „Appassionata, czyli co mi w duszy gra” autorstwa 

radomszczańskiego poety Kamila Rousseau w MDK-u. 

- 15 grudnia: udział prezydenta w Wigilijnym Spotkaniu Radomszczan zorganizowanym 

przez Miasto Radomsko i MOPS oraz złożenie radomszczanom życzeń. Podczas wydarzenia 

ogłoszono wyniki „Konkursu na najładniejszą ozdobę świąteczną”. 

- 16 grudnia: spotkanie wigilijne organizowane przez  Koło Terenowe nr 17 Polskiego 

Związku Niewidomych w Radomsku. 
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- 16 grudnia: uroczysta Gala podsumowująca projekt „WYJŚCIE SMOGA – radomszczańscy 

pogromcy smogu robią dobrą atmosferę” w MDK-u, podczas którego ogłoszono wyniki 

konkursów plastycznego i na hasło. Były one częścią szerszego projektu „Radomszczański 

SmogOut” realizowanego w ramach IV edycji Radomszczańskiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

- 18-21 grudnia: spotkania wigilijne organizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

dla jego podopiecznych; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, adresowany do starszych, 

schorowanych, nierzadko samotnych radomszczan; Zarząd Powiatu Radomszczańskiego; 

Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomsku.  

- 20 grudnia: udział prezydenta w „Jasełkach” organizowanych przez Publiczną Szkołę 

Podstawową nr 5. 

 
Park Świętojański po rewaloryzacji (wrzesień 2019 r.). 

 

Realizacja najważniejszych zadań z zakresu pomocy społecznej: 

- 25 października: w UM Radomska odbyła się konferencja prasowa, na której prezydent 

Jarosław Ferenc symbolicznie przekazał przedstawicielom organizacji senioralnych czujniki 

tlenku węgla i gazu, zapowiadając przekazanie w przyszłości kolejnych. 66 czujników 

tlenku węgla i 50 czujników gazu było do odebrania w Urzędzie Miasta w Wydziale 

Bezpieczeństwa i Porządku przy ul. Reymonta 51. Beneficjentami mogli być 

radomszczanie, którzy ukończyli 60 rok życia. Miasto aktywnie przeciwdziała w ten sposób 

zagrożeniom zatruciem czadem lub gazem, które co roku zwłaszcza w okresie grzewczym, 



 

 

59 

stają się przyczyną dramatów ludzkich a nawet śmierci. Warto podkreślić, że nie jest to 

pierwsza akcja rozdawania czujników w tym roku. Działania te podnoszą świadomość 

mieszkańców, a niektórym wręcz ratują zdrowie i życie. Nieodpłatne przekazanie, ma 

znaczenie zwłaszcza w przypadkach osób o niższych dochodach, żyjących samotnie, często 

schorowanych. Dlatego też zasługuje na kontynuację. 

- 25-28 listopada: prowadzenie Radomszczańskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy. 

Oficjalnie zainaugurowana została 25 listopada, podczas specjalnej konferencji prasowej   

z udziałem prezydenta Jarosława Ferenca, pracowników Centrum Aktywności Społecznej    

i przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. W roku 2019 Kampanii 

przyświecało hasło „Miłość bez motyli czy kłujący cierń”.  

- 7 grudnia: Finał Szlachetnej Paczki, w której uczestniczył również prezydent Jarosław 

Ferenc, propagując szczytne idee „Szlachetnej Paczki”, której celem jest konkretna 

materialna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 
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3. Najważniejsze umowy podpisane przez Miasto Radomsko, dotyczące 

realizacji miejskich zadań i inwestycji 

 

- Umowa CRU-43/2019 zawarta 17 stycznia 2019 r. na „Sprawowanie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Budowa kompleksu basenowego w formule 

zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu pn. Poprawa atrakcyjności turystycznej 

południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów 

sportowo-rekreacyjnych w Radomsku”- część II zamówienia - sprawowanie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji   

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych z Wykonawcą 

Andrzejem Karnus prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ZESPÓŁ 

RZECZOZNAWCÓW I EKSPERTÓW BUDOX ANDRZEJ KARNUS adres ul. STRZELCÓW 

BYTOMSKICH nr 18, 41-902 Bytom, cena brutto 81 180,00 zł., na okres od dnia 

17.01.2019 r. do dnia 30.09.2020 r.  

- Umowa CRU-44/2019 zawarta 17 stycznia 2019 r. na „Sprawowanie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Budowa kompleksu basenowego w formule 

zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu pn. Poprawa atrakcyjności turystycznej 

południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów 

sportowo-rekreacyjnych w Radomsku” - część III zamówienia -sprawowanie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji   

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z Wykonawcą Andrzejem Karnus 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW                    

I EKSPERTÓW BUDOX ANDRZEJ KARNUS adres ul. STRZELCÓW BYTOMSKICH nr 18, 41-

902 Bytom, cena brutto 54 120,00 zł., na okres od dnia 17.01.2019 r. do dnia 

30.09.2020r. 

- Umowa CRU-45/2019 zawarta 17 stycznia 2019 r. na „Sprawowanie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Budowa kompleksu basenowego w formule 

zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu pn. Poprawa atrakcyjności turystycznej 

południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów 

sportowo-rekreacyjnych w Radomsku”- część I zamówienia - sprawowanie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno - budowlanej z Wykonawcą 

Dariuszem Jaros prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "DAR-JAR" Nadzory 

Budowlane i Budownictwo DARIUSZ JAROS adres Kałduny, ul. Królowej Bony nr 8, 97-400 

Bełchatów, cena brutto 79 600,00 zł., na okres od dnia 17.01.2019 r. do dnia 30.09.2020r. 

- Umowa CRU-46/2019 zawarta 17 stycznia 2019 r. na „Sprawowanie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Budowa kompleksu basenowego w formule 

zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu pn. Poprawa atrakcyjności turystycznej 

południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów 
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sportowo-rekreacyjnych w Radomsku” - część IV zamówienia - sprawowanie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej z Wykonawcą 

Dariuszem Jaros prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "DAR-JAR" Nadzory 

Budowlane i Budownictwo DARIUSZ JAROS adres Kałduny, ul. Królowej Bony nr 8, 97-400 

Bełchatów, cena brutto 22 000,00 zł., na okres od dnia 17.01.2019 r. do dnia 30.09.2020r. 

- Umowa CRU-61/2019 zawarta 24 stycznia 2019 r. na „Obsługę geodezyjną Miasta 

Radomsko w zakresie wykonywania opracowań przeznaczonych do celów prawnych – 

podziały nieruchomości” z Wykonawcą Halina Jankiewicz GEO-BIZ, 97-500 Radomsko, ul. 

Ciepła 52, cena maksymalna brutto 79 225,00 zł., na okres od dnia 24.01.2019 r. do dnia 

31.01.2019 r. 

- Umowa CRU-62/2019 zawarta 25 stycznia 2019 r. na „Sukcesywną dostawę nowych 

materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów do siedziby 

Zamawiającego przy ul. Tysiąclecia 5 w Radomsku” z Wykonawcą Automatyka Biurowa Sp. 

z o. o. Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa, cena maksymalna brutto 128 

911,38 zł., na okres od dnia 25.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 

- Umowa CRU-63/2019 zawarta 25 stycznia 2019 r. na „Utrzymanie zieleni w ciągach 

komunikacyjnych dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Radomska oraz zieleni na 

działkach miejskich” z Wykonawcą ZIGGER Sp. z o. o. ul. Prosta 69, lok. 1A.01, 00-838 

Warszawa, adres do korespondencji ul. Kościuszki 7/13, 97-500 Radomsko, cena 

maksymalna brutto 426 704,08 zł., na okres od dnia 25.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 

- Umowa CRU-81/2019 zawarta 1 lutego 2019 r. na „Usługi codziennego sprzątania            

w wyznaczonych pasach dróg i na parkingach zarządzanych przez Prezydenta Miasta 

Radomska” z Wykonawcą Spółdzielnią Socjalną HIBISCUS, 97-500 Radomsko, ul. Kopiec 

19, cena maksymalna brutto 122 856,05 zł., na okres od dnia 01.02.2019 r. do dnia 

31.12.2019 r.  

- Umowa CRU-85/2019 zawarta 6 lutego 2019 r. na „Wykonywanie wycen nieruchomości”    

z Wykonawcą Krzysztof Kaczmarek, ul. Zamkowa 10A, 97-500 Radomsko, cena 

maksymalna brutto 47 096,70 zł., na okres od dnia 06.02.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.  

- Umowa CRU-88/2019 zawarta 7 lutego 2019 r. na „Utrzymanie dróg o nawierzchni twardej 

ulepszonej” z Wykonawcą "DROMOST" Sp. Jawna J. Łaska M. Łaska M. Łaska-Maćkowiak 

Lipie 12b, 97-500 Radomsko, cena maksymalna brutto 983 508,00 zł., na okres od dnia 

07.02.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 

- Umowa CRU-90/2019 zawarta 11 lutego 2019 r. na „Utrzymanie dróg o nawierzchni 

nieulepszonej” z Wykonawcą PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz ul. Ignacego Krasickiego 

107, 97-500 Radomsko, cena maksymalna brutto 314 674,25 zł., na okres od dnia 

11.02.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 

- Umowa CRU-92/2019 zawarta 12 lutego 2019 r. na „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta 

Radomska w zachodniej części miasta - Część II zamówienia” z Wykonawcą EKO-DRZEW 

Ireneusz Bilicz ul. Jagiellońska 21 m.31, 97-500 Radomsko, cena maksymalna brutto 282 
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895,27 zł., na okres od dnia 12.02.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 

- Umowa CRU-171/2019 zawarta 25 marca 2019 roku na „Wykonanie pięciu dokumentacji 

projektowych na przebudowę ulic: Szarych Szeregów, Pana Tadeusza, Protazego, 

Gerwazego oraz Wojskiego w Radomsku” z Wykonawcą Dariusz Kucharczyk Biuro 

Projektowo-Inwestycyjne OMEGA, ul. Sucharskiego 353, cena brutto 113 160,00 zł.,         

z terminem realizacji od dnia 25.03.2019 roku do dnia 20.12.2019 roku. 

- Umowa CRU-179/2019 zawarta 27 marca 2019 roku na „Termomodernizacja budynku 

Publicznego Przedszkola Nr 2 przy ul. Targowej 7 w Radomsku” z Wykonawcą AMB 

Budownictwo Krzysztof Prokop z siedzibą Kozia Wieś 11, 29-105 Krasocin, cena brutto 884 

650,59 zł., z terminem realizacji od dnia 27.03.2019 roku do dnia 30.09.2019 roku. 

- Umowa CRU-220/2019 zawarta 11 kwietnia 2019 roku na „Przebudowa ul. Reymonta 

w Radomsku” z Wykonawcą DROG – BUD spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 

Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, cena brutto 5 355 135,26 zł.,              

z terminem realizacji od dnia 11.04.2019 roku do dnia 30.09.2019 roku. 

- Umowa CRU-239/2019 zawarta 16 kwietnia 2019 r. na „Przebudowę sieci kanalizacji 

deszczowej w pasie drogi ul. Sierakowskiego w Radomsku wzdłuż Skweru Jakuba 

Lechowskiego” z Wykonawcą Grzegorz Piwnik i Piotr Iskrzyński prowadzącymi działalność 

gospodarczą w formie spółki cywilnej FIBA s. c. z siedzibą Stobiecko Szlacheckie 158, 97-

561 Ładzice, cena brutto 132 918,71 zł., z terminem realizacji 2 miesięcy od dnia 

16.04.2019 r. 

- Umowa CRU-270/2019 zawarta 7 maja 2019 r. na „Park wypoczynkowo - rekreacyjny przy 

tężni w dzielnicy Wymysłówek w Radomsku” z Wykonawcą Grzegorz Piwnik i Piotr 

Iskrzyński prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej FIBA s. c.         

z siedzibą Stobiecko Szlacheckie 158, 97-561 Ładzice, cena brutto 312 972,92 zł.,            

z terminem realizacji od dnia 07.05.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. 

- Umowa CRU-277/2019 zawarta 9 maja 2019 r. na „Termomodernizację budynku Urzędu 

Miasta w Radomsku przy ul. Tysiąclecia 5 wraz z budową zewnętrznego dźwigu osobowego 

i przebudową strefy wyjścia ewakuacyjnego” z Wykonawcą Piotr Machalewski i Witold 

Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe „ WIKTOR” Sp. j. z siedzibą ul. 

Kolejowa 8, 97-500 Radomsko, cena brutto 3 960 911,68 zł., z terminem realizacji od dnia 

09.05.2019 r. do dnia 08.11.2019 r. 

- Umowa CRU-256/2019 zawarta 26 kwietnia 2019 r. na „Kompleksowe utrzymanie czystości 

w budynkach Urzędu Miasta Radomsko” z Wykonawcą INWEMER SERWIS Sp. z o. o.         

z siedzibą ul. Łąkowa 3/5K, 90-562 Łódź, cena brutto 125 430,48 zł., z terminem realizacji 

od dnia 01.05.2019 r. do dnia 30.04.2020 r. 

- Umowa CRU-320/2019 zawarta 23 maja 2019 r. na „ Wykonanie robót polegających na 

dostawie, montażu i uruchomieniu fabrycznie nowych dwustronnych tablic przystankowych 

LED oraz budowie instalacji elektrycznej zalicznikowej w ramach projektu pn.: „Wymiana 

taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych 
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systemów transportowych w Radomsku” z Wykonawcą R&G PLUS Sp. z o. o. z siedzibą ul. 

Traugutta 7, 39-300 Mielec, cena brutto 811 800,00 zł., z terminem realizacji 5 miesięcy 

od dnia 23.05.2019r. 

- Umowa CRU-371/2019 zawarta 7 czerwca 2019 r. na „Sprzedaż, dostarczenie i montaż 

wraz z uruchomieniem mobilnego, elektromechanicznego podnośnika kolumnowego do 

podnoszenia autobusów dwuosiowych” z Wykonawcą ELWICO SERWIS Spółka                   

z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Wincentego Kadłubka 

35, 02-496 Warszawa, cena brutto 79 950,00 zł., z terminem realizacji 12 tygodni od dnia 

07.06.2019r. 

- Umowa CRU-404/2019 zawarta 18 czerwca 2019 r. na „Utrzymanie i konserwacja urządzeń 

wodnych i melioracyjnych w roku 2019, w celu przeciwdziałania podtapianiu terenów 

Miasta Radomska" z Wykonawcą Usługi w Zakresie Budownictwa Mariusz Pisarek Wola 

Bałucka 48, 98-100 Łask, cena brutto 166 146,37 zł, z terminem realizacji od dnia 

zawarcia umowy do dnia 31.10.2019 roku, a w tym terminy realizacji poszczególnych 

etapów tj.: pierwszy etap od dnia zawarcia umowy do 02.08.2019 r., drugi etap od 

19.08.2019 r. do 31.10.2019r.  

- Umowa CRU-407/2019 zawarta 24 czerwca 2019 r. na „Rozbudowa ul. Spacerowej           

w Radomsku" z Wykonawcą DROG-BUD Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 

Częstochowa, cena brutto 8 162 767,49 zł, z terminem realizacji: do dnia 16.12.2019 r. 

- Umowa CRU-450/2019 zawarta 25 lipca 2019 r. na „Przebudowa budynku 

wielorodzinnego przy ul. Świętej Rozalii IB w Radomsku w zakresie instalacji 

centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej" z Wykonawcą Piotr Machalewski        

i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe" WIKTOR" Sp. j. ul. Kolejowa 

8, 97-500 Radomsko, cena brutto 234 999,36 zł, z terminem realizacji: 30 dni od dnia 

zawarcia umowy. 

- Umowa CRU-474/2019 zawarta 8 sierpnia 2019 r. na „Utrzymanie dróg o nawierzchni 

nieulepszonej na terenie Miasta Radomska w 2019 roku" z Wykonawcą PHU RAD-BUD 

Zimoch Włodzimierz ul. Krasickiego 107, 97-500 Radomsko, cena brutto 198 899,40 zł, 

z terminem realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019r. 

- Umowa CRU-495/2019 zawarta 14 sierpnia 2019 r. na „Utrzymanie dróg o nawierzchni 

twardej ulepszonej na terenie Miasta Radomska w 2019 roku" z Wykonawcą „Dromost" Sp. 

jawna J. Łaska, M. Łaska, M. Łaska-Maćkowiak, Lipie 12b, 97-500 Radomsko, cena brutto 

595 320,00 zł, z terminem realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019r. 

- Umowa CRU-499/2019 zawarta 19 sierpnia 2019 r. na „Opracowanie zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska"               

z Wykonawcą SoftGIS s.c. ul. Mulicka 6/14, 51-315 Wrocław cena brutto 138 744,00 zł,    

z terminem realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2021r. 

- Umowa CRU-480/2019 zawarta 12 sierpnia 2019 r., na „Przebudowa alejek w Parku 

Świętojańskim w Radomsku w ramach Rewaloryzacji Parku Świętojańskiego w Radomsku - 
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Etap II" z Wykonawcą Firma POZIOM Eugeniusz Mądry, ul. Stara Droga 90, 97500 

Radomsko, cena brutto 66 121,23 zł, z terminem realizacji: do dnia 31.10.2019 r. 

- Umowa CRU-595/2019 zawarta 24 września 2019 r. na „Budowę linii kablowej niskiego 

napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego, Radomsko ul. Architektów, ul. Cicha, ul. Parkowa’’   

z Wykonawcą ETEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Kluczewska 2, 

32-300 Olkusz zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000212135, 

cena brutto 129 595,97 zł., na okres: od dnia 24.09.2019 roku do dnia 15.11.2019 roku. 

- Umowa CRU-597/2019 zawarta 25 września 2019 r. na „Pumptrack – Kowalowiec”,           

z Wykonawcą BT Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Sytkowska 

43, 60 – 413 Poznań zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

00060575, cena brutto 198 030,00 zł., na okres: od zawarcia umowy do dnia 23.12.2019 

roku. 

- Umowa CRU-646/2019 zawarta 14 października 2019 r. na „Budowę tężni solankowej na 

„Wielorybku” - Osiedle Tysiąclecia pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. L. Czarnego wraz            

z niezbędną infrastrukturą – Etap I” z Wykonawcą Piotrem Iskrzyńskim prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą: DETAL Piotr Iskrzyński, ul. Ciepła 56, 97-500 

Radomsko cena brutto 329 517,00 zł., na okres: od dnia 14.10.2019 roku do dnia 

23.12.2019 roku. 

- Umowa CRU-648/2019 zawarta 15 października 2019 r. na Odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu 

gminy Miasta Radomska w okresie od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. z Wykonawcą 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedziba w Radomsku ul. Stara 

Droga 85, 97-500 Radomsko, cena brutto 6 889 860,00 zł., na okres: od dnia 01.01.2020 

roku do dnia 31.12.2021roku. 

- Umowa CRU-660/2019 zawarta 23 października 2019 r. na „Budowę systemu kanalizacji 

deszczowej składającego się z odcinka rowu ziemnego otwartego umocnionego 

betonowymi płytami ażurowymi i dwóch odcinków kanału deszczowego grawitacyjnego 

oraz przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV w celu usunięcia kolizji        

z kanałem deszczowym, pomiędzy ulicami: Kukuczki i Jana Bytnara w Radomsku”             

z Wykonawcą Wojciech Urbaniak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą EQM 

Wojciech Urbaniak z siedzibą ul. gen. Andersa 6/6, 98-200 Sieradz, cena brutto 218 

300,98 zł., na okres 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

- Umowa CRU-719/2019 zawarta 20 listopada 2019 r. na „Rozbudowę ul. Wymysłowskiej      

i ul. Chabrowej w Radomsku” z Wykonawcą Arkadiuszem Miką prowadzącym działalność 

pod Firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „ DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 

42-283 Boronów, cena brutto 544 456,56 zł., na okres od dnia 20.11.2019 r. do dnia 

23.12.2019 r. 
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- Umowa CRU-744/2019 zawarta 28 listopada 2019 r. na „Świadczenie usług w zakresie 

ubezpieczenia mienia odpowiedzialności cywilnej i pojazdów dla Miasta Radomsko oraz 

wybranych jednostek” z Wykonawcą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna 

Insurance Group Aleje Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa, cena brutto 556 645,63 zł., na 

okres od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2021 r. 

- Umowa CRU-758/2019 zawarta 03 grudnia 2019 r. na „Modernizację sali obrad w budynku 

Urzędu Miasta Radomska” z Wykonawcą TADOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko, cena brutto 381 625,83 zł., na okres od 

dnia 03.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 

- Umowa CRU-759/2019 zawarta 03 grudnia 2019 r. na „Przebudowę ul. Piłsudskiego         

w Radomsku” z Wykonawcą Grzegorzem Piwnikiem i Piotrem Iskrzyńskim prowadzącymi 

działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod Firmą „FIBA” z siedzibą Stobiecko 

Szlacheckie 158, 97-561 Ładzice, cena brutto 2 695 634,20 zł., na okres od dnia 

03.12.2019 r. do dnia 26.02.2021 r. 

- Umowa CRU-762/2019 zawarta 05 grudnia 2019 r. na „ Rozbudowę układu drogowego ul. 

Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej            

w Radomsku” z Konsorcjum Firm: Grzegorzem Piwnikiem i Piotrem Iskrzyńskim 

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod Firmą „FIBA”             

z siedzibą Stobiecko Szlacheckie 158, 97-561 Ładzice Liderem Konsorcjum i Arkadiuszem 

Miką prowadzącym działalność pod Firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” 

Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów Partnerem Konsorcjum, cena brutto 10 

934 867,32 zł., na okres od dnia 05.12.2019 r. do dnia 30.09.2021 r. 

- Umowa CRU-768/2019 zawarta 9 grudnia 2019 r. na „Zakup energii elektrycznej”             

z Wykonawcą TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, cena brutto 

z Gminą Miasto Radomsko: 972 141,83 zł. Zamawiający Miasto Radomsko przeprowadziło 

postępowanie i udzieliło zamówienia w imieniu swoim oraz na rzecz pozostałych placówek  

i instytucji podległych Gminie w sumie zawarto 25 umów na łączną kwotę 1 538 411,57 zł, 

z terminem realizacji na okres od dnia  01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

- Umowa CRU-778/2019 zawarta 11 grudnia  2019 r. na „Usługi sprzątania w pasach 

drogowych i na parkingach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Radomska, w tym 

utrzymania w czystości i mycia ławek ulicznych oraz usuwania i wywozu odpadów stałych   

i nieczystości zgromadzonych w koszach ulicznych, sprzątania przystanków MPK oraz 

okresowego mycia wiat przystankowych znajdujących się na terenie miasta Radomska”     

z Wykonawcą HIBISCUS Spółdzielnia Socjalna, 97-500 Radomsko, ul. Kopiec 17, cena 

brutto 229 999,92 zł, z terminem realizacji na okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 

31.12.2020 r. 

- Umowa CRU-843/2019 zawarta 30 grudnia 2019 r. na „Usługi agrotechniczne polegające 

na pielęgnacji zieleni i utrzymaniu czystości w parkach, skwerach, zieleocach oraz 

pielęgnacji zieleni w placówkach oświatowych na terenie Miasta Radomska” – w części 



 

 

66 

wschodniej Miasta z Wykonawcą EKO-DRZEW Ireneusz Bilicz, ul. Jagiellooska 21/31, 97-

500 Radomsko, cena brutto 220 468,13 zł, z terminem realizacji na okres od dnia 

01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

 

  
Oddanie ul. Spacerowej do użytkowania. 

 (grudzień 2019 r.). 
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4. Informacja o realizacji Strategii i programów rozwojowych 

 

 Strategia Rozwoju Miasta Radomsko 2020 została przyjęta Uchwałą nr L/444/14 

Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 10 marca 2014 r. Strategia jest dokumentem kierunkowym, 

nakreślającym nadrzędne cele długoterminowe (strategiczne), priorytety rozwoju oraz kierunki 

działań władz miasta. Planem wykonawczym Strategii jest przyjęty Uchwałą nr XXVI/162/16 

Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 16 maja 2016 r. Plan Rozwoju Lokalnego (zmieniony 

Uchwałą nr XLVII/378/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.), a w zakresie rozwiązań sektorowych Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej i Lokalny Program Rewitalizacji (Uchwała nr XLIII/331/17 z 27 

września 2017 r.) oraz Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 

Radomsko w latach 2018 – 2023 (Uchwała nr XLIV/345/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 

19 października 2017 r.)  

 Strategia nie wskazuje konkretnych działań i zadań do realizacji, wskazuje kierunek, 

wizję rozwoju, do którego zmierza miasto. Konkretne formy działań, wraz ze wskazaniem 

źródła ich finansowania, ujęte są w planach i programach wykonawczych. Ogólność Strategii 

okazała się jej zaletą. Trafne planowanie przyszłości jest możliwe tylko w przypadku 

stabilności, a w związku z tym przewidywalności zjawisk wpływających z wewnątrz i zewnątrz 

na sytuację bytową mieszkańców. Taka stabilizacja nigdy w naszej rzeczywistości nie miała 

miejsca. Miasto, jako jednostka samorządowa z określonymi ustawowo kompetencjami, nigdy 

też nie miało wystarczających narzędzi i środków, by samodzielnie kształtować swój rozwój. 

Bez względu na zapisy w Strategii Rozwoju Miasta realia narzucały prowadzenie polityki 

dostosowawczej, określanej co roku w uchwale budżetowej. Polityki dostosowawczej do 

zmieniającej się polityki Unii Europejskiej, tak by nie zmarnować szansy wykorzystania 

środków pomocowych, dostępnych w obszarach wskazanych porozumieniem Polski z UE, 

w zaakceptowanych przez UE krajowych i regionalnych programach rozwojowych. Polityki 

dostosowania do zmiennej polityki rządowej; tu przypomnieć należy, że w 2018 r. samorządy 

miejskie za swój priorytet działań musiały przyjąć dostosowanie bazy edukacyjnej do nowych 

rozwiązań wprowadzonych przez MEN. Polityki dostosowania do zmian w polityce regionalnej, 

w tym wprowadzenia Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. I wreszcie, co jest najistotniejsze, 

polityki dostosowania się do zmian w oczekiwaniach i aspiracjach  mieszkańców. 

 Strategia wyznaczona była realiami pierwszej dekady XXI wieku. Opierała się na 

wnikliwej analizie zjawisk, które wówczas występowały. Próbowała być odpowiedzią na 

problemy wówczas  dotykające Radomsko. Życie jednak wymusza zmiany; inne było Radomsko 

w 2015 roku, inne jest dziś. Każda ponownie sporządzona analiza wskaże nam inną niż w 2015 

roku hierarchię postrzegania problemów społecznych w oczach mieszkańców. Zawarta 

w Raporcie o stanie Miasta zaktualizowana diagnoza sytuacji społecznej i gospodarczej 

pokazuje to wyraźnie.  

 Najistotniejsze problemy społeczne Radomska, podobnie jak i zdecydowanej większości 
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miast Polski, wynikają ze zmian demograficznych. Nie dotyczy to tylko zmniejszania stanu 

ludności miasta; poważniejsze problemy rodzi proces starzenia się populacji. Dotyka nas 

problem migracji, zwłaszcza, że powoduje odpływ młodych, zdolnych i dobrze wykształconych, 

osób. O ile jeszcze w 2015 r. problemem był brak pracy równoważącej popyt zasobów 

pracowniczych, tak obecnie istotną barierą rozwojową staje się brak pracowników przy 

rosnącym popycie na ich pracę. Rozwój lokalnego przemysłu, tworzący nowe miejsca pracy, 

jest i zawsze będzie zjawiskiem dla miasta pozytywnym. Ale jeśli rozwój ten, z braku lokalnych 

zasobów, opiera się na migracji pracowników z zewnątrz, to na efekty pozytywne nakładają się 

zjawiska negatywne, widoczne chociażby w przeciążeniu naszego układu komunikacyjnego.  

 Dostępność pracy, wynikający z tego wzrost dochodów mieszkańców, wpływa na zmiany 

oczekiwań w zakresie jakości życia w mieście. Dotyczy to zwłaszcza dwóch sfer oczekiwań: 

poprawy warunków zdrowotnych i środowiskowych oraz poprawy jakości edukacji i wychowania 

dzieci.  

 Pozytywnym zjawiskiem w zmianie świadomości mieszkańców jest wzrost uczestnictwa 

w wydarzeniach kulturalnych. Kultura lokalna jest fundamentem obywatelskości 

w samorządach. Buduje solidarność społeczną, uczy empatii, ugruntowuje tożsamość, budząc 

zdrowy rodzaj dumy z osiągnięć wspólnoty. Udane, w naszym mieście, obchody 100 rocznicy 

Odzyskania Niepodległości,  uwypukliły wartość tych przemian świadomościowych. 

 Strategia Rozwoju Miasta i wynikające z niej programy i plany realizowane były 

w ramach określonych Wieloletnią Prognozą Finansową i corocznymi uchwałami budżetowymi. 

Realizacja Strategii, zgodnie z jej zapisami, nie czyniła z Prezydenta Miasta wyłącznego 

wykonawcy, w wielu kierunkach działań rola organu samorządowego ograniczała się do 

inspirowania i wspierania inicjatyw realizowanych przez inne podmioty.  

 W sprawozdaniu przedstawione zostaną działania podejmowane w 2019 r., wpisujące się 

w priorytety i kierunki działań Strategii. 

 

Wizja 

W 2020 Radomsko jest ośrodkiem rozwoju branży meblarskiej i metalowej  

oraz atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji i zamieszkania dzięki wykorzystaniu przemysłowych 

tradycji regionu, potencjału innowacyjnego oraz położenia w centrum Polski. 

Misja 

Rozwój komunikacji i współpracy w celu budowania trwałej tożsamości Radomska  

jako ośrodka meblarsko-metalowego i kreowania jego wizerunku na zewnątrz. 

Cele strategiczne Cele operacyjne 

I. 

Rozwój innowacyjnej 

gospodarki lokalnej 

wykorzystującej tradycje 

historyczne 

I.1  Wzmocnienie roli branży meblarskiej i metalowej 

I.2  Współpraca przedsiębiorców w ramach branż kluczowych 

I.3  Rozwój pozostałych branż – wspieranie sektora MŚP i 

zatrudnienia młodych 

II. 
Tworzenie atrakcyjnych 

warunków do inwestowania 

II.1 Rozwój i promocja terenów inwestycyjnych miasta 

II.2 Tworzenie warunków do współpracy instytucji i organizacji 
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okołobiznesowych  

II.3 Kreowanie spójnego wizerunku miasta 

II.4 Rewitalizacja centrum i obszarów powiązanych 

III. 
Rozwój i modernizacja 

infrastruktury 

III.1 Rozwój systemu drogowego, infrastruktury okołodrogowej   

i komunalnej 

III.2 Poprawa bezpieczeństwa 

IV. 
Wspieranie rozwoju kultury, 

edukacji i rekreacji 

IV.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, 

edukacyjnej i rekreacyjnej 

IV.2 Prowadzenie działań edukacyjnych związanych                    

z kształceniem postaw proprzedsiębiorczych – edukacja 

formalna i pozaformalna 

IV.3 Wzmacnianie integracji kulturalnej miasta 

IV.4 Wykorzystanie walorów przyrodniczych miasta i okolic 
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Cel strategiczny I 

Rozwój innowacyjnej gospodarki lokalnej wykorzystującej tradycje historyczne 

Cel operacyjny 
Kierunki interwencji wskazane w  

Planie Rozwoju Lokalnego 
Realizatorzy Prowadzone działania 

I.1  Wzmocnienie roli 

branży meblarskiej i 

metalowej 

Inicjowanie współpracy biznesu z 

uczelniami wyższymi w zakresie 

transferu wiedzy 

Regionalna Izba Przemysłowo-

Handlowa, Cech Rzemieślniczy, 

inne podmioty samoorganizacji 

przedsiębiorców; wsparcie: Urząd 

Miasta, Centrum Nowoczesnych 

Inwestycji 

- III Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości, kwiecień 2019 r. 

- Studia podyplomowe Społecznej Akademii Nauk w Radomsku.  

Realizacja projektu „Radomsko 

mebluje” 

„Radomsko Mebluje” jest partnerskim projektem, wynikającym           

z porozumienia zawartego 19 marca 2014 r. pomiędzy Prezydentem 

Miasta Radomska, Starszym Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców   

w Radomsku oraz Prezesem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej. 

W ramach projektu w dniach 14 – 15 marca 2019 r., na terenie 

Międzynarodowych Targów Poznańskich, w czasie targów Meble Polska 

2019. jedenastu producentów mebli regionu radomszczańskiego na 

liczącym 530 m² stoisku zaprezentowało swoje najnowsze kolekcje.   

W ramach „Radomsko Mebluje” prowadzona była strona internetowa, 

promocja mebli radomszczańskich w mediach ogólnopolskich               

i regionalnych.  Dystrybucja katalogu „Radomsko Mebluje” podczas 

targów „imm cologne” w Kolonii. Prezentacja projektu                         

i zainteresowanych rynkiem chińskim firm meblarskich z grupy 

Radomsko Mebluje podczas targów meblarskich w Chengdu.  

Promocja projektu wśród mieszkańców regionu łódzkiego podczas 

Święta Policji 2019 w Bełchatowie, przedstawienie oferty producentów 

grupy Radomsko Mebluje właścicielowi nowo powstającego  

„ Hotelu Golębiewski” w Pobierowie, prezentacja projektu „Radomsko 

Mebluje” w katalogu wydawanym prze Ogólnopolską Izbę  

Gospodarczą Producentów Mebli, organizacja spotkania dotyczącego 

technologii rozszerzonej rzeczywistości, organizacja spotkania             

z zakresu marketingu wystawienniczego "Jak zwyciężyć efektywność 

działań wystawienniczych na targach meblowych", organizacja 

warsztatu poświęconego redukcji kosztów w branży meblarskiej "Jak 
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zdroworozsądkowo zredukować koszty w branży meblarskiej - czego 

możemy nauczyć się od ikei", organizacja spotkania dotyczącego 

„Obowiązków przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska”, 

organizacja szkolenia pt. „Reklamacja, rękojmia i gwarancja przy 

sprzedaży”.  

Organizacja wydarzeń o charakterze 

gospodarczym wzmacniających role 

branż kluczowych – np. seminaria, 

kongresy, targi 

- Współorganizacja III Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości. 

-  Organizacja spotkania z zakresu marketingu wystawienniczego 

"Jak zwyciężyć efektywność działań wystawienniczych na targach 

meblowych". 

- Współorganizacja i udział w targach Meble Polskie.  

- Organizacja warsztatu poświęconego redukcji kosztów w branży 

meblarskiej "Jak zdroworozsądkowo zredukować koszty w branży 

meblarskiej - czego możemy nauczyć się od Ikei". 

- Przedstawienie oferty producentów grupy Radomsko Mebluje 

właścicielowi nowo powstającego „ Hotelu Gołębiewski”                

w Pobierowie. Prezentacja projektu „Radomsko Mebluje”              

w katalogu wydawanym przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą 

Producentów Mebli. 

- Udział w Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Poznaniu, na 

którym prezydent miasta reprezentował miasto Radomsko.  

I.2. Współpraca 

przedsiębiorców w ramach 

branż kluczowych 

 

Inicjowanie współpracy 

przedsiębiorców w zakresie 

innowacyjnych projektów rozwoju 

produktów, usług i organizacji 

przedsiębiorstw 

Urząd Miasta Działanie Rady Gospodarczej - organu doradczego działającego przy 

Prezydencie Miasta Radomska. Rada Gospodarcza, powołana w marcu 

2019 roku, ma na celu poprawę komunikacji między władzami 

samorządowymi i miejskimi przedsiębiorcami w celu wypracowywania 

rozwiązań stymulujących gospodarczy wzrost i innowacyjność miasta. 

I.3. Rozwój pozostałych 

branż – wspieranie sektora 

MSP i zatrudnienia osób 

młodych 

Badania, studia, ekspertyzy i inne 

opracowania (np. badania mobilności 

kapitału ludzkiego, interakcje 

pomiędzy instytucjami i podmiotami 

gospodarczymi) wspierające rozwój 

Centrum Nowoczesnych 

Inwestycji, RIPH, wsparcie Urząd 

Miasta 

- Prowadzenie przez Centrum Nowoczesnych Inwestycji cyklu co 

miesięcznych spotkań inspiracyjnych i szkoleniowych. 

- Popularyzacja Startera i spotkań CNI w radomszczańskich szkołach 

średnich. 
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gospodarczy 

Stworzenie inkubatora lub aceleratora 

przedsiębiorczości  i startupów 

Starter Radomsko przy ulicy Narutowicza 59,  

przedsiębiorcy i osoby chcące założyć działalność gospodarczą mogą 

uzyskać fachową pomoc, w zakresie: 

- doradztwa i pomocy w zakładaniu własnej firmy, w tym wyboru 

formy prawnej, formy opodatkowania, a także pomoc                  

w wypełnianiu wniosku założenia działalności gospodarczej,  

- doradztwo sposobu finansowania firm, zarówno finansowania 

bankowego, jak i ze środków poza bankowych,  

- pomoc w znalezieniu pracowników,  

- analiza możliwości rozwoju działalności gospodarczej, analiza 

słabych stron przedsięwzięcia, zarówno już działającego, jak i fazie 

projektu, 

- wynajmu lokalu na działalność gospodarczą. 

Organizacja Radomszczańskiego 

Konkursu Przedsiębiorczości 

III edycja Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości, podczas 

którego przewodnimi tematami będą: gospodarka przestrzenna dziś     

i jutro, kobiety w biznesie i nowoczesne usługi dla biznesu, m.in. 

zagadnienia  dotyczące rynku pracy cyberbezpieczeństwa,  

inwestowania,  prowadzenia i dziedziczenia firm. 

 

Cel strategiczny II 

Tworzenie atrakcyjnych warunków do inwestowania 

Cel operacyjny 
Kierunki interwencji wskazane w  

Planie Rozwoju Lokalnego 
Realizatorzy Prowadzone działania 

II.1. Rozwój i promocja 

terenów inwestycyjnych  

miasta 

Promocja miejskiej oferty 

inwestycyjnej – publikacje, media 

Urząd Miasta, ŁSSE, 

przedsiębiorstwa inwestujące na 

obszarze SSE 

- Dokonano aktualizacji oferty terenów inwestycyjnych miasta 

Radomska. 

- Prowadzono stałą i intensywną współpracę z Łódzką Specjalną 

Strefą Ekonomiczna , Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Financial 

Times FDi, Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową, Cechem 

Rzemieślników i Przedsiębiorców. 

- Kontynuowano współpracę z branżowymi mediami oraz aktywnie 

Udział w targach, misjach i 

wydarzeniach gospodarczych 

Budowa zbiornika retencyjnego w 

rejonie ul. Sucharskiego, oraz 

odwodnienia drogi dla obsługi terenów 
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inwestycyjnych działano na www.facebook/strefa.radomsko 

- Współpracowano z inwestorami działającymi w strefie 

inwestycyjnej – spotkania, wspólne działania z gestorami mediów. 

- Przedłużono promocję terenów inwestycyjnych i miasta na portalu 

www.terenyinwestycyjne.info oraz kontynuowano reklamę w Polish 

Buziness Magazine. 

- Powołano Radę Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Radomska    

i wyznaczono zadania pracy na 2019 rok. 

- Kontynuowano oraz zwiększono współpracę z podmiotami 

pozyskującymi inwestorów na rynku Polskim. 

- Współorganizacja III Radomszczańskiego Forum 

Przedsiębiorczości. 

- Stworzenie portalu biznes.radomsko.pl - skierowany do 

przedsiębiorców i inwestorów.  

- Wsparcie finansowe organizacji I-ego Ogólnopolskiego Biegu Po 

Strefie. 

- Prowadzono stałą i intensywną współpracę z Łódzką Specjalną 

Strefą Ekonomiczną , Polską Agencją Inwestycji i Handlu, 

Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową, Cechem Rzemieślników    

i Przedsiębiorców. Przedłużono promocję terenów inwestycyjnych    

i miasta na portalu www.terenyinwestycyjne.info oraz 

kontynuowano reklamę w Polish Buziness Magazine. Udział           

w konferencjach i spotkaniach. 

Rozwój infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej obszaru specjalnej 

strefy ekonomicznej w rejonie 

Stobiecka Miejskiego oraz obszarów 

stanowiących własność miasta 

II.2.Tworzenie warunków  

do współpracy instytucji i 

organizacji 

okołobiznesowych 

Wdrożenie programu wsparcia dla 

przedsiębiorców – pomoc publiczna 

 22 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie komisji rozwoju. 

Radni miasta Radomska zaopiniowali "Miejski Program Wspierania 

Przedsiębiorczości". To dokument porządkujący i systematyzujący 

działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości na terenie 

miasta w latach 2020-2023. Zasadniczą część programu stanowi 

31 działań, które podporządkowane są dwóm celom: rozwojowi 

gospodarki na terenie miasta dla podnoszenia standardów życia 

mieszkańców i budowie wizerunku miasta o sprzyjającym klimacie 

gospodarczym oraz szanującego i rozwijającego tradycję 

Stworzenie platformy współpracy z 

organizacjami i instytucjami otoczenia 

biznesu – wymiana informacji, dobrych 

praktyk 

Kreowanie inicjatyw podmiotów i 

instytucji mających na celu 

zwiększenie poziomu interakcji 

http://www.terenyinwestycyjne.info/
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pozwalających na rozwój innowacji i 

B+R+I 

meblarską. Na kontrolę realizacji programu pozwolą mierzalne 

wskaźniki 

- Działalność Centrum Nowoczesnych Inwestycji. 

- Powołanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Radomska, 

stała współpraca z RIPH i Cechem Rzemiosł. 

- Działalność inkubatora przedsiębiorczości STARTER: co miesięczne 

bezpłatne warsztaty i szkolenia wspierające nowoczesną 

przedsiębiorczość. 

- Utworzenie strony internetowej STARTER Radomsko. 

Stworzenie nowej strony internetowej 

miasta dostosowanej do potrzeb 

wszystkich użytkowników 

II.3. Kreowanie spójnego 

wizerunku miasta 

Rozwój współpracy międzynarodowej i 

partnerskiej miasta Radomska 

 - Modernizacja i utrzymanie spójnego wizerunku tablic 

informacyjnych na skwerach na terenie miasta, 

- informowanie o działalności Startera Radomsko (szkolenia, 

warsztaty), 

- przygotowanie ogłoszeń i materiałów do programu „Z życia 

samorządu” o rozwoju podstrefy radomszczańskiej,  

- promocja miasta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

(emisja obligacji komunalnych),  

- informowanie o działaniach prowadzonych w ramach projektu 

„Radomsko Mebluje” oraz udziale grupy w targach MEBLE POLSKA 

2019 w Poznaniu, 

- rozwój współpracy międzynarodowej i partnerskiej miasta 

Radomska, w tym: kontynuacja współpracy z izraelskim miastem 

Kiryat Bialik (wymiana młodzieży oraz nauczycieli), kontynuacja 

współpracy z ukraińskim Wozniesieńskiem dotyczącej wymiany 

młodzieży, realizacja projektu pn. Letnia Szkoła Filmowa              

w Radomsku dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury. 

II.4. Rewitalizacja centrum 

miasta i obszarów 

powiązanych 

Przygotowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na 

terenie miasta Radomsko 

 - Uchwała Rady Miejskiej w Radomsku Nr XI/127/19 z dnia 29 

października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska 

w rejonie ul. Sucharskiego, do północno-zachodniej granicy miasta 

(Dz. U. Woj. Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2019 r., poz. 6461) - 

rozszerzający tereny inwestycyjne pod funkcje przemysłowe na terenie 
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Radomska. 

- Uchwała Nr XI/128/19 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 

października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska         

w rejonie Placu 3-go Maja, ul. Narutowicza, Joselewicza, Fabianiego, 

Brzeźnickiej i Reymonta (Dz. U. Woj. Łódzkiego z dnia 12 grudnia 2019 

r., poz. 6824) - dla terenu centrum miasta Radomska. 

 

W 2019 roku została podjęta Uchwała XI/129/19 z dnia 29 

października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

miasta Radomska w rejonie ulic: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, 

Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP, który będzie stanowił 

kontynuację działań w kierunku uporządkowania zagospodarowania 

przestrzennego centrum miasta. 

Ponadto trwają prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska, planuje się 

zakończenie procedury na koniec roku 2021. Procedura jest na etapie 

projektowania wstępnej wersji Studium przez Wykonawcę, t.j. firmę 

SoftGis z siedzibą we Wrocławiu. 

Realizacja zadań zawartych w 

Lokalnym Programie Rewitalizacji 

Miasta Radomska do 2023 roku 

 W ramach LPR realizacja przedsięwzięć wymienionych w programie 

bezpośrednio finansowanych z budżetu miasta, realizowanych przez 

MOPS, przez jednostki kultury, przez przedsiębiorstwa komunalne: 

tabela 35. Informacja o realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.  
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Cel strategiczny III 

Rozwój i modernizacja infrastruktury 

Cel operacyjny 
Kierunki interwencji wskazane w  

Planie Rozwoju Lokalnego 
Realizatorzy Prowadzone działania 

III.1. Rozwój systemu 

drogowego, infrastruktury 

okołodrogowej  

i komunalnej 

Infrastruktura komunalna 

 

 

Rozbudowa linii do mechanicznego 

przetwarzania odpadów  - linia do 

produkcji paliwa alternatywnego.    

Projekt modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

realizowany przez PGK Radomsko, prowadzona jest etapowo 

rekultywacja likwidowanego składowiska; prowadzona jest budowa 

kompostowni odpadów biodegradowalnych.  Rozbudowa infrastruktury punktu 

selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych 

Budowa II I III podkwatery 

składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne I obojętne 

Rekultywacja istniejącego składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne 

Modernizacja Zakładu Ciepłowniczego 

(kotły) 

Oddano do użytku nowy kocioł WR-10 nr 5 w Zakładzie Ciepłowniczym 

przy ul. Wyszyńskiego (rok 2018). 

Modernizacja istniejących sieci 

ciepłowniczych na terenie miasta 

Radomska 

Realizowane przez PGK w ramach zadań przedsiębiorstwa wspieranych 

środkami WFOŚiGW w Łodzi. 

Modernizacja sieci cieplnej: 5 szt. - 225 mb, Budowa nowej sieci 

cieplnej i przyłączy: 7 szt. - 296 mb sieci . 

 

Budowa nowych odcinków sieci 

ciepłowniczych na terenie miasta 

Radomska 

Modernizacja linii osadowej 

oczyszczalni ścieków w Radomsku 

Modernizacja istniejących bloków 

technologicznych pod kątem 

zmniejszenia zużycia energii 

elektrycznej 

Podpisanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. 

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku” w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 

„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” z dn. 15.03.2018 r. Termomodernizacja budynków na 
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terenie Oczyszczalni ścieków Zmiany zawarte w treści aneksu dotyczyły przede wszystkim 

zwiększenia kwoty dotacji netto z wysokości 6.622.358,60 zł do kwoty 

8.782.036,10 zł oraz zaktualizowania kwot realizowanych zadań 

wchodzących w skład projektu. 

W 2019 roku w ramach budowy, rozbudowy i modernizacji istniejącej 

infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej zrealizowaliśmy 

wymienione poniżej zadania inwestycyjne: 

budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Bronisława Predera oraz Danuty 

Siedzikówny w dzielnicy Bartodzieje, budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w ul. Wypoczynkowej, budowa przepompowni ścieków w ul. 

Przybyszewskiego. W związku z realizacją Projektu POIiŚ (przez firmę 

zewnętrzną) wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w następujących 

ulicach: ul. Krakowska, Kombatancka, Bohomolca, Kościelna, 

Spacerowa, Wypoczynkowa, Wymysłowska, Piłsudskiego. Poza tym 

wykonano następujące zadania inwestycyjne: przebudowa sieci 

wodociągowej w ul. Leszka Czarnego w Radomsku, budowa zestawu do 

podnoszenia ciśnienia wody w ul. Geodetów na terenie Strefy 

Przemysłowej, wymiana rurociągu wodociągowego w ul. Kilińskiego, 

budowa studni pomiarowej na sieci wodociągowej (do poboru wody)   

w ul. Makuszyńskiego, wymiana przyłączy wodociągowych do granic 

działek w ul. Plac 3-go Maja/Reymonta - kontynuacja zadania z 2018r., 

wymiana sieci wodociągowej w ul. Spacerowej na odcinku od ul. 

Piłsudskiego do ul. Szarych Szeregów wraz z przyłączami 

wodociągowymi do granic działek. Zlecono naprawę punktową 

uszkodzeń sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej: 

modernizacja - naprawa sieci kanalizacji sanitarnej z rur 

kamionkowych metodą bezwykopową.  

Budowa i rozbudowa sieci wodno-

kanalizacyjnej na terenie miasta 

Radomska zgodnie z WPRIMUWIK 

2015 r. 

Infrastruktura drogowa i okołodrogowa  

Budowa i modernizacja odcinków dróg 

lokalnych na terenie miasta 

W ramach budżetu na rok 2019 zrealizowano zadania drogowe: patrz 

tabela 33. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 r. 
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Wymiana taboru autobusów miejskich 

na pojazdy niskoemisyjne wraz z 

budową niezbędnej infrastruktury 

24 kwietnia 2018 r. podpisano umowę na dofinansowanie realizacji 

projektu pn. „Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy 

niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych   

w Radomsku”. Projekt został zrealizowany. Zakupiono 4 autobusy       

o napędzie hybrydowym, 4 z silnikiem spalinowym klasy EURO 6. 

Ponadto zamontowano 15 nowoczesnych i komfortowych wiat 

przystankowych zlokalizowanych w różnych częściach miasta (ul. Armii 

Krajowej, ul. Leszka Czarnego, ul. Piastowska, Plac 3 Maja, ul. 

Reymonta, ul. Krasickiego, ul. 11 Listopada, ul. Batorego), a także 17 

elektronicznych tablic informacji pasażerskiej. W miesiącach kwietniu 

oraz czerwcu 2019 roku do Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego Sp. z o.o. dostarczone zostały zakupione autobusy.  

Rozwój inteligentnych systemów 

transportowych (przystanki wraz z 

systemem komunikacji, system 

planowania podróży. itp.) 

Termomodernizacja budynku 

biurowego Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego sp. z o.o.  

w Radomsku 

Termomodernizacja  i remont hali 

napraw w zajezdni autobusowej 

Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego Sp.  z o.o.  

Utworzenie trasy rowerowej 

przebiegającej przez teren miasta 

Radomska w kierunku północ-południe 

i w nawiązaniu do przebiegu rzeki 

Radomki wraz z energooszczędnym 

oświetleniem trasy rowerowej 

Realizacja przygotowywana. 

Rozbudowa systemu tras i ścieżek 

rowerowych 

Dokończenie budowy obwodnicy Miasta Realizacja zależna od GDDKiA 

Mieszkalnictwo i ochrona powietrza  

Termomodernizacja, remonty i 

przebudowy budynków będących 

własnością Miasta oraz z udziałem we 

wspólnotach 

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze 

publicznym poprzez termomodernizacje budynku urzędu miasta oraz 

Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku. Cel ten został osiągnięty 

dzięki realizacji następujących celów szczegółowych: zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię, zmniejszenie kosztów związanych           

z ogrzewaniem budynku, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do 

Budowa dwóch nowych bloków 

czynszowych przy ul. Sadowej 
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Budowa nowego budynku z 

mieszkaniami socjalnymi przy ul. Św. 

Rozalii 1A 

powietrza, poprawa komfortu użytkowników budynku poprzez poprawę 

komfortu termicznego oraz zwiększenie wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii oraz rozwiązań proekologicznych, dzięki montażowi 

paneli fotowoltaicznych oraz wymianie oświetlenia na led.  

W związku z realizacją projektu pn.: "Przebudowa budynku 

wielorodzinnego przy ul. Świętej Rozalii 1B w Radomsku” w zakresie 

instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 

nastąpi poprawa jakości powietrza w wyniku modernizacji instalacji 

grzewczej i instalacji c.w.u. Projekt realizuje także następujące cele 

szczegółowe: poprawa jakości powietrza dzięki ograniczeniu niskiej 

emisji powierzchniowej i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych       

i pyłów w mieście, oszczędność energii, poprawa warunków/jakości 

życia mieszkańców regionu, zmniejszenie obciążenia budżetu miasta 

poprzez spadek kosztów związanych z eksploatacją budynku, 

zmniejszenie zapotrzebowania na energię z konwencjonalnych źródeł, 

zaoszczędzenie zasobów naturalnych, poprawa zdrowia i jakości życia 

mieszkańców miasta, dostosowanie się do norm prawnych 

obowiązujących w zakresie jakości powietrza i emisji zanieczyszczeń. 

Spółka TBS w ramach własnych zadań związanych z zaspokajaniem 

potrzeb mieszkaniowych kontynuowała budowę piątego budynku 

mieszkalnego w Radomsku przy ul. Sadowej, w wyniku której powstały 

32 mieszkania o łącznej powierzchni 1 652,62m2.   

Termomodernizacja budynku Urzędu 

Miasta 

„Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta: Urzędu 

Miasta oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku” – zadanie to 

zostało zrealizowane w 2019 roku. W ramach zadania zrealizowano 

m.in.: 

- docieplenie przegród zewnętrznych budynku 

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż fasad 

aluminiowych 

- wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

- wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian piwnic 

- wymianę instalacji c.o.; 
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- modernizację węzła c.o. z dostosowaniem pomieszczenia na węzeł 

c.o.  

Realizacja projektu „Poprawa jakości 

powietrza na terenie miasta 

Radomsko” 

W lipcu 2019 r. roku Prezydent Miasta przystąpił do porozumienia        

z WFOŚiGW w Łodzi w zakresie wsparcia przez samorząd realizacji 

Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Zgodnie z zawartym 

porozumieniem od drugiej połowy roku 2019 Wydział Ochrony 

Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Odpadami udziela mieszkańcom 

informacji i merytorycznego wsparcia przy wypełnianiu wniosków na 

wymianę źródeł ciepła oraz na termomodernizację domów 

jednorodzinnych. Począwszy od października 2019 r. wprowadzono dla 

mieszkańców miasta Radomska kolejne ułatwienie polegające  na 

możliwości złożenia wniosków w Urzędzie Miasta, gdzie są one           

w trybie ciągłym oceniane i przesyłane wraz z kartą oceny do 

WFOŚiGW w Łodzi, co skraca okres rozpatrywania, eliminuje błędy       

i ułatwia dostęp do tego programu. Dziennie udzielane jest kilkanaście 

informacji. Od X 2019 r. do chwili obecnej przyjęto i oceniono 

18 wniosków, które obejmowały wymianę źródła ciepła a część z nich 

także termomodernizację domów. 

W 2019 roku skontrolowano 17 szt. źródeł ciepła wymienionych          

w ramach obowiązującego do 2018 roku programu pn.: „Program 

Ograniczania Niskiej Emisji” realizowanego za pośrednictwem Urzędu 

Miasta Radomska z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Organizowano kilkakrotne  pokazy prawidłowego spalania węgla         

w kotłach w sposób, który ogranicza ilość emitowanych do atmosfery 

pyłów. Skierowane one były do mieszkańców, dla których brak jest 

alternatywy korzystania z innych systemów ogrzewania.  

Planowana jest kontynuacja wsparcia dla mieszkańców przez samorząd 

realizacji ogólnopolskiego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, 

który będzie obowiązywał do 2029 r. 

TBS jako administrator budynku przy ul. Reymonta 25a w ramach 

walki ze smogiem zasilił w paliwo gazowe 6 lokali. Została wykonana 
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instalacja c.o. i c.w.u.  

III.2.Poprawa 

bezpieczeństwa 

Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest wraz z ich właściwym 

unieszkodliwianiem 

 W 2019 r. Miasto Radomsko pozyskało dotację z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 

11 444,00 zł, na realizację zadania pn.: „Odbiór, transport i 

unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu miasta 

Radomska”. Powyższa dotacja została wykorzystana w całości. 

Realizację zadania Miasto zleciło wyłonionej w drodze postępowania 

ofertowego firmie „Revol” Sp. z o.o. spółka komandytowa z Łodzi.      

W dniu 15 października 2019 roku zakończono odbiór i utylizację 

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z 23 posesji z terenu 

miasta Radomska. Odebrano i unieszkodliwiono łącznie 41,609 Mg 

(ton) azbestu. Udział Miasta w finansowaniu zadania wyniósł 1 413,18 

zł, co stanowi 10,99% kosztu całkowitego zadania.  

Wsparcie Komendy Powiatowej Policji i 

Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w realizacji swoich 

zadań 

Zgodnie z porozumieniem zawartym z  Komendą Powiatową Policji 

dokonano wpłat na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem dla 

Komendy Powiatowej Policji w Radomsku na utrzymanie gotowości 

bojowej jednostek OSP do prowadzenia działań mających na celu 

ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską 

żywiołową lub innym miejscowym, zagrożeniem – w łącznej kwocie 

663 363,95 zł. 

Kwota łączna 555 437,65 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów 

związanych z 5 etatami dzielnicowych w Rewirze Dzielnicowych w KPP 

w Radomsku do 31.08.2019 r. oraz z 3 etatami dzielnicowych             

w Rewirze Dzielnicowych w KPP w Radomsku od 01.09.2019 r.  

Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Radomsku w postaci 

dofinansowania do zakupu samochodu wysokości 38 032,26 zł. 

Kwota 30 000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie zakupu 

samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej       

w Radomsku. 

Rozwój i modernizacja monitoringu 

miejskiego 

Rozbudowa i przebudowa monitoringu miejskiego: zakończono 

przebudowę punktów kamerowych  przez wymianę istniejących 

urządzeń - wybudowano punkty kamerowe – rozbudowano sieć 
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światłowodową– rozbudowano Stanowiska Obserwacyjne Miejskiego 

Centrum Bezpieczeństwa –zakończono rozbudowę Stanowiska 

Obserwacyjnego Komendy Powiatowej Policji w Radomsku 

 – 116 725,14 zł. 

Eliminacja zagrożeń środowiskowych i 

poprawa wizerunku rzeki Radomki – 

przebudowa koryta rzeki w granicach 

administracyjnych miasta Radomska i 

budowa/przebudowa zbiorników 

retencyjnych i polderów zalewowych 

Utrzymanie i wykonanie konserwacji urządzeń wodnych                       

i melioracyjnych na obiektach oraz usuwanie przetamowań z dna 

rowów. Przeprowadza się remonty, czyszczenie i konserwację 

kanalizacji deszczowych, separatorów. W prasie, na stronach 

internetowych Miasta zamieszczane są informacje dotyczące m.in. 

decyzji środowiskowych, obowiązkowe przeglądy stanu technicznego 

zbiorników retencyjnych. Mechaniczne przetwarzanie 

zmieszanych odpadów komunalnych 

biologiczne przetwarzanie frakcji 

ulegającej biodegradacji wydzielonej ze 

zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz innych odpadów ulegających 

biodegradacji 

Rekultywacja zbiorników wodnych 

zlokalizowanych w poszczególnych 

dzielnicach miasta Radomska, 

konserwacja rowów odprowadzających 

wody opadowe z terenów rolniczych 

oraz zabudowanych, celem 

przeciwdziałania podtopieniu 

Przebudowa koryta rowu 

melioracyjnego R-F w dzielnicy 

Bogwidzowy na odcinku o długości 1,3 

km (odcinek od ul. Górnickiego w 

kierunku obwodnicy) wraz z 

pozyskaniem gruntu w śladzie rowu 

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na 

terenach leżących w granicach 

Miasto obsługuje system gospodarowania odpadami na terenie Miasta 

Radomska - zadanie finansowane jest z opłat mieszkańców za odbiór 
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administracyjnych miasta Radomsko śmieci tj. ze środków z tzw. „opłaty śmieciowej” i  ze środków 

własnych Miasta. Miasto tradycyjnie organizowało akcję „Sprzątanie 

świata”, wykonano ulotki reklamowe/zakup gadżetów reklamowych 

związanych z gospodarką odpadami. Wydatkowano także środki 

związane z oczyszczaniem miasta, zakupem koszy ulicznych, 

poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem szaletu miejskiego, 

zakupem piasku do posypywania chodników w okresie zimy, na usługi 

oczyszczania terenów miejskich, zbiórką padłych zwierząt, 

sprzątaniem przystanków komunikacji miejskiej. 

Przeprowadzono likwidację 8 dzikich wysypisk – koszt 1 006,36 zł. 
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Cel strategiczny IV 

Wspieranie rozwoju kultury, edukacji i rekreacji 

Cel operacyjny 
Kierunki interwencji wskazane w  

Planie Rozwoju Lokalnego 
Realizatorzy Prowadzone działania 

IV.1. Rozbudowa 

i modernizacja 

infrastruktury kulturalnej, 

edukacyjnej  

i rekreacyjnej 

Budowa, rozbudowa, modernizacja 

oraz doposażenie miejsc rekreacyjno- 

sportowych 

 

- Oddanie do użytku zrewaloryzowanego Parku Świętojańskiego      

w Radomsku - Etap II – 4 989 084,27 zł  

- W ramach własnych zadań statutowych MOSiR dostosował Stadion 

Miejski w Radomsku przy ul. Brzeźnickiej 26 do wymogów 

licencyjnych PZPN – koszt 112 304,04 zł, w tym: dostawa i montaż 

5-rzędowej, 152-miejscowej trybuny z tworzywowymi siedziskami; 

dostawa i montaż ogrodzenia trybun; demontaż siedzisk oraz 

zadaszenia, dostawa i montaż ogrodzenia trybun, wykonanie placu 

buforowego, wykonanie ogrodzenia strefy buforowej na Stadionie 

Miejskim w Radomsku przy ul. Brzeźnickiej 26; wiaty stadionowe; 

dostawa i montaż 6m piłkochwytów na Stadionie Miejskim; 

ogrodzenie oddzielające obszar pola gry na boisku przy ul. 

Kościuszki 3; termomodernizacja zaplecza budynku kortów 

tenisowych w Radomsku przy ul. Leszka Czarnego 22. 

- Zakończenie i oddanie do użytku zrewitalizowanego skweru przy 

ul. Sierakowskiego i ul. Reymonta w Radomsku. 

Realizacja obiektów w ramach wskazań budżetu obywatelskiego,        

w tym: 

- Oddanie Skweru na Miłaczkach do użytku  

- Inteligentne eko-ławki na terenie miasta Radomska 

- Oświetlenie boiska treningowego – ul. Brzeźnicka, ul. Sadowa 

- Budowa tężni solankowej na „Wielorybku” – projekt zrealizowany  

- Pumptrack Kowalowiec – miasteczko ruchu drogowego  

- Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy tężni  

Termomodernizacja ZSG Nr 4 wraz z 

budową windy 

"Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 10 przy ul. Armii Krajowej 13 

w Radomsku” – zadanie zrealizowane. 

Termomodernizacja ZSG Nr 4 wraz z budową windy,  Termomodernizacja PSP nr 3 i PSP nr 5 
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Rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 

10 wraz z elementami 

termomodernizacji w zakresie elewacji 

i dachu  oraz przebudową drogi i 

miejsc parkingowych 

Termomodernizacja PSP nr 3 i PSP nr 5, Budowa kompleksu boisk przy 

ZSG Nr 2 – zadania zrealizowane.  

Budowa kompleksu boisk przy ZSG Nr 

2 

Budowa Kompleksu Obiektów 

Sportowo-Rekreacyjnych  

przy ul. Św. Jadwigi Królowej w 

Radomsku” 

Zadanie jest w trakcie realizacji zgodnie z umową CRU-725/2018        

z dnia 11.10.2018r. Wykonawca realizujący zadanie w formule 

„zaprojektuj – wybuduj”, opracował dokumentację techniczną na 

podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, koncepcji 

architektonicznej zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz decyzji    

o lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie której 

realizowane są roboty budowlane.  

Przebudowa i modernizacja budynku 

biblioteki z rozbudową o salę 

audytoryjną wraz z zapleczem i z 

budową windy zewnętrznej wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania dachu- -

*projekt ujęty także w LPR Miasta 

Radomska do 2023 roku 

W przygotowaniu. 

MDK – projekt nowej przestrzeni dla 

kultury (zagospodarowanie piwnic)  

*projekt ujęty także w LPR Miasta 

Radomska do 2023 roku 

W 2019 roku Miejski Dom Kultury w Radomsku kontynuował projekt 

„Światło na kulturę”, w ramach którego dokonano zakupu 6 szt. Kulis 

na scenę w Sali widowiskowej za kwote 7 380,00 zł brutto, oraz 

dokonano przebudowy kasy z szatnią w holu MDK za kwotę 299 838,15 

zł brutto. Wykonano też okablowanie strukturalne wraz z serwerownią 

za kwotę 80 378,04 zł brutto. Ponadto w celu unowocześnienia            

i poprawy wyglądu, bezpieczeństwa wykonano modernizację 

monitoringu, malowanie pomieszczeń poręczy i bieżące wymiany 

czujek i akumulatorów do centrali PPOŻ.    

Utworzenie i wyposażenie Punktu 

Informacji Turystyczno-Kulturalnej 

Przygotowane do realizacji. 
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Renowacja budynku Muzeum 

Regionalnego. 

Zadanie oczekuje na możliwości pozyskania finansowania 

zewnętrznego.  

Przebudowa pomieszczeń Urzędu 

Stanu Cywilnego 

Zadanie wykonane w roku 2017. 

Zakup wyposażenia dla instytucji 

kultury pozwalający na rozwój oferty i 

nadanie nowych funkcji 

W 2019 roku Miejski Dom Kultury w Radomsku kontynuował projekt 

„Światło na kulturę”, w ramach którego dokonano zakupu 6 szt. kulis 

na scenę w Sali widowiskowej za kwotę 7 380,00 zł brutto, oraz 

dokonano przebudowy kasy z szatnią w holu MDK za kwotę 299 838,15 

zł brutto. Ponadto w celu unowocześnienia i poprawy wyglądu, 

bezpieczeństwa wykonano modernizację monitoringu, malowanie 

pomieszczeń, poręczy i bieżące wymiany czujek i akumulatorów do 

centrali PPOŻ. 

Stworzenie nowoczesnych ekspozycji 

stałych, zakup sprzętu i wyposażenie 

dla instytucji zabytkowych 

Rozbudowa i stworzenie pracowni 

komputerowych w Zespołach Szkolno-

Gimnazjalnych oraz wymiana instalacji 

elektrycznej w wybranych zespołach. 

Zadanie wykonane w roku 2017. 

IV.2. Prowadzenie działań 

edukacyjnych związanych  

z kształceniem postaw 

przedsiębiorczych 

Realizacja projektów Otwarty na 

biznes, Enter to entrepreneurship – 

kształtowanie postaw i umiejętności 

przedsiębiorczych 

 - Rozwój projektu Starter Radomsko – inkubator przedsiębiorczości. 

- Stała aktualizacja strony www.radomsko.pl oraz facebooka projektu 

Starter Radomsko. 

- Organizacja Szkoleń i Spotkań – dla mieszkańców Radomska, 

uczniów szkół średnich, przedsiębiorców. 

- Prowadzenie i obsługa inkubatora przedsiębiorczości (obsługa 

podmiotów inkubatora oraz oferowanych usług).  

- Współorganizacja III-go Radomszczańskiego Forum 

Przedsiębiorczości i udział w nim. 

- Organizacja śniadań biznesowych i spotkań biznesowych. 

- Rozwój usług inkubatora poprzez uruchomienie stałej obsługi firm 

oraz usług doradczych w zakładaniu i prowadzeniu firmy. 

- Wprowadzenie działania „Wolny Piątek w Starterze” – bezpłatna 

przestrzeń do pracy w każdy piątek.  

IV.3. Wzmacnianie integracji 

kulturalnej miasta 

Współfinansowanie przedsięwzięć z 

zakresu kultury 

 Miejski Dom Kultury w Radomsku poprzez szerokie spektrum działań, 

różnorodne formy edukacji kulturalnej, teatr, kino i koncerty, prowadził 

http://www.radomsko.pl/
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w 2019 roku szeroką działalność, służącą wzmocnieniu integracji 

kulturalnej miasta o wymiarze lokalnym i ponadlokalnym, za 

pośrednictwem realizacji licznych projektów i przedsięwzięć. MDK 

tworzył warunki do wzmacniania integracji kulturalnej miasta, 

tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym, realizował 

działania upowszechniające dorobek kultury i zwiększające obecność 

kultury w życiu społecznym miasta. Działalność MDK realizowana była 

w partnerstwie z licznymi podmiotami państwowymi, organizacjami 

non-profit, szkołami, wyższymi uczelniami, instytucjami kulturalnymi, 

urzędami, a także indywidualnymi osobami. Partnerami byli m.in.: Sieć 

Kin Studyjnych i Lokalnych, Filmoteka Narodowa, Teatr im. S. Jaracza 

w Łodzi, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Łódzki Dom Kultury  

w Łodzi, Miasto Radomsko, Fundacja Inicjatyw Kulturalnych               

w Radomsku, Komenda Hufca ZHP w Radomsku.  

Organizacja „Różewicz Open Festiwal” Różewicz Open Festiwal 2019 zorganizowany został przez MDK           

w dniach 9-14 października. W programie były m.in.: „Kobiece kadry” 

– wernisaż wystawy fotografii teatralnej Mirosława Kercza; spektakl 

Teatru Dramatycznego w Warszawie i Teatru Malabar Hotel , reż. 

Magdalena Miklasz - „Ferdydurke”; „Jak powstaje książka” – warsztaty 

czytelnicze dla dzieci; projekcja filmu w reż. Stanisława Różewicza - 

„Nocny gość”; monodram Lidii Danylczuk aktorki „Teatru w koszyku”    

z Ukrainy - „Stara kobieta wysiaduje”; „XI Ogólnopolski Konkurs 

Poetycki im. Janusza Różewicza”; monodram aktora i poety Bogusława 

Kierca - „Powroty do Odejścia Głodomora”; czytanie performatywne 

Sceny Poezji MDK w Radomsku w reż. Małgorzaty Wesołowskiej - 

„gdzie ja jestem”; spektakl Teatru Polskiego w Warszawie - 

„Deprawator”; wystawa zdjęć ze spektakli - adaptacji dzieł 

Gombrowicza – wystawionych przez Teatr im S. Jaracza w Łodzi 

"Sztuczność wrodzona"; wystawa plastyczna Teresy Kępowicz; 

warsztaty teatralne, poetyckie, warsztaty metodyczne dla nauczycieli, 

prezentacje filmowe, panele dyskusje z udziałem m.in. Joanny 

Lisiewicz, Magdaleny Miklasz, Jarosława Bielskiego. 

https://kutno.naszemiasto.pl/tag/wernisaz-wystawy.html
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Organizacja rodzinnych pikników 

wakacyjnych wraz z zakupem 

wyposażenia 

Współfinansowane z budżetu miasta, realizowane przez miejskie 

jednostki kulturalne oraz przez MOSiR akcje zawierają w programie 

pikniki rodzinne. 

Współfinansowanie przedsięwzięć z 

zakresu sportu i rekreacji 

W 2019 r. MOSiR oprócz udostępnienia nieodpłatnego swoich obiektów 

na zajęcia sportowe klubom, organizacjom pozarządowym, seniorom, 

młodzieży szkolnej itp., był współorganizatorem następujących imprez: 

- „Sprawny jak przedszkolak”, 

- Spartakiada przedszkolaka, 

- Ligi sportów zespołowych- siatkówka, piłka nożna, 

- Rozgrywki i turnieje „Orlikowe”, 

- Międzyszkolna Liga Scrabble – treningi i turnieje, 

- Klub Gier Logicznych, 

- Rodzinne Rajdy Rowerowe, 

- Amatorska Liga Tenisa Stołowego, 

- „Otyliada” nocny maraton pływacki, 

- Szachowe Grand Prix Radomska – cykl turniejów, 

- „Zima w mieście”, 

- „Lato w mieście”, 

- „Dzień sportu”, 

- Turnieje Tenisa Ziemnego, 

- VII Radomszczański Bieg Uliczny Memoriał Mariana Szymańskiego, 

- Radomszczański Klub Badmintona – treningi i turnieje, 

- Sekcja łucznicza MOSiR,  

- Szkółka pływacka MOSiR – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży, 

- Bieg Tropem Wilczym, 

- III Radomszczańska Gala Sportów Walki, 

- Zawody Crossfit, 

- Bieg ekstremalny. 

Radomszczańskie Spotkania 

Integracyjne 

XX edycja Radomszczańskich Dni Rodziny, która odbyła się pod hasłem 

„Rodzina Sercem Cywilizacji Miłości” w dn. 25 maja – 9 czerwca 2019r.  

W programie odbyło się m.in. spotkanie z poezją Aleksandry Radomszczańskie Dni Rodziny 
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Kowalskiej, Marsz dla życia i rodziny, wykłady zaproszonych 

naukowców, koncerty, programy artystyczne, wystawy plastyczne, 

pikniki rodzinne, imprezy sportowe, rozstrzygnięcia konkursów. 

IV.4. Wykorzystanie 

walorów przyrodniczych 

miasta i okolic 

Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego  Zadanie pn.: „Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w Radomsku - 

Etap II” – zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 

zrealizowane. 

Budowa budynku wielofunkcyjnego, 

sceny letniej z zapleczem i widownią, 

fontanną wraz z niezbędną 

infrastrukturą – na terenie Parku 

Świętojańskiego w Radomsku 
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 5. Informacja o realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  

 

 Przyjęty przez Radę Miasta Radomska w 2017 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

określał: „Rozwój Miasta Radomsko powinien następować zgodnie z założeniami polityki 

krajowej oraz unijnej. Zmiany będą następowały w zakresie poprawy jakości życia 

społeczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego. Cele strategiczne dla Radomska do 2020 

roku w zakresie pakietu klimatyczno-energetycznego zakładają: 

- redukcję gazów cieplarnianych, 

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

- redukcję zużycia energii finalnej, realizowane przez podniesienie efektywności 

energetycznej”.  

 Najistotniejszym warunkiem realizacji w/w celów jest wzrost świadomości mieszkańców 

Radomska, a tym samym upowszechnienie wśród nich działań prowadzących do zmniejszenia 

szkodliwej emisji do atmosfery.  

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej scharakteryzował następujące obszary problemowe na 

terenie Miasta Radomsko: 

- obiekty użyteczności publicznej: 

- budynki wymagają termomodernizacji, 

- niewielki udział w zapotrzebowaniu energetycznym stanowi wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii, 

- obiekty mieszkalne: 

- budynki wymagają termomodernizacji, słaba efektywność energetyczna budynków 

mieszkalnych, 

- niski odsetek budynków podłączonych do sieciowego systemu ogrzewania, budynki 

zasilane głównie z indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem, 

- niewielki udział w zapotrzebowaniu energetycznym stanowi wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii, 

- niski poziom wiedzy ekologicznej mieszkańców oraz mała świadomość niskiej 

emisji, 

- oświetlenie uliczne: 

- funkcjonowanie opraw rtęciowych, wymiana na sodowe lub LED-owe zmniejszy 

zużycie energii elektrycznej oraz emisję CO2, 

- transport: 

- niskie parametry techniczne dróg wpływają na zwiększoną emisję zanieczyszczeń, 

- na terenie Miasta Radomska zarejestrowanych jest ponad 19 000 samochodów 

osobowych, dodatkowo  jest stosunkowo mało pojazdów wyposażonych w instalacje 

gazową LPG, 

- zły stan techniczny komunikacji miejskiej, 

- wysoka energochłonność transportu. 
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 Wskazane obszary problemowe w swej większości nie znajdują się w bezpośredniej 

gestii władz samorządu miejskiego. Plan identyfikując problemy wskazał, że zdecydowana 

większość budynków mieszkaniowych prywatnych ma własne źródła grzewcze, w tym 75% 

z nich ogrzewane jest węglem i 22% biomasą. Wśród 80 budynków użyteczności publicznej 

70% zasilane jest ciepłem z c.o. Najbardziej energochłonny sektor w Radomsku to sektor 

mieszkalnictwa, który zużywał rocznie 723 888,90 MWh, czyli 62,81% całkowitej energii. Pod 

względem wielkości emisji dwutlenku, także największą charakteryzuje się sektor 

mieszkalnictwa. Emisja wynosi 302 611,64 MgCO2, co stanowi 74,14% całkowitej emisji. 

Następnym sektorem z wysoką emisją jest transport, którego funkcjonowanie związane jest 

z emisją 98 481,20 MgCO2 (24,13%).   

Przyjęta w PGN strategia zakłada następujące kierunki działań : 

- termomodernizacja budynków, 

- efektywność energetyczna, 

- instalacje oświetleniowe budynków i oświetlenie uliczne, 

- transport, 

- modernizacja dróg gminnych, 

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

- edukacja społeczności, przedsiębiorców. 

Służyły temu podejmowane przez Urząd Miasta i jednostki gminne inwestycje: 

- modernizacja zakładów przetwarzania i składowania odpadów, PGK; 

- modernizacja i wymiana kotła grzewczego w komunalnym zakładzie ciepłowniczym, 

PGK; 

- modernizacja i rozbudowa sieci grzewczej c.o., PGK; 

- zakup nowego, niskoemisyjnego taboru autobusowego, MPK; 

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym Urząd Miasta, szkoły 

i przedszkola gminne, budynku przedsiębiorstw komunalnych. 

 Najistotniejsze znaczenie dla poprawy jakości powietrza ma sektor mieszkaniowy, 

przekłada się to przede wszystkim na: 

- realizację projektu poprawy jakości powietrza na terenie miasta Radomska; projekt 

zakłada dotacje dla wymiany pieców węglowych na niskoemisyjne źródła ciepła 

w budownictwie indywidualnym;  

- współfinansowanie przez TBS termomodernizacji w budynkach wielomieszkaniowych 

zarządzanych przez wspólnoty. 

 Tego typu działania będą kontynuowane, ich skala zależna jest od pozyskania środków 

ze źródeł zewnętrznych. Podstawowym problemem wpływającym na ograniczenie niskiej emisji 

z budynków mieszkalnych jest ubóstwo mieszkańców. Pełne efekty przynieść może nie tylko 

sama wymiana źródeł ogrzewania, w tym przejście ze spalania węgla na paliwa niskoemisyjne, 

ale także termomodernizacja prowadząca do znacznego zmniejszenia zużycia energii. W ten 

sposób wyższa cena niskoemisyjnego źródła energii równoważona będzie niższym jej 
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zużyciem. W ścisłej zabudowie centrum miasta dążyć należy do zwiększania ilości  mieszkań 

podłączonych do sieci c.o., tak by docelowo całkowicie wyeliminować indywidualne piece 

węglowe. Jest to konieczne, zważywszy na poważne zagrożenie smogiem. Jest to także 

możliwe, jeżeli łącząc rozszerzanie liczby odbiorców c.o. z termomodernizacją budynków, 

ograniczymy w efekcie wydatki mieszkańców na energię grzewczą. Bezpośrednią korzyść, 

w postaci zmniejszenia kosztów utrzymania, może także przynieść upowszechnienie 

w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii, 

w tym zwłaszcza kolektorów słonecznych. 

 Drugim priorytetowym obszarem jest ograniczenie emisji z transportu. Nie jest to 

możliwe przez samą wymianę taboru autobusowego MPK, konieczne jest ograniczenie 

indywidualnego ruchu samochodowego, zwłaszcza w ścisłym centrum miasta. Temu służyć 

może przebudowa układu komunikacyjnego, w sposób tworzący wewnętrzne obwodnice 

umożliwiające objazd gęsto zabudowanych terenów. Nie jest to proste, bo miasto historycznie 

rozwijało się na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. Najważniejsza jest zmiana 

świadomości wśród mieszkańców, upowszechnienie przekonania, że przekroczony już został 

wskaźnik zmotoryzowania, że przy tak dużym rozwoju ruchu samochodowego nieskuteczne 

okażą się wysiłki na rzecz realnej poprawy jakości zdrowotnej życia.  

 Nadmierna emisja CO2 łagodzona może być poprzez jej absorpcję, a więc odpowiedni 

rozwój i utrzymanie terenów zielonych. To jest także powód dla którego inwestujemy w parki 

i śródmiejskie skwery.  Pożądane efekty przynieść może „Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego 

w Radomsku - Etap II” realizowana kosztem 5 266 970,37 zł. Niezbędne jest także utrzymanie 

niezabudowanych korytarzy napowietrzających dzielnice śródmiejskie, w tym ciągu 

przyrodniczego w dolinie Radomki. Z zewnątrz największym zagrożeniem jest emisja 

zanieczyszczeń przez bełchatowski zakład energetyczny. Z tego względu potrzebne są projekty 

wspierające zadrzewianie północnej części miasta. Celowym jest także tworzenie „zielonych 

barier” odgraniczających strefy aktywności gospodarczej od stref mieszkalnych.  
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6. Informacja o realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji  

 

 Rewitalizacja - z łac. re-+vita – dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie, ang. 

revitalization, urban renewal, urban redevelopment. Pojęcie to odnosi się do działań 

podejmowanych w dużej skali (np. dzielnica, część miasta) i w odniesieniu do wielu płaszczyzn 

funkcjonowania przestrzeni miejskiej (np. architektonicznej, społecznej, ekonomicznej, 

kulturowej). Pojęciem rewitalizacji określa się proces przemian przestrzennych, społecznych 

i ekonomicznych na zdegradowanych obszarach miast. Przez degradację rozumie się 

pogorszenie stanu infrastruktury miejskiej, jak również negatywne zjawiska zachodzące         

w sferze społecznej. Rewitalizacja ma przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, 

przywrócenia ładu przestrzennego, ożywienia gospodarczego oraz odbudowy więzi 

społecznych.  

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania 

prowadzone na rzecz lokalnej społeczności, poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące 

interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane 

terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz 

zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji. 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne stanowią projekty bądź grupy projektów lub innych 

działań, w szczególności o charakterze społecznym, gospodarczym, urbanistycznym, 

budowlanym, środowiskowym, konserwatorskim, edukacyjnym, naukowym, zdrowotnym lub 

kulturalnym, zawartym lub wynikającym z programu rewitalizacji oraz logicznie powiązanym 

z treścią i celami programu rewitalizacji. 

 Działania rewitalizacyjne planuje się w taki sposób, aby były skoncentrowane co 

najmniej na dwóch płaszczyznach: terytorialnie (aby były realizowane na obszarze 

zdegradowanym wskazanym do rewitalizacji) oraz problemowo (aby kilka projektów miało na 

celu rozwiązanie danego problemu w różny sposób i w różnej skali - co znacząco zwiększa 

szansę trwałego rozwiązania go lub usunięcia). Projekty rewitalizacyjne składają się na 

program czyli plan działań rewitalizacyjnych, których wykonanie ma zahamować proces 

degradacji i przywrócić żywotność w tym obszarze miasta, który został dotknięty degradacją. 

Program rewitalizacji jest programem wieloletnim, długofalowym, bowiem proces rewitalizacji 

jest długotrwały – zajmuje więcej czasu niż prace remontowe, czy modernizacyjne. Projekty 

rewitalizacyjne są przygotowywane i realizowane zarówno przez samorząd miasta – jego 

administrację lokalną i samorządowe jednostki organizacyjne, jak i różne podmioty sektora 

prywatnego – przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, wspólnoty 

mieszkaniowe, spółdzielnie itp. 

 Potrzeba przygotowania i wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji wynikała z zasad 

polityki miejskiej prowadzonej przez Unię Europejską, przyjętych także przez polskie 

dokumenty programujące rozwój, w tym Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
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Program Rewitalizacji ma istotne znaczenie dla naszego miasta, ze względu na specyfikę 

rozwoju historycznego i przestrzennego. Radomsko rozwijało się jako ośrodek handlowy 

i rzemieślniczy na skrzyżowaniu łączących różne regiony Polski traktów komunikacyjnych. 

W końcu XIX w. nastąpiło dynamiczne przyspieszenie rozwojowe, związane 

z uprzemysłowieniem miasta; nowe fabryki lokowały swoją działalność w bliskim sąsiedztwie 

handlowego centrum. Pochodną uprzemysłowienia był rozrost ludnościowy i terytorialny, 

częścią miasta stawały się wsie i osady wiejskie otaczające Stare Radomsko. Zmiany 

powojenne doprowadziły do degradacji stare centrum; zastąpione ono miało być nowym 

osiedlem Tysiąclecie. Istotny wpływ na kształt współczesnych problemów społecznych miały 

przemiany zachodzące w ostatnim trzydziestoleciu. Transformacja gospodarcza wpłynęła na 

przyspieszenie procesu upadku tradycyjnych branż przemysłowych. Dotknęło to starych fabryk 

metalurgicznych i meblowych ulokowanych w centrum naszego miasta. Nowy przemysł znalazł 

inną lokalizację, rozwija się na obszarze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wraz ze 

wzrostem dobrobytu zmieniały się aspiracje mieszkańców.  

 W centrum miasta kumulują się problemy społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Tu 

najbardziej uwidaczniają się zmiany demograficzne (ubytek liczby mieszkańców i starzenie się 

populacji), tu najwięcej osób zmuszonych jest korzystać z pomocy społecznej, tu najbardziej 

odczuwalny był upadek drobnego handlu i rzemiosła. Tu także, w gęsto zabudowanej 

przestrzeni, w zatłoczeniu ulic nadmiernym ruchem samochodowym, najmocniej odczuwalny 

jest smog i najsilniej uwidaczniają się inne problemy środowiskowe oddziałujące wprost na 

stan zdrowia mieszkańców. Analizy pozwoliły wyznaczyć w przestrzeni miasta obszar 

problemowy, który powinien być miejscem działań rewitalizacyjnych. Obszar ten obejmuje 

ścisłe śródmieście. Od strony wschodniej granicą jest linia kolejowa, od północy ograniczenie 

biegnie ulicą Kraszewskiego, od południa obejmuje ulicę Piłsudskiego, Targową z Parkiem 

Świętojańskim. Zachodnia granica biegnie ulicą Tysiąclecia, Bugaj, Narutowicza. Obszar ten 

znany jest ogółowi mieszkańców, zawierający miejsca będące lokalnym dziedzictwem 

kulturowym, miejsca, z których powinniśmy być dumni, ale jest to jednocześnie obszar będący 

zaprzeczeniem pojęcia "elegancka wizytówka miasta". 

 Rewitalizacja powinna przynieść pozytywne zmiany. Nie istnieje miasto bez centrum, 

czym byłby Kraków bez Rynku, Warszawa bez Krakowskiego Przedmieścia, Łódź bez ulicy 

Piotrkowskiej. Wartość każdego miasta oceniana jest estetyką przestrzeni reprezentacyjnych. 

Bez nich, bez wyraźnego centrum, miasto staje się tylko archipelagiem osad mieszkalnych. 

Rewitalizacja to nie tylko odnawianie zabytkowych miejsc, podwyższanie ich jakości 

estetycznej. To także szukanie odpowiedzi jak harmonijnie wprowadzić do współczesnej tkanki 

miejskiej tereny dawnych fabryk, jak zaadoptować na miejskie, nowe funkcje architekturę 

przemysłową dobrej jakości. Wyzwaniem ogólnomiejskim są warunki środowiskowe centrum. 

Produkowane tu zanieczyszczenia powietrza, wody, powierzchni ziemi uderzają we wszystkich 

mieszkańców. Narażone na smog są dzieci chodzące tu do szkół, dorośli korzystający 

z lokowanego w centrum handlu i usług, seniorzy spacerujący po śródmiejskich ulicach, 
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odwiedzający placówki kultury i zabytkowe kościoły. Ześrodkowanie wysiłków na odnowie 

centrum powinno pomóc rozwiązywać problemy społeczne, a nie mnożyć nowe. Troszcząc się 

o wysoką jakość reprezentacyjnych przestrzeni musimy unikać pułapki gentryzacji, tworzenia 

zamkniętych enklaw, współczesnych gett, dzielących bogatych i biednych. Miasto ma służyć 

wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy z przyczyn niezależnych od własnych wysiłków, z powodu 

choroby lub niepełnosprawności, z powodu błędów wychowawczych czy niewłaściwej 

socjalizacji, z powodu innych nieszczęść, nie mogą sobie poradzić w życiu. 

 Program Rewitalizacji obejmuje swoim zasięgiem centralną część miasta, ale nie jest     

i nie może być realizowany kosztem innych jego części. Przeciwnie, stanowi element szerszej 

Strategii, jest jednym z ogniw różnorodnych działań zgodnych z zasadą zrównoważonego, 

odpowiedzialnego rozwoju całego miasta Radomska. Program wynika ze Strategii Rozwoju 

Miasta Radomska i jest zgodny z innymi planami rozwojowymi, w tym zwłaszcza Planem 

Gospodarki Niskoemisyjnej, programami rozwiązywania problemów społecznych, planami 

ochrony środowiska.              

 Przyjęta w LPR wizja rozwojowa w perspektywie 2023 r. zakłada: „Obszar rewitalizacji 

Miasta Radomska rozwija się harmonijnie z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 

Poprawie ulegnie standard warunków zamieszkiwania i obsługi ludności oraz materialne 

warunki jej bytu dzięki wieloaspektowej rewitalizacji przestrzennego zagospodarowania, 

stabilnej sytuacji na rynku pracy, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i wyraźnemu 

ograniczeniu zjawiska bezrobocia. Zwiększy się poczucie bezpieczeństwa publicznego, 

społeczna aktywność i jakość świadczonych usług zdrowotnych. W ślad za tym zmniejszy się 

wyraźnie natężenie zjawisk patologicznych oraz stopień zagrożenia problemami społecznego 

wykluczenia. Na obszarze poddanym rewitalizacji uwidocznią się symptomy rozwoju 

demograficznego. Poprawi się jakość edukacji oraz możliwość dokształcania i rozwoju 

zawodowego. Wzrośnie poczucie lokalnej tożsamości oraz poziom społecznej integracji dzięki 

licznym działaniom kulturalnym. Wysoka jakość komponentów środowiska naturalnego, 

poprawa ładu przestrzennego stanowić będą istotne impulsy rozwoju aktywności społecznych 

i gospodarczych na zrewitalizowanych obszarach. Powstrzymana zostanie społeczna, fizyczna 

i ekonomiczna degradacja przestrzeni publicznej (terenów i obiektów). Jej zwiększona 

funkcjonalna wartość, atrakcyjność i konkurencyjność nadadzą zrewitalizowanym obszarom 

pozytywnego wizerunku”. 
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Cel główny 
Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta w wymiarze społecznym, przestrzennym, 

środowiskowym, technicznym i gospodarczym 

Cele i kierunki działań Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Radomska do 2023 roku 
Obszary do rozwinięcia projektowego 

 

Cel 1. Poprawa spójności społecznej  

K.1.1 Reintegracja i aktywizacja grup 
zmarginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

- Wsparcie osób bezrobotnych, zwłaszcza długotrwale 
bezrobotnych, w znalezieniu pracy. 

- Aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa 
wykluczonych mieszkańców obszaru rewitalizacji, w 
tym niepełnosprawnych i seniorów. 

- Ograniczenie zjawiska ubóstwa i wykluczenia 
społecznego. 

- Objęcie opieką osoby zależne. 
- Przeciwdziałanie niskiej aktywności społecznej i 

kulturalnej i rozwój idei wolontariatu. 

K.1.2 Prowadzenie działalności ukierunkowanej na 
minimalizowanie patologii życia społecznego 

K.1.3 Rozwój oferty instytucji kultury  

Cel 2. Poprawa spójności przestrzenno-funkcjonalnej poprzez przeciwdziałanie degradacji przestrzeni 
publicznej oraz poprawę jakości środowiska naturalnego 

K.2.1  
Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru 
rewitalizacji 

- Modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 

celu przeciwdziałania degradacji środowiska. 

- Modernizacja oświetlenia na obszarze rewitalizacji w 
celach energooszczędnych. 

- Poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki 

ograniczeniu niskiej emisji spalin pochodzących z 
pieców na paliwo stałe. 

- Podniesienie jakości terenów zielonych znajdujących 

się w otoczeniu budynków użyteczności publicznej. 

- Tworzenie oferty zielonych miejsc wypoczynku. 

K.2.2  
Poszerzenie oferty czasu wolnego –rewaloryzacja zieleni i 
rozwój infrastruktury rekreacyjnej na obszarze 
rewitalizowanym 
 

Cel 3. Poprawa stanu infrastruktury technicznej (w tym mieszkaniowej)  

K.3.1 Termomodernizacja i poprawa stanu technicznego 
budynków publicznych i mieszkalnych  
 

- Poprawa stanu technicznego budynków publicznych, w 

tym usunięcie barier architektonicznych. 

- Termomodernizacja i remont części wspólnych 

budynków mieszkalnych. 

- Podniesienie estetyki budynków na obszarze 

rewitalizacji.  

Cel 4. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  

K.4.1 Rozwój edukacji zawodowej i przedsiębiorczości w 
obszarze rewitalizowanym. 
 

- Wsparcie stworzenia inkubatora przedsiębiorczości jako 

motoru rozwoju aktywnych postaw na rynku pracy i 
nowych podmiotów gospodarczych. 

- Projekty z zakresu edukacji i aktywizacji zawodowej 

skierowane do osób biernych zawodowo, bezrobotnych, 
o niskich kwalifikacjach, wchodzących na rynek pracy 
lub rozpoczynających działalność gospodarczą. 
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Tabela 31. Informacja o realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji w roku 2019 
Kierunek działań LPR 

Stopień realizacji 
Realizowane przedsięwzięcia 

Cel 1. Poprawa spójności społecznej 

K.1.1 Reintegracja i aktywizacja grup zmarginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

„Klub Integracji Społecznej Radomsko – w kierunku zmiany” / MOPS/, ul. Reymonta 58.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dobre miejsce” – projekt będący kontynuacją działań Klubu Integracji Społecznej w formie zajęć 

aktywnej integracji. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 

879 776,50 zł.  

 

Adaptacja pomieszczeń: koszt 349 989 zł; kontrakty socjalne i wynikająca z 

nich aktywizacja społeczna, edukacyjna, zawodowa, wsparcie 113 osób (78 

kobiet, 35 mężczyzn), w tym 22 osoby z niepełnosprawnością.  

Realizacja zakończyła się w dniu 31.10.2019 r. W ramach kontynuacji projektu 

realizowanego od 2018 r., po dokonaniu adaptacji lokalu użytkowego na 

potrzeby funkcjonowania KIS, opracowano ścieżki wsparcia na potrzeby 

reintegracji społeczno-zawodowej uczestników projektu. Ze 113 osobami 

zawarto kontrakty socjalne zawierające indywidualne ścieżki reintegracji. W 

zakresie aktywizacji społecznej i edukacyjnej zrealizowano wsparcie w postaci 

indywidualnych konsultacji psychologicznych, zajęć grupy wsparcia, zajęć 

języka angielskiego, treningu umiejętności społecznych. W zakresie aktywizacji 

zawodowej i działań o charakterze środowiskowym uczestnicy wzięli udział w 

kursach i szkoleniach zawodowych, zajęciach z doradcą zawodowym oraz 

stażach zawodowych. Za udział w kursach zawodowych o stażach zawodowych 

wypłacone zostały uczestnikom odpowiednio stypendia szkoleniowe i stypendia 

stażowe. W trakcie realizacji 25 osób podjęło zatrudnienie. Uczestnicy wzięli 

udział w zajęciach, w ramach których uzyskali nowe kompetencje i kwalifikacje, 

rozpoczęli aktywne poszukiwanie pracy, lepiej integrowali się w lokalnym 

środowisku.  

 

Realizowany od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. Celem głównym 

projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - mieszkańców miasta Radomsko - 

klientów MOPS w Radomsku. Cel zostanie osiągnięty poprzez udzielanie 

uczestnikom form wsparcia w postaci instrumentów aktywnej integracji o 

charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, w ramach 

funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej w Radomsku (zgodnie z ustawą z 
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dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym). Grupa uczestników 

projektu zostanie wyłoniona spośród osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Każdy z 

uczestników projektu zostanie objęty usługami aktywnej integracji 

wynikającymi z indywidualnej ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy 

sytuacji problemowej, zasobów, potencjału i predyspozycji. Podjęcie opisanych 

powyżej działań przyczyni się do skuteczniejszego poruszania się na rynku 

pracy osób uczestniczących w projekcie, pozytywnie wpłynie na ich 

atrakcyjność dla potencjalnego pracodawcy, a zwiększone w ten sposób w 

ramach projektu umiejętności uczestników wpłyną na wzrost ich zdolności do 

zatrudnienia 

W centrum – konsolidacja systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/ 

adaptacja pomieszczeń dla rodzin zagrożonych wykluczeniem/ MOPS/ 2018-2020/ ul. św. Rozalii 

1b/ koszt 3 664 000 zł, RPO WŁ 2014–2020: EFS - 90%, środki własne gminy - 10% 

Brak naboru w RPO WŁ 

Poprawa spójności społecznej obszaru rewitalizacji w ramach „Radomszczańskich Spotkań 

Integracyjnych”/ MDK/ 2017-2023/ siedziba MDK i Park Świętojański/ koszt 175 000 zł, 50% - 

środki własne MDK, 50% - środki własne gminy  

XXII Radomszczańskie Spotkania Integracyjne (przegląd filmowy, konkursy, 

warsztaty i wystawy artystyczne, integracyjny piknik rodzinny z koncertem 

zespołu Kordian, liczne spektakle), uczestniczyło 150 osób, integracja osób 

zdrowych z osobami z dysfunkcjami.  

Budowa nowego budynku mieszkalnego na obszarze rewitalizacji Radomska; 18 lokali/ Urząd 

Miasta/ 2017-2018/ ul. św. Rozalii 1a/koszt 2 188 000 zł, środki własne gminy - 65%, 

dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK - 35% 

Zrealizowane 

K.1.2 Prowadzenie działalności ukierunkowanej na minimalizowanie patologii życia społecznego 

Przebudowa wraz z rozbudową systemu monitoringu miejskiego/ Komenda Powiatowa Policji/ 

2017-2019/ obszar rewitalizacji/ koszt: 200 000 zł, środki własne gminy - 60%, rządowe 

programy w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz ograniczenia przestępczości i zachowań 

aspołecznych - 40% 

W 2019 r. zakończono realizację zadania w obszarze objętym monitoringiem. 

Koszty poniesione w 2019: 116 725,14 zł 

K.1.3 Rozwój oferty instytucji kultury  

Małe Granty MDK – zwiększenie uczestnictwa w kulturze mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Radomska/ MDK/ 2017-2023/ siedziba MDK/ koszt: 105 000 zł, MDK - 50%, środki własne gminy - 

50% 

W 2019 r. wsparto trzy projekty na rzecz upowszechniania kultury: „Young 

Photo Day”, „Wieczorek taneczny z Moniuszką”, „Radomsko zwyczajne-

niezwyczajne, miasto oczami artystów”. 

Sztuka w Parku Świętojańskim – zwiększenie uczestnictwa w kulturze mieszkańców obszaru 

rewitalizacji/ MDK/ 2017-2023/ siedziba MDK i Park Świętojański/ koszt: 350 000 zł, MDK –50%, 

W 2019 r. na terenie Parku Świętojańskiego zorganizowano uroczyste otwarcie 

parku po zakończeniu rewaloryzacji (10 października 2019) oraz miejski 
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środki własne gminy – 50% Sylwester 

Organizacja nowej działalności kulturalnej w wyniku udostępnienia pomieszczeń piwnic oraz 

otoczenia zewnętrznego Miejskiego Domu Kultury w Radomsku/ MDK/ 2017-2023/ koszt 

5 350 000,00 zł, RPO WŁ 2014–2020: EFRR - 85%,środki własne gminy - 15% 

Umowa o dofinansowanie zadania ze środków RPO Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 podpisana w kwietniu 2019 r. Aktualizacja dokumentacji 

budowlanej – 2019, przetarg na roboty budowlane – 2020, wykonanie 

inwestycji 2020 / 2021 

Integracja wokół sztuki Braci Różewiczów – „Różewicz Open Festiwal” – zwiększenie kompetencji 

kulturowych i uczestnictwa w kulturze mieszkańców obszaru rewitalizacji Radomska/ MDK/ 2017-

2023/ siedziba MDK/ koszt 1 400 000 zł, budżet gminy – 40%, środki MKiDN – 40%, środki 

prywatne - 20%. 

Zrealizowane zgodnie z planem, uczestniczyło ok. 100 osób z obszaru 

rewitalizacji 

Cel 2. Poprawa spójności przestrzenno-funkcjonalnej poprzez przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicznej oraz poprawę jakości środowiska naturalnego 

K.2.1 Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru rewitalizacji 

Wymiana kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach objętych procesem rewitalizacji w 

LPR/ Miasto Radomsko, PGK/ 2017-2020/ ulice na obszarze rewitalizowanym, długość sieci 

sanitarnej 16,1 km/ koszt 20 000 000 zł, 40% - WFOŚiGW w Łodzi, 60% - środki miasta   

W roku 2019 wykonano następujące prace: sieć kanalizacji sanitarnej na ul. 

Krakowskiej o długości 893,5mb, elementy sieci kanalizacji sanitarnej 22 szt. o 

długości 505,5mb, wymiana przyłączy wodociągowych do granic działek w 

ulicach:  Plac 3-go Maja/Reymonta 

Przebudowa (modernizacja) oświetlenia ulicznego na obszarze objętym rewitalizacją/ Miasto 

Radomsko/ 2017-2023/ ilość nowych punktów świetlnych na obszarze rewitalizowanym - 168/ 

koszt 1 600 000 zł, WFOŚiGW – 40%, środki własne gminy – 60% 

Przyznano dofinansowanie z NFOŚiGW z programu priorytetowego SOWA, 

realizacja od 2020 r. do 2022 r.  

Termomodernizacje budynków Wspólnot Mieszkaniowych na terenie obszaru rewitalizacji 

Radomska w celu ograniczenia niskiej emisji/ Wspólnota mieszkaniowa, Zarządca Wspólnoty/ 

2017-2023/ 10 budynków na obszarze rewitalizowanych/ koszt: 3 000 000 zł, RPO WŁ 2014-2020: 

EFRR - 85% kosztów kwalifikowanych (k.k.), środki prywatne - 15% k.k. + koszty 

niekwalifikowane (k.nk.) 

W przygotowaniu 

Remonty części wspólnych budynków wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy na 

obszarze rewitalizacji Radomska w celu ograniczenia niskiej emisji/ Miasto Radomsko/ 2018-2023/ 

18 budynków na obszarze rewitalizowanym/ koszt: 26 000 000 zł, RPO WŁ 2014 -2020: EFRR – 

85% k.k., budżet gminy Radomsko - 15% k.k. + k.nk.  

W roku 2019 w budynku przy ul. Reymonta 25a zasilono w paliwo gazowe 6 

lokali, wykonano instalację c.o. i c.w.u. Koszt: 103 000 zł 

Modernizacja nieruchomości z obszaru rewitalizacji celem zwiększenia atrakcyjności miasta  

Radomska i ograniczenia niskiej emisji (Krakowska 3)/ prywatny właściciel nieruchomości/ 2017-

2023/ ul. Krakowska 3/ koszt: 800 000 zł, RPO WŁ 2014-2020: EFRR – 85% k.k., środki prywatne 

- 15% k.k. + k.nk.  

W przygotowaniu 
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Odnowienie nieruchomości z obszaru rewitalizacji celem zwiększenia atrakcyjności miasta  

Radomska i celem ograniczenia niskiej emisji (pl. 3 Maja 3a)/ prywatny właściciel nieruchomości/ 

2017-2023/ Plac 3 Maja 3a/ koszt: 600 000 zł, RPO WŁ 2014-2020: EFRR -75% k.k., środki 

prywatne - 25% k.k. + k.nk. 

W przygotowaniu 

Modernizacja nieruchomości z obszaru rewitalizacji celem zwiększenia atrakcyjności miasta  

Radomska i celem ograniczenia niskiej emisji (pl. 3 Maja 3b)/ prywatny właściciel nieruchomości/ 

2017-2023/ plac 3 Maja 3b/ koszt: 600 000 zł, RPO WŁ 2014-2020: EFRR –85% k.k., środki 

prywatne - 15% k.k. + k.nk.  

W przygotowaniu 

Modernizacja nieruchomości (dwóch kamienic) z obszaru rewitalizacji celem zwiększenia  

atrakcyjności miasta Radomska i celem ograniczenia niskiej emisji (Reymonta 21a –23)/ prywatny 

właściciel nieruchomości/ 2017-2023/ 2 budynki, ul. Reymonta 21a i Reymonta 23/ koszt: 700 000 

zł, RPO WŁ 2014-2020: EFRR –47%, środki prywatne - 53%  

W przygotowaniu 

Modernizacja nieruchomości z obszaru rewitalizacji celem zwiększenia atrakcyjności miasta  

Radomska i celem ograniczenia niskiej emisji (Reymonta 2)/ prywatny właściciel nieruchomości/ 

2017-2023/ budynek ul. Reymonta 2/ koszt: 600 000 zł, RPO WŁ 2014-2020: EFRR - 41%, środki 

prywatne - 59%  

W przygotowaniu 

Modernizacja nieruchomości z obszaru rewitalizacji celem zwiększenia atrakcyjności miasta  

Radomska i celem ograniczenia niskiej emisji (Reymonta 4)/ prywatny właściciel nieruchomości/ 

2017-2023/ budynek ul. Reymonta 4/koszt: 500 000 zł, RPO WŁ 2014-2020: EFRR - 35%, środki 

prywatne - 65%  

W przygotowaniu 

Modernizacja nieruchomości z obszaru rewitalizacji celem zwiększenia atrakcyjności miasta  

Radomska i celem ograniczenia niskiej emisji (Reymonta 6)/ prywatny właściciel nieruchomości/ 

2017-2023/ budynek ul. Reymonta 6/ koszt: 100 000 zł, RPO WŁ 2014-2020: EFRR –73%, środki 

prywatne - 27%  

W przygotowaniu 

Odrestaurowanie nieruchomości z obszaru rewitalizacji celem zwiększenia atrakcyjności  

miasta Radomska i celem ograniczenia niskiej emisji  (pl. 3 Maja 2)/ prywatny właściciel 

nieruchomości/ 2017-2023/ budynek plac 3 Maja 2/ koszt: 800 000 zł, RPO WŁ 2014-2020: EFRR 

- 73%, środki prywatne - 27% 

W przygotowaniu 

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych/ PGK/ etap I 2017, etap II 2019/ 0,891 km sieci c.o. i 5 

zmodernizowanych źródeł ciepła na obszarze rewitalizowanym/ koszt: etap I – 450 000 zł, Etap II 

– 400 000 zł, RPO WŁ 2014-2020: EFRR – 60%,  budżet PGK Sp. z o.o. - 40%  

Zrealizowano  

K.2.2 Poszerzenie oferty czasu wolnego –rewaloryzacja zieleni i rozwój infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rewitalizowanym 
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Rewitalizacja parku przy placu 3 Maja/ Miasto Radomsko/2017-2023/ 1,08 ha parku przy placu 3 

Maja/ koszt: 10 000 000 zł, WFOŚiGW – 60%, budżet miasta Radomsko - 40% 

W przygotowaniu, realizacja w 2022 r. 

Rewaloryzacja skwerów na obszarze rewitalizacji/ Miasto Radomsko/ 2017-2020/ ogółem 1,84 ha: 

skwer ul Reymonta do ul. Kościuszki wzdłuż torów kolejowych; skwer Fayta i Kałkusińskiego,       

ul. Narutowicza-Joselewicza; skwer Andrzeja Ziółkowskiego skrzyżowanie ul. Narutowicza i         

ul. Kościuszki; skwer przy Muzeum Regionalnym ul. Narutowicza; skwer Stanisława Niemca        

ul. Narutowicza-Kościuszki/ koszt: 1) 700 000 zł, 2) 3 150 000 zł, 3) 300 000 zł, 4) 600 000 zł, 5) 

3 500 000 zł, razem: 8 250 000 zł, WFOŚiGW – 60%, budżet miasta Radomsko - 40% 

Rewitalizacja skweru przy ul. Sierakowskiego i Reymonta wzdłuż torów 

kolejowych, inwestycja zakończona 08.07.2019 r., koszt: 355 606,99 zł 

 

Pozostałe w przygotowaniu, realizacja w latach 2020-2023 

Cel 3. Poprawa stanu infrastruktury technicznej (w tym mieszkaniowej) 

K.3.1 Termomodernizacja i poprawa stanu technicznego budynków publicznych i mieszkalnych  

Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z budową windy zewnętrznej i  

zmianą sposobu użytkowania dachu/ Miasto Radomsko, Miejska Biblioteka Publiczna/ 2018-2020/ 

MBP/ koszt: 5 000 000 zł, RPO WŁ 2014-2020: EFRR - 85% k.k., środki własne gminy Radomsko - 

15% k.k. + k.nk. 

W przygotowaniu, realizacja w latach 2021-2023 

Termomodernizacja budynków należących do TBS w Radomsku Sp. z o.o. na obszarze rewitalizacji 

Radomska/ TBS sp. z o.o./ 2018-2023/ budynek ul. Kościuszki 12 a/ koszt: 400 000 zł, RPO WŁ 

2014-2020: EFRR - 85% k.k., środki własne TBS Spółka z o.o. w Radomsku - 15% k.k. + k.nk.  

W przygotowaniu 

Nadanie funkcji mieszkaniowych budynku przy ul. Kościuszki 7a w Radomsku/ TBS sp. z o.o./ 

2018-2023/ budynek ul. Kościuszki 7a/ koszt: 4 000 000 zł, dofinansowanie z Funduszu Dopłat 

BGK - 45%, budżet gminy Radomsko - 55%  

W przygotowaniu 

Remont generalny budynku mieszkalnego przy ul. Fabianiego 24 w Radomsku/ Miasto Radomsko/ 

2016-2017/ ul. Fabianiego 24/ koszt: 1 248 000 zł, wkład własny gminy - 55%, Fundusz Dopłat 

BGK - 45%  

Zrealizowano 

Modernizacja nieruchomości z obszaru rewitalizacji celem zwiększenia atrakcyjności miasta 

Radomska (pl. 3 Maja 10)/ Wspólnota Mieszkaniowa/ 2017-2023/ plac 3 Maja 10/ koszt: 

1 000 000 zł, RPO WŁ 2014-2020: EFRR - 61%, środki prywatne - 39%  

W przygotowaniu 

Termomodernizacja nieruchomości z obszaru rewitalizacji przy ul. Reymonta 29/ prywatny 

właściciel nieruchomości/ 2017-2023/ budynek ul. Reymonta 29/ koszt: 400 000 zł, RPO WŁ 2014-

2020: EFRR - 70%,  środki prywatne - 30%  

Zrealizowane w 50%  

Cel 4. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

K.4.1 Rozwój edukacji zawodowej i przedsiębiorczości w obszarze rewitalizowanym 

„Starter Radomsko” jako katalizator rozwoju biznesu/ Miasto Radomsko/ 2017-2023/ W 2019 roku wprowadzono bezpłatną obsługę firm oraz usługi doradcze w 
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ul. Narutowicza 19/ koszt: 6 000 000 zł, RPO WŁ 2014-2020: EFRR - 85% k.k., budżet gminy 

Radomsko - 15% k.k. 

zakładaniu i prowadzeniu firm. W 2019 roku udzielono 25 porad, 

przeprowadzono 35 szkoleń,  współorganizowano III Radomszczańskie Forum 

Przedsiębiorczości, opublikowano oferty pracy firm zrzeszonych w projekcie 

Radomsko Mebluje w mediach społecznościowych (zadanie bezkosztowe), 

Założone wskaźniki: Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) - 36 osób. Liczba osób o niskich kwalifikacjach - 24 osoby. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących 

po opuszczeniu programu (również na własny rachunek) - 24 osoby. Wskaźniki 

te zostaną osiągnięte w 2022 r. 

 

Tabela 32. Przedsięwzięcia uzupełniające  
Kierunek działań LPR Stopień realizacji 

Realizowane przedsięwzięcia 

Cel 1. Poprawa spójności społecznej 

Program oddłużania mieszkańców obszaru rewitalizacji/ Miasto Radomsko/ 2017-2023/ zakres: 

organizacja prac dla dłużników z obszaru rewitalizacji w celu odpracowania długu z tytułu czynszu za 

zajmowany lokal komunalny; przemieszczenie osób z lokali drogich do utrzymania do lokali 

tańszych, poprawa warunków mieszkaniowych dla rodzin wielodzietnych lub wymagających 

szczególnego wsparcia/ obszar rewitalizacji/ koszt: 50 000 zł 

W trakcie realizacji 

Program zamiany mieszkań/ Miasto Radomsko/ 2017-2023/ zakres: stworzenie banku lokali 

komunalnych na potrzeby zamiany mieszkań, opracowanie kryteriów oraz regulaminu zamiany 

mieszkań, organizacja spotkań informacyjnych dot. zamiany mieszkań/ obszar rewitalizacji/ koszt: 

20 000 zł 

W trakcie realizacji 

Organizacja imprez plenerowych realizowanych w obszarach zdegradowanych miasta w celu 

reintegracji i aktywizacji grup zmarginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

minimalizowania patologii życia społecznego i rozwoju oferty instytucji kultury 

W 2019 r. na terenie Parku Świętojańskiego zorganizowano miejski 

Sylwester, na Placu 3 Maja natomiast Wigilijne Spotkanie Radomszczan 

oraz dwie odsłony Przystanku Food Truck 

Cel 2. Poprawa spójności przestrzenno-funkcjonalnej poprzez przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicznej oraz poprawę jakości środowiska 

naturalnego 

Przebudowa ulicy Reymonta od Placu 3 Maja do ul. Żeromskiego/ Miasto Radomsko/ zakres: roboty 

budowlane z zakresu infrastruktury drogowej, roboty budowlane instalacyjne, budowa kanalizacji 

deszczowej, usunięcie kolizji/ ul. Reymonta/ koszt: 2 500 000 zł 

Rewitalizacja centrum Radomska etap I – przebudowa ul. Reymonta na 

odcinku od placu 3 Maja do ul. Żeromskiego, realizacja rozpoczęta w 

2019 r., zakończona w kwietniu 2020 r. Koszty poniesione w roku 2019: 

3 738 457,69 zł 
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Przebudowa ulicy Reymonta od ul.  Żeromskiego do mostka/ Miasto Radomsko/ zakres: roboty 

budowlane z zakresu infrastruktury drogowej, roboty budowlane instalacyjne, budowa kanalizacji 

deszczowej, usunięcie  kolizji/ ul. Reymonta/ koszt: 4 500 000 zł 

Realizacja w latach 2022 - 2023 

Przebudowa Placu 3 Maja/ Miasto Radomsko/ zakres: roboty budowlane z zakresu infrastruktury 

drogowej, roboty budowlane instalacyjne, budowa kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji/ koszt: 7 

000 000 zł 

Realizacja w latach 2024 - 2025 

Przebudowa ulicy Piłsudskiego od ul. Brzeźnickiej do Placu 3- ego Maja/ Miasto Radomsko/ zakres: 

roboty budowlane z zakresu infrastruktury drogowej, roboty budowlane instalacyjne, budowa 

kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji/ ul. Piłsudskiego/ koszt: 2 500 000 zł 

Realizacja w latach 2023 - 2024 

Przebudowa ulicy Kraszewskiego i ul. św. Rozalii/ Miasto Radomsko/ zakres: planowana realizacja 

jezdni o szerokości 7,0 m, chodnika po jednej stronie, a częściowo po dwóch stronach ul. 

Kraszewskiego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. św. Rozalii i ul. św. Rozalii na odcinku od ulicy 

Kraszewskiego wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku; budowa ścieżki 

rowerowej w ul. św. Rozalii i częściowo w ul. Kraszewskiego/ ul. Kraszewskiego i św. Rozalii/  

Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z 

nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomska, realizacja 

rozpoczęta w roku 2019, planowany termin zakończenia realizacji 

inwestycji: 30.09.2021 r. Pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych w kwocie 6 725 991,00, koszt inwestycji: 13 451 

983,00 zł 

Przebudowa ulicy Przedborskiej od ul. Krakowskiej do ul. Tysiąclecia/ Miasto Radomsko/ zakres: 

roboty budowlane z zakresu infrastruktury drogowej, roboty budowlane instalacyjne, budowa 

kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji/ ul. Przedborska/ koszt: 5 300 000 zł 

Realizacja w 2023 r. 

Przebudowa ulicy Żeromskiego od ul. Piłsudskiego do ul. Reymonta/ Miasto Radomsko/ zakres: 

roboty budowlane z zakresu infrastruktury drogowej, roboty budowlane instalacyjne, budowa 

kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji/ ul. Żeromskiego/ koszt: 3 400 000 zł 

W roku 2019 wykonano dokumentację projektową za kwotę 73 781,55 

zł. Realizacja inwestycji do końca roku 2023.  

Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru rewitalizacji i poszerzenie oferty czasu wolnego – 

rewitalizacja zieleni i rozwój infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rewitalizowanym.  

W roku 2019 zorganizowano imprezę plenerową z okazji otwarcia Parku 

Świętojańskiego po ukończeniu II etapu rewaloryzacji wraz z promocją 

nowej przestrzeni rekreacyjnej i ścieżki edukacyjnej.  

Termomodernizacja nieruchomości z obszaru rewitalizacji przy ul. Kościuszki 19/ prywatny właściciel 

nieruchomości/ 2017-2023/ budynek ul. Kościuszki 19/ 

Realizację robót budowlanych rozpoczęto 25.10.2019 r., prace dotyczą: 

ocieplenia elewacji budynku, wymiana okien, bramy, drzwi 

zewnętrznych, rynien, parapetów, gzymsów, balkonów, tynków 

zewnętrznych, oświetlenia. Planowany termin zakończenia robót: 

grudzień 2020 r.  

Cel 3. Poprawa stanu infrastruktury technicznej (w tym mieszkaniowej) 

Program edukacji ekologicznej dedykowany niskiej emisji/ Miasto Radomsko/ zakres: szkolenia, 

seminaria, prelekcje, akcje społeczne (w tym konkursy) uświadamiające problematykę niskiej 

W 2019 r. przeprowadzono szereg działań edukacyjnych wśród dzieci i 

młodzieży, które miały na celu podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie 
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emisji/ obszar rewitalizacji/ koszt: 30 000 zł szkodliwości zanieczyszczeń powietrza oraz środowiska. W miesiącach 

kwiecień i maj dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych z terenu 

objętego rewitalizacją oraz pozostałych obszarów na terenie miasta 

został przeprowadzony konkurs na hasło nawiązujące do tematyki „Jak 

wytresować SMOGA”. W konkursie wzięły udział 4 szkoły podstawowe. W 

dniu 15.06.2019 r. zorganizowano piknik ekologiczny pn.: „PIKNIK EKO 

– Wyjście Smoga – radomszczańscy pogromcy robią dobrą atmosferę”. 

15 września odbył się rajd rowerowy Tour de Radomsko, w którym 

udział wzięło ok. 100 osób w kamizelkach odblaskowych promujących 

hasło o tematyce ekologicznej „Smog w kominie życie ginie”. Hasło to 

umieszczono także na zawieszkach edukacyjnych. 5 tys. szt. zawieszek 

przekazano w 2019 r. uczniom szkół podstawowych. 15 października 

2019 r. w MDK w Radomsku wystawiono dwa spektakle o tematyce 

ekologicznej dla młodszych dzieci. W spektaklach wzięło udział ok. 900 

osób. W miesiącach listopad – grudzień 2019 r. przeprowadzono konkurs 

na plakat ekologiczny „Jak wytresować SMOGA”. W okresie 9-11 grudnia 

przeprowadzono prelekcje dla uczniów szkół podstawowych pt. „Smog – 

zagrożenia, problemy i wyzwania”. 16 grudnia w MDK  w Radomsku 

odbyły się dwa spektakle teatralne pt.: „Zelanda” na temat segregacji 

śmieci. Kilkakrotnie w ciągu roku organizowano pokazy prawidłowego 

spalania węgla w kotłach w sposób, który ogranicza ilość emitowanych 

do atmosfery pyłów. Skierowane one były do mieszkańców, dla których 

brak jest alternatywy korzystania z innych systemów ogrzewania.  

Cel 4. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

Podejmowanie działań wspierających rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw/ Miasto 

Radomsko/ zakres: prowadzenie efektywnej polityki czynszowej w ramach gminnego zasobu lokali 

użytkowych, wspierającej rozwój branż pożądanych i ograniczającej ilość negatywnych zjawisk 

gospodarczych na obszarze rewitalizacji. Organizacja wydarzeń plenerowych, kulturalnych na 

obszarze rewitalizacji. Ożywienie funkcji centrotwórczej obszaru rewitalizacji poprzez lokowanie na 

nim funkcji publicznych i prestiżowych/ obszar rewitalizacji/ bezkosztowo 

Uchwała nr XLIX/407/18 Rady Miejskiej (ulgi w podatku od 

nieruchomości dla osób inwestujących w elewację): 1 wniosek od osoby 

fizycznej i 1 wniosek od przedsiębiorcy  
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Indywidualne przedsięwzięcia właścicieli nieruchomości na obszarze rewitalizacji 

korzystać mogą z formy wsparcia na podstawie Uchwały nr XLIX/407/18 Rady Miejskiej 

w Radomsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 

budynków lub ich części położonych na terenie Miasta Radomsko, objętym Lokalnym 

Programem Rewitalizacji, na które poniesiono nakłady na remont elewacji. Na mocy uchwały 

właścicielowi nieruchomości podejmującemu remont elewacji przysługuje zwolnienie od 

podatku od nieruchomości, na okres nie dłuższy niż 5 kolejnych lat, do wysokości 20.000,00 zł. 

Warunkiem uzyskania prawa do zwolnienia jest poniesienie nakładów na remont elewacji po 

dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz zakończenie remontu elewacji przed upływem 

okresu obowiązywania niniejszej uchwały, czyli do 31.01.2020 r. Wysokość zwolnienia 

udzielonego w ramach niniejszej uchwały nie może przekroczyć 90% nakładów poniesionych 

na remont elewacji budynku, z tym że do nakładów tych wlicza się koszty poniesione po dniu 

wejścia w życie niniejszej uchwały. Uchwała jest dodatkową zachętą, by właściciele 

nieruchomości swoje oszczędności lokowali w poprawę estetyki budynków. Inwestycje 

prywatne i inwestycje publiczne w poprawę jakości przestrzeni publicznej przyniosą wspólnie 

odczuwany efekt, w tym poprawę wartości ulokowanych w centrum nieruchomości, a tym 

samym większe wpływy z tytułu ich wynajmu, dzierżawy czy sprzedaży.  
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7. Wykaz zadań inwestycyjnych 

 

 Na zadania inwestycyjne w ramach wydatków majątkowych jednorocznych zaplanowano  

na rok 2019 kwotę 18 530 046,37 zł, natomiast wykorzystano kwotę 17 025 645,79, tj. 

91,88% wielkości planowanej. Na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej zaplanowano 51 029 764,47 zł, natomiast wydatkowano kwotę 50 456 256,52 zł.  

 W ramach wydatków bieżących w roku 2019 wykonanie planu budżetowego wyniosło 

188 677 140,11 zł, co stanowiło 96,03 % kwoty zaplanowanej.  

Tabela 33. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 r.  

Lp. Nazwa zadania Faza realizacji 

 Koszty 
poniesione  Termin 

zakończenia 
 w 2019r (brutto)  

1 *** 
Przebudowa dróg ul. Piłsudskiego 
i ul. Nadrzecznej wraz z budową 
parkingu 

W TRAKCIE 
REALIZACJI 

         53 391,15     26.02.2021 r 

2 *** 

Przebudowa dróg 
ul. Starowiejskiej i ul. 
Partyzanckiej w zakresie 
skrzyżowania 

ZAKOŃCZONO         350 499,74     06.03.2019 r. 

3   
Budowa chodnika w rejonie 
skrzyżowania ulic Starowiejskiej i 
Partyzanckiej 

ZAKOŃCZONO          23 961,65     02.08.2019 r. 

4   
Przebudowa pasa drogowego 
ul. Wymysłowskiej i Chabrowej 
w zakresie budowy chodnika  

ZAKOŃCZONO         549 256,56     10.04.2020 r. 

5 *** 
Przebudowa ul. Łódzkiej 
w zakresie przebudowy 
skrzyżowania z ul. Portową 

W TRAKCIE 
REALIZACJI 

         22 042,40     31.12.2020 r. 

6 *** Przebudowa ul. Sienkiewicza 
W TRAKCIE 
REALIZACJI 

         55 350,00     31.12.2022 r. 

7   Rozbudowa ul. Spacerowej ZAKOŃCZONO      8 943 587,60     16.12.2019 r. 

8 ** 

Rozbudowa układu drogowego 
ul. Kraszewskiego i ul. Św. 
Rozalii wraz z 
nieprzebudowanym odcinkiem ul. 
Kolejowej w Radomsku 

W TRAKCIE 
REALIZACJI 

              541,20     30.09.2021 r. 

9 **/*** Przebudowa ul. Żeromskiego 
W TRAKCIE 
REALIZACJI 

         73 781,55     31.12.2023 r. 

10   

Przebudowa/rozbudowa 
ul. M. Kolbego na odcinku od 
ul. Narutowicza do 
ul. Górnickiego 

ZAKOŃCZONO         949 511,11     29.05.2019 r. 

11 ** 

Rewitalizacja centrum Radomska 
etap I – przebudowa 
ul. Reymonta na odcinku od 
placu 3 Maja do ul. Żeromskiego 

ZAKOŃCZONO      6 369 352,93     10.04.2020 r. 

12   
Rozbudowa drogi ul. Stara Droga 
– etap I 

ZAKOŃCZONO      1 367 213,92     31.05.2019 r. 

13 *** 

Budowa systemu odwodnienia 
terenu przy cmentarzu w 
Stobiecku Miejskim – 
dokumentacja projektowa 

ZAKOŃCZONO          18 900,00     28.02.2019 r. 

14 ** 
Rewitalizacja parku przy ul. 
Sierakowskiego i ul. Reymonta 

ZAKOŃCZONO         355 606,99     08.07.2019 r. 
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15 *** 
Skwer na Miłaczkach – 3 Edycja 
Budżetu Obywatelskiego 

ZAKOŃCZONO         264 075,56     31.05.2019 r. 

16   

Termomodernizacja budynków 
będących własnością Miasta 
Radomska: Urzędu Miasta i 
Publicznego Przedszkola nr 2 

ZAKOŃCZONO      5 210 345,52     6.12.2019 r. 

17   
Termomodernizacja budynków 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 10 w Radomsku 

W TRAKCIE 
REALIZACJI 

         59 655,00     30.10.2020 r. 

18   
Termomodernizacja budynków 
Publicznego Przedszkola nr 9 w 
Radomsku 

W TRAKCIE 
REALIZACJI 

         55 965,00     30.10.2020 r. 

19   

Budowa tężni solankowej na 
„Wielorybku” Osiedle Tysiąclecia 
pomiędzy ul. Jagiellońską 
i ul. L. Czarnego – 4. Edycja 
Budżetu Obywatelskiego – 
dokumentacja projektowa 

ZAKOŃCZONO         361 882,47     28.06.2019 r. 

20   

Wykonanie oświetlenia placu 
zabaw zlokalizowanego przy 
ul. Śląskiej w Radomsku 
4. Edycja Budżetu 
Obywatelskiego 

ZAKOŃCZONO          21 692,53     15.11.2019 r. 

21   

Pumptrack Kowalowiec – 
miasteczko ruchu drogowego 
przy ul. Brzeźnickiej – 4. Edycja 
Budżetu Obywatelskiego 

ZAKOŃCZONO         198 030,00     20.03.2020 r. 

22   
Park wypoczynkowo-rekreacyjny 
przy tężni - 3. Edycja Budżetu 
Obywatelskiego 

ZAKOŃCZONO         312 962,92     30.08.2019 r. 

23   

Oświetlenie boiska treningowego 
– ul. Brzeźnicka – ul. Sadowa – 
4. Edycja Budżetu 
Obywatelskiego 

ZAKOŃCZONO          61 358,11     15.11.2019 r.  

24 * 
Rewaloryzacja Parku 
Świętojańskiego 
w Radomsku   Etap II 

ZAKOŃCZONO      4 989 084,27     30.07.2019 r. 

25   
Budowa oświetlenia w rejonie 
ulic Cichej, Parkowej 
i Architektów 

ZAKOŃCZONO          131 438,42     15.11.2019 r. 

26   
Budowa odcinka kanalizacji 
deszczowej pomiędzy ul. 
Kukuczki i ul. Brzeźnicką boczną 

W TRAKCIE 
REALIZACJI 

        222 100,98     31.07.2020 r. 

27   

Wymiana taboru autobusów 
miejskich na pojazdy 
niskoemisyjne oraz rozwój 
inteligentnych systemów 
transportowych w Radomsku 

ZAKOŃCZONO    13 644 869,01     28.10.2019 r. 

28   
Przebudowa dróg na terenie 
osiedla Mickiewicza - 
dokumentacja 

ZAKOŃCZONO         113 160,00     06.03.2020 r. 

29   

Budowa rowów przydrożnych 
i zbiornika ziemnego dla 
odwodnienia odcinka pasa 
drogowego ul. Krańcowej na 
wysokości posesji 
nr 64 78   dokumentacja 

projektowa 

W TRAKCIE 
REALIZACJI 

         33 825,00     29.08.2020 r. 
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30   
Projekt zagospodarowania terenu 
pomiędzy ul. Reymonta i ul. Jana 
Pawła - parking 

W TRAKCIE 
REALIZACJI 

         54 120,00     29.05.2020 r. 

31 ** 

Przebudowa budynku 
wielorodzinnego przy ul. Świętej 
Rozalii 1B w Radomsku w 
zakresie instalacji centralnego 
ogrzewania oraz ciepłej wody 
użytkowej 

ZAKOŃCZONO         237 366,76     29.11.2019 r. 

32 * 
Miejski Dom Kultury w 
Radomsku – projekt nowej 
przestrzeni 

W TRAKCIE 
REALIZACJI 

              615,00     30.06.2021 r. 

33 * 

Poprawa atrakcyjności 
turystycznej południowej części 
województwa łódzkiego poprzez 
budowę kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Radomsku 

W TRAKCIE 
REALIZACJI 

   15 840 461,47     30.09.2020 r. 

34   

Wymiana systemu monitoringu 
analogowego na system cyfrowy 
działający na terenie miasta 
Radomska 

ZAKOŃCZONO          54 243,00     27.12.2019 r. 

35   

Adaptacja pomieszczeń 
mieszkalnych na salę lekcyjną z 
zapleczem w związku z reformą 
oświaty - PSP nr 5 

ZAKOŃCZONO          72 099,87     27.12.2019 r.  

36   
Modernizacja boiska wraz z 
budową bieżni i skoczni w PSP nr 
3 

ZAKOŃCZONO         149 797,01     31.10.2019 r.  

37   

Utworzenie punktu 
dydaktycznego pn. "Ogród 
siedmmiu zmysłów" przy PSP nr 
7 

ZAKOŃCZONO          69 684,31     30.09.2019 r.  

38   
Utworzenie punktu 
dydaktycznego pn. "Słoneczna 
wyspa" przy PSP nr 9 

ZAKOŃCZONO          55 575,00     30.09.2019 r.  

39   
Wykonanie monitoringu 
zewnętrznego przy PSP nr 1 

ZAKOŃCZONO          22 551,71     18.08.2019 r. 

40   
Wykonanie nawierzchni 
poliuretanowej na bieżni w PSP 
nr 10 

ZAKOŃCZONO          64 925,55     18.08.2019 r. 

41   
Wykonanie ogrodzenia wokół 
szkoły PSP nr 7 

ZAKOŃCZONO          38 579,43     31.10.2019 r.  

42   
Inteligentne eko-ławki - 4. 
edycja Budżetu Obywatelskiego 

ZAKOŃCZONO         164 312,68     31.12.2019 r.  

43   Dokapitalizowanie PGK Sp. z o.o. ZAKOŃCZONO      1 150 000,00     14.11.2019 r.  

44   
Przebudowa/rozbudowa ul. Św. 
Rozalii i Kraszewskiego - 
dokumentacja projektowa 

ZAKOŃCZONO          43 050,00     28.02.2020 r. 

45   Przebudowa ul. Piłsudskiego  
W TRAKCIE 
REALIZACJI 

              541,20     30.11.2020 r. 

46   Pozostałe ZAKOŃCZONO      5 488 578,13       

 
* Działania, zadania, projekty wskazane w Planie Rozwoju Lokalnego wraz z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Miasta Radomska 2020 
** Działania, zadania, projekty wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomska na 2023 roku 
*** Inwestycje finansowane z wydatków niewygasających z roku 2018 
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8. Informacja o działalności jednostek budżetowych 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Radomsko 

 

Tabela 34. Dane finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. Radomsko 
Dane finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. Radomsko 

 Na początku roku 2019 Na koniec roku 2019 

Kapitał podstawowy Spółki 3 593 673,00 15 746 931,00 

Kapitał własny Spółki  3 113 773,10 14 687 521,33 

Wartość Spółki (aktywa - pasywa)  3 768 124,66 15 386 375,21 

Zobowiązania  672 125,89 

Przychody ze sprzedaży  6 664 195,17 

Wpływy wynikające z umowy z Miastem 

Radomsko - rekompensata 

 4 599 460,37 

Wpływy ze sprzedaży usług innym 

podmiotom  

 2 064 734,80 

Zysk/strata brutto  - 579 509,77 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Radomsko w roku 2019 

zrealizowało następujące zadania inwestycyjne: 

- Montaż i podłączenie do sieci energetycznej instalacji fotowoltaicznej na hali napraw.  

Koszt: 39 000 zł netto 

- Przyłącze gazu ziemnego do budynku biurowca MPK, wykonanie kotłowni oraz instalacji c.o. 

w budynku biurowym.  

Koszt: 79 613,15 zł netto 

- Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku biurowca MPK oraz malowanie ściany 

frontowej biurowca MPK.  

Koszt: 71 097,25 zł 

- Zakup dwóch sztuk autobusów miejskich marki MAN z normą spalin EURO 4.  

Koszt: 370 000,00 zł netto 

- Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia serwerowni w biurowcu MPK.  

Koszt: 2 600 zł netto.  

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o.  

 

Tabela 35. Dane finansowe Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o.  
Dane finansowe Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o. 

 Na początku roku 2019 Na koniec roku 2019 

Kapitał własny Spółki  9 395 204,66 9 610 817,39 

Wartość Spółki (aktywa - pasywa)  9 477 106,41 9 689 794,92 

Zobowiązania  17 152 278,06 
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Środki trwałe w budowie (inwestycje)  130 117,91 

Przychody ze sprzedaży  7 447 463,49 

Koszt działalności operacyjnej  7  068 513,72 

Wpływy wynikające z umowy z Miastem 

Radomsko  

 

33 878,54 

Wpływy ze sprzedaży usług innym 

podmiotom  

 

1 080 394,25 

Zysk brutto  274 393,73 

Zysk netto   215 612,73 

 

 Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o. w 2019 r. przy 

współpracy z Miastem Radomsko przystąpiło do zmiany sposobu ogrzewania budynku przy ul. 

Św. Rozalii 1B. Ogrzewanie węglowe zastąpiono 12 piecami gazowymi c.w.u. i c.o. Inwestycja 

została dofinansowana również w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. 

Łódzkiego – działanie 4.3.2 Ochrona powietrza.  

 Dodatkowo TBS jako administrator budynku przy ul. Reymonta 25a w ramach walki ze 

smogiem zasilił w paliwo gazowe 6 lokali. Została także wykonana instalacja c.o. i c.w.u.,        

a koszt inwestycji wyniósł 103 000 zł.  

 Ponadto spółka TBS w ramach zadań własnych związanych z zaspokajaniem potrzeb 

mieszkaniowych kontynuowała budowę piątego budynku mieszkalnego w Radomsku przy ul. 

Sadowej. Całkowity koszt inwestycji, w wyniku której powstały 32 mieszkania o łącznej 

powierzchni 1 652,62 m2 (średnia powierzchnia mieszkania 50,8 m2) wyniósł 6 mln zł. Na tę 

kwotę składał się kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 3,6 mln zł, 1,5 mln zł 

partycypacje od najemców oraz wkład własny Spółki wraz z gruntem. Jednocześnie spółka 

opracowała projekt szóstego bloku, otrzymała pozwolenie na budowę oraz złożyła wniosek 

kredytowy do BGK.  

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

 

Tabela 36. Dane finansowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

Dane finansowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

  Na początku roku 2019 Na koniec roku 2019 

Kapitał własny Spółki  65 615 675,05 67 275 326,20 

Wartość Spółki (aktywa - pasywa)  122 161 917,79 133 439 580,67 

Zobowiązania i inwestycje wpływające na 
wartość Spółki  

  66 164 254,47 

Przychody ze sprzedaży netto   64 316 258,27 

Koszt wytworzenia   2 046 332,25 

Wpływy wynikające z umowy z Miastem 
Radomsko (brutto) 

  7 852 471,70 

Wpływy ze sprzedaży usług innym 
podmiotom (brutto) 

  73 041 067,80 
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Zysk/Strata brutto   594 349,15 

Zysk/Strata netto    509 651,15 

 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku w ramach prac 

inwestycyjnych w zakresie sieci ciepłowniczej w roku 2019 wykonał następujące prace: 

- wybudowano i zmodernizowano 289 mb sieci rozdzielniczej ulicznej, z czego: 135 mb 

nowowybudowanej sieci ciepłowniczej, 154 mb zmodernizowanej sieci rozdzielniczej;  

- wybudowano i zmodernizowano 12 szt. przyłączy ciepłowniczych o łącznej długości 521 mb, 

z czego: nowowybudowanych przyłączy ciepłowniczych 7 szt. o długości 296 mb, 

zmodernizowanych przyłączy ciepłowniczych 5 szt. o długości 225 mb.   

Ponadto w 2019 roku w ramach budowy, rozbudowy i modernizacji istniejącej 

infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej zrealizowano poniższe zadania inwestycyjne: 

- budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Bronisława Predera oraz Danuty Siedzikówny               

w dzielnicy Bartodzieje o długości ok. L-493,50 mb;  

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wypoczynkowej o długości L–94,0 mb wraz             

z elementami sieci do granic działek w liczbie 4szt. o długości 10,0 mb;  

- budowa przepompowni ścieków w ul. Przybyszewskiego;  

- ul. Krakowska – sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm od ul. Owocowej do ul. Jagiellońskiej 

o długości około L=893,5mb, elementy sieci kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm do granic działek 

o długości około 505,5mb, 22szt.; 

- ul. Kombatancka – sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o długości 631 mb, elementy sieci 

kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm do granic działek – 97,5 mb, 22szt., kanał tłoczny o długości 

około 891 mb – wykonanie w latach 2019 – 2020r.; 

- ul. Bohomolca - sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o długości 905 mb, elementy sieci 

kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm do granic działek – 145,5 mb, 41szt.; 

- ul. Kościelna - sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o długości około 139 mb, elementy sieci 

kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm do granic działek – 23,5 mb, 8szt.;  

- ul. Spacerowa – kanał tłoczny do Oczyszczalni ścieków – 1 557 mb;  

- ul. Wypoczynkowa - sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o długości 797 mb, elementy sieci 

kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm do granic działek – 255,5 mb, 42szt.; przepompownia ścieków 

– 1 szt.; 

- ul. Wymysłowska - sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o długości 50 mb, elementy sieci 

kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm do granic działek – 1 mb, 1szt.; 

- ul. Piłsudskiego - sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o długości 877 mb, elementy sieci 

kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm do granic działek – 228 mb, 30szt., kanał tłoczny 911 mb, 

przepompownia ścieków - 1 szt. 

 Dodatkowo poza planem wieloletnim rozbudowy sieci wod – kan wykonano następujące 

zadania inwestycyjne: 
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- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Leszka Czarnego w Radomsku o długości 148,5 mb 

Ø160/300mm z rur PVC  

- budowa zestawu do podnoszenia ciśnienia wody w ul. Geodetów na terenie Strefy 

Przemysłowej; 

- wymiana rurociągu wodociągowego w ul. Kilińskiego na rury PE Ø400mm (doprowadzającego 

wodę od studni głębinowej nr 6 przy ul. Gazowej) o długości 107,00 mb Ø400 mm z rur PE;  

- budowa studni pomiarowej na sieci wodociągowej (do poboru wody) w ul. Makuszyńskiego, 

ul. Piastowskiej, ul. 11-go Listopada;  

- wymiana przyłączy wodociągowych do granic działek w ul. Plac 3-go Maja/Reymonta - 

kontynuacja zadania z 2018r.;  

- wymiana sieci wodociągowej w ul. Spacerowej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Szarych 

Szeregów wraz z przyłączami wodociągowymi do granic działek o długości 745,0 mb Ø110 mm 

z rur PVC;  

- Modernizacja/naprawa sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych metodą bezwykopową 

o długości około 561,0 mb Ø250mm w ul. Spacerowej z wykorzystaniem krótkich rękawów 

tzw. packerów (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Szarych Szeregów) wykonana przez firmę 

zewnętrzną. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku 

 

Tabela 37. Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku 
Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Radomsku za 2019 r. 

Wyszczególnienie Plan w zł Wykonanie w zł 

Przychody ogółem  2 429 684,00 2 429 685,00 

Dotacja od miasta 2 345 000,00 2 345 000,00 

Przychody z prowadzonej działalności 28 444,00    28 445,00 

Inne przychody 56 240,00 56 240,00 

Koszty ogółem 2 439 652,00 2 438 300,00 

Wynagrodzenia i pochodne 1 769 452,00 1 768 239,00  

Zakup towarów i usług  622 900,00 622 795,00 

Inne 47 300,00 47 266,00 

Środki na wydatki majątkowe 0,00 0,00 

 

Tabela 38. Stan środków pieniężnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku 
Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku 

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 r.  

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. 

49 009,88 

40 919,69 

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2019 r.  

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. 

39 116,08 

39 566,59 
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W ramach zadań realizowanych w 2019 r.: 

- zapewniono wszystkim mieszkańcom dostęp do usług bibliotecznych, 

- zapewniono przepływ informacji między wszystkimi placówkami bibliotecznymi, 

- udzielano doradztwa w zakresie zakupów, opracowania i selekcji zbiorów, 

- przeprowadzono warsztaty, seminaria, udzielano porad kierownikom gminnych placówek 

bibliotecznych, 

- opracowano materiały do bibliografii województwa łódzkiego. 

W zakresie imprez czytelniczych w 2019 roku zorganizowano: 

- "Popołudniowe czytanie" - głośne czytanie dzieciom i młodzieży z TPD Koło Pomocy 

w Radomsku  

- „Wanda Rutkiewicz – jeszcze jeden szczyt” - spotkanie z Elżbietą Sieradzińską  - 

autorką biografii jednej z najsłynniejszych himalaistek świata  

- „Najaktywniejszy Czytelnik”  - konkurs czytelniczy  

- „Ilustracja”. Wystawa prac Artura Nowickiego 

- „Rendez – vous z książką – tylko w bibliotece” - wystawa książek ze zbiorów biblioteki 

- „Czytanie na kolanie. Bajki logopedyczne” - prowadzenie Aneta Pawlak – Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku 

- „Kodowanie – zakręcona zabawa” - zajęcia w Punkcie Informatycznym 

- „Rozświetlamy zimowe wieczory – rękodzieło z recyklingu” - zajęcia plastyczne 

- „Strofy o miłości” - czytanie poezji na spotkaniu członków DKK 

- „Stolikowe potyczki” - gry planszowe 

- „Literackie łamigłówki” - krzyżówki, łamigłówki, gry planszowe 

- „Z górki na pazurki – moje ferie” - ogólnopolski konkurs plastyczny 

- „O Ince, która zachowała się jak trzeba” - spotkanie dla dzieci z autorką książki Anną 

Niedzielą – Strobel – w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych” 

- „Wszystko się może zdarzyć” - promocja książki dla dzieci Elżbiety Stępień 

- Rozstrzygnięcie XIV edycji  ogólnopolskiego konkursu plastycznego ph.:”Z górki na 

pazurki – moje ferie” 

- „Popołudniowe czytanie" - głośne czytanie dzieciom i młodzieży z TPD Koło Pomocy 

w Radomsku 

- Spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki  

- "Między pracą a emeryturą : mity, trendy i uwarunkowania"–wykład dr. hab. Filipa 

Chybalskiego, prof. PŁ 

- „Wojna i miłość” - spotkanie autorskie i promocja książki Jolanty Marii Kalety; 

prowadzenie spotkania Paulina Małochleb - literaturoznawczyni, krytyk literacki 

- "Spotkanie z bajką" – zajęcia świetlicowe dla przedszkolaków - Międzynarodowy Dzień 

Książki dla Dzieci  



 

 

114 

- "Popołudniowe czytanie" - głośne czytanie dzieciom i młodzieży z TPD Koło Pomocy 

w Radomsku  

- Wykład Artura Ossowskiego - Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN  

w Łodzi nt : "Ofiary Zbrodni Katyńskiej - bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej" 

- Spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki  dla dorosłych i dla dzieci. 

- XVI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK # BIBLIOTEKA 

- "Popołudniowe czytanie" - głośne czytanie dzieciom i młodzieży z TPD Koło Pomocy 

w Radomsku  

- „Quiling – papierowe paski tworzą obrazki” - wystawa prac Iwony Dawidziak; oprawa 

muzyczna Beata Garbarz-Hebda i Joanna Hebda 

- Spotkanie z autorką książek dla dzieci Joanną Olech w ramach akcji "Z książką na 

walizkach"  

- "Majówka w bibliotece"  - impreza czytelnicza dla dzieci i dorosłych 

- Spotkanie autorskie z Agnieszką Kazałą nt. : "Oswajamy emocje"  

- Spotkanie z Mirą Białkowską nt. : "Odgłosy przyrody"  

- Spotkanie z Joanną Bator – pisarką, publicystką, felietonistką; prowadzenie spotkania 

Paulina Małochleb - literaturoznawczyni, krytyk literacki 

- "Pasowanie na czytelnika" przedszkolaków z PP nr 6 w Radomsku  

- Spotkanie z Hanną  Cygler – pisarką, tłumaczką 

- Spotkanie członków  Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci  

- Rozstrzygnięcie XVI edycji konkursu „Najaktywniejszy czytelnik” 

- "Droga do wolności - 4 czerwca 1989" - wystawa książek ze zbiorów biblioteki z cyklu 

Wypożycz z wystawy. Wystawa czynna w godzinach pracy biblioteki 

- Czytanie radomszczan – List do rodzin Św. Jana Pawła II. Wprowadzenie do czytania ks. 

abp dr Wacław Depo Metropolita Częstochowski. Podsumowanie konkursu literackiego 

- „Greckie Siga Siga”  - wystawa fotograficzna Kamili Krawczyk i Joanny Kucharskiej 

z Towarzystwa fotograficznego im. E. Osterloffa w Radomsku  

- "Popołudniowe czytanie" - głośne czytanie dzieciom i młodzieży z TPD Koło Pomocy 

w Radomsku  

- Spotkanie członków  Dyskusyjnego Klubu Książki 

- Spotkanie z Renatą Piątkowską autorką książek dla dzieci m.in. : A może będzie właśnie 

tak, Biuro detektywistyczne Dziurka od klucza, Hebanowe serce,  Mądra głowa zna 

przysłowia,  Oko w oko ze zwierzakiem, Twardy orzech do zgryzienia, Wszystkie moje 

mamy 

- Spotkanie członków  Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci  

- „Wakacje z efektem” - nauka szybkiego czytania - warsztaty prowadzone przez  

Agnieszkę Forzpańczyk – certyfikowanego trenera szybkiego czytania 

- Warsztaty z quillingu w oparciu o serię książek „Malarze Dzieciom” – prowadzone 
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 przez Iwonę Dawidziak 

- „Grafika nam nie fika” - poznajemy program graficzny GIMP – warsztaty komputerowe 

prowadzone w Punkcie Informatycznym MBP 

- „Muminki” - wystawa plansz z Wydawnictwa „Nasza Księgarnia” 

- „Detal”- wystawa fotografii członków Towarzystwa Fotograficznego im. E. Osterloffa 

w Radomsku 

- „Księga Potworów” - warsztaty plastyczne prowadzone przez ilustratora Daniela de 

Latour 

- „Dzieci świata” - spotkanie z globtroterką, autorką książek i poradników podróżniczych 

Marzeną Filipczak   

- „Wyrok na miasto – Powstanie Warszawskie” - wystawa książek ze zbiorów biblioteki 

- „Sierpień 1920” - wystawa z cyklu Wypożycz z wystawy 

- „Gdańsk 1980” - wystawa książek ze zbiorów biblioteki 

- "Z kroniki bojowych dni" - wystawa ze zbiorów biblioteki w 80. rocznicę wybuchu II 

wojny światowej 

- Narodowe Czytanie  

- „Konspiracyjne Wojsko Polskie” - promocja albumu; spotkanie z dr Dariuszem Rogutem 

dyrektorem Oddziału IPN w Łodzi i autorem albumu Pawłem Wąsem 

- „Listy w butelce” - spotkanie z Anną Czerwińską – Rydel autorką książek dla dzieci 

- „Święto Chorągwi Łódzkiej. Barwy Przeszłości” - gra miejska we współpracy z Hufcem 

ZHP Radomsko 

- Spotkanie członków  Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci 

- VIII edycja Festiwalu Pięknego Czytania we współpracy z GBP w Ładzicach. Festiwal 

organizowany z okazji Dnia Głośnego Czytania, ustanowionego przez  Polską  Izbę 

Książki. „Słowa między ludźmi” - wystawa książek ze zbiorów Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Radomsku 

- Inauguracja roku akademickiego RUTW „Wiem więcej” 

- "Radomsko wielokulturowe" – wykład Radosława Bartnika – historyka, dyrektora PSP Nr 

7 w Radomsku 

- Noc Bibliotek „Znajdźmy wspólny język” 

- spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci - projekcja filmu pt. : "Ptyś   

i Bill" 

- "Wieczór magii i iluzji"  - spotkanie z iluzjonistą Mariuszem Czajką 

- „Oblężona demokracja” - spotkanie z Jackiem Żakowskim 

- „Mapy. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata” - wystawa 

Wydawnictwa Dwie Siostry 

- "Popołudniowe czytanie" - głośne czytanie dzieciom i młodzieży z TPD Koło Pomocy 

w Radomsku 
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- Spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki  

- Wykład prof. dr. hab.  Jacka Kopcińskiego z Instytutu Badań Literackich PAN, redaktora 

naczelnego miesięcznika Teatr w ramach Różewicz Open Festiwal we współpracy z MDK 

- Rozstrzygnięcie ogólnopolskich konkursów plastycznych "Pocztówka z wakacji", "Mój 

pierwszy przewodnik po Europie" 

- „Ten czas” - promocja tomiku Ewy Kaczmarczyk - XXI Dni Kultury Chrześcijańskiej 

- Wystawa plenerowa 

- „Śladami radomszczańskich murali” - spacer historyczny – Agnieszka Kuligowska – 

 historyk 

- „Mapa radomszczańskich murali” - warsztaty plastyczne – Iga Borowiecka - Grzywacz 

artysta plastyk 

- Wykład okolicznościowy historyk Agnieszki Podolskiej 

- „Zaczarowane bajki babci Ewy” - spotkanie z Ewą Kaczmarczyk 

- XIII Festiwal Puls Literatury  

-  rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny 

Kwiatkowskiej 

- prelekcja dr Natalii Leman 

- "Magiczny czas – magiczne książki" - wystawa ze zbiorów biblioteki 

- Impreza czytelnicza :„Choinka zielona- kolorowo wystrojona": strojenie choinki, 

-  „Świąteczna gorączka Olafka” - przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów Studia 

Teatralnego Krak-Art. 

- Spotkanie członków  Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci 

- „Radomsko, zwyczajne – niezwyczajne” - finisaż wystawy akwarelystów 

- "Popołudniowe czytanie" - głośne czytanie dzieciom i młodzieży z TPD Koło Pomocy 

w Radomsku 

- XI Ogólnopolski Konkurs im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Cena miłości Ojczyzny”: 

uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom, prezentacja 

multimedialna z życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki, suita „Litania wolności” w wykonaniu 

kwartetu fortepianowego pod kierownictwem, kompozytora i lidera zespołu El Camino 

 

Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego  

Tabela 39. Wykonanie planu finansowego Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego 
Wykonanie planu finansowego Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego 

w Radomsku za 2019 r. 

Wyszczególnienie Plan w zł Wykonanie w zł 

Przychody ogółem  1 615 300,00 1 614 885,89 

Dotacja od miasta 1 421 500,00 1 421 500,00 

Przychody z prowadzonej działalności 154 800,00 154 393,17 

Inne przychody 39 000,00 38 992,72 

Koszty ogółem 1 811 250,00 1 804 832,79 

Wynagrodzenia i pochodne 1 306 000,00 1 304 278,61 

Zakup towarów i usług  455 800,00 451 951,54 

Inne 49 450,00 48 602,64 
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Środki na wydatki majątkowe 0,00 0,00 

 
Tabela 40. Stan środków pieniężnych Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego 

Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku 

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 r.  
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. 

118 204,13 

45 628,07 

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2019 r.  
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. 

116 572,21 

96 692,19 

  

W 2019 r. Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w radomsku wykonało 

następujące zadania inwestycyjne:  

- przygotowanie i wykonanie stałej wystawy „ZBIORY SZTUKI W RADOMSZCZAŃSKIM 

MUZEUM” 

Koszt: 10 400,00 zł;  

- wykonanie reperów na budynku Muzeum zgodnie z zaleceniami ekspertyzy stropów budynku 

Koszt: 5 412,00 zł.  

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku 

 

Tabela 41. Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku 
Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Radomsku za 2019 r. 
Wyszczególnienie Plan w zł Wykonanie w zł 

Dochody ogółem  503 000,00 601 599,11 

Wpływy z najmu i dzierżawy 90 800,00 109 587,24 

Wpływy z usług 367 100,00 447 078,51 

Wpływy z innych dochodów* 45 100,00 44 933,36 

Wydatki ogółem 3 978 000,00 3 950 937,53 

Wynagrodzenia i pochodne 2 693 160,00 2 686 854,20 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  1 085 440,00 1 065 535,01 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych  23 200,00 22 808,23 

Wydatki majątkowe 176 200,00 175 740,09 

*wpływy z innych dochodów należy rozumieć jako wpływy z tytułu kosztów upomnień, 

pozostałych odsetek od należności, odsetki bankowe, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 

ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z otrzymanych 

spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz wpływy z różnych dochodów 

(refundacja płac z PUP) 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku  w roku 2019 przeprowadził 

następujące prace i inwestycje: 

- dostosowanie Stadionu Miejskiego w Radomsku przy ul. Brzeźnickiej 26 do wymogów 

licencyjnych PZPN 

Koszt: 112 304,04 zł.  

W skład inwestycji weszła dostawa i montaż 5-rzędowej, 152-miejscowej trybuny z siedziskami 

z tworzywa sztucznego, dostawa i montaż ogrodzenia trybun, demontaż siedzisk oraz 

zadaszenia, dostawa i montaż ogrodzenia trybun, wykonanie placu buforowego, wykonanie 
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ogrodzenia strefy buforowej, zakup wiat stadionowych, oznaczenie bramek;  

- dostawa i montaż 6 m piłkochwytów na Stadionie Miejskim przy ul. Brzeźnickiej 26; 

Koszt: 20 000,00 zł; 

- budowa ogrodzenia oddzielającego obszar pola gry na boisku przy ul. Kościuszki 3 zgodnie 

z wymogami licencyjnymi PZPN  

Koszt: 32 391,14 zł;  

- dostawa i montaż ogrodzenia panelowego odgradzającego siłownię zewnętrzną od płyty 

boiska przy ul. Kościuszki 3 

Koszt: 6 100,00 zł;  

- konserwacja boisk 

Koszt: 3 240,00 zł;  

- termomodernizacja zaplecza budynku kortów tenisowych przy ul. Leszka Czarnego 22 

Koszt: 11 044,91 zł;  

- zakup pieca CO na Stadionie Miejskim przy ul. Brzeźnickiej 26 

Koszt: 9 990,00 zł.  

 Ponadto w 2019 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku przeprowadził 

następujące zajęcia i imprezy sportowo – rekreacyjne: 

- „Sprawny jak przedszkolak”,  

- Spartakiada przedszkolaka,  

- ligi sportów zespołowych – siatkówka, piłka nożna,  

- rozgrywki i turnieje „orlikowe”,  

- Międzyszkolna Liga Scrabble – treningi i turnieje,  

- Klub Gier Logicznych,  

- Rodzinne Rajdy Rowerowe,  

- Amatorska Liga Tenisa Stołowego,  

- „Otyliada” – nocny maraton pływacki,  

- Szachowe Grand Prix Radomska – cykl turniejów,  

- „Zima w mieście”,  

- „Lato w mieście”,  

- „Dzień Sportu”,  

- Turniej Tenisa Ziemnego,  

- VII Radomszczański Bieg Uliczny Memoriał Mariana Szymańskiego,  

- Radomszczański Klub Badmintona – treningi i turnieje,  

- Sekcja łucznicza MOSiR,  

- Szkółka pływacka MOSiR – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży,  

- Bieg Tropem Wilczym,  

- III Radomszczańska Gala Sportów Walki,  

- Zawody Crossfit,  
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- Bieg ekstremalny.  

Łączny koszt organizowanych imprez to około 116 000,00 zł.  

 

Miejski Dom Kultury w Radomsku 

 

Tabela 42. Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Radomsku 
Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury 

w Radomsku za 2019 r. 

Wyszczególnienie Plan w zł Wykonanie w zł 

Przychody ogółem  4 545 900,00 4 670 236,38 

Dotacja podmiotowa od Miasta Radomska 2 620 000,00 2 620 000,00 

Dotacje celowe 
W tym: 
Od Miasta Radomska 

401 117,00 
 

224 117,00 

379 862,74 
 

204 617,00 

Przychody z prowadzonej działalności statutowej 1 288 483,00 1 221 802,15 

Inne przychody 236 300,00 448 571,49 

Koszty ogółem 4 092 804,00 4 048 166,54 

Wynagrodzenia i pochodne 2 522 700,00 2 496 632,66 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 004 600,00 1 004 169,21 

Inne 
W tym: 
Odsetki od zaciągniętych zobowiązań (kredytów) 

565 504,00 
 

8 404,00 

547 364,67 
 

7 603,83 

Wydatki majątkowe 381 300,00 346 524,19 

Kredyty i pożyczki 71 796,00 71 796,00 

Amortyzacja (od środków trwałych) 323 000,00 321 598,65 

 

 Miejski Dom Kultury w radomsku w roku 2019 stale wzbogacał i poszerzał swoją ofertę 

programową o spektakle, filmy, koncerty, spotkania, warsztaty, wycieczki, stałe formy pracy. 

Organizując bezpłatne imprezy umożliwił kontakt z kulturą osobom bezrobotnym, wpływał na 

aktywność społeczną, kulturalną i zawodową wykluczonych mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

w tym niepełnosprawnych i seniorów. Przeciwdziałał ponadto niskiej aktywności społecznej 

i kulturalnej. W trosce o niwelowanie barier kompetencyjnych i finansowych w dostępie do 

kultury, przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu grup społecznych, Miejski Dom Kultury 

dopłacał do biletów wstępu w ramach Karty Dużej Rodziny, obniżał ceny biletów dla seniorów 

60+, proponował mieszkańcom nieodpłatne wejścia na imprezy kulturalne. Dodatkowo Miejski 

Dom Kultury nieodpłatnie udostępniał sale na działalność Uniwersytetów III Wieku, 

stowarzyszeń i fundacji, które organizowały imprezy sprzyjające integracji mieszkańców. 

Tradycyjnie, jak co roku, MDK włączał się w organizację akcji charytatywnych, m.in. „Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy”. 11 stycznia 2019 r. podczas 26. finału akcji w Miejskim Domu 

Kultury zebrano 158 505,12 zł.  

 W 2019 r. MDK w Radomsku kontynuował projekt „Światło na kulturę”, w ramach 

którego dokonano zakupu 6 sztuk kulis na scenę w Sali widowiskowej za kwotę 7 380,00 zł 

brutto oraz dokonano przebudowy kasy z szatnią w holu MDK za kwotę 299 838,15 zł brutto. 

Wykonano również okablowanie strukturalne wraz z serwerownią za kwotę 80 378,04 zł brutto. 

Ponadto w celu unowocześnienia i poprawy wyglądu i bezpieczeństwa wykonano modernizację 

monitoringu, malowanie pomieszczeń, poręczy i bieżące wymiany czujników i akumulatorów   

w centrali PPOŻ.  
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 Poprzez szerokie spektrum działań, różnorodne formy edukacji kulturalnej, teatr, kino 

i koncerty, MDK w Radomsku prowadził w 2019 roku szeroką działalność służącą wzmocnieniu 

integracji kulturalnej miasta o wymiarze lokalnym i ponadlokalnym. Zrealizowano m.in. 

następujące działania i przedsięwzięcia: 

- Różewicz Open Festiwal,  

- Liczne imprezy upamiętniające ważne wydarzenia historyczne,  

- XXI Radomszczańskie Spotkania Integracyjne,  

- Europejskie Dni Dziedzictwa,  

- Małe Granty MDK,  

- festyny rodzinne w okresie wakacji letnich,  

- VII Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów,  

- Salon Sztuki,  

- wystawy w Galerii MDK,  

- Klub Podróżnika,  

- projekcje w Kinie Pasja,  

- cykl warsztatów artystycznych,  

- konkursy, spektakle, koncerty,  

- stałe formy pracy artystycznej.  

 Działalność MDK realizowana była w partnerstwie z licznymi podmiotami państwowymi, 

organizacjami non-profit, szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami kultury, urzędami,        

a także osobami indywidualnymi. Partnerami byli m.in.: Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, 

Filmoteka Narodowa, Teatr im. S. Jaracza w Łodzi, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, 

Łódzki Dom Kultury w Łodzi, Miasto Radomsko, Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku, 

Komenda Hufca ZHP w Radomsku.  

 W ramach konkursu Małe Granty MDK wsparciem objęto trzy projekty na rzecz 

upowszechniania kultury i edukacji kulturowej. Dofinansowanie otrzymały projekty: „Young 

Photo Day”, „Wieczorek taneczny z Moniuszką” oraz „Radomsko zwyczajne – niezwyczajne, 

miasto oczami artystów”.  

 W ramach Różewicz Open Festiwal Radomsko w MDK odbyły się spektakle, którym 

towarzyszyły: koncerty, panel dyskusyjny, projekcje filmowe, Ogólnopolski Konkurs Poetycki 

im. Janusza Różewicza.  

 Ogółem w roku 2019 odbyło się: 

- 1 321 seansów kinowych (63 137 widzów),  

- 32 spektakle teatralne (7 304 widzów),  

- 48 koncertów (11 949 widzów),  

- 29 konkursów (4 141 uczestników),  

- 21 wystaw (6 450 widzów),  

- 29 prezentacji zespołów własnych i z innych placówek,  
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- 47 wydarzeń typu wycieczki, warsztaty (1 905 uczestników).  

Ponadto działało 20 kół zainteresowań, sekcji i zespołów przy łącznej stałej liczbie uczestników 

258 osób.  
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9. Informacja o realizacji budżetu obywatelskiego  

 

W roku 2019 r. przeprowadzono 5. Edycję Budżetu Obywatelskiego w Radomsku. Celem 

procesu konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego było wywołanie jak 

największego zaangażowania mieszkańców w kwestię identyfikacji z miastem 

i współodpowiedzialności poprzez zgłoszenie projektów do realizacji oraz czynny udział 

w głosowaniu. Na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego w roku 2020 została 

przeznaczona kwota 1 300 000,00 zł. W roku 2019 zgłoszono 30 projektów, do głosowania 

zakwalifikowało się 21 projektów. W okresie od 14 do 20 października 2019 r. przeprowadzono 

głosowanie, w wyniku którego do realizacji wybrano 7 projektów. W wyborach tych udział 

wzięło 15 562 mieszkańców.   

 Ponadto w roku 2019 zrealizowano projekty wyłonione w ramach Budżetu 

Obywatelskiego w 4. Edycji na łączną kwotę 1 003 796,17 zł.  

 

Tabela 43. Informacja o realizacji Budżetu Obywatelskiego  

Budżet Obywatelski 

Zadanie Koszt (zł) 

1. edycja 2016 

Głosowanie 7 - 13 grudnia 2015 r., złożono 39 wniosków 

Boisko dla Jedynki (do gry w piłkę ręczną, siatkową 

i koszykową oraz do tenisa zmiennego wraz z ogrodzeniem) 

249 995  

Budowa boiska ZGS nr 4 (boisko sportowe, strefa fitness, plac 

zabaw) 

249 909  

Plac zabaw ul. Torowa (nawierzchnia amortyzująca, montaż 

urządzeń zabawowych, ławki, kosze na śmieci) 

88 680 

Radomszczańska tężnia (tężnia solankowa, przyłącze 

energetyczne, przyłącze wodno-kanalizacyjne, niwelacja 

i utwardzenie terenu, ławki 6 szt.) 

237 000 

Radomszczańska trasa rowerowa Bartodzieje (ścieżka 

rowerowa i ciąg pieszy – odcinek od ul. Kraszewskiego do ul. 

Orzeszkowej wraz z oświetleniem) 

240 000 

2. edycja 2017 

Głosowanie 1 - 12 grudnia 2016 r., złożono 31 wniosków, udział 5 296 osób 

Plac zabaw przy ul. Przedborskiej (stworzenie placu zabaw dla 

dzieci i siłowni dla dorosłych) 

112 499 

Piknik integracyjny (odbywał się dnia 27.08.2017 r. (niedziela) 

w godzinach 15:00-20:00, plac parafialny ul. Przedborska) 

19 300 

Siłownia i chłodnia przy ul. Wilsona i Chłodnej (projekt zakłada 

stworzenie placu zabaw dla dzieci i siłowni dla mieszkańców 

miasta Radomska) 

37 860 

Siłownia Aktywne Śródmieście 49 600 

Podnoszenie kompetencji językowych seniorów (projekt zakłada 

naukę języka angielskiego i niemieckiego, skierowany jest do 

mieszkańców miasta Radomska w grupie wiekowej 50+) 

13 450 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Torowej 112 390 

Siłownia pod chmurką 63 000 

Grill miejski przy Wielorybku 29 000 

Fontanna multimedialna (fontanna z podświetlonym 

strumieniem wody - światło zmiennokolorowe - zamontowana 

112 000 
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w płycie kamiennej w postaci 3 dysz w linii prostej, tzw. mokry 

chodnik; zlokalizowana w parku Solidarności, w niecce, przy 

ogródku różanym) 

Plac zabaw z zestawem ćwiczeń dla dorosłych 112 301 

Pomost dla pokoleń (kampania społeczna pn. "Pomost dla 

pokoleń" kierowana do społeczności dzielnicy Kowalowiec 

i przez nich samych współrealizowana) 

9 900 

Seniorzy otwarci na świat (edukacja komputerowa osób 50+ ) 11 200 

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Bogwidzowy 39 397 

Kreatywny plac zabaw i rekreacji 106 900 

Wolny czas spędzamy aktywnie, radośnie i zdrowo (świetlica 

rekreacyjna dla seniorów i juniorów) 

55 804 

Plac rekreacji ruchomej – siłownia 107 600 

3. edycja 2018 

Głosowanie 16 - 22 października 2017 r., wybierano spośród 15 projektów, głosowało 3 887 

osób 

Skwer na Miłaczkach (ul. Grodzka - ul. Krzywa). Projekt 

zakłada: przygotowanie dokumentacji projektowej zadania, 

przygotowanie terenu pod skwer, chodnik z obrzeżami, 

wykonanie oświetlenia, posadzenie drzew i krzewów; a także 

wyposażenie skweru w ławki, kosze na śmieci, gazony, stoliki 

warcabowe, stół do tenisa stołowego, plac do bule, teren pod 

boisko badmintona, zestaw do ćwiczeń FLOWPARK. 

229 782 

Oświetlenie placu zabaw przy ul. Torowej 54 000 

Informatyka przyjazna seniorom (projekt zakłada naukę obsługi 

komputera i skierowany jest do mieszkańców miasta Radomska 

w grupie wiekowej 55+) 

12 900 

Street Workout ze ścianką wspinaczkową- siłownia dla każdego 217 000 

Piknik rekreacyjny mieszkańców Radomska – powitanie lata 

(piknik odbywał się 24.06.2018 r. w godz. 15.00-20.00) 

20 000 

Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy tężni. W ramach projektu 

została utworzona strefa wypoczynku otoczona zielenią, 

natomiast w drugiej części parku - strefa rekreacyjna, 

wyposażona w ścieżkę zdrowia (street workout), stref gier 

zewnętrznych (tenis stołowy, szachy) dla całej rodziny. 

228 624 

Plac zabaw i siłownia „Glinianki” 228 550 

4. edycja 2019 

Głosowanie 1 - 7 października 2018 r., zgłoszono 29 projektów, zakwalifikowano 23, głosowało 

2 836 osób 

Budowa tężni solankowej na "Wielorybkach" (Osiedle 

Tysiąclecia) 

200 000, zrealizowano za 

kwotę 361 882,47 zł 

Pumtruck Kowalowice (osiedle Miła) 200 000, zrealizowano za 

kwotę 198 030,00 zł 

Inteligentne eko-ławki (m.in. Park Solidarności, ul. Tysiąclecia, 

Miła) 

195 000, zrealizowano za 

kwotę 164 312,68 zł 

Oświetlenie boiska treningowego ( ul. Brzeźnica, ul. Sadowa) 67 000, zrealizowano za 

kwotę 61 358,11 zł 

Impuls życia, ogólnodostępny defibrylator AED (osiedle 

Folwark) 

13 400, zrealizowano za 

kwotę 7 962,67 zł 

40-to latek – Stadion Miejski ul. Brzeźnicka 56 000,zrealizowano za 

kwotę 51 561,10 zł 

Oświetlenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego i siłowni pod 

chmurką (ul. Torowa) 

75 000, zgodnie z 

regulaminem projekt nie 

został zrealizowany, 

ponieważ zadanie 

inwestycyjne nie znajduje 
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się na terenie należącym do 

Miasta Radomska, gminnych 

jednostek organizacyjnych 

lub spółek miejskich  

Kolorami miasta, impreza z okazji święta Chorągwi Łódzkiej w 

Radomsku (Park Solidarności, Osiedle Tysiąclecia) 

85 600, zrealizowano za 

kwotę 76 318,28 zł 

Radomsko ratuje z OSP Bogwidzowy 13 055, zrealizowano za 

kwotę 13 404,00 zł 

Smaki i osobliwości Kowalowca - mieszkańcy Radomska 

poznają jedną z najstarszych dzielnic naszego miasta 

25 000, zrealizowano za 

kwotę 24 981,98 zł 

Wyjście smoga – radomszczańscy pogromcy smoga robią dobrą 

atmosferę (Osiedle Kowalowiec) 

25 000, zrealizowano za 

kwotę 22 292,35 zł 

Oświetlenie placu zabaw przy ul. Śląskiej 30 000, zrealizowano za 

kwotę 21 692,53 zł 

5. edycja 2020 

Głosowanie 14 - 20 października 2019 r., zgłoszono 30 projektów, zakwalifikowano 21, 

głosowały 15 562 osoby 

Kompleks boisk sportowych - Osiedle Glinianki ul. Matejki.  

Celem projektu jest wykonanie trzech ogólnodostępnych boisk 

sportowych.  

750 000 zł 

 

Bieganie uskrzydla - PSP nr 3. 

Projekt ma na celu budowę bieżni wokół boiska o dwóch torach 

i nawierzchni poliuretanowej. 

240 000 zł - Trwa procedura 

o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie 

robót w zakresie wykonania 

bieżni.  

Bezpieczna Trójka - PSP nr 3 

Celem projektu jest wykonanie ogrodzenia placu zabaw, 

ogrodzenia frontowego od ul. Dąbrowskiej oraz ogrodzenia 

kratowego między działkami sąsiednimi. 

93 000 zł – projekt 

zrealizowany 

 

Lekki tornister - PSP nr 1, PSP nr 4, PSP nr 7 

Projekt zakłada zakup szafek skrytko – ubraniowych. 

Szafki szkolne zostały zamontowane na korytarzach szkolnych 

oraz w szatniach trzech radomszczańskich szkół. 

Koszt realizacji:  

108 629,15 zł – projekt 

zrealizowany  

 

Zdrowy oddech przedszkolaka - PP nr 1,2,3,4,5,6,9,10, PSP nr 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 oraz Przedszkole Specjalne.  

Projekt zakłada zakupienie 21 jednostek oczyszczaczy 

powietrza dla każdej klasy ,,O''/oddziału ,,6 – latków” lub klas 

starszych. Projekt zrealizowano – zakupiono łącznie 30 

oczyszczaczy powietrza. 

Koszt realizacji:  

45 042,00 zł – projekt 

zrealizowany 

 

Piknik rekreacyjno – edukacyjny dla mieszkańców Radomska - 

Teren Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela ul. Przemysłowa 34 

21 000 zł 

 

Komputer bez tajemnic - PSP nr 6 

Projekt zakłada naukę obsługi komputera i skierowany jest do 

mieszkańców miasta Radomska w grupie wiekowej 50+. 

 

10 000 zł - Od miesiąca 

lutego seniorzy uczestniczą 

w zajęciach, które odbywają 

się raz w tygodniu po 1 

godzinie. Łącznie są 4 grupy 

po 15 osób.  
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10. Informacja o pozyskiwaniu funduszy ze źródeł zewnętrznych  

 
Wielość zadań jednostek samorządu terytorialnego przy niewystarczających dochodach 

własnych i jednoczesnym rosnącym zadłużeniu powoduje, że coraz częściej korzystają one 

z zewnętrznych źródeł finansowania. Za koniecznością pozyskiwania zewnętrznych środków 

finansowych przemawia również zjawisko rosnących potrzeb społeczności lokalnych. 

Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem Funduszy Europejskich, jest oceniany 

w kontekście zgodności z trzema podstawowymi politykami: 

- Zrównoważony rozwój: UE stara się dbać o to, by rozwój gospodarczy Europy nie odbywał się 

kosztem środowiska naturalnego. Ponadto Unia promuje racjonalne i oszczędne korzystanie 

z zasobów naturalnych oraz ochronę środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów czy 

upowszechnienie technologii przyjaznych środowisku;  

- Równość szans: Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich powinny być 

zgodne z polityką równości szans. Oznacza to zapewnienie równego traktowania kobiet 

i mężczyzn. Nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na wiek, poglądy, pochodzenie, religie 

czy niepełnosprawność;                                                                                                                    

- Społeczeństwo informacyjne: Realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego polega na 

upowszechnianiu nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu codziennym obywateli, 

przedsiębiorstw i administracji publicznej. 

Coraz ważniejszym obszarem działań Unii Europejskiej staje się także polityka rozwoju 

przestrzennego. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie różnorodności i zachowanie 

odrębności kulturowej regionów.  

Poza programami krajowymi fundusze unijne przeznaczone są na 16 programów 

regionalnych. Ich celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów. Fundusze zarządzane są 

w tym przypadku nie przez władze centralne, a instytucje samorządowe – czyli zarządy 

województw. 

Środki unijne w programach regionalnych: 

 Dolnośląskie - 2,25 mld euro 

 Kujawsko-Pomorskie - 1,9 mld euro 

 Lubelskie - 2,23 mld euro 

 Lubuskie - 0,9 mld euro 

 Łódzkie - 2,25 mld euro 

 Małopolskie - 2,87 mld euro 

 Mazowieckie - 2,08 mld euro 

 Opolskie - 0,9 mld euro 

 Podkarpackie - 2,1 mld euro 

 Podlaskie - 1,21 mld euro 

 Pomorskie - 1,86 mld euro 
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 Śląskie - 3,47 mld euro 

 Świętokrzyskie - 1,36 mld euro 

 Warmińsko-Mazurskie - 1,72 mld euro 

 Wielkopolskie - 2,45 mld euro 

 Zachodniopomorskie - 1,6 mld euro.  

Miasto Radomsko dużą wagę przywiązuje do zdobywania środków zewnętrznych na 

planowane i realizowane inwestycje, przedsięwzięcia oraz projekty edukacyjne. Fundusze Unii 

Europejskiej nie stanowią jedynego źródła pozyskiwania dofinansowania w Mieście. Poza 

środkami unijnymi Radomsko pozyskało w 2019 r. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Funduszu Dróg 

Samorządowych za pośrednictwem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Centrum Kultury.  

W roku 2019 podpisano umowy na łączną kwotę 18 640 163,33 zł dofinansowania 

z różnych źródeł pozabudżetowych, z czego część projektów objętych tą kwotą dofinansowania 

zostało już zrealizowanych i zakończonych w tym samym roku. Ponadto w trakcie realizacji 

znajdowały się projekty o łącznej wartości 55 480 177,00 zł, z czego dofinansowanie 

pozyskane w latach ubiegłych stanowiło kwotę 22 259 773,54 zł. Aktualnie w oczekiwaniu na 

decyzję Instytucji Zarządzającej lub na dokonanie samego aktu podpisania umowy znajdują się 

łącznie 4 projekty złożone w roku 2019 o wartości 22 780 657,80 zł, przy czym dofinansowanie 

ze źródeł zewnętrznych stanowi kwota 13 834 329,21 zł.  
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Tabela nr 44. Zestawienie umów o dofinansowanie podpisanych w roku 2019.  

UMOWY O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH PODPISANE W 2019 ROKU 

LP. NAZWA PROJEKTU INSTYTUCJA /  DZIAŁANIE DATA 

WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

(zgodnie z umową 
o dofinansow.) 

DOFINANSOWANIE UWAGI 

1 

Przebudowa budynku 
wielorodzinnego przy ul. Świętej 

Rozalii 1B w Radomsku w zakresie 
instalacji centralnego ogrzewania 

oraz ciepłej wody użytkowej" 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego                                                                    

Oś priorytetowa IV - 
Gospodarka niskoemisyjna 

10.01.2019 202 762,19 112 571,13 projekt zrealizowany 

2 Lokalny Animator Sportu Fundacja Orły Sportu 24.01.2019 21 600,00 10 800,00 projekt zrealizowany 

3 Partycypacja w planowaniu 
Fundacja Stabilo                                  

(POWR.02.19.00-00-
KP13/18) 

08.05.2019 33 000,00 33 000,00 projekt zrealizowany 

4 
Miejski Dom Kultury w Radomsku 
- projekt nowej przestrzeni dla 
kultury 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego                                                                    

Oś priorytetowa VI - 
Rewitalizacja i potencjał 
endogeniczny regionu 

09.05.2019 5 390 852,87 3 723 764,20 projekt w trakcie realizacji 

5 
Rozbudowa ul. Spacerowej w 
Radomsku 

Łódzki Urząd Wojewódzki w 
Łodzi Fundusz Dróg 

Samorządowych  
17.07.2019 8 596 554,14 3 000 000,00 projekt zrealizowany 

6 

Rozbudowa układu drogowego ul. 
Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii 
wraz z nieprzebudowanym 
odcinkiem ul. Kolejowej w 
Radomsku 

Łódzki Urząd Wojewódzki w 
Łodzi Fundusz Dróg 

Samorządowych  
17.09.2019 13 451 983,00 6 725 991,00 projekt w trakcie realizacji 

7 
Przebudowa ul. Piłsudskiego w 
Radomsku 

Łódzki Urząd Wojewódzki w 
Łodzi Fundusz Dróg 

Samorządowych  
17.09.2019 2 331 545,00 1 165 772,00 projekt w trakcie realizacji 

8 
Polsko - Ukraińska Wymiana 
Młodzieży 2019 

Narodowe Centrum Kultury 10.07.2019 40 180,00 28 682,00 projekt zrealizowany 

9 
Budowa krytej pływalni przy ul. 
Św. Królowej Jadwigi w Radomsku 

Ministerstwo Sportu i 
Turystyki, Program Sportowa 

Polska - program rozwoju 
lokalnej infrastruktury 

sportowej - edycja 2019 

14.11.2019 32 850 000,00 3 500 000,00 projekt w trakcie realizacji 
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10 

Program Edukacji Ekologicznej pn. 
"Na tropie czystego powietrza" 
realizowany w Publicznym 
Przedszkolu nr 10 w Radomsku 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi 
06.11.2019 34 873,00 31 339,00 projekt w trakcie realizacji 

11 

Program Edukacji Ekologicznej pn. 
"Mały Strażak Powietrza chroni je, 
bada i obserwuje" realizowany w 
Publicznym Przedszkolu nr 6 w 
Radomsku 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi 
06.11.2019 23 597,00 21 227,00 projekt w trakcie realizacji 

12 

Program Edukacji Ekologicznej pn. 
"Każdy przedszkolak mały i duży 
wie do czego woda służy"  
realizowany w Publicznym 
Przedszkolu nr 9 im. Jasia i 
Małgosia w Radomsku 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi 
06.11.2019 32 842,30 29 438,00 projekt w trakcie realizacji 

13 

Program Edukacji Ekologicznej pn. 
"Przedszkolak mały i duży 
przyrodzie służy - zbiera, 
segreguje, środowisko szanuje"  
realizowany w Publicznym 
Przedszkolu nr 1 w Radomsku 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi 
06.11.2019 39 974,00 35 000,00 projekt w trakcie realizacji 

14 

Program Edukacji Ekologicznej pn. 
"Super zdrowie masz, gdy o 
porządek wokół dbasz!"  
realizowany w Publicznym 
Przedszkolu nr 3 w Radomsku 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi 
06.11.2019 30 422,00 27 019,00 projekt w trakcie realizacji 

15 

Program Edukacji Ekologicznej pn. 
"Wodny świat"  realizowany w 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 
2 im. Tadeusza Kościuszki w 
Radomsku  

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi 
06.11.2019 33 914,00 30 422,00 projekt w trakcie realizacji 

16 

Program Edukacji Ekologicznej pn. 
"Bezcenna woda"  realizowany w 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 
5 w Radomsku  

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi 
06.11.2019 16 971,00 15 271,00 projekt w trakcie realizacji 

17 
"Strategia Rozwoju 
Elektromobilności dla Miasta 
Radomska 2035" 

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 
20.11.2019 50 000,00 50 000,00 projekt w trakcie realizacji 
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Tabela nr 45. Zestawienie umów o dofinansowanie ze środków zewnętrznych realizowanych w 2019 r., a podpisanych w latach 

wcześniejszych. 

UMOWY Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH REALIZOWANE W 2019 ROKU, PODPISANE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH 

LP. NAZWA PROJEKTU 
INSTYTUCJA / 

DZIAŁANIE 
DATA (zawarcia umowy                   

o dofinans.) 

WARTOŚĆ PROJEKTU 
(zgodnie z umową o 

dofinansow.) 

DOFINANSOWANIE UWAGI 

1 

Poprawa atrakcyjności turystycznej 
południowej części Województwa 
Łódzkiego poprzez budowę 
kompleksu obiektów sportowo - 
rekreacyjnych w Radomsku 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego                                                                    

Oś priorytetowa VI - 
Rewitalizacja i potencjał 
endogeniczny regionu 

15.01.2018             32 850 000,00     7 362 699,99 
Planowane 

zakończenie 
inwestycji w 2020r.                                                                                                               

2 

Wymiana taboru autobusów 
miejskich na pojazdy 
niskoemisyjne oraz rozwój 
inteligentnych systemów 
transportowych w Radomsku 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego                                                                    

Oś priorytetowa III - 
Transport 

24.04.2018 13 731 547,03 8 819 448,91 
Inwestycja 
zakończona 
w 2019r. 

3 

Termomodernizacja budynków 
będących własnością miasta: 
Urzędu Miasta oraz Publicznego 
Przedszkola nr 2 w Radomsku 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego                                                                    

Oś priorytetowa IV - 
Gospodarka niskoemisyjna 

24.10.2018 3 953 325,16 1 895 971,64 
Inwestycja 
zakończona 
w 2019r. 

4 

E-aktywni mieszkańcy 
województwa kujawsko-
pomorskiego i łódzkiego 
"Podniesienie kompetencji 
cyfrowych mieszkańców gminy 
Radomsko" 

Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa    Operator: 

Stowarzyszenie 
Towarzystwo Rozwoju 

Gminy Płużnica Program 
Operacyjny Polska Cyfrowa 

Oś priorytetowa III - 
Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa 

17.09.2018r. 149 500,00 149 500,00 
Projekt zakończony 

w 2019 r. 

18 

Utworzenie punktu dydaktycznego 
pn. Szkolny Ogród Dydaktyczny 
"Cztery Pory Roku" przy Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 6 w 
Radomsku  

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi 
19.12.2019 60 000,00 50 000,00 projekt w trakcie realizacji 

19 
Utworzenie pracowni pn. 
"Ekoklasa" przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 8 w Radomsku  

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi 
19.12.2019 55 467,00 49 867,00 projekt w trakcie realizacji 

ŁĄCZNIE 63 296 537,50 18 640 163,33   
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5 
Rewaloryzacja Parku 
Świętojańskiego w Radomsku - 
Etap II 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi                   
III edycja Programu 

Priorytetowego: 
„Przyrodnicze perły 

województwa łódzkiego – 
program rewaloryzacji 
zabytkowych parków”  

27.12.2017 4 553 356,14 3 829 881,00 
Projekt zakończony 

w 2019 r. 

6 

Program Edukacji Ekologicznej pn. 
"Ekoprzedszkolak poznaje 
tajemnice wody - obserwuje, bada, 
eksperymentuje" realizowany w 
Publicznym Przedszkolu nr 1 w 
Radomsku 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi 
07.09.2018 34 238,00 30 000,00 

Projekt zakończony 
w 2019 r. 

7 

Program Edukacji Ekologicznej pn. 
"Źródło wody - źródłem życia" 
realizowany w Publicznym 
Przedszkolu nr 2 im. Janusza 
Korczaka w Radomsku 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi 
07.09.2018 23 195,67 20 776,00 

Projekt zakończony  
w 2019 r. 

8 

Program Edukacji Ekologicznej pn. 
"Czyste powietrze - zdrowy 
przedszkolak" realizowany w 
Publicznym Przedszkolu nr 3 w 
Radomsku 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi 
07.09.2018 21 465,00 18 865,00 

Projekt zakończony  
w 2019 r. 

9 

Program Edukacji Ekologicznej pn. 
"Nie przelewaj! Jak racjonalnie 
korzystać z wody" realizowany w 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 

w Radomsku 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi 
10.09.2018 22 689,00 20 179,00 

Projekt zakończony  
w 2019 r. 

10 

Program Edukacji Ekologicznej pn. 
"Czyste powietrze - zdrowe życie" 
realizowany w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 8 w Radomsku 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi 
10.09.2018 15 555,00 13 221,00 

Projekt zakończony  
w 2019 r. 

11 

Utworzenie punktu dydaktycznego 
pn. "Ogród siedmiu zmysłów" przy 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 
w Radomsku 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi 
18.12.2018 69 731,00 49 231,00 

Projekt zakończony  
w 2019 r. 



 

 

131 

12 

Utworzenie punktu dydaktycznego 
pn. "Słoneczna wyspa" przy 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 
im. Henryka Sienkiewicza w 
Radomsku 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi 
18.12.2018 55 575,00 50 000,00 

Projekt zakończony  
w 2019 r. 

ŁĄCZNIE 55 480 177,00 22 259 773,54 
  

 

Tabela nr 46. Zestawienie wniosków o dofinansowanie złożonych w 2019 r. w oczekiwaniu.  

Lp. NAZWA PROJEKTU INSTYTUCJA / DZIAŁANIE WARTOŚĆ PROJEKTU WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE 

PROJEKTY ZŁOŻONE DO DOFINANSOWANIA W  ROKU 2019 - OCENIONE POZYTYWNIE, W OCZEKIWANIU NA PODPISANIE UMOWY 

1 
"Modernizacja oświetlenia ulicznego 
na terenie Miasta Radomska" 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej,                                                            

3.2 SOWA - Oświetlenie zewnętrzne 
6 615 374,00    3 465 000,00    

PROJEKTY ZŁOŻONE DO DOFINANSOWANIA W  ROKU 2019 - OCENIONE POZYTYWNIE, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA LIŚCIE REZERWOWEJ 

2 

Termomodernizacja budynków 
będących własnością miasta: 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 i 
Publicznego Przedszkola nr 9 w 
Radomsku 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego                                                                         
Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 
IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 

Termomodernizacja budynków 

8 049 480,24    4 378 026,16    

PROJEKTY ZŁOŻONE DO DOFINANSOWANIA W  ROKU 2019 - OCZEKUJĄCE NA DECYZJE 

3 
Modernizacja oświetlenia miejskiego 
na terenie Miasta Radomska  

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego                                                                         
Os Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 

IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Ochrona 
powietrza 

3 482 931,47    2 413 445,95    

4 
Poprawa jakości edukacji ogólnej w 
publicznej szkole podstawowej nr 6 w 
Radomsku 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego                                                                     
Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, 
Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja 

ogólna 

4 632 872,09    3 577 857,10    

ŁĄCZNIE 22 780 657,80    13 834 329,21    
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Spis tabel: 

Tabela 1. Demografia Radomska w latach 2015 - 2019 

Tabela 2. Demografia w porównywalnych do Radomska miastach województwa łódzkiego 
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Tabela 3. Ludność w województwie, podregionie, powiecie i gminie w 2018 -2019 r.  
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Radomska w latach 2015-2019 
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Tabela 10. Pojazdy w powiecie radomszczańskim w 2018 r.  

Tabela 11. Statystyka wypadków drogowych w 2018 r.  
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Tabela 13. Pobór wody w 2018 r.  
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Tabela 22. Podmioty gospodarcze w Radomsku w 2019 r.  

Tabela 23. Nakłady inwestycyjne i wartość środków trwałych w przedsiębiorstwach w powiecie 

radomszczańskim w 2018 r.  

Tabela 24. PKB w podregionie piotrkowskim w latach 2010 - 2017 

Tabela 25. Opieka nad dziećmi do lat 3 w Radomsku w latach 2015 - 2019 
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Tabela 31. Informacja o realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Tabela 32. Przedsięwzięcia uzupełniające  

Tabela 33. Realizacja zadań drogowych w 2018 r.  

Tabela 34. Dane finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 

Tabela 35. Dane finansowe Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o. 
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Tabela 36. Dane finansowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
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