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Fundamentalnym założeniem dla procesu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Radomska do 
roku 2030 było przeprowadzenie go w sposób transparentny, z zaangażowaniem społeczności 
miasta. To podejście uwzględniające zarówno wysokie standardy programowania 
strategicznego i procesu zarządzania miastem, jak i wyraz potrzeby osadzenia jego rozwoju 
w rzeczywistych przekonaniach i potrzebach samych mieszkańców.  
 
Założenia realizacji procesu przygotowania Strategii zostały przedstawione i poddane 
publicznej dyskusji na XXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2020 r. 
 
Zgodnie z przyjętą koncepcją struktury dokumentu strategicznego jednym z elementów jego 
przygotowania i uspołecznienia było formułowanie wizji rozwoju miasta do roku 2030. 
W związku z tym wszyscy mieszkańcy zostali zaproszeni do udziału w tym przedsięwzięciu. 
W dniach od 24 września 2020 r. do 11 października 2020 r. na stronie internetowej miasta – 
pod adresem https://radomsko.pl/porozmawiajmy-o-radomsku,ne,mg,1,8,5487 
funkcjonowała ankieta, która umożliwiała formułowanie postulatów do Strategii. Mieszkańcy 
mogli je także zapisywać na flipcharcie znajdującym się przed budynkiem urzędu miasta 
w godzinach otwarcia. Postulaty były także kierowane pisemnie do Prezydenta Miasta oraz 
Biura Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta.  
 
Złożono wiele uwag i interesujących pomysłów, które przyczyniły się do opracowania Strategii. 
Jako że Strategia Rozwoju Miasta Radomska do roku 2030 jest dokumentem o charakterze 
ogólnym, to jest takim, który wskazuje kierunki działania, nie precyzując przy tym ram dla 
poszczególnych przedsięwzięć z zakresu ich faktycznej i ostatecznej realizacji, wnioski 
mieszkańców uwzględnione zostały w celach  operacyjnych i odpowiadających im obszarach 
działań. Skonkretyzowane przedsięwzięcia i rozwiązania stanowić będą dla samorządu 
wyznacznik przy konstruowaniu planów działań i wydatków na rzecz realizacji Strategii oraz 
bieżącego funkcjonowania miasta.     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://radomsko.pl/porozmawiajmy-o-radomsku,ne,mg,1,8,5487
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Zestawienie postulatów 

Lp. Propozycje - ankieta online 

1.  
Czy jesteś mieszkańcem Radomska?(*):TAK 
„Moje Radomsko w 2030 roku" 
Wyobrażam sobie, że będzie przepiękne 

2.  
 

Czy jesteś mieszkańcem Radomska?(*):TAK 
„Moje Radomsko w 2030 roku" 
ładne 

3.  
 

Czy jesteś mieszkańcem Radomska?(*):NIE 
„Moje Radomsko w 2030 roku" 
przyjazne 

4.  
Czy jesteś mieszkańcem Radomska?(*):TAK 
„Moje Radomsko w 2030 roku" 
Nowy asfalt na każdej drodze, bo jest dziura na dziurze. Prawdziwa galeria 

5.  

Czy jesteś mieszkańcem Radomska?(*):TAK 
„Moje Radomsko w 2030 roku" 
Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi i młodzieży. Jest więcej nowych lub odnowionych 
placów zabaw i miejsc aktywności sportowo-rekreacyjnej a także Miejski Ogród typu 
palmiarnia, motylarnia czy ogród botaniczny. Centrum tętniące życiem, szczególnie 
wieczorem, otwarte restauracje, bary, kawiarnie itp. Odrestaurowane stare kamienice, bez 
szpecących reklam.  Uregulowana, zagospodarowana i czysta rzeka Radomka. 

6.  

Czy jesteś mieszkańcem Radomska?(*):TAK 
„Moje Radomsko w 2030 roku" 
Panie Prezydencie, zależy mi na rozwoju i dobrej przyszłości mojego miasta, ale nie mogę 
oderwać się od rzeczywistości... Dwa lata temu obiecywał Pan ucywilizowanie ulicy Wąskiej w 
Radomsku. Mimo wielu przypomnień e-mailowych uliczka dalej zarasta pokrzywami, 
chwastami, a ludzie, często starsi, mają problem, żeby bezpiecznie się po niej poruszać. Po 
deszczu czy zimą trudno przez nią przejść - dobrze, że tylko raz się zdarzyło, że jedna z 
mieszkanek przewróciła się na niej.. Może zanim zaczniemy planować, załatwmy zaległości. 

7.  

Czy jesteś mieszkańcem Radomska?(*):TAK 
„Moje Radomsko w 2030 roku" 
Przede wszystkim chciałbym, aby Radomsko za kilkadziesiąt lat było miastem atrakcyjnym pod 
każdym względem, abyśmy my młodzi ludzie nie opuszczali miasta. Należy poprawić stan dróg 
oraz chodników, ponieważ nadal wiele z nich wymaga gruntownej przebudowy, powinno być 
bardzo dużo ścieżek dla rowerów, ponieważ obecnie jest ich za mało, miasto powinno starać 
się o pieniądze, inwestorów aby wykupić fryszerkę. Jeżeli fryszerce nadać nowy blask, to kto 
wie, może nawet turyści przyjeżdżaliby do nas z całej Polski. Zyskalibyśmy na tym wszystkim. 
Dla młodych ludzi nie ma tutaj perspektyw. Powinno się tworzyć dla nas nowe miejsca pracy, 
abyśmy nie opuszczali miasta. Należy stworzyć miejsce, które będzie miejscem spotkań 
Radomszczan/ Radomszczanek oraz sercem miasta. Rewitalizacja budynków, skwerów, 
posadzić wiele nowych drzew, kwiatów, aby miasto wyglądało pięknie. Przyciągać inwestorów 
do nas. Nasze miasto ma bardzo ciekawą historię i  należy robić akcje, które promowałyby 
nasze miasto. 
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8.  

Czy jesteś mieszkańcem Radomska?(*):TAK 
„Moje Radomsko w 2030 roku" 
W 2030.r chciałbym ujrzeć Radomsko jako miasto z perspektywami i rozwojem na przyszłość. 
Sama strefa inwestycyjna to za mało,  remonty dróg, chodników, rewitalizacje... to wszystko 
dzieje się w większości miejscowości i nie świadczy o jego postępie. Naszemu miastu brakuje 
ducha młodzieży. Miejsc rozrywki i spotkań innych niż parking pod "Inter marche". Uważam 
że, miasto Radomsko powinno skupić się mocno na rozwoju szkolnictwa wyższego, 
późniejszym marketingu i reklamie uczelni. Sprawiłoby to pozostanie wielu maturzystów w 
naszym mieście na kolejne lata a być może na stałe.., co za tym idzie powstałyby akademiki, 
miasteczko studenckie, nowe mieszkania, nowe knajpy i lokale a także wzmożenie komunikacji 
miejskiej, to także wpłynęłoby na budżet miasta. Radomsku brakuje także turystyki. Ludzie z 
zewnątrz nie mają po co odwiedzać naszego miasta, nie mamy nawet galerii z prawdziwego 
zdarzenia więc wolą jechać do ościennych miast. A jedyny pomysł o powstaniu Muzeum Piłki 
Nożnej został odrzucony. 

9.  

Czy jesteś mieszkańcem Radomska?(*):TAK 
„Moje Radomsko w 2030 roku" 
Szare, bure, smutne i ponure. Zostaną w nim sami starsi ludzie, bo młodzież wyjedzie z miasta 
za pracą, lepszym życiem. W tym mieście liczą się tylko seniorzy. Zero lokali dla młodzieży, 
bezpiecznych miejsc do spotkań. Jedyne miejsce integracji młodzieży to betonowa pustynia, 
która jest pseudo-galeria. Nie jest to dla mnie zrozumiałe, czemu Nasze miasto nie może mieć 
obiektu handlowego chociażby jak manufaktura łódzka.. piękny deptak, późnym wieczorem 
miasto żyje dalej, a u Nas tylko pisk opon i smród spalin. Nie ma nic do zwiedzania, a MDK 
oferuje kółka zainteresowań które są nudne. Mam 24 lata i nie mam na myśli dyskotek, 
reaktywacji patologii.. ale spokojnie wyjść na lody, pizzę w środku tygodnia np na ogródek 
piwny na Reymonta, bezpiecznie wrócić do domu komunikacja miejska, ale nie ma takiej 
możliwości. autobus po 22 to rzadkość w Naszym mieście, a w weekendy nie ma tego.. Jedyne 
co piękne to parki w Naszym mieście, w których można dostać lanie od pseudokibiców RKS za 
spacerowanie 

10.  

Czy jesteś mieszkańcem Radomska?(*):TAK 
„Moje Radomsko w 2030 roku" 
Chciałbym 
Aby do 2030 roku była obwodnicą 
Odnowiona Fryszerka 
Tor samochodowy by każdy mógł za opłatą pojeździć autem zamiast po nocy jeździć i 
hałasować 

11.  

Czy jesteś mieszkańcem Radomska?(*):TAK 
„Moje Radomsko w 2030 roku" 
Bardzo byśmy chcieli aby miasto było czyste nie tak jak teraz( park świętojański to żenada 
brud a na ławkach to nie usiądziesz -trawy nie koszone urosły do pasa zagrażają 
bezpieczeństwu a co z obwodnicą miasta które jest totalnie zakorkowane  zaniedbane osiedla 
jak Ciepła czy Kowalowiec wygląd naszego miasta odstrasza w porównaniu choćby z Rozprzą 
czy Piotrkowem 

12.  
Czy jesteś mieszkańcem Radomska?(*):TAK 
„Moje Radomsko w 2030 roku" 
Ścieżki rowerowe przy większości ulic , wygoda dla kierowców i rowerzystów 
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13.  

Czy jesteś mieszkańcem Radomska?(*):TAK 
„Moje Radomsko w 2030 roku" 
Moje miasto Radomsko w 2030 roku wyobrażam sobie z nową linią metra, która usprawni 
sposób komunikacji pomiędzy dzielnicami naszej aglomeracji. Plan rozwoju infrastruktury 
handlowej tj. wybudowanie Era Parku 2 wraz z większą ilością parkingów i trzecim lidlem. 
Kolejną istotną kwestią jest wybudowanie ronda na skrzyżowaniu Tysiąclecia i nazwanie go 
imieniem Marii i Lecha Kaczyńskich. Wyobrażam sobie również samochody elektryczne 
jeżdżące po ulicach naszego pięknego miasta. Na placu 3 maja powinna powstać kolejna 
fontanna z iluminacjami świetlnymi . Należało by również wybudować na terenie Radomska 
interaktywne, nowoczesne muzeum Żydów ziemi radomszczańskiej , które przyciągnie 
turystów z całego świata . Na miejskiej targowicy powinno się wbić pierwszą łopatę pod 
nowoczesny kompleks usługowo- handlowy wielkości manufaktury w Łodzi. W przeciągu tych 
dziecięciu lat Radomsko stanie się stolicą województwa łódzkiego. 

14.  

Czy jesteś mieszkańcem Radomska?(*):TAK 
„Moje Radomsko w 2030 roku" 
Ścisłe Centrum miasta bez samochodów , sąsiadujące ulice z ograniczeniem prędkości do 
30km/h- zwłaszcza po godzinie 22:00. 

15.  

Czy jesteś mieszkańcem Radomska?(*):TAK 
„Moje Radomsko w 2030 roku" 
Chciałbym aby moje miasto oferowało pracę dla osób niepełnosprawnych, chorych na 
epilepsje - tak jak ja, a także aby miasto miało w swoich zasobach odpowiednie mieszkania 
socjalne bądź komunalne właśnie dla osób w bardzo trudnej sytuacji życiowej ze względu na 
niepełnosprawność, a co za tym idzie ze względu na ubóstwo, często z wyrokiem eksmisji. W 
tej chwili takie osoby, są pozostawione samym sobie bez nadziei na lepsze jutro. 

16.  

Czy jesteś mieszkańcem Radomska?(*):TAK 
„Moje Radomsko w 2030 roku" 
Witam 
Moim zdaniem żeby zatrzymać ludzi w naszym mieście trzeba im stworzyć centrum miasta w 
którym będą chcieli spędzać czas i być z niego dumnym. Al. Jana Pawła to idealne miejsce na 
deptaki, kładki nad rzeką, kafejki i bary, dużo zieleni i place zabaw. Miejsce które wieczorem 
będzie tętnić życiem i połączy osią centrum miasta z c. h. Metalurgia. W nieczynnym markecie 
można otworzyć centrum rozrywki, na kształt HulaKula pod Czy-wą.  To miejsce powinno 
tętnić życiem jak deptaki w kurortach. Dajmy ludziom miejsce gdzie każdy chce wyjść i się 
spotkać. Tomek 36 lat 

17.  

Czy jesteś mieszkańcem Radomska?(*):TAK 
„Moje Radomsko w 2030 roku" 
Dzień dobry. Moja opinia dotycząca miasta Radomska to m.in. jedno z najbardziej 
zaniedbanych osiedli to osiedle Miłej, Ciepłej...korki.. przejazd rano z dziećmi do PSP nr 7 
graniczy z cudem... uliczki i park na Miłej to obraz nędzy, co z tego że jest ten pumptruck skoro 
drzewa i roślinność jest tak zaniedbana.. uliczki są dziurawe....tragedia....trawniki koszone raz 
na rok...ulica Sienkiewicza wola o pomstę do nieba...o obwodnicy można pomarzyć... niestety 
Panie Prezydencie jest coraz gorzej....jako mieszkanka tego miasta uważam że osiedle na 
którym mieszkam jest od ostatnich lat bardzo zaniedbane. 

18.  

Czy jesteś mieszkańcem Radomska?(*):TAK 
„Moje Radomsko w 2030 roku" 
W mojej ocenie Miasto Radomsko w najbliższych 10 latach powinno skupić się miedzy innymi 
na następujących sprawach: 
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1. Budowa nowoczesnego kameralnego stadionu. 
2. Budowa mieszkań, zarówno komunalnych jak i mieszkań na wynajem w obecnej formule 
TBS oraz z możliwością dojścia do własności. 
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Lp. Propozycje -  tablica flipchart 

1.  Plac zabaw dla dzieci przy ul. Batalionów Chłopskich 

2.  Ścieżki rowerowe 

3.  Rowery miejskie 

4.  Park dla zwierząt 

5.  Bezpieczne 

6.  Zielone miasto 

7.  Atrakcyjne/przyjazne dla rodzin 

8.  Miasto bez korków 

9.  Tereny rekreacyjne 

10.  Czyste miasto i powietrze 

11.  Centrum bez samochodów 

12.  Ścieżki rowerowe 

13.  Nowoczesne, neonowe ale zielone  

14.  Dużo ścieżek rekreacyjnych w okolicznych lasach 

15.  Ścieżki rowerowe Wymysłówek 

16.  Darmowa sterylizacja zwierząt 

17.  Więcej ścieżek rowerowych 

18.  Chodnik przy ul. Narutowicza od Szkoły Podstawowej nr 5 do ul. Batalionów Chłopskich 

do 2020 r. /prośba ze str. dzieci i rodziców/ 

19.   Wolne od ruchu ciężarówek w mieście 

20.  Ze ścieżkami dla pieszych i rowerzystów na najbardziej ruchliwych ulicach  

21.  Wolna dzielnica Sucha Wieś od tirów 

22.  Ławeczki dla starszych ludzi na Kowalowcu Starym i Nowym 

23.  Szybki przejazd strefa – Strzałków (w obie strony) 

24.  Z czystym powietrzem bez smogu 

25.  Bez tranzytu przez miasto dzięki obwodnicy 

26.  Na Kowalowcu  sadzić rośliny antysmogowe 

27.  Na Kowalowcu  sadzić rośliny antysmogowe 

28.  Posadzić drzewa kasztana jadalnego – kilka sztuk w każdej dzielnicy (zimy są coraz 

łagodniejsze) 

29.  Chodnik przy ul. Partyzanckiej 
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30.  Oświetlenie ul. Poziomkowa 

31.  Plan przebudowy wszystkich dróg  w Radomsku 

32.  Miejsce przyjazne dla rodzin z małymi dziećmi (np. miejski żłobek) 

33.  Chodnik na ul. Brzeźnickiej bez parkowania samochodów 

34.  Więcej ścieżek rowerowych w samym centrum miasta 

35.  Ścieżki rowerowe w stronę lasów, miejsc rekreacyjnych 

36.  Gaz na blokach ul. Św. Rozalii 

37.  Chodnik na ul. Narutowicza, ul. Przedborska w kierunku na Kietlin, ul. Brzeźnicka 

38.  Kosze na śmieci koło ronda przy Jagiellońskiej 

39.  Więcej ścieżek rowerowych 

40.  Więcej drzew 

41.  Więcej atrakcji dla rodzin 

42.  Przejścia dla pieszych 

43.  Oktoberfest 

44.  Zalew na Fryszerce  

45.  Młodzi otwierają więcej swoich firm 

46.  Ocieplenie budynków mieszkalnych na ul. Św. Rozalii 

47.  Rozbudowane tereny rekreacyjne (np. Fryszerka, Wymysłówek, Jankowice) 

48.  Rowery miejskie 
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Lp. Propozycje pisemne  

1.  Mieszkanka Radomska 

1. Na ukończeniu jest budowa nowego basenu przy ulicy Jagiellońskiej. Fajna 

inwestycja, ale sztuczna. W Radomsku brakuje kąpieliska naturalnego na świeżym 

powietrzu. Wielu radomszczan jest za przekształceniem zbiornika retencyjnego na 

Wymysłówku na dwufunkcyjny. Retencyjny i rekreacyjny. Świetna lokalizacja, spokojne 

miejsce wśród zieleni, z dala od ulicy. Czy można ten zbiornik oczyścić, dostosować 

wysypując żółty piasek, zagospodarować miejsce na małą gastronomię typu fast-food, 

pizza, lody? 

Jako władze naszego miasta powinniście przekształcić to miejsce na użytek 

radomszczan dla odpoczynku i relaksu.  

2. Mieszkam przy ul. Jagiellońskiej i proszę o montaż monitoringu na nowym rondzie ul. 

Jagiellońska -A. Krajowej, ponieważ wieczorami młodzi kierowcy w tym miejscu 

urządzają sobie tor żużlowy.  

3. Mój blok sąsiaduje z Publicznym Przedszkolem nr 10. Zostało ono rozbudowane, z 

roku na rok odnawiania jest elewacja starej części, wykonane są prace brukarskie, 

wszystko sumując naprawdę ładnie się prezentuje, ale miasto mogłoby się pochylić nad 

wymianą całego ogrodzenia, które swoim wyglądem i stanem technicznym niszczy 

wizerunek budynku i zadbanego placu. Jest Stare, skorodowane, ma połatane dziury i 

jest pokrzywione.  

4. Uważam też, że odnowiona część ulicy Reymonta wygląda ładnie, ale niestety brakuje 

na niej zieleni. Jestem za tym, aby kontynuować rewaloryzację miasta, gdyż naprawdę 

jest to konieczne jednak obowiązkowo należy włączyć w tą rewaloryzację więcej zieleni. 

Latem gdy jest gorąco nie ma gdzie się schować w cieniu, od kostki brukowej bije gorąc 

i nie ma czym oddychać co niestety jest bardzo nie przyjemne. 

5. Galeria handlowa Radomsko... Nie chce nawet komentować ilości kostki brukowej 

która tam jest i na dodatek ogrom nie wykorzystanego placu. Era Park Radomsko był 

świetna inwestycją, która doskonale jest wykorzystana. Natomiast galeria świeci 

pustym betonem. Nie ma potrzeby żeby tam było tyle parkingu. Pomyślcie nad 

zrobieniem tam np parku bo zieleń jest potrzebna  

w mieście.  

6. Obowiązkowo pozwólcie i pomóżcie postawić McDonald's. Tego chyba nie trzeba 

komentować. :-)  

 

 

 

 



10 | S t r o n a  
 

2.  
 

Mieszkanka Radomska 

RADOMSKO 2030 –  CZYSTE I ZADBANE MIASTO! 

PRIORYTETY 

1. INWESTYCJE 

a. Drogi ( poprawa jakości nawierzchni, nowe drogi w całym mieście, 

chodniki i ścieżki rowerowe w całym mieście) 

b. Energooszczędne oświetlenie uliczne 

c. Nowoczesne technologie w inwestycjach 

d. Nowoczesna architektura w mieście 

e. Nowoczesna infrastruktura odpowiadająca potrzebom osób starszych 

f. Wykorzystywanie surowców wtórnych w inwestycjach 

g. Sprawna kanalizacja ( by miasto nie było zalewane za każdym razem, 

gdy załamie się pogoda)  

2. ROZWÓJ STREFY INWESTYCYJNEJ 

- wysokie zarobki, lepsze miejsca pracy, 

-  „miasto młodych” rozwój w kierunku młodych: przedsiębiorców , rodzin 

(pomocy dla nich,  

3. EDUKACJA (wszystkich, nie tylko najmłodszych)  kładąca nacisk na: 

- efektywne wykorzystanie energii 

-  ochronę środowiska, segregację śmieci, porządek 

- przestrzeganie zasad ruchu drogowego 

- język obcy ( np. angielski) 

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ: 

INWESTYCJE: 

• OSOBNY PAS DROGOWY DLA AUTOBUSÓW, POJAZDÓW 

UPRZYWILEJOWANYCH 

• KONTRARUCH ROWEROWY 

• OŚWIETLENIE WYKORZYSTUJĄCE ENERGIĘ SŁONECZNĄ 

• WIĘCEJ PUNKTÓW ŁADOWAREK DO SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH ( NP. 

ZINTEGROWANE ZE SŁUPEM OŚWIETLENIOWYM) 
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• WYKORZYSTANIE CZUJNIKÓW RUCHU PRZY OŚWIETLENIU, SYGNALIZACJI 

ŚWIETLNEJ, SYSTEMIE OGRZEWANIA (CELEM OPTYMALIZACJI ZUŻYCIA 

ENERGII) 

• WIECEJ KOSZY NA ŚMIECI 

• „USZY MYSZKI MIKI” 

• ODZYSKIWANIE PRZESTRZENI DLA PIESZYCH I ZIELENI 

• BILETOMAT MPK 

• TOALETA PUBLICZNA ( W CIEKAWEJ FORMIE) 

• ROWERY ELEKTRYCZNE 

• Ławki z ładowarkami USB, zasilanymi np. energia słoneczną 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA: 

• PRZESADZANIE DUZYCH DRZEW 

• PARKI KIESZONKOWE 

• ZIELONE DACHY 

• ZIELONE PRZYSTANKI AUTOBUSOWE 

• BUTELKOMATY- RECYKLING ( PLASTIK/ SZKŁO) 

• WIECEJ DRZEW W MIEŚCIE (SZCZEGÓLNIE TAKICH, KTÓRE POCHŁANIAJA PYŁY) 

• UREGULOWANIE SPRAW ZWIAZANYCH Z RZEKĄ RADOMKĄ 

• WYKORZYSTANIE „DESZCZÓWKI” CZY OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW DO 

NAWADNIANIA TERENÓW ZIELONYCH W MIEŚCIE ITP. 

INNE: 

• WYŻSZA UCZELNIA W MIEŚCIE 

• NOWA, CIEKAWA ATRAKCJA TURYSTYCZNA, KTÓRA PRZYCIĄGNIE LUDZI Z 

INNYCH REGIONÓW ( NP. PARK ROZRYWKI ) 

• DEPTAK 

• ZDOBIONE STUDZIENKI KANALIZACYJNE 

• AUTOMAT Z GADŻETAMI MIASTA lub innymi 

• ŻYWA ARCHITEKTURA ( Z WIERZBY) 
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• ALIKACJA INFORMUJACA O JAKOŚCI I NAWIERZCHNI DRÓG, POTENCJALNYCH 
ZAGROŻENIACH LUB UTRUDNIENIACH NA DRODZE, WYPADKACH, MIEJSCACH 
PARKINGOWYCH; OCENIAJĄCA PRZEJAZD 

• CYFROWE URZĄDZENIA DLA SENIORÓW WYPOSAZONE W SYSTEM 
ALARMOWY, NP. W RAZIE ZAGROŻENIA ŻYCIA, WYPADKU, UPADKU ITP. 

• „PARASOLE W CENTRUM” , NP. WYPOSAŻONE W PANEKLE FOTOWOLTAICZNE 
LUB POŁĄCZONE Z ŁAWKAMI – więcej cienia w centrum 

3.  
 

Radomszczański Alarm Smogowy 

1. W 2030 roku na terenie Radomska obowiązuje zakaz palenia węglem. 

2. W 2030 roku co najmniej połowa mieszkan co w korzysta z ciepłociągu 

miejskiego. 

3. W 2030 roku budynki wszystkich instytucji miejskich mają własne instalacje 

fotowoltaiczne. 

4. W 2030 roku odnowione podwo rka centrum Radomska pełnią funkcje 

kulturalno - gospodarczo - integracyjne. 

5. W 2030 kaz da nowa inwestycja drogowa, a takz e remont, z zasady uwzględnia 

budowę s ciez ki rowerowej jes li do tej pory w tym ciągu ona tam nie powstała. 

6. W 2030 roku co najmniej dwie szkoły s rednie w Radomsku znajdują się w 

Rankingu 100. najlepszych szko ł ponadpodstawowych w kraju. 

7. W 2030 roku w Radomsku działa nowoczesna i wygodna sala kinowa. 

8. W 2030 roku Technikum Drzewne jest wyspecjalizowaną, najwaz niejszą w kraju 

placo wką kształcącą we wzornictwie przemysłowym i architekturze drewnianej. 
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4.  Mieszkanka Radomska 
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5.  Mieszkanka Radomska 
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6.  Mieszkaniec Radomska 

 

 

 


