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DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

#SZCZEPIMY

Wrócimy do normalności
Zaszczepię się w pierwszym 
możliwym terminie. I Państwa 
do tego namawiam. Od wybu-
chu epidemii na COVID-19 
według różnych szacunków 
na całym świecie zmarło już 
ponad 2 mln ludzi. W Pol-
sce – kilkadziesiąt tysięcy. 
Zaszczepmy się by chronić 
się wzajemnie. Pomyślmy o 
naszych bliskich i nieznajo-
mych. O rodzicach, dziadkach, 
sąsiadach, osobach starszych, 
które najgorzej przechodzą 
zakażenia koronawirusem. 
Ale też o naszych dzieciach, 
przyjaciołach, osobach w sile 
wieku. Oni też chorują. 

Musimy zaufać danym prze-
kazywanym przez medyków. 
Szczepionki są najbardziej 
skuteczną metodą chroniącą 
przed zarażeniem różnymi 
chorobami. Ludzkość z po-

wodzeniem korzysta z tej 
zdobyczy cywilizacji od po-
nad dwustu lat. Szczepionki 
są bezpieczne, badane przez 
polskie i unijne instytucje. Ich 
dopuszczenie do użytku jest 
zależne od decyzji Europej-
skiej Agencji Lekowej. Każdy 
zaszczepiony to potencjalnie 
od kilku do kilkunastu osób 
uchronionych przed zaraże-
niem. Większość zaszczepio-
nej populacji istotnie wpłynie 
na zmniejszenie ryzyka sze-
rzenia się koronawirusa. 

Zaszczepmy się i... Cieszmy się 
znów ze spotkań rodzinnych  
i ze znajomymi, z koncertów, 
ze swobodnego dostępu do ba-
senów, siłowni, kin i teatrów,  
z życia bez maseczek. Z roz-
woju gospodarki i stabilnych 
miejsc pracy. Wróćmy do nor-
malności. 

Jarosław Ferenc  
Prezydent Miasta Radomska

DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

#SZCZEPIMY
Na terenie Radomska jest sześć punków:
 
•NZOZ PROMED, ul. Miła 5, 
tel. 44 682 17 71
•NZOZ Przychodnia Lekarska MEDYK, ul. Różana 1A, 
tel. 44 685 02 70
•Przychodnia MEDIFARM, ul. Armii Krajowej 32, 
tel. 44 683 74 78
•Przychodnia Zdrowia, ul. Przedborska 39/41, 
tel. 44 683 15 50
•Przychodnia Zdrowia, ul. Armii Krajowej 34, 
tel. 44 683 15 51
•Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, 
tel. 44 681 08 00

W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego 
terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci  
pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedaleko Twojego miejsca 
zamieszkania z terminem, który Ci pasuje.



Od prawie roku żyjemy w cał-
kowicie innej rzeczywistości. 
 
Szansą na zmianę i poprawę naszej ogól-
nej sytuacji mogą stanowić szczepionki, 
które już nie raz ratowały ludzkość z opre-
sji. 

BĄDŹMY SOLIDARNI

Dzięki szczepionkom udało się znacznie 
ograniczyć występowanie lub całkowicie 
wyeliminować ospę prawdziwą, błoni-
cę czy wirusowe zapalenie wątroby typu 
B. Oczywiście pojawia się również wiele 
głosów sceptycznych, sprzeciwiających 
się używaniu szczepionek jako sposobu 
na zapobieganie chorób, w szczególności 
w ostatnich czasach. Należy jednak pa-
miętać, że szczepionki są tak samo częścią 
medycyny jak popularne tabletki prze-
ciwbólowe i nie ma podstaw, żeby mieć 
do nich mniejsze zaufanie.

SZCZEPIENIA - CZY SĄ
PRZECIWWSKAZANIA?

Jedynym do tej pory stwierdzonym prze-
ciwwskazaniem jest ciężka reakcja aler-
giczna na jeden lub wiele składników 
preparatu. Zaleca się również odrocze-
nie terminu szczepienia w czasie ostrego 
przebiegu choroby zakaźnej z gorączką. 
Każdego pacjenta lekarz kwalifikuje do 
szczepienia indywidualnie i rozmowa  
z nim na pewno rozwieje wszelkie wąt-
pliwości. Sytuacja wygląda podobnie jak  
w przypadku każdej innej szczepionki.
Szczepienia są bezpłatne i w pełni dobro-
wolne, ale im nas się więcej zaszczepi, tym 
szybciej osiągniemy tzw. odporność zbio-
rową. 

JAK SIĘ ZASZCZEPIĆ?

Nie ma wyznaczonych konkretnych ram 
czasowych poszczególnych etapów, dla-
tego zalecamy, aby na bieżąco śledzić do-
niesienia medialne odnośnie tego, które 
grupy wiekowe czy zawodowe zyskały 
możliwość rejestracji na szczepienie. 
Już teraz można zgłosić chęć zaszczepie-
nia się na stronie gov.pl/szczepimysie/
zgloszenia. Wystarczy imię, nazwisko, 
nr PESEL i adres e-mail. W wiadomości 
zwrotnej zostaniemy poinformowani, że 

automatycznie wystawione będzie e-skie-
rowanie na nasze nazwisko, gdy tylko 
szczepieniami zacznie być objęta nasza 
grupa populacyjna.
Trzy sposoby rejestracji na szczepienie:
✓ Za pomocą całodobowej, bezpłatnej in-
folinii NFZ – tel. 989 
Możesz to zrobić sam lub może Cię zapi-
sać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wy-
starczy numer PESEL. Numer telefonu 
komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli 
go podasz, otrzymasz SMS z potwierdze-
niem umówienia wizyty na szczepienie. 
W ten sposób możesz zarejestrować swo-
ich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że 
rozpocznie się dany etap szczepień i bę-
dziesz miał numer PESEL bliskiej osoby.
Podczas rejestracji wybierzesz dokładny 
termin oraz miejsce szczepienia. Następ-
nie - jeśli podałeś numer telefonu - otrzy-
masz SMS z potwierdzeniem umówienia 
wizyty na szczepienie.
✓ Za pomocą Internetowego Konta Pa-
cjenta (IKP) na platformie pacjent.gov.pl 
System zaproponuje Ci pięć dostępnych 
terminów w punktach szczepień, które 
znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli 
żaden z proponowanych terminów nie 
będzie Ci pasował albo będziesz chciał 
zaszczepić się w innym punkcie, w innym 
mieście – będzie taka możliwość. Wystar-
czy, że skorzystasz z dostępnej wyszuki-
warki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę 
i lokalizację.
Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzy-
masz powiadomienie SMS, a następnie 
ponownie przypomnienie  o szczepieniu 
dzień przed planowanym terminem.

Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu re-
jestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. 
Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z info-
linią NFZ 989, bezpośrednio z wybra-
nym punktem szczepień lub skorzystaj ze 
wsparcia swojej przychodni.
✓ Bezpośrednio w wybranym punkcie 
szczepień. Na terenie Radomska jest sześć 
takich punków:  (adresy na stronie 2).

DOWÓZ NA SZCZEPIENIE

W związku z rozpoczęciem realizacji Na-
rodowego Programu Szczepień Ochron-
nych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, 
prezydent Jarosław Ferenc powierzył 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecz-
nej zadanie zorganizowania transportu 
osób mających trudności w samodziel-
nym dotarciu do punktów sczepień 
O pomoc mogą się zwracać: 
• osoby posiadające aktualne orzeczenie  
o niepełnosprawności w stopniu znacz-
nym o kodzie R lub N lub odpowiednio  
I grupę z w/w schorzeniami;
• osoby mające obiektywne i niemożliwe 
do przezwyciężenia we własnym zakre-
sie trudności w samodzielnym dotarciu 
do najbliższego od miejsca zamieszkania 
punktu szczepień. 
Informacje w tej sprawie można uzyskać 
pod numerem telefonu  781 850 350  od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 
– 15.00. O potrzebie skorzystania z pomocy 
w transporcie do punktu szczepień można 
poinformować również w czasie rejestracji 
bezpośrednio w punkcie szczepień.
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Płać podatki w Radomsku 

W 2020 roku dochody Radomska wynio-
sły 230 471 400,15 zł, natomiast wydatki 
-  235 272 068,47 zł. 

DOCHODY – SKĄD MIASTO 
POZYSKUJE PIENIĄDZE ?
 
Każde miasto w Polsce utrzymuje się 
m.in. z dochodów z subwencji, dota-
cji, środków pozyskanych z zewnątrz 

Dotacje miasto wykorzystuje na realiza-
cję zadań własnych (przede wszystkim na 
pomoc społeczną) jak i zleconych, które 
miasto realizuje samo lub powierza do 
wykonania instytucjom podległym - jak 
np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  
Natomiast pieniądze z podatku PIT ra-
domszczan idą m.in. na funkcjonowanie 

Czy wiesz, że prawie 40 procent podatku PIT każdego obywatela wraca do samorządu? Twoje 
pieniądze z podatku trafiają do budżetu Radomska, jeśli jesteś tutaj zameldowany. Jeśli nie jesteś 
zameldowany,  musisz  poinformować Urząd Skarbowy, że mieszkasz w Radomsku, składając 
odpowiedni druk ZAP-3. Wtedy pieniądze z Twojego podatku również trafią do radomszczań-
skiego budżetu. 

(np. funduszy europejskich), wpływów  
z opłat lokalnych oraz części podat-
ku dochodowego od osób fizycznych. 
Przepisy mówią, że aby płacić podatki 
w danym mieście, nie trzeba być w nim 
zameldowanym na pobyt stały. Miej-
scem właściwym do rozliczania podat-
ku PIT jest odpowiedni urząd skarbowy 
ze względu na zamieszkanie podatnika  
w ostatnim roku podatkowym. 

szkół, budowę dróg, chodników, obiektów 
sportowych, parków, placów zabaw czy  
bezpieczeństwo publiczne itp. Dzięki nim 
miasto się rozwija, staje się bardziej atrak-
cyjne i bezpieczne do życia. Dlatego warto 
zostawić własne pieniądze z podatku PIT 
w swoim mieście, w którym się mieszka 
–  w Radomsku.  

PODZIAŁ DOCHODÓW  
W RADOMSKU? 

Największą część dochodów miasta sta-
nowią dotacje otrzymane z budżetu pań-
stwa –35,9 procent całości dochodów, na 
drugim miejscu jest właśnie podatek PIT 
- bo blisko 20 procent, następnie podatek 
od nieruchomości - ponad 18 procent czy 
subwencje - blisko 13 procent.

NA JAKIE CELE MIASTO  
WYDAJE PIENIĄDZE?

Wydatki miasta dzielą się na wydatki ma-
jątkowe i bieżące. W 2020 roku wydatki 
majątkowe wynoszą 36 442 243,78 zł, na-
tomiast wydatki bieżące - 198 829 824,69 
zł. 



Zmianie ulegają rachunki bankowe obo-
wiązujące w Urzędzie Miasta Radomska:
Rachunek dla opłaty skarbowej
•51 1020 3352 0000 1102 0265 3426
Rachunek ogólny podatkowy (np. dla 
opłaty za psa, opłaty za korzystanie z ze-
zwolenia za alkohol):
•74 1020 3352 0000 1102 0265 3400
Rachunek dochodów niepodatkowych  
( np.: dzierżawa, użytkowanie wieczyste)
•46 1020 3352 0000 1302 0265 3418
Rachunek ogólny dla opłaty za odpady 
komunalne
•64 1020 3352 0000 1102 0265 3483

Dla podatków od nieruchomości, rolnego, 
leśnego, transportowego oraz opłat za od-
pady komunalne obecne rachunki indy-
widualne obowiązują jeszcze do 28 lutego 
2021 r.

Od 1 marca 2021 r. wpłaty będzie można 
realizować wyłącznie na rachunki indywi-
dualne w banku PKO BP.
Od 1 stycznia 2021 r. w budynku Urzędu 
Miasta nie funkcjonuje punkt kasowy Mo-
netii. Opłaty należne na rzecz Gminy Mia-
sta Radomska bez prowizji można uiścić 
w oddziałach PKO BP przy ul. Reymonta 
i Leszka Czarnego oraz kartą korzystając 
z terminala płatniczego w pokoju nr 4  
w Urzędzie Miasta.
Dodatkowe informacje dotyczące płat-
ności oraz ustalenia indywidualnych ra-
chunków bankowych można uzyskać pod 
numerami telefonów:
Referat podatków
•44 6854528
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Gospodarki Odpadami:
•44 6854490, 44 6854524.

I RATA PODATKU DO 
15 MARCA

Przypominamy, że 15 marca mija termin 
płatności pierwszej raty podatku od nieru-
chomości, rolnego  i leśnego za 2021 rok.  
Podatki należy wpłacić na indywidualne 
rachunki bankowe podane w decyzjach 
ustalających ich wysokość.

Podatnicy będący osobami fizyczny-
mi zobowiązani są do zapłaty podatków 
w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 
września, 15 listopada  danego roku. Jeżeli 
termin płatności przypada w sobotę lub 
dzień ustawowo wolny od pracy, za ostat-
ni dzień terminu uważa się następny dzień 
po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Od 1 stycznia 2021 r. obsługę bankową Gminy Miasta Radomska i gminnych jednostek budże-
towych realizuje PKO Bank Polski S.A. Opłaty bez prowizji można uiścić w oddziałach PKO BP 
przy ul. Reymonta i Leszka Czarnego oraz kartą korzystając z terminala płatniczego w pokoju nr 4  
w Urzędzie Miasta.

Zmiana rachunków bankowych

Spis powszechny w tym roku obowiązkowy

Po raz pierwszy w historii polskiej staty-
styki publicznej przystąpienie do spisu 
będzie obowiązkowe. Spis zostanie prze-
prowadzony za pośrednictwem interak-
tywnego formularza spisowego dostępne-
go na stronie internetowej GUS. Metoda 

samospisu internetowego zakłada, że re-
spondenci samodzielnie przekażą wyma-
gane dane, używając specjalnej aplikacji, z 
której będą mogli skorzystać przy użyciu 
własnego komputera czy urządzenia mo-
bilnego. Respondenci, którzy z określo-

nych względów nie będą w stanie skorzy-
stać z aplikacji  zostaną spisani za pomocą 
wywiadu telefonicznego lub wywiadu 
bezpośredniego prowadzonego przez 
rachmistrza spisowego. 
Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań będzie obejmował:
•osoby fizyczne stale zamieszkałe  
i czasowo przebywające w mieszkaniach, 
budynkach oraz innych zamieszkanych 
pomieszczeniach niebędących mieszka-
niami na terenie Polski, a także osoby fi-
zyczne niemające miejsca zamieszkania,
•mieszkania, budynki, obiekty zbiorowe-
go zakwaterowania i inne zamieszkane 
pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca br. potrwa Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 2021. Będzie on dotyczył pozy-
skania aktualnych informacji o liczbie ludności, charakterystyce 
gospodarstw domowych oraz warunków mieszkaniowych, a tak-
że stanu zasobów mieszkaniowych i budynkowych na wszystkich 
szczeblach podziału terytorialnego kraju.  
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Rok 2021, pomimo pandemii, w Radomsku będzie obfitował w inwestycje - mówi prezydent Radomska 
Jarosław Ferenc. Nie uniknęliśmy niestety podwyżek podatków, ale są one niższe niż w innych miastach. 

Związek Miast Polskich opu-
blikował opracowanie, obej-
mujące 130 miast, dotyczące 
finansów miejskich samorzą-
dów, z którego wynika, że do-
szło do regresu we wpływach 
miast z PIT, najmu i dzierżawy, 
użytkowania wieczystego i ko-
munikacji miejskiej. Zdecydo-
wanie mniejsze - idące w mi-
liony, są wpływy do budżetów 
miast z podatków PIT i CIT. 
Zwolnienia z podatku docho-
dowego osób do 26. roku życia, 
zmniejszenie o 1 proc. i zwięk-
szenie kwoty wolnej od podat-
ku bezpośrednio przekłada się 
na samorządy, do których tra-
fia około 40 procent z tych po-
datków. A więc skutki obniżek 
wprowadzonych dla Polaków, 
niekoniecznie są korzystne dla 
budżetów gmin. 
Dodatkowo w roku 2020 wy-

buchła pandemia koronawi-
rusa. Przez wiele miesięcy 
przedsiębiorstwa nie mogły 
normalnie funkcjonować, nie-
które branże zostały zamknię-
te, obostrzenia wciąż obowią-
zują. 
- „Nigdy jeszcze nie było tak 
źle, epidemia COVID-19 zma-
sakrowała budżety samorzą-
dów” – łódzkie media cytowa-
ły w październiku wypowiedzi 
prezydenta Łodzi, gdy zdecy-
dowano tam o podniesieniu 
podatków lokalnych do mak-
symalnych stawek.
W Radomsku również wzro-
sły podatki lokalne, na szczę-
ście nie są one tak wysokie jak  
w innych miastach i gminach. 
Poza tym mimo niekorzyst-
nych uwarunkowań zewnętrz-
nych budżet Radomska na rok 
2021 jest proinwestycyjny.

RADOMSKO STAWIA 
NA INWESTYCJE

Radni pozytywnie wypowie-
dzieli się o przedstawionym 
przez prezydenta Jarosława 
Ferenca projekcie budżetu, 
zakładającym wydatki inwe-
stycyjne na poziomie 44 mln 
zł. Za jego przyjęciem głoso-
wało 13 radnych, natomiast 7 
wstrzymało się od głosu.
- Bardzo dziękuję za przyjęcie 
Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej oraz nowego budżetu. 
Jest on proinwestycyjny, po-
nieważ zależy mi na utrzyma-
niu wysokiego poziomu inwe-
stycji i podnoszeniu komfortu 
życia w naszym mieście. Już od 
1 stycznia możemy przystąpić 
do realizacji wielu ważnych in-
westycji – mówił po głosowa-
niu prezydent Jarosław Ferenc.

Największe nakłady prze-
znaczone będą na realizację 
obecnie trwających inwe-
stycji. Będzie to rozbudowa 
ulic Kraszewskiego, Rozalii, 
Kolejowej oraz przebudo-
wa ul. Piłsudskiego. W 2021 
roku rozpoczęta będzie rów-
nież budowa parkingu wraz 
z zagospodarowaniem terenu  
w centrum miasta pomiędzy 
ul. Reymonta i al. Jana Paw-
ła II, która kosztować będzie  
2,8 mln złotych. Zaplanowa-
no również rozbudowę strefy 
inwestycyjnej w Radomsku,  
II etap rozbudowy ul. Stara 
Droga - 2,4 mln zł oraz rozbu-
dowę ul. Stolarzy - 3,3 mln zł.
Ważne inwestycje zaplanowa-
no także w miejskich jednost-
kach organizacyjnych. Będzie 
przebudowa boiska przy Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 



nr 6 - blisko 1 mln zł, termo-
modernizacja budynków Pu-
blicznego Przedszkola nr 9 
oraz Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 10  za ponad 8 mln zł 
oraz projekt nowej przestrzeni 
dla kultury obejmujący za-
gospodarowanie kondygna-
cji podziemnych Miejskiego 
Domu Kultury w Radomsku za 
ponad 3,7 mln zł.  Wszystkie 
wymienione zadania otrzyma-
ły dofinansowanie ze środków 
unijnych lub krajowych.

REKOMPENSATY

Nowe stawki maksymalne na 
rok 2021 zostały ogłoszone w 
obwieszczeniu ministra finan-
sów z 23 lipca 2020 r. (M.P. 
poz. 673) i są wyższe w porów-
naniu z 2020 rokiem o 3,9%, 
czyli o wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsump-
cyjnych w I półroczu 2020 r.  
w stosunku do I półrocza 2019 
r. W ubiegłym roku wskaźnik 
wzrósł o 1,8%.
Dla przykładu, zgodnie z ob-
wieszczeniem w 2021 r. mak-
symalna stawka podatku od 
gruntów związanych z prowa-
dzeniem działalności gospo-
darczej wzrośnie do 0,99 zł 
od 1 m kw. powierzchni, czyli  
o 4 gr. Z kolei górna, dopusz-
czalna stawka podatku od bu-
dynków mieszkalnych lub ich 
części wyniesie w przyszłym 
roku 0,85 zł od 1 m kw. po-
wierzchni, jest większa również  
o 4 grosze niż obecnie.  
Gdyby w ciągu ostatnich pię-
ciu lat prezydent i radni wpro-
wadzali maksymalne stawki, 
budżet miasta wzbogaciłby 
się o około 50 mln zł. To dużo 
więcej niż kosztowała najwięk-
sza radomszczańska inwesty-
cja, czyli budowa komplek-
su sportowo-rekreacyjnego 
AQUARA. - Miastu nie chodzi 
jednak, aby za wszelką cenę 
zwiększać dochody, kosztem 
przedsiębiorców i mieszkań-
ców. Wzrost stawek podat-
kowych zawsze jest poparty 
rzetelną analizą i dokładnymi 
wyliczeniami budżetowymi – 
tłumaczy Jarosław Ferenc.
Podwyżka urealni obciążenia 
podatników w porównaniu do 
innych miast. Przyniesie do 
budżetu ponad 3 mln zł, któ-
re w znacznej części zostaną 
przeznaczone na cele inwe-
stycyjne bądź wkład własny 
w momencie korzystania  
z funduszy zewnętrznych, 

konieczność zapewnienia 
środków finansowych na za-
spokojenie rosnących po-
trzeb w zakresie wydatków, 
w szczególności na oświatę 
czy sprawy społeczne. Dzięki 
podwyżce, której wysokość 
nie będzie znaczącym kosztem 
dla przedsiębiorców i miesz-
kańców, a którą zaakceptowa-
ła większość radnych, Miasto 
nie będzie musiało drastycznie 
zwiększać zadłużenia, co jest 
bardzo istotne przy prowadze-
niu odpowiedzialnej polityki 
finansowej.

Pół miliona uzyskane z pod-
wyżki podatków, ma trafić jako 
pomoc do radomszczańskich 
przedsiębiorców. Prezydent po 
konsultacji z radnymi koali-
cyjnymi zaproponował m.in. 
uchwałę, która ma zwolnić 
z podatku przedsiębiorców, 
których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19.  Zwol-
nienia będą dotyczyć drugiej 
połowy 2020 r., jego kwota nie 
może przekroczyć 5000 zł za 
cały okres - Zawsze opowiada-
łem się za polityką wspierającą 
przedsiębiorczość, a co za tym 
idzie rozwojem gospodarczym 
miasta – uzasadnia decyzję 
prezydent.  

W RADOMSKU  
TANIEJ

- Z satysfakcją muszę stwier-
dzić, że Radomsko jest mia-
stem przyjaznym dla inwesto-
rów i mieszkańców, a koszty 
utrzymania są niższe niż w po-
równywalnych miastach, dużo 
niższe niż w dużych aglomera-
cjach, ale też niższe niż w oko-
licznych gminach wiejskich 
– mówi prezydent Jarosław 
Ferenc.

Słowa te potwierdzają wy-
kresy, które publikujemy,  
a porównujemy w nich ceny za 
obiór odpadów komunalnych, 
czynsze komunalne i przy-
kładowe podatki od gruntów 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i bu-
dynków mieszkalnych. Opłaty 
w Radomsku są wyraźnie niż-
sze, w przypadku podatków 
dalekie od ustawowych stawek 
maksymalnych, a nasze mia-
sto wypada równie korzyst-
nie przy porównaniu stawek  

innych kategorii podatków. Na 
wykresach porównujemy Ra-
domsko do większych miast, 
ale okazuje się, że drożej jest 
również w małych gminach. 
Dla przykładu mieszkańcy 
Dobryszyc płacą za odbiór 
odpadów komunalnych 23 zł,  
a Gidel aż 30 zł.  
Dzięki temu, że stawki za 
śmieci w Radomsku pozosta-
ną bez zmian, w ciągu tylko 
pół roku budżet  przeciętnej, 
4-osobowej rodziny zyska 
100-140 zł. Dla przykładu ob-
ciążenie z tytułu wzrostu po-

datków od nieruchomości za 
ten sam okres to od ok. 1,50 zł 
(mieszkanie w bloku) do 14 zł 
(dom jednorodzinny).
- Jestem przekonany, że ko-
rekty w stawkach różnych 
opłat nie ograniczą rozwoju 
radomszczańskich firm, któ-
re wciąż będą tworzyć nowe 
miejsca pracy i przyczyniać 
się do rozwoju naszego mia-
sta. Z kolei pieniądze, które 
dodatkowo zasilą budżet zo-
staną wykorzystane dla dobra 
mieszkańców – zapewnia pre-
zydent Jarosław Ferenc.
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Dwa lata temu, 19 listopada 
2018 roku, Prezydent Miasta 
Radomska Jarosław Ferenc 
złożył uroczyste ślubowanie 
podczas pierwszej Sesji Rady 
Miejskiej kadencji 2018-2023. 
Przez pierwsze dwa lata pię-
cioletniej kadencji udało się 
zrealizować wiele ważnych 
zadań inwestycyjnych, proeko-
logicznych czy społecznych.  
W 2020 roku podjął skuteczne 
działania na szczeblu lokal-
nym związane z pandemią 
koronawirusa. 

Najważniejsza i największa inwestycja 
prowadzona przez ostatnie dwa lata to 
budowa kompleksu sportowo-rekreacyj-
nego AQUARA przy ul. Świętej Jadwigi 
Królowej. 

INWESTYCJE

Obiekt wyposażony jest w basen sporto-
wy, rekreacyjny, brodzik dla dzieci ze zjeż-
dżalnią, wodny plac zabaw, saunarium, 
wanny z hydromasażem, a także pokoje 
hotelowe. Koszt inwestycji to ponad 30 
milionów złotych, a na jej realizację Mia-
sto pozyskało blisko 7,4 miliona złotych 
dofinansowania z Urzędu Marszałkow-
skiego oraz 3,5 miliona złotych z Mini-
sterstwa Sportu. 
Ważną inwestycją, która wpłynęła na 
poprawę estetyki miasta i przyczyniła 
się do zmniejszenia zużycia energii była 
termomodernizacja Urzędu Miasta. Bu-
dynek został ocieplony, wykonano nową 
elewacją oraz windę, dzięki której urząd 
stał się bardziej dostępny dla osób nie-
pełnosprawnych. W całym budynku 
zmodernizowano centralne ogrzewanie, 
wymieniono kaloryfery, a na dachu zain-
stalowano panele fotowoltaiczne. Termo-
modernizację przeprowadzono również 
w Publicznym Przedszkolu nr 2, gdzie 
ocieplono ściany, wymieniono stolarkę 
okienną oraz zmodernizowano system 
ciepłej wody użytkowej i zainstalowano 
energooszczędny system oświetlenia LED.
Blisko dwa lata po radomszczańskich 
ulicach jeżdżą nowoczesne autobusy. Są 
przede wszystkim przyjazne dla środowi-
ska, ponieważ spełniają restrykcyjne nor-
my emisji spalin, ale też wygodne i funk-
cjonalne. Są dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, posiadają klimatyza-
cję i porty USB do ładowania smartfo-
nów. Wraz z zakupem nowych autobusów  
w mieście wybudowano nowoczesne 
przystanki wyposażone w elektroniczny 
system informacji pasażerskiej.
Jednym z priorytetów inwestycyjnych była 
modernizacja i przebudowa miejskich 
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dróg w sposób zrównoważony, uwzględ-
niający potrzeby mieszkańców wszystkich 
rejonów Radomska. Do największych  
z nich zaliczyć można gruntowną przebu-
dowę ulic Spacerowej i Dobrej oraz obec-
nie przebudowywanych ulic Św. Rozalii, 
Kraszewskiego, Piłsudskiego oraz długo 
wyczekiwanej przez mieszkańców moder-
nizacji ulicy Stara Droga. Ponadto nowe 
nawierzchnie asfaltowe wykonano m.in. 
na ulicach: Włościańskiej, Transporto-
wej, Geodetów, Kościowa, Krańcowej, 
Wypoczynkowej, Bohomolca, Topolowej, 
Łąkowej, Skłodowskiej, Wymysłowskiej, 
Kutrzeby, Kordeckiego i Ziołowej.

MIEJSCA DO WYPOCZYNKU  
I REKREACJI

W obecnej kadencji w naszym mieście 
przybyło miejsc do spędzania czasu wol-
nego z rodziną i przyjaciółmi. Wszystko 
to za sprawą dużych miejskich inwestycji, 

ale też zaangażowaniu radomszczan zgła-
szających interesujące projekty w ramach 
Radomszczańskiego Budżetu Obywatel-
skiego.
Nowe oblicze zyskała ulica Reymonta, po 
gruntownej przebudowie stała się depta-
kiem przyjaznym dla pieszych i przedsię-
biorców, a miejsce z ławeczką Reymonta 
służy nie tylko wypoczynkowi, ale stano-
wi lokalną atrakcję.
Dokończono rewaloryzację wschodniej 
części Parku Świętojańskiego. Dzięki niej 
park stał się miejscem przyjaznym dzie-
ciom, które mogą bawić się na pełnym 
atrakcji placu zabaw. Jest to też miej-
sce relaksu dla osób chcących odpocząć  
w cieniu drzew przy nowej fontannie, któ-
ra wieczorami mieni się pełną paletą ko-
lorów. Zrewaloryzowana przestrzeń jest 
również miejscem, gdzie organizowane 
są imprezy dla mieszkańców, np. Miejski 
Sylwester i Letnie Granie.
Skwer Jakuba Lechowskiego przy ul. Sie-
rakowskiego to kolejne miejsce wypo-
czynku, które po gruntownej przebudo-
wie zostało przywrócone mieszkańcom 
Radomska.  To otwarty, estetyczny i no-
woczesny skwer z wieloma ozdobnymi 
gatunkami drzew. Łącznie posadzono tam 

63 drzewa, 108 krzewów, 150 sadzonek 
bluszczu oraz ponad 300 metrów kwadra-
towych traw ozdobnych. Wykonano też 
nowe ławki, stojaki na rowery oraz nowo-
czesne oświetlenie ledowe.
Przy tężni na Wymysłówku powstał Park 
Wypoczynkowo-Rekreacyjny. Nowy park 
podzielony został na dwie funkcjonal-
ne strefy. W pierwszej znajdują się ławki  
i trejaże, a drugą wyposażono w siłownię 
na świeżym powietrzu. Można tam zagrać 
również w tenisa stołowego i szachy.

Od lata 2020 roku mieszkańcy mogą ko-
rzystać z drugiej radomszczańskiej tężni, 
która znajduje się przy tzw. „Wielorybku”. 
Obiekt uatrakcyjnił istniejącą w sąsiedz-
twie bazę sportowo-rekreacyjną. Dużym 
plusem projektu jest możliwość jego 
rozbudowy, gdyż podziemna instalacja 
umożliwia obsłużenie dwóch dodatko-
wych modułów tężni.
Z kolei aktywnemu wypoczynkowi i za-

bawie służy Pumptrack w Miasteczku 
Ruchu Drogowego, specjalistyczny tor 
dla początkujących oraz bardziej zaawan-
sowanych adeptów jazdy wyczynowej na 
rowerze. Składa się z muld, wzniesień, 
ostrych zakrętów i wyboistych prostych, 
po których jeżdżąc wykonuje się cha-
rakterystyczny „pompujący” ruch. Tra-
sę tę można pokonać na rowerze, ale też 
na deskorolce, hulajnodze, rolkach czy 
wrotkach.

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Część wymienionych wcześniej inwesty-
cji była realizowana z wykorzystaniem 
zewnętrznych środków finansowych, za-
równo unijnych jak i krajowych. W 2020 
roku miasto realizowało umowy na łącz-
ną kwotę dofinansowania blisko 44 mln 
złotych. Do najważniejszych inwestycji, 
które zostały wsparte zewnętrznym finan-
sowaniem należy m.in. budowa komplek-
su sportowo-rekreacyjnego AQUARA, 
rozbudowa układu drogowego ul. Kra-
szewskiego i ul. Św. Rozalii, przebudowa 
ulic: Spacerowej, Stara Droga, Piłsudskie-
go, rozbudowa ulic Dobrej i ul. Stolarzy, 
modernizacja oświetlenia ulicznego, 

termomodernizacja: budynku Urzędu 
Miasta i Publicznego Przedszkola nr 2,  
a także Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
10 i Publicznego Przedszkola nr 9.  Miasto 
skutecznie pozyskuje również środki ze-
wnętrzne na realizację programów eduka-
cji ekologicznej czy utworzenie pracowni 
ekologicznych. 

BIZNES RADOMSKO

Miasto Radomsko aktywnie wspiera lo-
kalnych przedsiębiorców, oferując im 
wsparcie na wielu płaszczyznach dzia-
łalności oraz dba o rozwój gospodarczy 
miasta. Jednym z przedsięwzięć mają-
cych m.in. zwiększyć dostęp do wiedzy 
eksperckiej jest Starter Radomsko, który 
przez ostatnie dwa lata przeprowadził 
łącznie 47 szkoleń i spotkań wspierających 
przedsiębiorców. Wartościowe szkolenia 
prowadzono również wśród młodzieży 
szkół średnich. W spotkaniach z ucznia-

mi poruszano takie tematy jak: przedsię-
biorczość, zakładanie własnej firmy czy 
rola Startera Radomsko we wspomaganiu 
początkujących przedsiębiorców – m.in. 
funkcja inkubatora przedsiębiorczości, 
czyli korzystnego wynajmu pomiesz-
czeń biurowych w atrakcyjnych cenach. 
Obecnie z tej formy pomocy korzysta pięć 
młodych firm. Starter Radomsko promuje 
również dobre praktyki w biznesie. Firmy 
działające na terenie miasta mogą wziąć 
udział w konkursie „Zaufany Pracodaw-
ca” i otrzymać certyfikat świadczący o wy-
różniającym się podejściu do pracownika. 
Program ma na celu wyłonienie i promo-
cję pracodawców, którzy odpowiednio 
wynagradzają swoich pracowników, trak-
tują ich z szacunkiem, dbają o ich dobro 
i podnoszą kwalifikacje swoich pracow-
ników oraz prowadzą aktywne działania 
specjalne na rzecz pracowników. Obec-
nie Certyfikatem Zaufanego Pracodawcy 
mogą pochwalić się dwie firmy - Frigo 
Logistics oraz PRT Radomsko.
Minione dwa lata to również prężny roz-
wój radomszczańskiej podstrefy Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Sprzeda-
no 11.5 hektarów terenów inwestycyjnych, 
na których powstaną zakłady firmy OFAS 

Dla mieszkańców 
zmieniamy Radomsko
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produkującej części do maszyn rolniczych 
oraz Lubatherm Innovation zajmującej się 
wytwarzaniem materiałów budowlanych. 
Ponadto Miasto Radomsko stale ulepsza 
infrastrukturę radomszczańskiej pod-
strefy, w ostatnim czasie wykonano m.in. 
remont ulicy Geodetów oraz zaprojekto-
wano jej przedłużenie w kierunku ulicy 
Krasickiego. Dbając o łatwy dostęp do 
aktualnych i przydatnych informacji dla 
potencjalnych inwestorów - w 2020 roku 
uruchomiono stronę internetową www.
biznes.radomsko.pl zawierającą informa-
cje o terenach inwestycyjnych, a także 
o działaniu programów wspierających 
przedsiębiorczość i Startera Radomsko.
Miasto nieprzerwanie wspiera także 
branżę stolarską w ramach Radomsko 
Mebluje.  Współorganizowało wystawę 
na targach Meble Polska w Poznaniu, na 
którym swoje produkty i usługi wystawi-
ło 18 firm z branży meblowej. Przepro-
wadzono 6 specjalistycznych szkoleń dla 
branży meblowej będących odpowiedzią 
na bieżące zapotrzebowanie wynikające  
z sytuacji gospodarczej. Odbyły się rów-
nież spotkania dotyczące prawa autor-
skiego i projektowania nowoczesnych 
mebli o wysokich walorach estetycznych. 
Nawiązano współpracę z Ogólnopolską 
Gospodarczą Izbą Producentów Mebli, 
co zaowocowało udziałem w spotkaniach 
Izby oraz coroczną publikacją Radomsko 
Mebluje na stronach katalogu Polish Fur-
niture Export Catalog.

STOP COVID-19

Od marca 2020 roku cały kraj zmaga się z 
pandemią koronawirusa. Miasto Radom-
sko podjęło działania mające na celu mi-
nimalizowanie zagrożenia, zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom, klientom 
urzędu oraz pracownikom. Co prawda 
ograniczono wstęp do budynku Urzędu 
Miasta, ale dzięki dwuzmianowemu sys-
temowi wydłużono godziny pracy i za-
chowano ciągłość obsługi interesantów. 
Przyjęty na czas pandemii dwuzmiano-
wy system pracy ograniczył też kontakty 
między pracownikami. Zamontowano 
bramkę sanitarną kontrolującą tempera-

turę ciała i wykonującą dezynfekcję rąk 
osób wchodzących do urzędu. Ponadto na 
wszystkich piętrach budynku dostępne są 
dozowniki płynu dezynfekującego.
W kwietniu 2020 roku zakupiono 40 ty-
sięcy maseczek dla mieszkańców miasta, 
które dystrybuowane były do skrzynek 
pocztowych przez pracowników urzędu 
oraz wolontariuszy. Inicjatywa ta zbiegła 
się z rządowym nakazem zasłaniania ust 
i nosa w przestrzeni publicznej i ułatwi-
ła radomszczanom dostęp do maseczek, 
które nie zawsze były wtedy dostępne na 
rynku.  Odrębna i równie ważna forma 
pomocy radomszczanom realizowana jest 
na podstawie zarządzenia prezydenta, do-
tyczącego szczególnych form udzielania 
pomocy mieszkańcom Radomska – Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje 
pomoc osobom chorym i przebywają-
cym w kwarantannie w postaci: dostar-
czania paczek żywnościowych, ciepłych 
posiłków, leków i środków higienicznych,  
a także zapewnia pomoc psychologiczną.
Z kolei istotnym działaniem na rzecz 
przedsiębiorców było wprowadzenie 
programu pomocy dla lokalnych firm, 
których płynność finansowa uległa po-
gorszeniu w związku z ponoszeniem ne-
gatywnych konsekwencji ekonomicznych 
wywołanych pandemią. Uchwały o prze-
dłużeniu terminów rat płatności podatku 
od nieruchomości oraz zwolnieniu od 
podatku od nieruchomości zostały podję-
te już w kwietniu 2020 roku. Z tych form 
pomocy skorzystało łącznie 46 przedsię-
biorców prowadzących działalność w na-
szym mieście. Dodatkowa forma pomocy 
udzielana lokalnym firmom prowadzona 
jest na podstawie odrębnych przepisów 
ordynacji podatkowej. Na ich podstawie 
umarzano zaległości podatkowe łącznie 
na kwotę blisko 53 tysięcy złotych, roz-
łożono na raty płatności o wartości 83 
tysięcy złotych, oraz odroczono termin 
płatności podatku na kwotę 2 milionów  
i 176 tysięcy złotych.
Przez cały okres pandemii prowadzo-
na jest obszerna akcja informacyjna na 
stronie radomsko.pl oraz w miejskich 
mediach społecznościowych. Można tam 
znaleźć aktualne informacje własne oraz 

bieżące komunikaty rządu, wojewody 
łódzkiego, Głównego Inspektora Sanitar-
nego czy sanepidu.

WIZERUNEK MIASTA

Na koniec ważna informacja wizerun-
kowa – Miasto Radomsko zaistniało na 
mapie turystycznej Polski. Międzynaro-
dowe jury XV jubileuszowego Festiwalu 
FilmAT przyznało nagrodę specjalną fil-
mowi promocyjnemu „Radomsko Miasto 
Otwarte”. Scenariusz filmu przygotował 
Wydział Informacji i Promocji Urzędu 
Miasta Radomska, a zrealizowała go firma 
Dronem24.pl. Premiera odbyła się rów-
no rok temu. Film pokazuje Radomsko 
jako miasto nowoczesne i kreatywne, pa-
miętające o swojej historii, dające szanse 
młodym ludziom, ale dbające o seniorów.  
W filmie zastosowano m.in. szybki mon-
taż, dynamiczną muzyką i zdjęcia z drona.
Festiwal FilmAT jest polskim członkiem 
Międzynarodowej Organizacji Festiwali 
Filmów Turystycznych – CIFFT (Comité 
International des Festivals du Film To-
uristique) z siedzibą w Wiedniu. Celem 
festiwalu jest prezentacja najnowszych 
trendów w dziedzinie filmów dokumen-
talnych, reportaży telewizyjnych, komu-
nikacji turystycznej, filmów korporacyj-
nych i instytucjonalnych. Tegorocznemu 
jury przewodniczył Zbigniew Żmudzki, 
przez wiele lat związany z łódzkim stu-
diem Se-ma-for, polski producent Osca-
rowego filmu „Piotruś i wilk”.
Partnerem tegorocznego Festiwal FilmAT 
było Muzeum Sportu i Turystyki oraz jak 
co roku Polska Organizacja Turystyczna.   
Rok temu zaprezentowaliśmy film, w tym 
roku – nową witrynę radomsko.pl. Jest 
bardziej przejrzysta, dynamiczna, nowo-
czesna i bardziej czytelna, zawiera infor-
macje dla radomszczan i turystów, zgodna 
z wymogami dostępności dla osób z nie-
pełnosprawnościami. Stronę przygoto-
wała lokalna radomszczańska firma Profe 
Studio.  Mamy nadzieję, że zostanie do-
ceniona przez mieszkańców oraz w skali 
ogólnopolskiej, podobnie jak film promo-
cyjny „Radomsko Miasto Otwarte”.
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Rok pandemii i dobrej współpracy

TADEUSZ KUBAK, przewodniczący 
klubu radnych PiS: Udało się wyremon-
tować fragment ulicy Reymonta, kończy 
się budowa nowoczesnego basenu. Na 
pewno trzeba to zaliczyć do ubiegłorocz-
nych sukcesów. Był to mimo wszystko 
udany rok, chociaż zdalny tryb obrado-
wania niczego dobrego nie wniósł i był 
dużym utrudnieniem. Pomimo oczywi-
stych różnic między nami, rada dobrze 
współpracowała. Planem na przyszły rok 
na pewno będzie wyjście z pandemii i ży-
czyłbym sobie i wszystkim, żebyśmy mo-
gli w końcu zamknąć ten rozdział.
 
ANDRZEJ OTOLIŃSKI, przewodniczą-
cy klubu radnych Wspólny Samorząd: 
Rok 2020 był rokiem wyjątkowo trudnym 
w tak naprawdę każdym obszarze nasze-
go życia. Pomimo kosztownej inwestycji, 
jaką była budowa nowego basenu, udało 
się zrealizować szereg innych, również 
ważnych dla mieszkańców. Cieszą inwe-
stycje w infrastrukturę drogową - ul. Pił-
sudskiego, rondo u zbiegu z ul. Targową 
czy sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu 
ul. Tysiąclecia-Wyszyńskiego. Udało się 
również zakończyć prace przygotowaw-
cze pod budowę parkingu w centrum 
miasta przy ul. Reymonta i al. Jana Pawła 

Za nami czas podsumowań i pierwsza w tym roku Sesja Rady Miejskiej w Radomsku. Swoją pra-
cę rozliczyły też działające przy Radzie komisje. Co do jednego na pewno każdy z radnych jest 
zgodny - to był rok trudny. Przedstawiamy opinie przewodniczących klubów, którzy odpowie-
dzieli na naszą prośbę o podsumowanie.

II. Wiele ulic otrzymało nakładki asfalto-
we, oświetlenie czy kanalizację sanitarną  
i duża w tym zasługa zgodnej współpracy 
władz miasta i radnych koalicyjnych. 
Być może tych mniejszych inwestycji mo-
gło być jeszcze więcej.  Na pewno też nie 
wszystkie ważne wnioski składane przez 
radnych udało się zrealizować. W roku 
2021 musimy zwrócić uwagę na walkę ze 
smogiem poprzez czytelny program wy-
miany starych, nieekologicznych źródeł 
ciepła, kontynuować modernizację cen-
trum miasta oraz pochylić się nad jego 
bazą sportową.

JADWIGA ŁYSIK, przewodnicząca 
klubu radnych Razem dla Radomska: 
Cały czas staraliśmy się zaadaptować do 
wyzwań jakie rzucał nam ten trudny rok. 
Jako klub i stowarzyszenie byliśmy zaan-
gażowani w akcję dostarczania maseczek 
dla radomszczan. W ramach walki ze 
smogiem udało się zorganizować pokazy 
prawidłowej techniki rozpalania w piecu 
grzewczym. Dzięki współpracy wszyst-
kich radnych podjęta została uchwała, 
która pozwoliła na przekazanie radomsz-
czanom pół miliona złotych z miejskiego 
budżetu na wymianę nieekologicznych 
źródeł ciepła - w ten sposób udało się wy-

mienić 86 tzw. “kopciuchów”. Nie udało 
się niestety doprowadzić do skutku miej-
skiego programu szczepień dla seniorów, 
o którego przeprowadzenie wnioskowali-
śmy. Problemem okazała się dostępność 
szczepionki przeciw grypie. Ponadto byli-
śmy zaangażowani w prace nad strategią 
miasta, staraliśmy się szukać sposobów na 
dodanie nowych lub powiększenie istnie-
jących terenów zielonych. Wnioskowali-
śmy również o wprowadzenie Zielonego 
Budżetu Obywatelskiego.
W kwestii przeprowadzonych inwestycji, 
oprócz dużych, sztandarowych zadań - 
warto zwrócić uwagę na te mniejsze i te 
wykonane poza centrum miasta, które 
w nie mniejszym stopniu ułatwiają życie 
mieszkańcom. Mowa tu o położonych na-
kładkach asfaltowych, rozbudowie kana-
lizacji ściekowej czy termomodernizacji 
budynków szkół i przedszkoli. Główne 
cele na rok 2021 to kontynuacja walki 
ze smogiem i poprawa jakości powietrza  
w Radomsku oraz dojście do porozumie-
nia z GDDKiA w sprawie zamiany odcin-
ka obwodnicy na odcinek ul. Brzeźnickiej 
od ul. Łódzkiej do ronda Polskich Lotni-
ków Września ‘39 i w konsekwencji po-
prawa infrastruktury ul. Brzeźnickiej na 
tym odcinku.

11



Radomszczanie będą mogli 
korzystać z nowoczesnego 
kompleksu obiektów sporto-
wo-rekreacyjnych  
AQUARA przy ulicy Świętej 
Jadwigi Królowej. Obiektem 
zarządzać będzie Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W skład kompleksu wchodzi basen spor-
towy o długości 25 metrów wraz z wi-
downią, rekreacyjny z urządzeniami do 
masażu, zewnętrzny z wodnym placem 
zabaw oraz park edukacyjny dla dzieci. Są 
też trzy komfortowe wanny do hydroma-
sażu, sauna parowa, sucha, solna i infra-
red. Obiekt posiada strefę gościnną - pięć 
pokoi 4-osobowych i pięć pokoi 2-osobo-
wych z łazienkami oraz jest dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na budowę basenu miasto pozyskało 
środki zewnętrzne z dwóch źródeł: blisko 
7,4 miliona złotych z Urzędu Marszał-
kowskiego oraz 3,5 miliona złotych z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki
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Nowy kompleks sportowy
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Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.  
w Radomsku jest nowocze-
snym przedsiębiorstwem 
komunalnym, dbającym o 
środowisko, które poza świad-
czeniem usług komunalnych, 
mających zaspokajać w sposób 
rzetelny i terminowy potrzeby 
swoich klientów prowadzi sze-
reg działań inwestycyjnych dla 
potrzeb mieszkańców miasta 
Radomska i okolicznych gmin.

Spółka w 2020 r. zakończyła inwestycję 
pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej  
w Radomsku”. Wartość całkowita projek-
tu wyniosła brutto ponad 18 milionów zł,  
z czego prawie 9 milionów zł pochodziło 
ze środków Unii Europejskiej. 

KANALIZACJA

Głównym celem projektu było ograni-
czenie skażenia wód gruntowych i po-
wierzchniowych ściekami powstającymi 
na terenie Aglomeracji Radomsko po-
przez podniesienie poziomu wyposażenia 
obszaru Miasta Radomska w podstawową 
infrastrukturę techniczną i poprawę do-
stępu mieszkańców do tej infrastruktu-
ry. Projekt obejmował przede wszystkim 
budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu 
Wymysłówek oraz budowę kanalizacji 
sanitarnej w ul. Krakowskiej, o łącznej 
długości ok. 9,382 km, co pozwoliło na 
podłączenie nowych mieszkańców na 

terenie Aglomeracji Radomsko. Dodat-
kowo, w ramach projektu, dla zapew-
nienia bezpieczeństwa i ciągłości pracy  
w przypadku np. braku energii lub awa-
rii, wyposażono Oczyszczalnię Ścieków i 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w agre-
gaty prądotwórcze. Ponadto oczyszczalnia 
ścieków zaopatrzona została w wirówkę 
do odwadniania osadów ściekowych, a na 
Ujęciu Wody Miłaczki zainstalowano naj-
nowsze systemy pompowe płynnie regu-
lujące ciśnienie i ilość wody do sieci w za-
leżności od zapotrzebowania. Natomiast 
w 2021 r. powstanie nowe ujęcie wody dla 
potrzeb Strefy Przemysłowej w Radomsku

SORTOWNIA
 
Przedsiębiorstwo, podążając za wszelkimi 
wymogami i przepisami ochrony środo-
wiska, mimo posiadania własnej nowo-
czesnej sortowni, stale się rozwija, czego 
przykładem jest pozyskanie w 2019 r. fun-
duszy na realizację projektu pn. „Budo-
wa, Rozbudowa i Modernizacja Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunal-
nych w Płoszowie”.
Projekt obejmuje przede wszystkim roz-
budowę i modernizację linii sortowni-
czej odpadów wraz z halą i infrastruk-
turą towarzyszącą na terenie ZUOK, 
która ma na celu zwiększenie zdolności 
instalacji do odzysku surowców wtórnych,  
w kontekście konieczności osiągnięcia 
wymaganych poziomów odzysku oraz 
redukcję ilości odpadów kierowanych 
do składowania. Dodatkowo w ramach 
projektu  jest m.in. rozbudowa Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK), a także zakup „zero-

-emisyjnych” środków transportu oraz 
specjalistycznego sprzętu technologicz-
nego, w tym rozdrabniarki odpadów 
wielkogabarytowych. Warto też pamiętać, 
że selektywnie zbierane odpady przetwa-
rzana są również w kompost, nazwany  
u nas „PGKusiem”, który może być sto-
sowany w ogrodach, terenach zieleni czy 
przy uprawie roślin. Planowany całkowity 
koszt realizacji projektu wynosi ponad 43 
miliony zł brutto, z czego prawie 24 mi-
liony zł (netto) pochodzą ze środków Unii 
Europejskiej.

NOWE TECHNOLOGIE

Spółka, właśnie z myślą o mieszkańcach, 
realizuje wszelkie inwestycje, jednocze-
śnie przy tym nie chcąc przyczyniać się 
do wzrostu kosztów ich życia. A warto za-
uważyć, iż przedsiębiorstwo stale ponosi 
opłaty na rzecz instytucji zewnętrznych  
i regulacji ustawowych związanych m.in.  
z płacami, energią elektryczną, gospodar-
ką wodno-ściekową, ciepłem czy odpa-
dami. Jednak dla zapewnienia wysokiej 
jakości świadczonych usług, niezawodno-
ści, a przy tym przestrzegania wymagań 
ograniczania szkodliwego oddziaływania 
na środowisko oraz ponoszenia kosztów 
prowadzenia działalności, przedsiębior-
stwo stale się rozwija i inwestuje w nowe 
rozwiązania, technologie oraz tabor, jed-
nocześnie szybko i elastycznie reaguje na 
zmiany i potrzeby gospodarki.
Ostatnie lata były okresem największych 
w historii Spółki inwestycji, zrealizowa-
nych głównie dzięki pozyskanym środ-
kom zewnętrznym, liczonych w dziesiąt-
kach milionów złotych.

Nowoczesna, dbająca o środowisko  
i mieszkańców miejska spółka 
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TBS 
inwestuje

MPK wymienia autobusy

Nowy blok przy ulicy Sadowej, 
remont elewacji kamienicy 
przy Placu 3 Maja i remonty 
nieruchomości zarządzanych 
przez Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego to najważ-
niejsze zadania realizowane 
w 2020 roku na rzecz rozwoju 
budownictwa mieszkaniowego 
i poprawy estetyki przestrzeni 
miejskiej.

W październiku rozpoczęto budowę szó-
stego bloku mieszkalnego przy ul. Sado-
wej 7E. Do dyspozycji najemców będą 
32 mieszkania o powierzchni od 49 do 
55 m2. Na realizację tej inwestycji Miasto 
Radomsko otrzymało bezzwrotny grant  
z Banku Gospodarstwa Krajowego w wy-
sokości 20 proc. kosztów budowy. Całko-
wity koszt inwestycji wynosi 6,2 milionów 
złotych.
- To nie koniec inwestycji przy ulicy Sa-
dowej. W ubiegłym roku na osiedlu wy-
mieniliśmy wodomierze i ciepłomierze, 
powstał zdalnie sterowany szlaban przy 

wjeździe na osiedle oraz zamontowaliśmy 
dwie wiaty na odpady komunalne – mówi 
prezes TBS Krzysztof Górnik.
Ważnym zadaniem poprawiającym este-
tykę centrum Radomska jest realizowany 
w porozumieniu ze Wspólnotą Miesz-
kaniową Plac 3 Maja 5A remont elewacji 
oraz prześwitu bramowego budynku przy 
ul. Plac 3 Maja. Prace powinny zakończyć 
się wiosną 2021 roku. W przyszłości wy-
remontowane zostanie również wnętrze 
podwórka. 
W minionym roku przeprowadzono także 
remonty dachów na zarządzanych przez 

Spółkę nieruchomościach: Kraszewskie-
go 28, Młodzowska 1,17, Piłsudskiego 44, 
Piramowicza 30, Plac 3 Maja 5, Prymasa 
Wyszyńskiego 22A, 24, 69, Przedborska 7, 
Reymonta 56, Szkolna 9, Świętej Rozalii 1, 
36A, 36C, Warszyca 4, Zgody 11.
- W roku 2021 skupimy się nie tylko na 
budowie bloku przy ul. Sadowej. Zamie-
rzamy również wykonać projekt budow-
lany remontu nieruchomości znajdującej 
się przy ulicy Kościuszki 7A. Będą też 
kontynuowane kompleksowe remonty 
wolnych lokali oraz dalsze remonty da-
chów – podsumowuje Krzysztof Górnik.

Pomimo wyjątkowej sytuacji Spółka wy-
gospodarowała środki na zakup dwóch 
autobusów marki Ikarus.
Pojazdy wyprodukowano w 2009 roku,  
a do Radomska zostały sprowadzone z 
Norwegii. Zastąpią jeżdżące od lat po uli-
cach miasta wysłużone Autosany H7. Po-
siadają przebieg 268 i 207 tysięcy kilome-
trów, co jak na miejski autobus jest bardzo 
niską wartością. Są wygodne, klimatyzo-
wane, o niskopodłogowej konstrukcji. 
Przystosowane do przewozu osób niepeł-
nosprawnych. Każdy autobus mieści łącz-
nie 36 pasażerów. Cena jednego pojazdu 
wynosi 36 842,50 zł netto.
Zakup Ikarusów to kolejny krok w pro-
cesie modernizacji taboru. Miasto Ra-
domsko w minionych latach pozyskało 
środki unijne na zakup 8 ekologicznych 
autobusów. Kolejny wniosek do Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej dotyczy dotacji  na 
kwotę ponad 8 mln złotych w ramach 
„Zielonego transportu publicznego” na 
zakup 4 autobusów elektrycznych oraz 
stacji ładowania.

Miniony rok był wyjątkowo trudny dla Miejskiego Przedsiębior-
stwa Komunikacyjnego w Radomsku. Konieczność ogranicze-
nia kursów i liczby przewożonych pasażerów znacząco wpłynęła 
na spadek sprzedaży biletów. 
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Co najmniej 139 starych pieców tylko w 
2020 roku mieszkańcy Radomska zamie-
nili na ekologiczne źródła ogrzewania. 86 
pieców wymienionych zostało z pomocą 
miejskiej dotacji, a 53 dzięki programowi 
„Czyste Powietrze”.  

DOTACJE MIEJSKIE  
I RZĄDOWE 

Na realizację programu dotacji w roku 
2020 Miasto Radomsko przeznaczyło 
500.000 zł. Złożono 107 deklaracji. Osta-
tecznie odebrano i rozliczono 86 inwesty-
cji na kwotę 483 244,70 zł (dane na dzień 
29.12.2020 r.). 
Pracownicy Urzędu Miasta w Radomsku 
pomagają mieszkańcom w wypełnianiu 
wniosków w ramach programu „Czyste 
Powietrze”. Dla porówniania Bełchatów  
w budżecie w 2020 roku przeznaczył kwo-
tę 190 tys. zł na dotacje dla mieszkańców 
do wymiany pieców. Dzięki tej kwocie zli-
kwidowano 38 nieekologicznych kotłów.
W 2020 roku w dużo większej Często-
chowie przeznaczono z budżetu także  
500 000 złotych na wymianę starych pie-
ców. Udzielono 61 dotacji (od max 3 000 
do max 5 000 zł w zależności od rodzaju 
paliwa nowej instalacji).
Dzięki miejskiej dotacji w Radomsku 
udało się wymienić następujące źródła 
ogrzewania:
węgiel na ekogroszek - 19 szt
węgiel na sieć ciepłowniczą - 1 szt
węgiel na pompę ciepła - 3 szt
węgiel na kocioł na biomasę - 3 szt
węgiel na gaz ziemny - 55 szt
węgiel na gaz ciekły - 4 szt
węgiel na olej opałowy - 1 szt
Do rządowego programu „Czyste powie-
trze” radomszczanie złożyli 172 wnioski  
o wymianę starego pieca. Z tego rozli-
czono 53 umowy (stan na 02.12.2020 r.). 
Warto podkreślić, że mieszkańcy, którzy 
złożyli wnioski i podpisali umowę mogą 
zrealizować inwestycję w ciągu 30 miesię-
cy.

KONTROLE PALENISK

Kontroli palenisk dokonują pracownicy 
Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku z 
pomocą dzielnicowych. W 2020 roku do 
Wydziału wpłynęło około 70 zgłoszeń od 
mieszkańców dotyczących podejrzenia 
wykorzystywania do celów grzewczych, 
jako paliwa materiałów zakazanych.  
W wyniku przeprowadzenia kontroli 
ujawniono 9 przypadków niestosowania 
się do zakazu wykorzystywania niektó-

rych paliw do celów grzewczych, a właści-
ciele nieruchomości zostali ukarani man-
datami karnymi. Dodatkowo pracownicy 
Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku do-
konują bieżących kontroli w poszczegól-
nych dzielnicach miasta. 

EKOLOGICZNE SPÓŁKI

Walka ze smogiem to także różnego ro-
dzaju inwestycje realizowane przez spół-
ki miejskie. Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego w latach 2018 – 2020 pod-
jęło szereg działań, które przyczyniają się 
do redukcji zanieczyszczenia powietrza. 
W 2018 roku wybudowano blok przy ul. 
Świętej Rozalii 1 A z 18 lokalami miesz-
kalnymi z ogrzewaniem gazowym. W tym 
samym roku podczas generalnego remon-
tu kamienicy przy ul. Fabianiego 24, 6 lo-
kali mieszkalnych, w których było ogrze-
wanie węglowe zostało podłączonych do 
miejskiej sieci ciepłowniczej.
Na budynku przy ul. Kościuszki 12 A  
w 2019 roku została zamontowana insta-
lacja fotowoltaiczna. Jej koszt to blisko 60 
tys. zł. Natomiast przy ul. Reymonta 25 
A w 2019 roku w 6 lokalach zastąpiono 
ogrzewanie węglowe ogrzewaniem gazo-
wym. Inwestycja ta kosztowała 107 568,00 
zł. Również w 2019 roku w budynku 
przy ul. Świętej Rozalii 1 B w 12 lokalach 

mieszkalnych ogrzewanie węglowe zo-
stało zastąpione ogrzewaniem gazowym. 
Miasto uzyskało przy tym dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego. Koszt inwesty-
cji wyniósł 230 tys. zł, a dofinansowanie 
opiewało na kwotę ok. 110 tys. zł. Podob-
nie w lokalu przy ul. Reymonta 58 (Har-
cówka) zostało zmienione ogrzewanie  
z węglowego na gazowe.
Ponadto przy wykonywanych remontach 
lokali wolnych, jeśli jest to tylko możli-
we, Spółka TBS stara się zamieniać kilka 
źródeł ogrzewania (np. gdy w lokalu są 
dwa piece i kuchnia węglowa) na insta-
lację centralnego ogrzewania z jednym 
źródłem ogrzewania, tworząc tym samym 
małe lokalne centralne ogrzewanie.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal-
nej realizuje inwestycje umożliwiające 
przyłączanie nowych odbiorców do miej-
skiego systemu ciepłowniczego oraz mo-
dernizuje źródła ciepła i infrastrukturę 
przynależną. Tym samym redukując źró-
dła emisji zanieczyszczeń.
Modernizacje w zakresie sieci i przyłączy 
ciepłowniczych w latach 2016-2019 wy-
niosły 5 972 270,90 zł.

Inwestycje proekologiczne poczyniło też 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyj-
ne (czytaj na str. 15). 

Wymienione źródła ogrzewania  
ze względu na rodzaj paliwa

Radomsko walczy ze smogiem
Smog pojawiający się w sezonie grzewczym to problem, z którym boryka się wiele miast w całej 
Polsce. W Radomsku podjęto w ostatnich latach działania, które wpływają na poprawę sytuacji. 
Coraz więcej mieszkańców wymienia stare piece na ekologiczne źródła ogrzewania. 
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Miasto Radomsko zostało 
wybrane do projektu „Nowy 
model urbanizacji w Polsce – 
praktyczne wdrożenie zasad 
odpowiedzialnej urbanizacji 
oraz miasta zwartego”, reali-
zowanego przez partnerów: 
Instytut Rozwoju Miast  
i Regionów, Ministerstwo Roz-
woju, Pracy i Technologii oraz 
Uczelnię Łazarskiego.  

Na terenie Radomska zaplanowano reali-
zację zadania „Konsultacje i pilotaż mo-
delowych rozwiązań na rzecz odpowie-
dzialnej urbanizacji w Polsce” – w części 
odnoszącej się do rewitalizacji. Przedsta-
wiciele Instytutu Rozwoju Miast i Regio-
nów we współpracy z Urzędem Miasta 
Radomska uruchamiają procedurę opra-
cowania Gminnego Programu Rewitali-
zacji Miasta Radomska 2030+. 

Miasto w pilotażowym projekcie rewitalizacji
Nowy GPR 2030+ będzie podstawowym 
dokumentem służącym realizacji działań 
rozwojowych na terenie Radomska, z uży-
ciem nowej puli funduszy strukturalnych, 
dostępnych w perspektywie 2021-2027.
Procedura opracowania gminnego pro-
gramu rewitalizacji wiąże się z koniecz-
nością ponownego wskazania obszaru re-
witalizacji, w trybie ustawy o rewitalizacji. 
W ramach prac diagnostycznych związa-
nych z wyznaczeniem obszaru rewitaliza-
cji przeprowadzone zostanie badanie an-
kietowe, w którym mieszkańcy Radomska 
będą mogli wypowiedzieć się na temat 
najważniejszych zjawisk kryzysowych, ja-
kie należy ograniczyć w ramach polityki 
rewitalizacyjnej w kolejnej perspektywie. 
Niezwykle istotnym elementem wspól-
nego tworzenia gminnego programu re-
witalizacji będą pomysły zgłaszane przez 
radomszczan.
W celu utworzenia płaszczyzny współpra-
cy przy opracowaniu, wdrażaniu i moni-
torowaniu Gminnego Programu Rewita-
lizacji Miasta Radomska 2030+ prezydent 

Jarosław Ferenc powołał Zespół ds. rewi-
talizacji, w skład którego weszli przedsta-
wiciele komórek merytorycznych Urzędu 
Miasta i kierownicy jednostek organiza-
cyjnych.
Projekt pilotażowy z zakresu rewitalizacji 
będzie realizowany na terenie Radomska 
do 31 grudnia 2021 r. przez ekspertów 
Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego 
Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.
Wszelkie pytania i sugestie związane  
z opracowaniem gminnego programu 
rewitalizacji, a także projektu pilotażowe-
go prosimy kierować do Biura Funduszy  
Zewnętrznych i Strategii Miasta, tel. 44  685 
44 77, e-mail: rewitalizacja@radomsko.
pl. Projekt współfinansowany jest ze środ-
ków Narodowego Centrum Badań i Roz-
woju w ramach Strategicznego Programu 
Badań Naukowych i Prac Rozwojowych 
„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski  
w warunkach globalizujących się rynków” 
– GOSPOSTRATEG. 
Więcej na newurbpact.pl/o-projekcie/
i radomsko.pl (REWITALIZACJA).
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Odpadów komunalnych z go-
spodarstw domowych lub firm 
(np. sklepów, barów, punktów 
usługowych) nie wolno pod-
rzucać do koszy ulicznych czy 
na dzikie wysypiska. Powinny 
one trafiać do prywatnych 
pojemników czy kontenerów 
ustawionych przez zarządców 
nieruchomości. Niestety za 
usuwanie śmieci z zapchanych 
ulicznych koszy wszyscy do-
datkowo płacimy. 

Do czego służą miejskie kosze? Wydaje 
się, że każdy wie. Obserwując niektóre 
miejsca w Radomsku nie jest to już tak 
oczywiste. Problem zgłaszają służby zaj-
mujące się wybieraniem odpadów z koszy 
i sami mieszkańcy miasta – do koszy na-
wet w samym centrum są wkładane worki 
pełne śmieci, a jak się nie mieszczą - są 
składowane wokół. Za odbiór tych „po-
nadnormatywnych” odpadów dodatkowo 
płacą wszyscy radomszczanie uiszczając 
lokalne podatki.  
A nie powinno tak być. Zgodnie z de-
klaracjami śmieciowymi, sprzed posesji 
mieszkańców Radomska co dwa tygodnie 
odbierane są odpady zmieszane, co mie-
siąc – posegregowane i biodegradowalne, 
co 2-3 miesiące w wyznaczonych termi-
nach – wielkogabarytowe. Częstotliwość 
ta dotyczy zabudowy jednorodzinnej. Na 
osiedlach pojemniki są opróżniane jesz-
cze częściej. Dlatego, gdy czasami zabrak-
nie miejsca w pojemniku, trzeba wystawić 
worki przy pojemniku, a w żadnym wy-
padku nie wolno ich wywozić i podrzucać 
do miejskich koszy.
Z kolei właściciele firm powinni mieć 
podpisane umowy na odbiór takiej ilości 
odpadów, jaką wytwarzają.
Niestety śmieci w Radomsku trafiają też 
na dzikie wysypiska. Ich likwidacją zajmu-
ją się  pracownicy Wydziału Bezpieczeń-
stwa i Porządku oraz skazani skierowani 

do wykonywania prac społecznie- uży-
tecznych. W 2020 roku wykonując prace 
porządkowe uprzątnięto łącznie z terenu 
miasta 130 ton odpadów komunalnych,  

z czego ok. 50 ton odpadów było porzuco-
nych przez mieszkańców Radomska, zli-
kwidowano 24 nielegalne wysypiska. 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Mia-
sta Radomska z dnia 13 stycznia 2021 r., 
od 1 do 5 lutego rodzice przedszkolaków 
będą mogli złożyć deklarację o konty-
nuowaniu wychowania przedszkolnego  
w danym przedszkolu w terminie (mi-

nimum 7 dni poprzedzających termin 
rozpoczęcia składania dokumentów). 
Dokumenty rekrutacyjne do przedszkoli 
i szkół należy składać od 15 lutego do 12 
marca br. Postępowanie rekrutacyjne po-
trwa do 19 marca. Podanie do publicznej 

Zbliża się termin zapisu dzieci do publicznych szkół i przed-
szkoli. 1 lutego rozpoczęło się postępowanie rekrutacyjne oraz 
uzupełniające na rok szkolny 2021/2022. 

wiadomości listy kandydatów zakwalifi-
kowanych i kandydatów niezakwalifiko-
wanych nastąpi 24 marca. Ostatecznie 31 
marca do publicznej wiadomości zostaną 
podane listy kandydatów przyjętych i nie-
przyjętych. Postępowanie uzupełniające 
potrwa od 10 do 19 maja 2021 roku. 
Dokumenty niezbędne w procesie rekru-
tacji można pobrać na stronie radomsko.
pl/edukacja

Miejskie kosze nie na domowe odpady

Rekrutacja do radomszczańskich szkół i przedszkoli 
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Urząd Miasta bardziej dostępny
W związku z zapisami ustawy z dnia 19 lip-
ca 2019 r. o zapewnianiu dostępności oso-
bom ze szczególnymi potrzebami Urząd 
Miasta Radomska zakupił przenośną pętlę 
indukcyjną, która została umieszczona na 
parterze w Punkcie Obsługi Interesanta. 
Urządzenie to  jest użytkowane podczas 
wizyt w urzędzie osób niedosłyszących, 
korzystających z aparatów słuchowych, 
które posiadają opcję odbioru sygnału 
z pętli indukcyjnej (większość aparatów 
dostępnych na rynku wyposażona jest  
w taką funkcję). W jaki sposób działa 
pętla indukcyjna? Osoba wyposażona w 
odpowiedni aparat słuchowy przełącza 
w nim odpowiedni przycisk, nawiązując 
w ten sposób bezpośrednie połączenie  
z pętlą. Skutkiem tego połączenia jest to, 
że odbiorca słyszy sygnał bezpośrednio,  
z odpowiednim wzmocnieniem, bez za-
kłóceń z otoczenia.
Dzięki zakupowi pętli indukcyjnej osoba 
niedosłysząca będzie miała szansę samo-
dzielnie załatwić sprawę w punkcie obsłu-
gi interesanta lub innej komórce Urzędu 
Miasta Radomska.
Dodatkowo uruchomiona we wrześniu 
ubiegłego roku nowa strona interneto-
wa posiada funkcje pomocne osobom  
z niepełnosprawnościami, jak chociażby 
powiększenie tekstu, zmiana kontrastu 
czy przewodnik do czytania tekstu. Menu 
dostępności można otworzyć klikając na 
ikonkę w prawym górnym rogu strony lub 

W ostatnim czasie w Urzędzie Miasta Radomska podjęto działania z zakresu zapewnienia lepszej 
dostępności do usług osobom z  niepełnosprawnościami.

wciskając na klawiaturze Ctrl+u. Ponadto 
Urząd Miasta Radomska od 1 lutego br. 
udostępni usługę wideotłumacza mające-
go pomóc w obsłudze osób niesłyszących 
posługujących się językiem migowym. 
Wideotłumacz będzie służył tłumaczeniu 
z języka migowego na język polski i od-
wrotnie. Ze względu na ilość zgłaszanych 
potrzeb zdecydowano, że stanowisko do 
realizacji tej usługi zlokalizowane będzie 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radom-
sku (ul. Narutowicza 1). 

Usługa wideotłumacza dostępna będzie w 
godzinach 8:00 – 15:00, a we wtorki 8:00 
– 17:00. Wchodząc do budynku USC trze-
ba poinformować pracowników o potrze-
bie skorzystania z tej formy kontaktu. Na 
przykład można mieć przy sobie kartkęz 
napisem: „Chciałbym skorzystać z Wi-
deotłumacza”, a pracownicy uruchomią 
usługę.  
Po wcześniejszym umówieniu istnieje 
możliwość skorzystania z usługi w innych 
budynkach Urzędu Miasta.

19



Wyrób kartę  
-uzyskaj zniżki

Kluby sportowe z miejską dotacją

Dzięki Karcie wielodzietne rodziny mogą 
korzystać ze zniżek, rabatów i promocji  
w instytucjach miejskich i firmach pry-
watnych, a także ze zniżki na odbiór od-
padów komunalnych. Wnioski o wydanie 
Karty „DUŻA RODZINA” można skła-
dać od stycznia 2021 roku w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej. Wcześniej 
wyrobione karty straciły ważność z koń-
cem grudnia ubiegłego roku. Program 
skierowany jest do wielodzietnych rodzin,  
w tym do rodzin zastępczych zamieszka-
łych na terenie Radomska bez względu 
na ich dochód. W programie mogą wziąć 
udział rodziny składające się z rodziców/
rodzica mających na utrzymaniu co naj-
mniej troje dzieci w wieku do 18 roku 
życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy 
dziecko się uczy lub studiuje.Do wniosku 
o wydanie karty należy dołączyć zdjęcia 
legitymacyjne członków rodziny. W przy-
padku dzieci powyżej 18 roku życia do-
łączyć należy zaświadczenie, legitymację 
lub inny dokument o kontynuacji nauki. 
Karty są imienne, wyrabiane dla każdej 
osoby w rodzinie.

W tym roku wszystkie kluby sportowe 
działające na terenie miasta, które wnio-
skowały o przyznanie dofinansowania na 
realizację działań w 2021 roku, otrzyma-
ją finansowe wsparcie. Prezydent Miasta 
Radomska przyznał 15 klubom sporto-
wym dotacje na realizację przedsięwzięć 
w zakresie sportu w roku 2021. Komisja 

Miasto Radomsko kontynuuje 
program ,,Radomszczańska 
Karta Dużej Rodziny”. 

Przygarnij zwierzaka ze schroniska
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Radomsku zachęca do adopcji swoich 
podopiecznych. Obecnie w schronisku 
przebywa około 100 zwierząt. 

Nowego kochającego i odpowiedzialnego 
domu szukają 82 psy i 12 kotów. Zwierzę-
ta wydawane są zaczipowane, zaszczepio-
ne, odrobaczone, wysterylizowane (dla 
nowych właścicieli maluchów oferowana 
jest bezpłatna sterylizacja po osiągnięciu 
przez zwierzę odpowiedniego wieku).
Radomszczańskie schronisko w związku 
z sytuacją epidemiczną zainteresowa-
nych adopcją zaprasza do kontaktu te-
lefonicznego pod nr tel. 501272431 lub 
515866954 lub mailowego: schronisko@
pgk-radomsko.pl 
Zachęcamy do odwiedzenia strony inter-
netowej schroniska pod adresem:
http://www.schronisko.pgk-radomsko.pl/
do-adopcji/ gdzie obejrzeć można galerię 
zdjęć psów i kotów szukających domu.
Warto również śledzić facebookowy pro-
fil:facebook.com/schroniskodlabez-
domnychzwierzatwradomsku. 
Oprócz prezentacji zwierząt do adopcji, 
publikowane są tam posty o psich i kocich 
zgubach oraz inne informacje dotyczące 
działalności schroniska.

„Działka na start” 
Program   zakończony

Program polegał na oddaniu nierucho-
mości gruntowych osobom fizycznym 
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat 
w drodze przetargu na cele budownic-
twa mieszkaniowego jednorodzinnego. 
Użytkownik wieczysty nieruchomości 
pozyskanej w ramach tego programu ma 
prawo nabycia gruntu na własność z za-
stosowaniem 80-procentowej bonifikaty. 

W ramach programu „Działka Na start” oddano w użytkowa-
nie wieczyste 11 działek budowlanych w rejonie ulicy Semkowa 
i Krańcowej z możliwością późniejszego dojścia do własności z 
80-procentową bonifikatą.

Warunkiem otrzymania bonifikaty było 
rozpoczęcie budowy i jej zakończenie  
w ciągu 5 lat.
W chwili obecnej większość z działek jest 
już zabudowana lub trwa na nich budowa 
domów. Kontynuacja programu i jego po-
szerzenie o następne działki nie była moż-
liwa ze względu na ustawową likwidację 
prawa użytkowania wieczystego.

oceniająca wnioski na grudniowym po-
siedzeniu dokonała ich weryfikacji for-
malnej i merytorycznej. Po zapoznaniu 
się z punktacją i rekomendacjami Komisji 
Prezydent Miasta Radomska podjął de-
cyzję o przyznaniu dotacji. Łączna kwo-
ta przyznanych środków wyniosła 579 
900,00 zł.
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Wspomnienie wakacji

W roku 2020 nie odbyły się Dni 
Radomska i wiele innych im-
prez kulturalnych i sportowych. 
Wszystko przez pandemię koro-
nawirusa i ogólnopolskie obo-
strzenia. Z większych imprez, 
w ścisłym reżimie sanitarnym 
w wakacje udało się zorganizo-
wać bieg RADMAGEDON oraz 
koncert Viki Gabor. IV edycja 
Radomszczańskiego Biegu Eks-
tremalnego z udziałem kilku-
dziesięciu biegaczy odbyła się 
22 sierpnia. Natomiast zwycięż-
czyni dziecięcej Eurowizji z 2019 
roku wystąpiła na placu targo-
wym w ostatni weekend sierpnia 
podczas pikniku na zakończenie 
wakacji. 
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Radomszczańska krzyżówka

POZIOMO:
1. W 1921 r. otrzymał Dyplom Pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Radomska.
2. Imię radomszczanki, która w roku 2016 otrzymała Literacką Nagrodę Nike.
3. Wybrana na Króla Polski w Klasztorze Franciszkanów.
4. Znajdujący się na liście produktów tradycyjnych wypiek z tatarki.
5. Słynny hokeista pochodzący z Radomska.
6. Jakiej narodowości był założyciel fabryki zwanej „Metalurgią”, Piotr Chanove?
7. W jakiej dzielnicy znajduje się pierwsza Radomszczańska tężnia, projekt zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego?
8. Jatki znajdują się przy ulicy…
9. Znajduje się w Radomsku i mierzy dokładnie 94 m.
10. Nazwa Radomska po upadku powstania styczniowego.
11. Nazwa nowego kompleksu basenów sportowych przy ul. Św. Jadwigi Królowej.
12. Gąska z Radomszczańskiej zalewajki.
13. Jeden z kolorów tworzących flagę naszego miasta.

PIONOWO:
14. Piłkarz z Radomska na banknocie „0” euro.
15. Patron Radomszczańskiego Towarzystwa Fotograficznego.
16. Niemcy nazywali tak Radomsko w czasie II wojny światowej.
17. Wyrabiano na Gliniankach.
18. Tatarska w Stobiecku Miejskim.
19. W dniu 28 stycznia 1964 r. zainaugurował swoją działalność radomszczański kabaret...
20. Pierwsza gazeta wydawana w Radomsku.

Odpowiedzi: 1. Piłsudski, 2. Bronka, 3. Jadwiga, 4. Tatarczuch, 5. Czerkawski, 6. Francuz, 7. Wymysłówek, 8. Przedborskiej, 9. Ławka, 10. Nowo-
radomsk, 11. Aquara, 12. Zieleniatka, 13. Żółty, 14. Benigier, 15. Osterloff, 16. Banditenstadt, 17. Cegły, 18. Chata, 19. Nietoperz, 20. Strażnica. 
Rozwiązanie hasła: Tadeusz Różewicz.

WYDAWCA: Miasto Radomsko *ADRES REDAKCJI: 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, p. 121, tel. 44 685 45 29, promocja@radomsko.pl, 
radomsko.pl *REDAKTOR NACZELNY: Robert Dąbrowski *Redaguje zespół *OPRACOWANIE GRAFICZNE: Michał Wróblewski *NAKŁAD: 15 000 
egz. * DRUK: Agencja Reklamowa Dominiak *Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i zastrzega sobie prawo ich skracania i redagowania
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Klimatyczne miasto
17 klimatycznych czarno-białych zdjęć radomszczańskiego 
pasjonata fotografii Stanisława Mucharskiego znalazło się  
w folderze, który wydało Miasto Radomsko.
Wydawnictwo zawiera współczesne foto-
grafie wykonane w przestrzeni miejskiej. 
Są tam kamienice, nowa ul. Reymonta, 
ratusz, słynny wioślarz czy Ławeczka Rey-
monta. Wszystkie fotografie są wykonane 
w czerni i bieli, co pozwala zwrócić więk-
szą uwagę na kształt i formę obiektów. 
Wyjątkowy klimat tworzą zdjęcia nocne 
ulic, parków i skwerów.
Stanisław Mucharski jest członkiem To-

Tadeusz Różewicz, poeta, reformator pol-
skiego dramatu, którego sztuki do dziś 
zachwycają nowatorską formą i ponad-
czasowym przesłaniem urodził się 9 paź-
dziernika 1921 roku w Radomsku. 

MIASTO RÓŻEWICZÓW 
Sto lat później sercem obchodów roku 
Tadeusza Różewicz będzie Miejski Dom 
Kultury w Radomsku. W organizację włą-
czą się pozostałe instytucje kulturalne: 
Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum 
Regionalne im. Stanisława Sankowskiego. 
Wydarzenia przypominające spuściznę 
artysty odbywać się będą również w prze-
strzeni miasta. 
Tadeusz był średnim z trójki braci Róże-
wiczów (starszy Janusz i młodszy Stani-
sław). Wszyscy dorastali w Radomsku. 
Ojciec Władysław Różewicz był urzęd-
nikiem, mama Stefania zajmowała się 
domem. Bracia uczyli się w gimnazjum 
Stanisława Niemca. To tu znajdowali in-
spiracje, to tu kształtowały się charaktery. 
Później każdy z nich wybrał artystyczną 
drogę. Janusz Różewicz był dobrze zapo-
wiadającym się młodym poetą. Przed-
wczesna śmierć  przerwała jednak lite-
racką przygodę. Żołnierz Armii Krajowej 
został rozstrzelany przez Niemców w 
1944 r. Wciąż żył jednak we wspomnie-
niach braci, którzy wielokrotnie powta-
rzali, że był najzdolniejszy z całej trójki. 
Stanisław Różewicz wybrał film. Po woj-
nie został uznanym reżyserem, scenarzy-
stą filmowym. Był współzałożycielem Ze-
społu Filmowego „Tor”, jedym z twórców 
Polskiej Szkoły Filmowej. Zmarł w 2008 r. 
O tym, że nigdy nie zapomniał o mieście 

warzystwa Fotograficznego im. Edmun-
da Osterloffa. Dokumentuje wydarzenia 
kulturalne, sportowe, społeczne i archi-
tekturę. Jest miłośnikiem nie tylko foto-
grafii, ale także wycieczek rowerowych, 
motocykli i gór. Folder wydany w nakła-
dzie 1200 egzemplarzy dostępny będzie 
dla radomszczan podczas różnego rodza-
ju eventów i konkursów jako wydawnic-
two promujące Miasto Radomsko.

Rok Tadeusza Różewicza
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej postanowił, że rok 2021 poświę-
cony będzie w sposób szczególny Tadeuszowi Różewiczowi – w 
setną rocznicę urodzin artysty. W mieście urodzenia dorobek 
wybitnego radomszczanina przypomniany zostanie godnie, z 
klasą i szacunkiem.

dzieciństwa świadczy jeden z najbardziej 
osobistych filmów, dokument „Kinema”.  
I wreszcie Tadeusz Różewicz. Dramaturg, 
poeta, artysta interdyscyplinarny. To jego 
nazwisko przez wiele lat powracało przy 
kolejnych rozdaniach Literackiej Nagrody 
Nobla. Nagrody nigdy nie dostał, ale stał 
się jednym z najbardziej znanych pol-
skich twórców. Reformator polskiego dra-
matu, wizjoner. W swojej twórczości po 
wielokroć wracał do czasów spędzonych  
w Radomsku. Młodość wywarła wpływ na 
całą  jego twórczość. Dowodem mogą być 
takie utwory jak wiersz „Z życiorysu” czy 
książka „Matka odchodzi” nagrodzona 
Literacką Nagroda Nike w 2000 r. Tadeusz 
Różewicz zmarł w 2014 r. 
Od lat twórczość braci popularyzowana 
jest podczas Rózewicz Open Festiwal. 
Finał tegorocznego festiwalu, szczególnie 
związany z ustanowionym Rokiem Ta-
deusza Różewicza, jak zawsze odbędzie 
się w październiku, poprzedzi go jednak 
wiele wydarzeń kulturalnych związanych 
z życiem poety i jego braci.

RÓŻEWICZOWSKIE  
PRZYSTANKI
Choć lata mijają  pamięć o Tadeuszu Ró-
żewiczu w Radomsku jest wciąż żywa. 
Wystarczy krótki spacer by natknąć się 
na jego ślady. Rodzina Różewiczów prze-
prowadzała się wielokrotnie, wciąż jednak 
bez problemu odnaleźć można miejsca 
związane z nimi w sposób szczególny. 
Znajdujemy obiekty historyczne jak rów-
nież współczesne dowody pamięci. 
Przy wjeździe do centrum miasta uwagę 
przykuwa budynek starego, przedwo-

jennego kina. Nieczynna dziś „Kine-
ma”  była miejscem niezwykle ważnym 
dla Różewiczów. Również dla Tadeusza. 
We wspomnieniach często powracał do 
oglądanych tam seansów. Niemal sto lat 
później historia zatoczyła koło. W 2015 
roku naprzeciw kina powstało miejsce  
w znacznej części inspirowane twórczo-
ścią Tadeusza Różewicza. Park Rzeźb. 
Monumentalne kamienne posągi stwo-
rzone przez wybitnych artystów z naj-
lepszych polskich szkół artystycznych 
stworzono w Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku. Przetransportowane do Ra-
domska wzbudzają dziś zaciekawienie tu-
rystów odwiedzających miasto. Pobudzają 
wyobraźnię, inspirują do poszukiwania 
nowych ścieżek interpretacji twórczości 
Tadeusza Różewicza. 
Tadeusz Różewicz jest Honorowym Oby-
watelem Miasta Radomska, a jego imię 
nosi też jedno z rond w centrum miasta.  
Z kolei płaskorzeźba - autorstwa Iwony 
Łyś – Dobradin - z wizerunkiem poety 
znajduje się na Miejskim Domu Kultury. 
Na ulicach Reymonta, Przedborskiej czy 
Bugaj znajdziemy również murale po-
święcone Tadeuszowi Różewiczowi.




