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W Radomsku i powiecie radomszczańskim
powstała nowa koalicja. Wraz z lokalnymi
stowarzyszeniami Razem dla Radomska
i Wspólny Samorząd, w radzie miejskiej
i powiatowej rządzić będzie również PiS.
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Budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych AQUARA dobiegła końca. Radomszczanie oraz goście z innych
miejscowości już wkrótce będą mogli
korzystać z nowoczesnego obiektu.

#Nowa koalicja, nowe możliwości #Wkrótce otwarcie
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#Rekreacyjne Glinianki

Miasto Radomsko otrzymało 7,5 mln zł
na realizację projektu pn. Podniesienie
atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni
rekreacyjno-wypoczynkowej „Glinianki”.
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100. rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych polskich dramaturgów
i ustanowiony przes Sejm Rok Rózewicza nie mogły przejść bez echa w Radomsku.

#Rok z Mistrzem
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Od lewej: Jarosław Ferenc,
Beata Kowalska - wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
i Tadeusz Kubak - przewodniczący Rady Miejskiej.

Absolutorium dla prezydenta
Podczas sesji 24 czerwca radni pozytywnie ocenili ostatni rok pracy prezydenta Jarosława Ferenca
udzielając mu absolutorium. Sesja absolutoryjna to najważniejsza sesja w roku. Za udzieleniem
wotum zaufania i absolutorium prezydentowi było 12 radnych, przeciw zagłosowało - 2, a wstrzymało się - 7 radnych. Prezydent przyjął gratulacje i podziękował współpracownikom i radnym.

Raport o stanie Radomska 2020

Raport o stanie Miasta Radomska za rok 2020 przedstawił Radzie Miejskiej prezydent Jarosław
Ferenc podczas sesji absolutoryjnej.
Raport obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim
w szczególności realizację polityk, programów i strategii,
a także uchwał Rady Miejskiej
i radomszczańskiego Budżetu
Obywatelskiego. Nad raportem została przeprowadzona
debata podczas sesji absolutoryjnej 24 czerwca br. m.in.
z udziałem mieszkańców
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miasta. -W związku z pandemią w 2020 roku podjęliśmy
działania, także ograniczenia,
mające na celu zminimalizowanie zagrożenia i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim
radomszczanom. Wprowadziliśmy program pomocy dla
lokalnych firm, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu obostrzeń
obowiązujących w kraju. Nie-

stety musieliśmy odwołać bądź
ograniczyć imprezy kulturalne
i rekreacyjne (np. Dni Radomska), nie udało się wprowadzić
nowych formatów (okolicznościowe jarmarki na odnowionym fragmencie ulicy Reymonta). Nie odbyła się kolejna
edycja Budżetu Obywatelskiego. To wydarzenia ważne, integrujące mieszkańców, tworzące społeczeństwo obywatelskie

i budujące wspólnotę, z których zrezygnowaliśmy, bo
najważniejsze jest bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców
– czytamy we wstępie do raportu.
Raport o stanie miasta za
rok 2020 został przygotowany w formie przejrzystej
strony
internetowej.
Można się z nim zapoznać na
stronie: raport.radomsko.pl

nc,
iej
ej.

Nowa koalicja, nowe wyzwania,
nowe możliwości
W Radomsku i powiecie radomszczańskim powstała nowa
koalicja. Ma to być zmiana wyłącznie na lepsze dla mieszkańców ziemi radomszczańskiej.
Wraz z lokalnymi stowarzyszeniami Razem dla Radomska,
które reprezentuje m.in. prezydent Jarosław Ferenc i Wspólny Samorząd, na czele którego stoi starosta Beata Pokora,
w radzie miejskiej i powiatowej
rządzić będzie również Prawo
i Sprawiedliwość.
O porozumieniu o współpracy i nowym
układzie sił w radach miejskiej i powiatowej mieszkańcy mogli dowiedzieć się
z medialnych relacji konferencji prasowej, która zorganizowana została 12 maja
w sali obrad urzędu miasta. Jako przedstawiciele poszczególnych ugrupowań
wystąpili: prezydent Jarosław Ferenc (Razem dla Radomska), starosta Beata Pokora (Wspólny Samorząd) i posłanka Anna
Milczanowska (Prawo i Sprawiedliwość).

- Porozumienie o współpracy, które podpisaliśmy to jedyna odpowiedź na pytanie o przyszłość Radomska i całej ziemi
radomszczańskiej. Dzisiejsze wyzwania
wymagają jak najlepszego wykorzystania zarówno własnych możliwości, jak
też unijnego zaangażowania funduszy
na rzecz Polski. To dobrze, że chcemy to
robić wspólnie, bo tak możemy spełnić
ambitne plany i aspiracje miasta, powiatu
oraz jego mieszkańców – mówił na konferencji prezydent Jarosław Ferenc.

Przebudowa części koryta znanej
wszystkim
radomszczanom
rzeczki pozwoliłaby uniknąć podtopień
w centrum miasta, które występują okresowo w porze nawalnych deszczy. Największą przeszkodą dla tej inwestycji jest
jej koszt. Szacuje się, że wszystkie etapy
przebudowy mogą kosztować nawet 27
mln zł. Powiat natomiast od kilku lat bezskutecznie stara się o pozyskanie środków
na budowę Centrum Rehabilitacyjno-Integracyjnego.

- Współpraca zawsze była - przekonywała z kolei Anna Milczanowska. Co prawda nie tworzyliśmy koalicji, ale byliśmy
w stałym kontakcie. Zależy nam na tym,
żeby wspólnie realizować wiele zadań,
a tych, które stoją przed miastem jak i powiatem, jest bardzo wiele - mówiła.

- Zawsze podkreślaliśmy, że będziemy
współpracować ze wszystkimi, którzy
chcą rozwoju miasta i powiatu. Przyszedł
czas nawiązania współpracy z Prawem
i Sprawiedliwością, bo widzimy w tym
szansę lepszego rozwoju, właśnie dzięki
wsparciu środków zewnętrznych – mówił prezydent podkreślając jednocześnie,
że stowarzyszenia Razem dla Radomska
i Wspólny Samorząd to stowarzyszenia
lokalne, działające na rzecz miasta i powiatu z dala od “wielkiej polityki”.

Radomszczańska posłanka przekonywała również, że dzięki ścislej współpracy
z władzami samorządowymi, wynikającej
z porozumienia, uda się skuteczniej walczyć o pozyskanie środków na inwestycje
- zarówno duże, jak i te mniejsze. Wśród
nich nie brakuje inwestycji zarówno pilnych, jak i kosztownych. Przykładem takowej może być tzw. “renaturalizacja” rzeki Radomki.

- Mamy bardzo wiele planów, wniosków,
które niebawem będziemy składać i realizować przy pomocy i wsparciu radnych
miasta, powiatu oraz pani poseł – podkreśliła starosta Beata Pokora.
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Zmiany w Radzie i w Komisjach
Wraz z zawiązaniem nowej koalicji konieczne były zmiany w Radzie Miejskiej. Podczas sesji
zwołanej 19 maja w trybie nadzwyczajnym wybrano nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej
i przewodniczących niektórych komisji stałych działających przy radzie.
Przewodniczącego wybierają ze swojego
grona radni w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy składu rady. W głosowaniu na przewodniczącego rady udział
wzięło 21 radnych. Za nowym przewodniczącym opowiedziało się 13 radnych,
8 było przeciwnych kandydaturze.

Przewodniczącym Rady Miejskiej został
Tadeusz Kubak, lekarz chirurg z wieloletnim doświadczeniem. Do obowiązków
przewodniczącego należy zwoływanie sesji, czuwanie nad porządkiem obrad i moderowanie dyskusji w czasie ich trwania.
- Dziękuję wszystkim tym, którzy głosowali na mnie, a także tym, którzy byli
przeciw. Mam nadzieję, że nasza współpraca w Radzie będzie się układała dobrze.
Postaram się, aby sesje były prowadzone
sprawnie. Postaram się także godnie reprezentować całą Radę Miejską. Jeszcze
raz dziękuję – mówił tuż po ogłoszeniu
wyników głosowania.

Nowym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został prawnik Bartłomiej Biskup.

Zadaniem komisji rewizyjnej jest kontrolowanie działalności prezydenta, urzędu
i jednostek podległych. Komisja opiniuje
przyznanie prezydentowi absolutorium.
Na fotelu Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej zasiadł Piotr Lewandowski – nauczyciel
w jednym z radomszczańskich liceów. Komisja opiniuje wszystkie projekty uchwał,

które dotyczą sportu, kultury i edukacji.
Na ostatnim posiedzeniu radni opiniowali między innymi regulamin kompleksu
obiektów sportowo-rekreacyjnych „AQUARA”.
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki

kacyjnej kontroli miejskich placów zabaw.
Piecza nad Komisją Budżetową przypadła
Danielowi Serwie. Na posiedzeniach Komisji Budżetowej omawiane są wszelkie
zmiany w budżecie miejskim oraz w Wie-

loletniej Prognozie Finansowej Miasta
Radomska.
Nowym Przewodniczącym Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji został Andrzej Otoliński, lekarz weterynarii. Przez Komisję
przechodzą pisma kierowane do Rady
Miejskiej. Są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.

Socjalnej przewodzi teraz Andrzej Kucharski – również nauczyciel. Na posiedzeniu poprzedzającym sesję absolutoryjną radni wchodzący w skład Komisji
ds. Rodziny debatowali nad wsparciem
finansowym dla Szpitala Powiatowego
w Radomsku. Dokonali również przedwa-

Planujesz wymianę starego pieca? Złóż deklarację
Trwa podpisywanie umów z mieszkańcami, których wnioski w programie „Radomsko bez smogu”
na 2021 roku zostały pozytywnie rozpatrzone. W bieżącym roku zostanie zrealizowanych ok. 160
inwestycji, co wyczerpuje milion złotych przewidziany na dotację dla mieszkańców w 2021 roku.
Radomszczanie wciąż mogą składać deklarację na wymianę starego pieca na ekologiczny w latach 2022 i 2023. Pula finansowa przeznaczona na każdy rok to 1 mln zł.
Warto pamiętać że, aby skorzystać z dotacji,
przy wyborze ekologicznego źródła ciepła
należy wziąć pod uwagę sieci znajdujące się
w pobliżu nieruchomości. Planując wymia4

nę źródła ogrzewania ważne jest, aby wybrać rodzaj instalacji o wyższej efektywności ekologicznej (np. gaz, sieć ciepłownicza
lub pompa ciepła).
Deklaracje można składać w biurze podawczym na parterze Urzędu Miasta Radomska
w godzinach pracy urzędu.
Przypominamy, że dotacja z miejskiego

programu może łączyć się z rządowym
programem „Czyste powietrze”. Pracownicy urzędu miasta dzięki porozumieniu z
WFOŚiGW w Łodzi pomagają w wypełnianiu wniosków zarówno do miejskiego programu, jak i rządowego. Dzięki temu mieszkańcy mają ułatwiony dostęp do pozyskania
środków finansowych z dwóch źródeł.

AQUARA - nowy kompleks rekreacyjny
Budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych AQUARA dobiegła końca. Radomszczanie, mieszkańcy powiatu radomszczańskiego oraz goście z innych miast już wkrótce będą mogli
korzystać z nowoczesnego obiektu.
W skład kompleksu wchodzą trzy baseny kryte (sportowy, rekreacyjny, brodzik
dla dzieci), zjeżdżalnia wewnętrzno-zewnętrzna o długości 50 m oraz trzy wanny do hydromasażu, saunarium (sucha,
parowa i infrared) oraz strefa gościnna
(5 pokoi 4-osobowych z łazienkami oraz
5 pokoi 2-osobowych z łazienkami). Na
piętrze w głównym budynku znalazło się
też miejsce na restaurację.
Na zewnątrz znajduje się basen rekracyjny, wodny plac zabaw i park edukacyjny.
W niedalekiej przyszłości dwa tory w basenie sportowym zostaną wypłycone, tak,
aby mogły z nich korzystać dzieci, które
uczą się pływać.
Nowopowstały kompleks jest nowoczesny, jasny i przestronny, a także przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z małymi dziećmi.
Kompleks AQUARA będzie czynny od

godz. 9.30 do 21.30 we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem ustawowych dni wolnych od pracy (poza niedzielami) oraz
podczas corocznej przerwy technologicznej. Wodny plac zabaw będzie czynny
codziennie przy sprzyjających warunkach
pogodowych. Wstęp na niego będzie bezpłatny.
Wstęp do kompleksu AQUARA z wyjątkiem wodnego placu zabaw oraz parku
edukacyjnego odbywać się będzie na podstawie aktywowanego w Punkcie Obsługi
Klienta transpondera - opaski na nadgarstek z elektronicznym czipem Systemu
Elektronicznej Obsługi Klienta. Wyjście
z basenu możliwe będzie po oddaniu opaski i rozliczeniu się w Punkcie.
Dzieci do lat 13 mogą przebywać
w Kompleksie AQUARA jedynie pod
stałą opieką osób dorosłych. Kompleks AQUARA zostanie otwarty

z opóźnieniem, które wynikało z konieczności naprawy przez wykonawcę wad
ujawnionych podczas końcowej fazy budowy, a także procesu odbiorów technicznych. Wykonawca zobowiązany został
do dokonania poprawek oraz wymiany
uszkodzonych elementów. Wszystko
wskazuje na to, że nowy basen jeszcze
w te wakacje zostanie oddany do użytku.
Budowa kompleksu basenowego przebiegała w formule zaprojektuj – wybuduj
w ramach projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części
województwa łódzkiego poprzez budowę
kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku”.
Przypominamy, że Urząd Marszałkowski wsparł inwestycję kwotą 7 362 699,99
zł. Kolejne 3,5 miliona złotych pochodzi
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całkowity koszt inwestycji to 32 850 000,00 zł.
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Więcej za śmieci

Wzrost opłaty za śmieci był nieunikniony. Konieczność podwyżki została zapisana w uchwale budżetowej
z 18 grudnia 2020 r., którą poparła większość radnych, m.in. radni Koalicji Obywatelskiej. Po podwyżkach opłaty
w Radomsku nadal należą do najniższych - od 1 sierpnia 2021 r. będziemy płacić 24 zł od osoby. Ustawowa
maksymalna stawka to 38 zł. Posiadający Kartę Dużej Rodziny oraz kompostujący bioodpady będą mogli liczyć na
ulgi.
W innych miasta i gminach
w regionie już od ubiegłego roku obowiązują stawki
około 30 zł. Dla przykładu w gminie Ładzice 27 zł
a w gminach Gomunice i Radomsko – 32 zł. Koszty funkcjonowania systemu obejmują:
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komu-
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nalnych, utrzymanie punktu
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, obsługę administracyjną systemu, edukację ekologiczną, wyposażenie
nieruchomości w pojemniki
i worki na odpady komunalne.
Ustawa mówi również, iż odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych roz-

liczany jest z podmiotem
świadczącym usługę w oparciu
o ilość odebranych odpadów,
w związku z czym ma ona decydujący wpływ na koszty funkcjonowania systemu.
ROSNĄ KOSZTY
Wzrost cen spowodowany jest
kilkoma czynnikami m.in. znaczącym wzrostem ilości odpadów komunalnych, który
przekłada się na zwiększenie
kosztów odbioru jak i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Między 2019 a 2021 rokiem
ilość odpadów wzrosła o około
4 proc. Dane GUS i Eurostatu pokazują, że na przestrzeni
ostatnich 15 lat ilość produkowanych w Polsce śmieci wzrosła
o około 40 proc. i trend wzrostowy ma się cały czas utrzymywać.
Niestety z analizy procesu zagospodarowania odpadów wynika,
że wciąż niska jest świadomość
ekologiczna mieszkańców, po-

nieważ aż 62 proc. odpadów nadal odbieranych jest jako zmieszane odpady komunalne.
To powoduje, że znaczna ich
część nie nadaje się do recyklingu. Odpady te mogą być
zagospodarowanie jedynie na
składowisku odpadów, co przyczynia się do wzrostu opłaty za
korzystanie ze środowiska (za
składowanie) lub wykorzystane
do produkcji paliwa alternatywnego, co również wiąże się z dużymi kosztami.
W związku ze wzrostem od
01.01.2021 r. ilości odpadów
oraz cen na zagospodarowanie odpadów komunalnych,
koszty obsługi systemu gospodarki odpadami w okresie od
I – V 2021 roku w stosunku
do analogicznego okresu I - V
2020 roku znacząco wzrosły, bo
o ponad 42 procent.
Istotnym czynnikiem generującym koszty funkcjonowania
systemu jest wysokość opłaty
za korzystanie ze środowiska,
popularnie nazywaną opłatą

marszałkowską, która w okresie
od 2017 – 2020 roku znacznie
wzrosła.
Realny wpływ na wzrost kosztów za odpady komunalne
ma również: wzrost kosztów
paliwa oraz energii elektrycznej dla przedsiębiorców, nowe
i kosztowne wymagania dla
podmiotów zajmujących się
odbiorem odpadów komunalnych dotyczące m.in. magazynowania,
składowania
i monitoringu wizyjnego, jak
i również ochrony przeciwpożarowej, specjalistyczne maszyny, które muszą być także
w specjalny sposób serwisowane, wymiana floty bardzo
kosztownych pojazdów, często o bardzo specjalistycznych
funkcjach.
Nie bez znaczenia jest także wzrost płacy minimalnej,
która odzwierciedla wzrost
kosztów pracy osób uczestniczących w funkcjonowaniu
systemu gospodarki odpadami, a te od 2019 roku wzrosły
o 550 zł czyli 24,5 proc. Prognozy co do wzrostu wynagrodzeń zwiastują utrzymanie
się obecnego trendu w latach
kolejnych, co należy wziąć pod
uwagę szacując koszty każdego rodzaju usług świadczonych na rynku.
Ze wzrostem kosztów za odbiór i zagospodarowanie odpadów borykają się miasta
i gminy w całej Polsce.
SYSTEM MUSI SIĘ
ZBILANSOWAĆ
Warto podkreślić, że kiedy
w
okolicznych
miastach
i gminach stawki w ubiegłych
latach podnoszono do poziomu powyżej 20 zł, w Radomsku utrzymywała się stawka
w wysokości 16 zł. System
powinien się bilansować, czyli wpływy z opłaty śmieciowej
powinny pokrywać koszty ich
wywozu i utylizacji. Zapewni
to podwyższenie stawek opłat
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do 24,00 zł od
osoby, bez konieczności zmiany zadania i obniżenia wypracowanych standardów. Nowa
stawka w założeniu ma być
niezmienna do roku 2023. Ponadto posiadacze Karty Dużej
Rodziny oraz kompostujący
bioodpady będą mogli liczyć
na 2-złotowe ulgi na osobę.
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Śmieci do pojemnika lub na PSZOK
Do jednego worka (lub pojemnika) wrzucamy odpady z metali i tworzyw sztucznych, do drugiego
papier, do kolejnych szkło, bioodpady i odpady zmieszane. Jednolity system segregacji jest wdrażany w całym kraju.
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne oraz popiół (od 1 stycznia
2022 r. - osobno)
-* odbierane są bezpośrednio z terenu
nieruchomości, zgodnie z harmonogramem odbioru.
2. Szkło, papier i tektura, metal i tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe:
-*
- przyjmowane są w punkcie selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),
- można oddawać do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
położonych na terenie Miasta Radomska.
3. Bioodpady stanowiące odpady
z ogródow i parków oraz bioodpady stanowiące odpady spożywcze i kuchenne,
jeżeli właściciel nieruchomości nie korzysta z ulgi z racji kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku:
-*
- przyjmowane są w punkcie selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
4. Zużyte opony – w ilości nieprzekraczającej 8 szt/ rocznie/gospodarstwo
domowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości, nie rzadziej niż osiem razy
w roku przez wskazany przez gminę podmiot odbierający odpady w terminach
wyznaczonych harmonogramem,
- przyjmowane są (przez cały rok)
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK).
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny możne być również odbierany przez
uprawniony podmiot wskazany przez

gminę, w ramach zorganizowanej akcji
odbioru elektroodpadów na terenie miasta.
5. Tekstylia i odzież ( od 1 stycznia 2022 r.)
- odbierane będą bezpośrednio z terenu
nieruchomości, nie rzadziej niż osiem
razy w roku przez wskazany przez gminę
podmiot odbierający odpady w terminach
wyznaczonych harmonogramem,
-przyjmowane są (przez cały rok)
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK).
Wystawienie przed nieruchomość zużytych
opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz tekstyliów i odzieży,
należy zgłaszać do podmiotu odbierającego
odpady, wskazanego przez gminę, przynajmniej 3 dni robocze wcześniej, niż wskazany w harmonogramie termin odbioru w/w
odpadów.
6. Przeterminowane leki:
- można oddawać do wyznaczonych,
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, adresy punktów są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta,
- przyjmowane są w punkcie selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
7. Zużyte baterie i akumulatory:
- można oddawać do wyznaczonych,
publicznie usytuowanych pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów, adresy
punktów są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta,
- przyjmowane są w punkcie selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
8. Chemikalia:
- przyjmowane są w punkcie selektywnej

zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
9. Odpady budowlane i rozbiórkowe,
niezawierające odpadów niebezpiecznych,
pochodzące z drobnych remontów wykonywanych przez właścicieli nieruchomości,- w ilości nieprzekraczającej 1000 kg
rocznie na gospodarstwo domowe:
- przyjmowane są w punkcie selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
10. Odpady niekwalifikujące się
do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych, w szczególności igieł
i strzykawek:
- przyjmowane są w punkcie selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),
wskazanym przez gminę.
11. Odpady niebezpieczne stanowiące
odpady komunalne:
- przyjmowane są w punkcie selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
Za stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników na odpady komunalne
odpowiada właściciel nieruchomości.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),
przyjmuje odpady komunalne od poniedziałku do piątku
w godz. od 6.00 – 18.00, w soboty
w godz. od 7.00 – 13.00
Adres:
Punkt
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów Komunalnych
97-500 Płoszów, gm. Radomsko
ul. Jeżynowa 40

Popiół – nowa frakcja odpadów
Od 1 stycznia 2022 roku od mieszkańców Radomska będzie odbierany popiół, jako osobna frakcja
odpadów komunalnych. A dodatkowo tekstylia.
To wyjście naprzeciw mieszkańcom, którzy w czasie okresu grzewczego narzekają
na zbyt mały pojemnik na odpady zmieszane, gdzie obecnie trafia popiół. Po zmianie
mieszkańcy otrzymają bezpłatnie dodatkowy plastikowy kosz o pojemności 120
l przeznaczony wyłącznie na ten odpad.
Odbiór popiołu w okresie grzewczym (od
października do kwietnia) będzie odbywał się raz w miesiącu według harmono8

gramu, a latem jeden raz - w lipcu. Należy pamiętać, że wrzucany do pojemnika
popiół musi być zimny. Za ewentualne
szkody powstałe podczas niewłaściwego
użytkowania odpowiedzialność będzie
ponosił właściciel nieruchomości.
Wydzielony popiół trafi bezpośrednio
na kwaterę składowiska i będzie można go wykorzystać w procesie odzysku,
co do tej pory nie było możliwe. Rów-

nolegle z wydzieleniem popiołu jako
osobnej frakcji już na etapie selekcji
w gospodarstwie domowym, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej od nowego roku zaoferuje mieszkańcom nową
usługę - odbiór odpadów tekstylnych.
Będzie odbywał się przynajmniej 8 razy
w roku, co zostanie zapisane w nowych
warunkach zamówienia.

Wielkie serca pomagają
Do widoku wielkich, czerwonych serc, do których wrzucane są plastikowe nakrętki zdążyliśmy
się już przyzwyczaić. Stoją przy Urzędzie Miasta, MDK-u i przy placu zabaw na „wielorybku” od
lutego, trochę krócej na placu targowym. Niedługo minie pół roku, a wciąż systematycznie się zapełniają - zbieranie nakrętek to popularna forma pomocy.
Sebastian Gasik, Kacper Pluta, Julian Stefaniak i Marika Grzywacz - to dla nich
jak do tej pory zbieraliśmy nakrętki, a co
za tym idzie fundusze. Radomszczanie,
wspólnym wysiłkiem, zebrali ok. 1 tony
surowca plastikowego, w formie nakrętek,
który został później sprzedany w specjalistycznym skupie.
Do pojemników można wrzucać wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na
kształt czy kolor. Osoby indywidualne,
fundacje oraz stowarzyszenia organizujące akcje charytatywne, które chciałyby
nawiązać współpracę w ramach „nakrętkowych serc” proszone są o kontakt telefoniczny z Wydziałem Informacji i Promocji - 44 685 45 02.
Dziękujęmy za tak liczne i systematyczne
wsparcie, również w imieniu wszystkich
tych, dla których te nakrętki są zbierane.
Wielkie serca na nakrętki idealnie obrazują
wielkie serca radomszczan!

Uczniowie „szóstki” mają wyjątkowy ogród
Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 powstał Szkolny Ogród Dydaktyczny „Cztery pory
roku”, który służy przede wszystkim edukacji ekologicznej. Ogród zmienia się z każdą porą roku,
ale zawsze wygląda pięknie.
W ogrodzie „Cztery pory roku” można
znaleźć wiele ozdobnych kwiatów i krzewów, łąkę kwietną, skalniak z kaskadą
wodną, rośliny wabiące motyle i rośliny miododajne. Jest tu także drewniana
przestronna wiata dydaktyczna z ławkami i stołami, która jest miejscem przeznaczonym przede wszystkim na zajęcia
dydaktyczne w okresie wiosenno-letnim.
Ponadto w ogrodzie znajduje się ścieżka sensoryczna, zegar słoneczny i stacja
meteorologiczna. Nieopodal rozciąga się
ogród owocowo-warzywny.
- Ogród jest tak stworzony, aby w ciągu
jednej godziny dydaktycznej, mogło z niego korzystać kilka grup. Myślę, że dzięki
temu wspaniałemu ogrodowi niektórzy
uczniowie odnajdą w sobie pasję ogrodniczą – zauważa dyrektor PSP nr 6 Wojciech
Grajkowski. - Śmiało można powiedzieć,
że nasza szkoła pięknieje – dodaje.
Powstanie ogrodu było możliwe dzięki
dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi, a także wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Radomska.
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Zmieniamy
Miasto Radomsko otrzymało
7,5 mln zł z dofinansowania
na zagospodarowanie Glinianek.
Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego parku podzielonego na różnorodne
funkcjonalnie strefy o spójnym charakterze. Powstanie nowoczesne i przyjazne
miejsce, w którym będzie można odpocząć, pospacerować czy uprawiać sport.
Całości dopełni różnorodna roślinność,
drzewa, krzewy i kwiaty.
LOKALIZACJA
Działka na której zrealizowany będzie
projekt zlokalizowana jest pomiędzy ulicami: Matejki, Kamińskiego, Maczka,
Grota-Roweckiego i Skłodowskiej-Curie.
Główne wejście do terenów turystyczno-rekreacyjnych będzie znajdowało się
przy ulicy Matejki, ponadto bramy będą
zlokalizowane od strony Grota-Roweckiego, Skłodowskiej-Curie, dwie od strony
ulicy Maczka, a parkingi znajdować się
będą od ulic Matejki i Grota-Roweckiego.

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

☑Scena typu amfiteatr wraz z widownią plenerową
Amfiteatr zlokalizowany zostanie niemalże w samym sercu parku. Projekt zakłada
budowę zadaszonej sceny wraz z widownią, która pomieści około 420 osób.
☑Stalowo-szklana interaktywna kładka z efektem pękającego szkła
To innowacyjny w skali całego kraju element architektury parku. Kładka zostanie
zlokalizowana między dwoma nasypami
tworząc szklany taras na wysokości 4 m.
Szklane przejście zostanie wyposażone
w interaktywne ekrany LCD imitujące pękanie szkła w momencie przejścia.
☑Ściana 3D do tworzenia grafik

Ściana w kształcie trójkąta o wysokości
3 metrów będzie służyła do wyrażania artystycznej ekspresji użytkowników parku,
a w szczególności młodzieży.

☑Zespół fontann multimedialnych
☑Zielone ściany
☑Plac do gier
☑Strefa chillout
☑Strefa rekreacji rowerowej
☑Boiska
10

Glinianki
W północno-zachodniej części działki
planuje się zlokalizowanie 3 boisk do gier:
• boisko zielone do gry w piłkę nożną
(wymiary: 24x12 m),
• dwa boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (wymiary:
24x12 m): do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę oraz tenis.

☑Sensoryczny plac zabaw

Wydzielony zostanie w północno-wschodniej części parku. Nowy plac zabaw będzie zachęcał do aktywności i rozwijał świadomość ruchową dzieci.

☑ Ścianka wspinaczkowa
☑ Górka saneczkowa
☑Mini golf

W ramach projektu we wschodniej części
działki wydzielona zostanie przestrzeń na
pole do gry w mini golfa.

☑ Staw

Wydzielony w północno-wschodniej części działki kompleks wodny podzielony
zostanie na dwie strefy: miejsce karmienia
ptaków oraz strefę widokową z siedziskami.
☑Toalety
☑ Elementy małej architektury
☑ Nasadzenia
• drzewa wysokie liściaste: klon srebrzysty, brzoza
• drzewa wysokie iglaste: jodła kalifornijska, sosna czarna, sosna limba,
świerk kłujący
• drzewa średniej wysokości: karagana
syberyjska, surmia karaganowata
• drzewa średniej wysokości ozdobne:
tamaryszek owocokwiatowy, jabłonie
ozdobne, jarząb japoński, czarny bez,
hibiskus, rokitnik zwyczajny
• byliny m.in: juki karolińskie, miłki
wiosenne, lawendy wąskolistne
• pnącza na skarpie: irga karłowata
• kwiaty: maczek kalifornijski, nagietek, wrzos pospolity, krokusy, begonia semperflorens, rozchodnik ostry
Wartość całości zadania to 13 mln
złotych. Miasto Radomsko otrzymało 7,5 mln zł z dofinansowania
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na realizację
projektu pn. Podniesienie atrakcyjności
turystycznej Miasta Radomska poprzez
stworzenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej „Glinianki”.
Przewidywane zakończenie zadania to
wrzesień 2023 roku.
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Trzy dni udanej zabawy

2-4
Lip

2-4
Lipca

Nowy skwer przy Piastowskiej
Przy ulicy Piastowskiej powstało nowoczesne miejsce rekreacji, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
Na terenie nowego skweru powstał atrakcyjny dla młodych mieszkańców plac zabaw wyposażony m.in. w huśtawkę typu
„bocianie gniazdo”, bujaki na sprężynach
czy bębny. W centralnej części zainstalowana została fontanna. W ramach zadania
wykonano oświetlenie oraz monitoring
poprawiający bezpieczeństwo osób przebywających na skwerze. Nie zabrakło też
wygodnych ławek oraz koszy na śmieci.
Są też nasadzenia drzew i krzewów, które
będą cieszyć oko kolorowymi kwiatami.
Wygląd sympatycznego i radosnego miejsca odpoczynku dopełniają kolorowe latarnie o różnych kształtach.
Wcześniej powstał parking z 60 miejscami
postojowymi oraz niezbędną infrastrukturą. Zadanie realizowane jest w partnerstwie publiczno-prywatnym - prywatny
przedsiębiorca przekaże Urzędowi Miasta
ponad 135 tysięcy złotych.

Wyremontuj i zamieszkaj
Pilotażowy program Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wyremontuj i zamieszkaj” spotkał
się z zainteresowaniem osób oczekujących na przydział lub zamianę mieszkania. Dzięki inicjatywie można wcześniej stać się najemcą wybranej przez siebie nieruchomości. Chętni muszą tylko
samodzielnie ją wyremontować.
Program opracowany został na wniosek
Prezydenta Miasta Radomska Jarosława
Ferenca. Skierowany jest do osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego
oraz najemców lokali mieszkalnych, którzy poprzez zamianę lokalu chcą poprawić swoje warunki mieszkaniowe.
By stać się najemcą wybranego lokalu objętego programem, należy wykonać we
własnym zakresie i na własny koszt jego
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remont. Wykonane prace nie upoważniają do otrzymania rekompensaty w formie
zwolnienia lub obniżki czynszu. - W pilotażowej edycji programu Towarzystwo
Budownictwa Społecznego wytypowało
do remontu 5 lokali. Osoby zainteresowane udziałem w programie zapoznały
się już ze stanem wybranych przez siebie
mieszkań. Widzimy spore zainteresowanie programem. W przyszłości będziemy

chcieli realizować jedną lub dwie edycje
programu rocznie w zależności od zainteresowania mieszkańców – wyjaśnia prezes
TBS Krzysztof Górnik.
Umowa najmu zostanie podpisana po
zakończeniu prac remontowych i podpisaniu protokołu odbioru technicznego
potwierdzającego prawidłowość wykonanych prac.

Spisz się do 30 września
Przypominamy, że do 30 września br. trwa Narodowy Spis
Ludności i Mieszkań 2021. To
badanie przeprowadzane raz
na dziesięć lat przez Główny
Urząd Statystyczny.
Jest źródłem informacji na temat liczby
i struktury demograficznej mieszkańców
Polski, a także ich wykształcenia, wykonywanych zawodów i warunków, w jakich
żyją. Dane pozyskane podczas spisu służą
do celów naukowo-badawczych.
Spisem objęci są wszyscy mieszkańcy

Polski – Polacy i cudzoziemcy oraz stali
mieszkańcy Polski, którzy w czasie spisu
przebywają za granicą. Podstawową formą
tegorocznego spisu jest tzw. samospis internetowy.
To najszybsza, najprostsza i wygodna
metoda realizacji obowiązku spisowego.
Formularz dostępny na stronie spis.gov.pl
można wypełnić samodzielnie, przy pomocy komputera, tabletu czy smartfona.
Dla osób, którym ograniczenia techniczne uniemożliwiają samospis internetowy
na parterze budynku Urzędu Miasta przy
ul. Tysiąclecia 5 przygotowano stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, gdzie będzie można spisać się
samodzielnie lub z pomocą pracownika

Gminnego Biura Spisowego. Z osobami,
które nie spiszą się samodzielnie skontaktuje się rachmistrz spisowy – telefonicznie lub w celu przeprowadzenia wywiadu
bezpośredniego. Każdy rachmistrz posiada identyfikator z numerem, który można
zweryfikować poprzez aplikację na stronie
spis.gov.pl lub na infolinii spisowej pod
numerem: 22 279 99 99.
Do 9 lipca w spisie wzięło udział prawie
18 tys. radomszczan, czyli ok 40 proc.
wszystkich mieszkańców. Stoisko spisowe cieszyło się dużym zainteresowaniem podczas Przystanku Food Truck na
ul. Reymonta oraz Letniska w Parku Świętojańskim. Podczas imprez spisało się ponad 100 osób.

Zmiany w dowodach osobistych
Wkrótce zniknie możliwość
złożenia wniosku o wydanie
dowodu osobistego przez internet. Pojawią się za to nowe
dowody – z odciskami palców
i odręcznym podpisem właściciela.

Dotychczasowe dowody pozostają ważne
do czasu, aż minie jego termin. Nie ma
więc konieczności wymiany posiadanego
ważnego dowodu osobistego tylko dlatego, że zmieniają się przepisy.

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE z 20 czerwca 2019 r.
Wszystkie państwa członkowskie zostały zobligowane do umieszczania w dowodach tożsamości odcisków palców
(w warstwie elektronicznej) i odręcznego
podpisu posiadacza dowodu (w warstwie
graficznej). Zarówno odciski palców, jak
i podpis trzeba będzie zostawić w urzędzie. Urząd przyjmujący wniosek będzie
wyposażony w skaner odcisków palców.
Procedura będzie więc podobna do tej

przeprowadzanej przy składaniu wniosku
o paszport. A to oznacza, że zniknie możliwość składania elektronicznych wniosków o wydanie dowodu.
Składanie online wniosku o dowód osobisty będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku
życia. Od nich odciski palców nie będą
pobierane.
W nowym dowodzie będzie też kilka innych dostrzegalnych na pierwszy rzut
oka zmian – pojawi się m.in. oznaczenie
państwa członkowskiego (na tle flagi Unii
Europejskiej).
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Więcej mieszkań w Radomsku
W Radomsku powstała Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ziemi łódzkiej, dzięki której w naszym mieście powstanie ok. 90 mieszkań z przystępnym czynszem. Miasto już otrzymało 3 miliony złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Pieniądze zostaną wykorzystane
na wkład własny miasta do spółki SIM Łódzkie.
W ramach działania SIM w Radomsku
mają powstać dwa budynki wielorodzinne
przy ul. Starowiejskiej, łącznie około 8090 mieszkań na wynajem z możliwością
dojścia do własności. O kryteriach, jakie
trzeba spełnić, żeby otrzymać mieszkanie, zdecyduje Rada Miejska. Program dla
samorządów to efekt przygotowanego w
Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i zatwierdzonego przez parlament
- Pakietu Mieszkaniowego. Dzięki niemu
samorządy mogą się ubiegać o wsparcie finansowe na inwestycje gminne polegające
na budowie mieszkań dla osób, które nie
mają zdolności kredytowej, ale mają zdolność czynszową. Na sfinansowanie części
lub całości wydatków gmin niezbędnych
na rozpoczęcie inwestycji mieszkaniowej
samorządy mogą też ubiegać się o dodat-

kowe wsparcie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa.
- Ostatnie lata pokazały że popyt na
mieszkania deweloperskie oraz te z rynku wtórnego jest w Radomsku duży. Cały
czas brakuje mieszkań. Wielu mieszkańców nie stać na kredyt i kupno mieszkania
czy budowę domu. Społeczna Inicjatywa
Mieszkaniowa to dodatkowa możliwość
zwiększenia puli dostępnych mieszkań.
Cieszę się że nowa ustawa daje nam większe możliwości kreowania rynku mieszkaniowego - mówi prezydent Jarosław
Ferenc.
Dodatkowo gminy będą mogły otrzymać
bezzwrotne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
w wysokości do 10% kosztów realizacji
inwestycji oraz bezzwrotny grant z Fun-

duszu Dopłat (BGK) dla gmin na budowę
mieszkań, który wynosi do 35% kosztów
inwestycji. SIM Łódzkie będzie więc spółką ze stabilnym finansowaniem.
Łącznie w Radomsku, Pabianicach, Sieradzu, Bełchatowie, Skierniewicach,
Brzezinach, Gminie Bełchatów i Gminie
Radomsko na 10,5 ha gruntów ma powstać ok. 650 nowych mieszkań. W piątek
2 lipca Rada Nadzorcza Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie Spółka
z.o.o. wybrała Tomasza Ślęzakiewicza
- architekta, pracującego wcześniej
w samorządzie, a przez wiele lat prowadzącego własne biuro - na prezesa SIM
Łódzkie. Szefem Rady Nadzorczej został Mirosław Dratwiński. Spółka będzie miała siedzibę w Radomsku, przy
ul. Krakowskiej 2.

Udany bieg uliczny w hołdzie dla Mariana Szymańskiego
Około 120 uczestników wystartowało w VIII Radomszczańskim Biegu Ulicznym Memoriał
Mariana Szymańskiego. Zawodnicy, którzy pierwsi przebiegli linię mety uzyskali bardzo dobre
wyniki poniżej 40 min.
Sygnał do startu dał Prezydent Radomska
Jarosław Ferenc. Trasa biegu mierzyła 10
km. i prowadziła miejskimi ulicami. Start
i meta znajdowały się przy Hali Sportowej
przy ul. św. Jadwigi Królowej.
Najszybszy na mecie był Dariusz Szczepanik ze Świdnickiej Grupy Biegowej,
uzyskując świetny wynik 34 min. Drugi
przybiegł Konrad Chrostowski (KBKS
Radomsko), a trzeci Dariusz Wilk (z Wapiennik). Najszybsze wśród kobiet były:
Kinga Pietras (KBKS Radomsko), Anna
Buresz (Pozytywnie Zabiegani Kleszczów)
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i Anna Popke (RFR Runners-Friends-Radomsko)
W kategorii najlepsi radomszczanie wśród
mężczyzn na pierwszym miejscu uplasował się Jakub Sochacki. Drugi był Sebastian
Koniarski, a trzeci Przemysław Nowicki.
Najlepszą radomszczanką w biegu została
Kinga Pietras, za nią Beata Janik, trzecia
była Emilia Poteralska.
Wszyscy zawodnicy otrzymali medale, a najlepsi puchary, które wręczył prezydent wraz
z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji Markiem Wyciszkiewiczem.

Marian Szymański był wieloletnim nauczycielem wychowania fizycznego,
wychowawcą i przyjacielem młodzieży.
Uczył w I Liceum Ogólnokształcącym
w Radomsku. Był wybitnym sportowcem
i trenerem. Spod jego skrzydeł wyszło
wielu mistrzów i reprezentantów Polski
w lekkoatletyce. W latach młodości był
harcerzem, żołnierzem i dowódcą grup
szturmowych Szarych Szeregów - ps.
„Wędzidło”. Zasłynął jako bohater akcji
odbicia więźniów UB i NKWD w Toruniu.

Ulica Nadrzeczna po remoncie

Drogowe inwestycje
Jedną z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w Radomsku
jest kompleksowa przebudowa ulicy Stara
Droga. Na to zadanie miasto pozyskało
dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości inwestycji (maksymalnie 2 515 635 zł).
Modernizacji poddany został odcinek
ulicy od Osiedla Słonecznego do ulicy
Torowej - betonowe płyty zostały zastąpione asfaltową drogą, będzie też wygodny chodnik, nowa kanalizacja deszczowa,
przebudowane zostaną instalacje infrastruktury technicznej m.in. sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i teletechnicznej.
Kolejnym ważnym zadaniem jest rozbudowa ulicy Stolarzy. Powstanie tam 400
metrów nowej jezdni. Obecnie trwają
prace ziemne, budowany jest też chodnik dla pieszych. Realizacja tej inwestycji
w przyszłości usprawni komunikację
na radomszczańskiej strefie, uatrakcyjni ją dla potencjalnych inwestorów oraz
umożliwi dostęp do nowych terenów
inwestycyjnych. Prace na ulicy Stolarzy
obejmują budowę kanalizacji deszczowej
i sanitarnej, wykonanie jezdni, oświetle-

nia ulicznego, jednostronnego chodnika
oraz placu do zawracania dla samochodów ciężarowych.
Rozbudowa ulicy Stolarzy będzie kosztować blisko 1.750.000,00 zł. Na jej realizację Miasto Radomsko pozyskało dotację
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% kosztów
kwalifikowanych.
Kolejną inwestycją w infrastrukturę drogową jest budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Jana
Pawła II i ul. Reymonta. Do tej pory wykonano już rozbiórkę budynków znajdujących się na działce przeznaczonej na
inwestycję, a obecnie trwają prace archeologiczne. Na zaplanowanej przestrzeni użytkowo-rekreacyjnej wybudowany
zostanie parking, ogródek deszczowy
i ogródek zapachowy.
Powstanie tam 60 miejsc postojowych
(w tym 3 dla osób niepełnosprawnych),
które wykonane zostaną z kostki betonowej ażurowej. Będą również drogi dojazdowe i chodniki z kostki a’la granit.
Zainstalowane zostaną również elementy
małej architektury: ławki, kosze na śmieci,
leżaki z palet, a także budki dla owadów

i studnie abisyńskie. W ogrodzie zapachowym stanie altana, a prowadzić do niej
będą tłuczniowe ścieżki.
W 2021 roku gruntownie przebudowano
także ulicę Nadrzeczną. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni wraz z nową podbudową, chodników z kostki, parkingu,
zjazdów do posesji, a także sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej. Wykonano
też nowe oświetlenie oraz estetyczne nasadzenia.
Dzięki budowie parkingu wzrośnie poziom bezpieczeństwa uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 2. Całkowita wartość inwestycji wynosi
blisko milion złotych.
Na ukończeniu jest rozbudowa ul. św. Rozalii, tam pozostały do wykonania drobne
prace wykończeniowe. Natomiast ul. Kraszewskiego jest przygotowywana pod wykonanie nawierzchni asfaltowej na jezdni
oraz na wyłożenie kostką betonową chodniki i ścieżki rowerowe.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Dróg Lokalnych.
Planowany termin ukończenia zadania to
wrzesień br.

Podczas prac archeologicznych przy budowie parkingu między ul. Reymonta a Alejami Jana Pawła II,
odkryto m.in. fundamenty dawnej zabudowy oraz
kamiennego bruku.
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Zarządzać zielenią.
Spójnie i koncepcyjnie
Rozmowa z Krystyną Golińską
pełnomocnikiem prezydenta
ds. zieleni
Krysia, to kobieta z pasją i wielką miłością
do roślin i zwierząt. Jej biurko w urzędzie
jako jedne z niewielu otoczone jest kwiatami. Zamiłowanie do zieleni zaszczepił
w niej ojciec, który oprócz tego, że był
sanitariuszem w szpitalu, zajmował się
gospodarstwem. Sadził drzewa i krzewy,
wyszukiwał nowości wśród kwiatów, miał
pasiekę. Mała Krysia zawsze pomagała tacie przy opiece nad gromadką zwierząt i
ogrodem. Nigdy w dzieciństwie nie bała się
pszczół oraz innych owadów i ubolewa nad
tym, że obecnie ludzie nie doceniają roli,
jaką te małe żyjątka pełnią dla ludzkości.
Twoje zainteresowanie roślinami nie zakończyło się wraz z okresem dzieciństwa,
postanowiłaś kontynuować edukacje
w tym kierunku.
- Tak, poszłam do szkoły ogrodniczej
w Złotym Potoku, do 5-letniego technikum, które ukończyłam w 1989 roku. Po
ukończeniu szkoły znalazłam pracę w sklepie ogrodniczym i kwiaciarni u pani Basi
Wojnowskiej. Potem zostałam zatrudniona
w jednym z prywatnych ogrodów. Jestem
więc praktykiem. Pracując w ogrodnictwie, zdążyłam uszkodzić sobie kręgosłup
– śmieje się.
To nie był jednak koniec twojego rozwoju
i dalszego kształcenia się.
- Usłyszałam o szkole ogrodniczej w Skierniewicach, była to Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Skierniewicach
i tam dostałam się na ogrodnictwo, na
kierunek kształtowanie terenów zieleni. Niedługo potem dowiedziałam się, że
w urzędzie jest zapotrzebowanie na kogoś,
kto zająłby się zielenią w mieście. Zatrudnił mnie prezydent Słowiński, który chciał,
ukwiecić miasto, żeby było piękniejsze.
Taką miałam misję i starałam się ją wykonać. Dlatego pojawiły się kwietne rabaty
przy fontannie na Placu 3-go Maja i przy
pomniku Konstytucji, kwietniki na latarniach. Chciałam, żeby pojawiły się nowe
ciekawe okazy drzew. W Parku Świętojańskim posadzono metasekwoję chińską,
a na skwerze przy Reymonta i Sierakowskiego pojawiły się platany, które zachowały się do dzisiaj. Tym zajmowałam się
4 lata.
Jak to się stało, że później zajmowałaś się
drogami?
- Była reorganizacja urzędu. Ktoś może
pomyśleć, że to nie ma nic wspólnego
z zielenią, ale okazało się, że moje doświad18

czenie bardzo się przydało. W projektach
drogowych nie było słowa o zieleni. Projektanci wykonując dokumentację nie brali
pod uwagę tego, co znajduje się na projektowanym odcinku drogi, że są tam drzewa.
Zaczęłam więc zwracać uwagę, na to, że
nowa droga nie oznacza całkowitej wycinki drzew. Wcześniej nie było mowy nawet
o tym, żeby obsiać trawą teren przy drodze,
a co dopiero posadzić drzewa. Uznałam, że
konieczna jest zmiana podejścia do pro-

jektowania inwestycji drogowych. Udało
się to chociażby budując tzw. małą obwodnicę, czyli ul. Tysiąclecia, gdzie przy garażach posadzono kolorowe krzewy i drzewa. Potem pomysł podchwyciła wspólnota
mieszkaniowa i krzewy pojawiły się także
po drugiej stronie drogi. Mam satysfakcję
z tego, że udało mi się wiele drzew uratować przed wycinką, jak np. dęby przy
ul. Spacerowej. Trzeba mieć jednak tę
świadomość, że przy przebudowie dro-

gi czasem wycinka jest konieczna. Drzewostan przy drogach się starzeje. Dawniej
sadzono drzewa bez świadomości tego,
jaki będą miały wpływ na infrastrukturę
drogową. Wybierano drzewa, które szybko
rosną i zazielenią miasto. Tak właśnie było
w przypadku topoli, sadzono je wszędzie,
bo szybko rosły, ale zapomniano o tym,
że mają rozbudowany system korzeniowy,
który z czasem niszczył chodniki i drogi,
oraz to, co znajduje się pod nimi. Niestety często sadzono je zbyt blisko krawędzi
jedni, a po latach wchodzą w skrajnię drogi
albo wrastają w rury kanalizacyjne i trzeba
je wycinać. Gorzka prawda.
Z czym trzeba się mierzyć, pracując przy
zieleni?
- Po pierwsze z brakiem miejsca na nowe
nasadzenia, brakiem pieniędzy na zieleń,
brakiem jej uporządkowania, ale także
z naturą ludzką.
Co masz na myśli?
- Z oczekiwaniami ludzi, po prostu. Są
dwa rodzaje osób. Jedni chcą, aby zieleni,
a przede wszystkim drzew było jak najwięcej, i kiedy jest taka wola, staramy się to
robić. Ludzie czasem proszą, aby przy drodze, przy której mieszkają wykonać więcej
nasadzeń. Inni wręcz żądają wycinki. Przeszkadza to, że na miejsce wyciętego drzewa
pojawiają się kolejne. Ludziom przeszkadza na przykład to, że lecą z drzew liście
na jesień. Przecież nie wytniemy drzewa,
bo komuś przeszkadzają liście. Niestety
spotykamy się także z tym, że drzewa są
niszczone i kiedy obumrą, to wycinka jest
konieczna. To przykre. No i są też tacy, którzy nowe nasadzenia krzewów i kwiatów
po prostu kradną lub niszczą. Nie zostaje
nic z tego, co było posadzone. To czasem
zwala z nóg.

Oddaj elektrośmieci
w dobre ręce
Zachęcamy mieszkańców do korzystania z nowych pojemników
na elektroodpady. Charakterystyczne czerwone pojemniki
zostały ustawione w pięciu miejscach na terenie Radomska.
Miasto Radomsko dołączyło do ogólnopolskiego projektu Elektryczne Śmieci
realizowanego przez MB Recycling, organizację odzysku AURAEKO oraz Fundację Odzyskaj Środowisko. Dzięki temu
mieszkańcy uzyskali nowe i praktyczne
rozwiązanie dotyczące selektywnej zbiórki małego zużytego sprzętu i baterii.
Do czerwonych pojemników można
wrzucać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w rozmiarze do 50 cm - np.
drukarki, laptopy, tostery, telefony, tablety
suszarki do włosów i żelazka.
Jednocześnie apelujemy, by nie zostawiać
przy pojemnikach większych sprzętów,

które nie zmieściły się do kontenera. Aby
pozbyć się większych elektrośmieci wystarczy zadzwonić pod numer tel. 572 102
102 i ustalić szczegóły indywidualnego
odbioru.
Lista lokalizacji pojemników:
•
•
•
•
•

ul. św. Jadwigi Królowej (koło sklepu Lidl)
ul. Brzeźnicka (przy Miejskim Domu
Kultury)
ul. Sierakowskiego (ERA Park)
Stara Droga 85 (przy PGK)
ul. Reymonta (rejon dworca PKP)

Teraz, gdy zostałaś pełnomocnikiem prezydenta ds. zieleni można powiedzieć, że
powracasz do korzeni. Jakie postawiłaś
sobie cele?
- W pierwszej kolejności chcę zinwentaryzować drzewa w mieście oraz wykonać
plan działania. Taki plan, aby zarządzanie
zielenią było spójnie koncepcyjnie. Żeby
nasadzenia, które będą wykonane na terenie miasta nie były przypadkowe. Kiedy
będziemy mieć szczegółowy obraz tego co
mamy w mieście, będziemy mogli planować nasadzenia na lata.
Pełnomocnikiem zostałaś niedawno, czy
masz już jakieś zadania, które zostały Ci
powierzone?
- Na bieżąco otrzymuję od kolegów projekty do konsultacji, dzwonią też mieszkańcy
proszący o wykoszenie pasa drogowego
czy pielęgnację konkretnego miejsca, rabaty czy parku. Mam jeszcze trochę starych
spraw z poprzedniego stanowiska, ale myślę, że już niedługo będę mogła w pełni zająć się tylko zielenią.
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Zaufani pracodawcy nagrodzeni

Przedstawiciele Leitz Polska, Alpla oraz Met-Prim odebrali Certyfikat „Zaufany Pracodawca”,
który poświadcza, że dla tych firm pracownicy są najważniejszą wartością.
Certyfikaty przedsiębiorcom wręczył
Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc wraz z Zastępcą Przewodniczącego
Rady Gospodarczej Zbigniewem Łyczko.
– Bardzo się cieszę, że kolejne firmy dołączyły do grona zaufanych pracodawców. Wasze przedsiębiorstwa cechują się
dużą stabilnością zatrudnienia, dobrymi
płacami, a pracownicy bardzo dobrze
was oceniają – mówił podczas wręczenia
certyfikatów Prezydent Jarosław Ferenc.
Celem Programu „Zaufany Pracodawca”
jest wyróżnienie tych przedsiębiorców,
prowadzących działalność gospodarczą
na terenie Radomska, którzy w sposób
szczególny dbają o swoich pracowników.
Prócz odpowiedniego poziomu wynagrodzeń kandydaci musieli wykazać się
również wkładem w rozwój i podnoszenie kompetencji pracowników, pracowniczymi programami socjalnymi
czy działaniami z kategorii społecznej
odpowiedzialności biznesu (w tym na
rzecz ochrony środowiska naturalnego),
a także współpracą z placówkami oświatowymi lub innym wkładem w kształcenie młodych, jak choćby nauka zawodu.
– Chcieliśmy pokazać w ten sposób, że
na terenie Radomska działają firmy, które dbają o swoich pracowników. Przede
wszystkim chcieliśmy wyróżnić tych,
którzy robią to z najwyższą starannością,
wyznaczając standardy relacji z pracowni-

kami - tak o programie w zeszłym roku,
w czasie wręczania inauguracyjnych tytułów mówił prezydent Jarosław Ferenc.

Certyfikaty przyznano po raz drugi.
W ubieglym roku otrzymały je firmy: PRT
RADOMSKO, Frigo Logistics

Wraca Budżet Obywatelski
Kreatywni, pomysłowi i pracowici - tacy okazali się radomszczanie podczas realizacji dotychczasowych edycji
radomszczańskiego Budżetu
Obywatelskiego. Wszystkich,
którzy zawsze mają jakiś pomysł na to jak poprawić przestrzeń wokół siebie zapraszamy
do wspólnego tworzenia 6. edycji Budżetu Obywatelskiego.
Budżet Obywatelski funkcjonuje w naszym mieście od 2015 roku i do tej pory
udało się zrealizować 5 jego edycji. Co
roku na realizację zaproponowanych
przez mieszkańców projektów przeznaczany był 1 mln zł z budżetu miasta. Wyjątkiem była ostatnia, 5. edycja, na którą
przeznaczono 1,3 mln zł. Zwiększyła się
wtedy również maksymalna kwota moż20

liwa do przeznaczenia na jeden projekt.
Tak jak można było przypuszczać - pomysłowości radomszczanom nie brakowało.
W ciągu całego cyklu życia radomszczańskiego BO zgłoszono aż 150 projektów,
z czego pod głosowanie poddano 121.
Głosami mieszkańców realizacji doczekało się 46 projektów. Budowaliśmy razem
boiska przy szkołach, siłownie zewnętrzne, wykonaliśmy dwie tężnie solankowe,
grill miejski, fontannę multimedialną,
place zabaw dla dzieci, trasę rowerową,
oświetlenie placu zabaw i boiska oraz
doposażyliśmy jednostki OSP w ratujący życie ludzkie sprzęt. Licząc głosy od
pierwszej edycji na projekty zagłosowano ponad 39 tys. razy - to prawie tyle ile
mieszka nas wszystkich w Radomsku!
To od Was zależy, jakie projekty zostaną zrealizowane w najbliższym sąsiedztwie. Zachęcamy więc do zastanowienia się, co można poprawić we wspólnej
przestrzeni naszego miasta i jakie ini-

cjatywy zaplanować na rzecz lokalnej
społeczności. Razem możemy stworzyć miejsca, które będą sprzyjać poprawie jakości naszego życia. Liczymy
na Waszą aktywność i zaangażowanie!
Niedawno zakończyły się prace nad regulaminem 6. edycji. W czasie trzech spotkań (9, 22 i 29 czerwca) zespół złożony
z mieszkańców i pracowników urzędu
zapoznał się, wnosił uwagi i w końcu zatwierdził regulamin. W obecnie przyjętej wersji będzie on bardzo zbliżony do
ostatnich edycji, z jedyną większą różnicą
- możliwością głosowania wyłącznie elektronicznie.
Na spotkaniach padł też pomysł, aby zggłaszane projekty związane były z zielenią
i ekologią.
Ostateczne słowo w sprawie regulaminu
należy do Rady Miejskiej - regulamin budżetu najprawdopodobniej pojawi się na
najbliższej sesji i na komisjach ją poprzedzających.

Nowocześnie i ekologicznie
Widać już efekty termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 przy
ul.
Makuszyńskiego
i Publicznego Przedszkola nr 9 przy
ul. Sokolej. Po zakończeniu inwestycji
budynki staną się estetyczne oraz ekologiczne dzięki zwiększeniu ich efektywności
energetycznej.
W ostatnich latach Miasto
Radomsko stopniowo przeprowadza termomodernizacje
miejskich szkół i przedszkoli.
W 2021 roku prace prowadzone w PSP nr 10 i PP nr 9 obejmują przede wszystkim docieplenie ścian nadziemnych
oraz fundamentowych, wymianę części stolarki okiennej
i drzwiowej oraz remonty instalacji użytkowych. W szkole

nr 10 inwestycję dopełni nowoczesna instalacja fotowoltaiczna i ekologiczny, wydajny
kocioł na pellet. Natomiast
w przedszkolu nr 9 zainstalowany zostanie nowy węzeł
cieplny oraz instalacja fotowoltaiczna.
Na realizację tej inwestycji

Miasto Radomsko pozyskało
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
w wysokości 85% kosztów
kwalifikowanych.
Całkowity koszt zadania to
2 mln 130 tys. zł. To kolejna inwestycja, której celem
jest zwiększenie efektywności

energetycznej budynków użyteczności publicznej w naszym
mieście.
Przypomnijmy, że w ostatnich latach dzięki środkom
unijnym zrealizowano zadania
termomodernizacyjne
w PSP nr 3, PSP nr 5, PP nr 2
i budynku Urzędu Miasta.

Miliony na elektryczne autobusy
Miasto Radomsko
otrzyma ponad 8 mln
złotych dofinansowania na zakup w pełni
elektrycznych autobusów, stacji do ładowania oraz instalacji
fotowoltaicznej. Jest
to kolejny krok w celu
zmniejszenia niskiej
emisji w centrum naszego miasta.
Inwestycja obejmuje zakup
4 elektrycznych, niskopodłogowych autobusów o długości około 12 metrów, dwóch
dwustanowiskowych
stacji
do ładowania o mocy 80 kW
oraz instalacji fotowoltaicznej
przeznaczonej do ładowania
nowych pojazdów. Autobusy
zeroemisyjne będą wykorzystywane na liniach przebiegających głównie przez ścisłe
centrum miasta o zwartej

zabudowie, zabudowie. Takie wykorzystanie nowych
autobusów spowoduje ograniczenie
zanieczyszczenia
powietrza na terenie miasta.
Każdy z zakupionych pojazdów przejedzie rocznie minimum 30 000 km, natomiast
instalacja fotowoltaiczna po-

zwoli na zmniejszenie zużycia energii pozyskiwanej ze
źródeł konwencjonalnych na
cele publicznej komunikacji
miejskiej. Dotacja na zakup
autobusów przyznana będzie
przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który pozytyw-

nie ocenił wniosek Miasta Radomska na realizację zadania
pn. „Rozwój zeroemisyjnego
transportu” w Radomsku
w ramach programu priorytetowego „Ochrona atmosfery
Zielony transport publiczny”.
Całkowity koszt inwestycji to
ponad 13 mln zł.
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Rok z Mistrzem Różewiczem

O obchodach Roku Różewiczowskiego rozmawiamy
z Krzysztofem Zygmą, dyrektorem Miejskiego Domu
Kultury w Radomsku
Rok Tadeusza Różewicza to wyróżnienie,
ale i zobowiązanie…
Decyzja parlamentarzystów niezwykle
nas ucieszyła, choć nie ukrywam po cichu
spodziewaliśmy się tego. 100. rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych polskich
dramaturgów nie mogła przejść bez echa.
A dla nas stało się oczywiste, że tegoroczny
Różewicz Open Festiwal musi być wyjątkowy.
Tu i tam przeczytać można głosy malkontentów, że nie dość tę rocznicę w Radomsku celebrujemy...
Absolutnie się z tym nie zgodzę. Przypomnę, że rok 2021 to również rok Baczyńskiego, Norwida czy Lema. Obserwuję jak
w innych miejscach Polski pielęgnowana
jest pamięć o patronach. Myślę, że my również nie mamy się czego wstydzić. W konkursie Ministerstwa Kultury Dziedzictwa
Narodowego i Sportu pozyskaliśmy 115
tysięcy zł na organizację Różewicz Open
Festiwal.Pomysł był taki, aby festiwalowe
wydarzenia osadzić wokół dat związanych
zarówno z życiem Tadeusza Różewicza i jego
braci. Tadeusz, Stanisław, Janusz… Dwóch
przyszło na świat w Radomsku, najstarszy
Janusz urodził się w Osjakowie. Wszyscy
młodość spędzili w naszym mieście, to
tu rodziły się ich twórcze inspiracje. To
w Radomsku tak naprawdę wszystko się
zaczęło...
Festiwalowa machina powoli się rozkręca?
Zdecydowanie. W niezwykle trudnym
czasie pandemii udało nam się już zorganizować Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Tadeusza Różewicza. Finał
zgodnie z planem odbył się 24 marca,
w rocznicę śmierci Mistrza. W konkursie
wzięli udział recytatorzy z odległych zakątków kraju. Mieliśmy też, co bardzo cieszy silną reprezentację z Radomska. Jury,
któremu przewodniczył Dominik Mironiuk, aktor, laureat tegorocznego festiwalu
szkół teatralnych w Łodzi zdecydowało, że
zwycięzcy wystąpią w spektaklu, który zaprezentowany zostanie podczas październikowego finału festiwalu. Przedstawienie
wyreżyseruje Grzegorz Kwieciński, twórca
Teatru Ognia i Papieru, który również zasiadał w jury konkursu recytatorskiego.
Czyli jeden punkt mamy zrealizowany ?
25 maja ogłosiliśmy XI Konkurs Poetycki
im. Janusza Różewicza. Po rocznej prze22

rwie powróciliśmy do konkursu, choć
w zmienionej nieco formule. Nad organizacją czuwa dobrze znana w Radomsku
teatrolożka, miłośniczka różewiczowskiej
twórczości Beata Anna Symołon. Wcześniej często opisywała nasz festiwal, teraz
będzie jedną z jurorek konkursu. Główną
nagrodą jest wydanie debiutanckiego tomiku wierszy. Szczegóły dostępne są na
naszych stronach. Pierwszy etap kończy
się 13 sierpnia. Z wielką niecierpliwością
i ciekawością czekamy na wiersze poetów,
którzy dotychczas pisali do szuflady.
Tadeusz, Janusz, czas na Stanisława...
Z panem Stanisławem, wielkim reżyserem
i artystą wiążą mnie szczególne więzy. Jeszcze, jako dyrektor Muzeum Regionalnego
im. Stanisława Sankowskiego wielokrotnie gościłem go w Radomsku. Tych naszych długich rozmów przy kawie nigdy
nie zapomnę. W sierpniu przypada rocznica urodzin pana Stanisława. I właśnie
wtedy odbędzie się ogólnopolski plener
fotograficzny poświęcony jego pamięci.
Organizujemy go wspólnie z Fotoklubem
Rzeczpospolitej, Fundacją Foto Pozytyw
i instytucjami samorządowymi. Wystawa
poplenerowa odbędzie się w muzeum.

Bo różewiczowski festiwal to nie tylko
Miejski Dom Kultury...
W organizację włączają się wszystkie placówki kulturalne, Dziękuję Muzeum Regionalnemu, Miejskiej Bibliotece Publicznej. Czujemy ogromne
wsparcie Urzędu Miasta Radomska,
i oczywiście Ministerstwa Kultury. Wciąż
jednak szukamy funduszy na realizację wszystkich naszych planów. Festiwal w tak szczególnym roku to potężne
przedsięwzięcie. Jesteśmy otwarci na kolejnych mecenasów kultury, przyjaciół
i sprzymierzeńców, którzy pomogą nam
w organizacji.
A czy możemy zdradzić, co przygotowywane jest na październik?
Dopinamy szczegóły. Pamiętajmy, że organizujemy festiwal w szczególnym czasie.
Wciąż nie wiemy, czy nie nadciągnie kolejna fala pandemii. Jesteśmy jednak bogatsi
o doświadczenia z ubiegłego roku. Wtedy
podjęliśmy wyzwanie, przeorganizowaliśmy wszystkie zaplanowane wcześniej
działania i zorganizowaliśmy ROF w formie on line. Bardzo pomogło nam wtedy
ministerstwo kultury, bo nie musieliśmy
szukać wkładu własnego. A efekt? Wciąż

można oglądać na stronie www.rozewiczopen.pl. Tylko przypomnę, że udało nam się
zorganizować trzy duże wydarzenia: widowisko słowno – muzyczne 3 x Różewicz,
panel dyskusyjny i spacer śladami braci
Różewiczów.
A teraz ze świata wirtualnego przeniesiemy się do realu?
Mamy taką nadzieję. Chcemy w październiku powtórzyć widowisko na żywo. Jego
aranżerem jest znakomity muzyk Przemysław Pacan, a filarem Michał Urbaniak, który obiecał mi, że tym razem do
Radomska przyjedzie. Panel dyskusyjny też
odbędzie się w formie stacjonarnej. Przynajmniej taką mamy nadzieję. Wierzę, że
naszych planów nie pokrzyżuje pandemia
koronawirusa.
Teatry?
Mamy dwa pewniaki. W dniu urodzin Tadeusza Różewicza 9 października pokażemy najbardziej chyba znany tekst Mistrza,
czyli „Kartotekę”. Powtórzymy, przyjęty
bardzo ciepło przez naszą publiczność,
spektakl warszawskiego teatru Studio. Na
scenie m.in. Dominika Ostałowska czy
Bartosz Porczyk. Przyjedzie też warszawki
Teatr Polski z premierowym różewiczowskim spektaklem w gwiazdorskiej obsadzie. Po każdym takim wydarzeniu chcielibyśmy zorganizować otwarte spotkania
z publicznością. Duży nacisk kładziemy
też na aspekt lokalny. W programie spektakl słowno – muzyczny wywodzącego się
z Radomska multiinstrumentalisty Tomasza Sroczyńskiego. Chcemy zorganizować
spacer ulicami miasta w towarzystwie
jednego z tłumaczy Tadeusza Różewicza –
Bernharda Hartmana...
Nie wszystko idzie jednak zgodnie z planem...
Tak, czasem nasze zamierzenia krzyżują
dramatyczne okoliczności. Chcieliśmy
premierowo pokazać w Radomsku spektakl „Klucze do nieba”, który wyreżyserować miał Szczepan Szczykno, artysta
dobrze znany w naszym mieście. Kilka lat
temu wspólnie przygotowaliśmy widowisko „Żale Matki Bożej pod Krzyżem”,
pokazywał u nas również swoje „Herody”. Niestety. Szczepana zabrała choroba.
Nie rezygnujemy jednak do końca z tego
pomysłu. Spektakl przygotuje działająca
w MDK młodzieżowa grupa teatralna.
Kiedy poznamy program festiwalu?
Cóż, cały czas determinuje nas otaczająca rzeczywistość. W dzisiejszych czasach
trudno powiedzieć coś na pewno. Program
mamy w zasadzie przygotowany, wciąż jednak jest tam informacja, że może on ulec
zmianie. Niestety nie wiemy, co przyniesie
jesień. Główne festiwalowe wydarzenia
planujemy na 8, 9 i 10 października. Szczegóły wkrótce na naszych stronach i fanpagu.

Dziękujemy, że byliście z nami
Dziękujemy radomszczanom, którzy tłumnie przybyli na
ul. Reymonta, Plac 3 Maja i do Parku Świętojańskiego na
imprezy w ramach Projektu Lato.

Od 2 do 4 lipca odbywał się w Radomsku prawdziwy festiwal smaków za sprawą Przystanku Food Truck przy ul. Reymonta. Jedzenie nie było jednak jedyną
atrakcją - grała nam muzyka, robiliśmy
olbrzymie bańki mydlane, obrzucaliśmy
się kolorowymi proszkami, tańczyliśmy,
pływaliśmy łódką, obserwowaliśmy wysiłki strongmanów, klaskaliśmy w tempie gorących latynoskich rytmów, zbieraliśmy pieniądze na szczytny cel.
Projekt Lato to również Dzień Baniek Mydlanych, Festiwal Kolorów i Letnisko.
Mikołaj Grandke z Food Truck on Tour
z Poznania, partner Miasta Radomska
przy organizacji części foodtruckowej:
- Radomsko bardzo mocno tkwi w moim
sercu i bardzo chętnie tu wracam. To jest
już piąta edycja Przystanku Food Truck,
którą organizujemy wspólnie z miastem,
z nowymi pomysłami i atrakcjami. No i co
tu dużo mówić... Ten rok - same pozytywy.
Pogoda miała być nieciekawa, była cudowna. Dopisały wszystkie atrakcje, rewelacyjnie wyszły konkursy, mamy dwóch nowych
mistrzów w Radomsku - w jedzeniu zapiekanki na czas i w jedzeniu najostrzejszego
burgera. A ponadto wszystkie food trucki wyjadą z uśmiechami, bo spotkali się
z bardzo pozytywnym przyjęciem. Z przyjemnością wrócimy za rok, a może nawet
jeszcze w tym roku. Zobaczymy jak nam

kalendarze się poukładają. Pozdrawiam
ciepło wszystkich mieszkańców. Cenię
sobie współpracę z Urzędem Miasta, bez
której cała ta inicjatywa nie doszłaby do
skutku.
Przygotowanie różnych punktów programu i atrakcji byłoby niemożliwe bez pomocy i zaangażowania wielu osób i instytucji.
Są to:
partnerzy:
• Food Truck on Tour
• Holiki Polska
oraz:
• Radosław Bartnik
• Ola Groszek-Solecka
• Kamila Cichuta
• Miejski Dom Kultury
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
• Przemysław Owsiany Auto-Grzmot
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
• Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
• Komenda Powiatowa Policji
• Państwowa Straż Pożarna
• Muzeum Regionalne
• Towarzystwo Fotograficzne im.
Edmunda Osterloffa
• Wolontariusze akcji charytatywnej
na rzecz Mateusza Czapli
• Frigo Logistics Sp. z o.o.
• Sokrates Radomsko
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