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Nie tylko w walentynki

(Oliwier i Kalina z PP nr 10)
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W głosowaniu wzięło udział 
3031 osób. Każdy miesz-
kaniec mógł oddać głos 
maksymalnie na 3 projekty. 
Łącznie oddano 7409 gło-
sów. W wyniku głosowania 
11 spośród 16 projektów zo-
stało zarekomendowanych 
do realizacji w 2022 roku. 
Największą liczbę głosów 
otrzymał projekt „Stawiam 
na książkę - zakup nowości 
wydawniczych do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Ra-
domsku”, który otrzymał 
870 głosów. Drugie miej-
sce zajął projekt ,,Dron an-
tysmogowy’’ – 844 głosy, 
który zakłada zakup drona 
wraz z niezbędnym wyposa-
żeniem do pomiaru jakości 
powietrza. Trzecie miejsce 
pod względem liczby otrzy-
manych głosów to projekt 
,,Strefa sportu i kultury”, 
który otrzymał 599 głosów. 
Projekt ma na celu mon-
taż trybun widowiskowych 
przy boisku wielofunkcyj-
nym oraz budowę sceny 
plenerowej przy Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 3. 
– Największym tegorocz-
nym wyzwaniem jest dla 
nas realizacja projektu „Sta-
wiam na książkę” – mówi 
Anita Janczak Dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Radomsku. – Zdoby-
te fundusze pozwolą kupić 

około 4000 nowości wy-
dawniczych, dzięki czemu 
zwiększymy atrakcyjność 
naszej oferty czytelniczej. 
Projekt pozwala na stwo-
rzenie instytucji kreatywnej, 
otwartej na potrzeby miesz-
kańców, dlatego będziemy 
robić wszystko, by zaku-
pione nowości były warto-
ściowe, różnorodne i ad-
resowane do różnych grup 
wiekowych, dzięki czemu 
każdy znajdzie coś dla siebie 
– dodaje dyrektor.
Łączny koszt wszystkich 
tegorocznych projektów to 
990 380,00 zł. 
Przypomnijmy, pierwsza 
edycja budżetu Obywatel-
skiego w Radomsku została 
przeprowadzona w 2015 
r. We wszystkich edycjach 
łącznie zgłoszono 167 pro-

• Skwer na ul. Owocowej – zagospodarowanie terenu wypoczynkowo – edukacyjnego  
na osiedlu Folwarki – projekt otrzymał 595 głosów.
• Ogródek miejski „Relaksik” na Kowalowcu - budowa pierwszego parku kieszonkowego  
w Radomsku – 557 głosów. Celem projektu jest posadzenie drzew i krzewów przy zbiegu  
ul. Kościowa z ul. Krasickiego.
• ,,Pomóż zatrzymać bezdomność” z ilością głosów 483. W ramach projektu zostanie zreali-
zowana bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy 
Radomska.
• Boisko Marzeń przy PSP nr 8 – z ilością głosów 474. Przedmiotem projektu jest budowa 
boiska wielofunkcyjnego do gry w tenisa ziemnego, piłkę siatkową, piłkę ręczną, mini piłkę 
nożną oraz koszykówkę.
• Misja Robotyka – z ilością głosów 422. W ramach projektu zorganizowane zostaną warsz-
taty z robotyki dla dzieci w wieku 6 -18 lat w PSP nr 8.
• Ogród miejski „Lipy niepodległości” - założenie łąki kwietnej przy ul. Kochanowskiego  
w Radomsku. Projekt otrzymał 369 głosów.
• Bezpieczna szkoła – bezpieczne dziecko – wykonanie utwardzenia działki przy PSP nr 8  
– 354 głosy.
• Tyrolka dla dzieci na ,,Miłaczkach”. Celem projektu jest montaż urządzenia linozjazdu  
tzw. tyrolki. Projekt otrzymał 288 głosów.
 

jektów, pod głosowanie 
poddano 137. Głosami ra-
domszczan wybrano do re-
alizacji 57 z nich.
W ramach wszystkich edycji 
RBO wykonano wiele za-
dań inwestycyjnych, które  
do dziś cieszą się dużą po-
pularnością wśród miesz-
kańców Radomska. 
Wybudowano m.in. boisko 
przy Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 1, tężnię solan-
kową na Wymysłówku oraz 
na „Wielorybku", fontannę 
multimedialną w parku So-
lidarności, pumptruck na 
terenie Miasteczka Ruchu 
Drogowego oraz doposażo-
no jednostki OSP w sprzęt 
służący ratowaniu życia 
ludzkiego. Organizowane 
były również festyny, kursy  
i szkolenia. 

W ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Radomska 
wybrali 11 projektów. Najwięcej głosów otrzymały projekty dotyczą-
ce  zakupu książek do biblioteki, zakupu drona antysmogowego oraz  
utworzenia strefy sportu.

Radomszczanie 
decydują

Pozyskujemy pieniądze. 
Na drogi i nie tylko

Projekt „Bezpieczna Trójka”

Pozostałe projekty do realizacji w 2022 roku: 

Blisko 53 miliony 
złotych – taką kwotę 
środków zewnętrz-
nych w ubiegłym 
roku pozyskało Mia-
sto Radomsko na 
realizację ważnych 
dla mieszkańców 
inwestycji. Środki 
pochodzą zarówno 
z programów krajo-
wych, jak i funduszy 
Unii Europejskiej. 

Dzięki zewnętrznemu finan-
sowaniu możliwa jest m.in. 
budowa kompleksu sporto-
wego przy PSP nr 6, budowa 
parku na Gliniankach, zakup 
elektrycznych autobusów, 
przebudowa dróg i przejść 
dla pieszych czy doposaże-
nie szkół w interesujące dla 
dzieci i młodzieży pomoce 
dydaktyczne. To wszystko 
jest dowodem na to, jak waż-
ne jest aktywne pozyskiwa-
nie funduszy zewnętrznych. 
Dzięki dodatkowym środ-
kom można szybciej i spraw-
niej rozwijać infrastrukturę 
naszego miasta. 
Największą kwotę Radom-
sko pozyskało w ramach 
Polskiego Ładu – za blisko 

30 milionów złotych grun-
townie przebudowane zo-
staną ulice: Sienkiewicza, 
Kilińskiego, Gerwazego, 
Pana Tadeusza, Protazego, 
Szarych Szeregów i Wojskie-
go. Pozyskane środki prze-
znaczone będą także na re-
mont 28 ulic na Kowalowcu: 
Słowackiego, Orkana Wie-
rzyńskiego, Broniewskiego, 
Tuwima, Kochanowskiego, 
Rocha, Kopernika, Heweliu-
sza, Śniadeckiego, Kotarbiń-
skiego, Królowej Bony, Gro-
ta Roweckiego, Południowa, 
Robotnicza, Wróblewskie-
go, Dzielnicowa, Gołębia, 
Północna, Kusocińskiego, 
Wspólna, Warszawska,  
11 Listopada, Sadowa, Osie-
dlowa, Prusa, Matejki oraz 
Sklepowa. Łącznie wyre-
montowanych zostanie 11,8 
km radomszczańskich ulic. 
Radomsko włączyło się też 
w realizację rządowego pro-
gramu Laboratoria Przyszło-
ści. Dobra wiadomość z nim 
związana jest taka, że pro-
gramem objęte są wszyst-
kie radomszczańskie szkoły  
i każda z nich takie labora-
torium będzie mieć jeszcze  
w tym roku. Do szkół podsta-
wowych trafi ponad 1 mln zł  
w kwotach od 60 do 170 tys. 
zł w zależności od liczby 
uczniów w danej szkole.

Medal za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie przyzna-
wany przez Prezydenta RP 
jest nagrodą dla osób, które 
przeżyły 50 lat w jednym 
związku małżeńskim. Po-
stępowanie dotyczące nada-
nia odznaczenia inicjowa-
ne jest złożeniem wniosku 
przez jubilatów bądź ich 
pełnomocnika osobiście lub 
listownie.
Dlatego Prezydent Ra-
domska zachęca mieszkań-
ców  miasta  obchodzących  

Złote Gody – komunikat 
Urzędu Stanu Cywilnego 

w tym roku jubileusz 50-le-
cia pożycia małżeńskiego 
do zgłoszenia tego faktu  
w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Radomsku 
przy ul. Narutowicza 1.  
W przypadku dodatkowych 
pytań prosimy o kontakt  
z USC pod numerem tel. 
44 685-45-53 lub 44 685-
45-52. Na zdj. Złote Gody  
z 5 lutego. Odznaczenia 
wręczali Prezydent Jarosław 
Ferenc oraz Przew. Rady 
Miejskiej Tadeusz Kubak.
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Za przyjęciem uchwały bu-
dżetowej na rok 2022 gło-
sowali radni: Bartłomiej 
Biskup, Kamil Bugdal, Jacek 
Gębicz, Beata Kowalska, Ta-
deusz Kubak, Andrzej Ku-
charski, Piotr Lewandowski, 
Robert Lewandowski, Jadwi-
ga Łysik, Grzegorz Minecki, 
Andrzej Otoliński, Daniel 
Serwa, Katarzyna Wośko.
Największą inwestycją roku 
2022 bez wątpienia jest bu-
dowa parku na „Glinian-
kach”. 

GLINIANKI I TĘŻNIE

Prace przygotowawcze na 
placu budowy już trwa-
ją – do tej pory wykonano 
m.in. niwelację terenu. Fi-
nalnie powstanie tam no-
woczesny park, w którym 
będzie można odpoczywać  
i uprawiać sport. Najważ-
niejsze obiekty, które znaj-
dować będą się w nowym 
parku to m.in. amfiteatr  
z widownią plenerową, inte-
raktywna kładka z efektem 
pękającego szkła, fontanny 
multimedialne, boiska do 
gry w piłkę, strefa rowerowa 
i sensoryczny plac zabaw. 
Całości dopełni różnorodna 
roślinność, drzewa, krzewy 
i kwiaty. Zakończenie budo-
wy parku planowane jest we 
wrześniu 2023 roku. Zadanie 
kosztować będzie blisko 13 
mln zł. Kolejną inwestycją  
w obiekty rekreacyjne, która 

już niebawem zostanie od-
dana do użytku jest rozbu-
dowa tężni na „Wielorybku”. 
Dwie nowe tężnie solanko-
we są już na ukończeniu,  
a w ich najbliższym otocze-
niu zostaną wykonane do-
datkowe chodniki, elementy 
małej architektury, oświetle-
nie i ogrodzenie. Koszt - 600 
tys. zł.

KOMPLEKS SPORTOWY

Nowe oblicze zyska również 
boisko przy Publicznej Szko-
le Podstawowej nr 6. Powsta-
nie tam nowoczesny kom-
pleks sportowy, w którego 
skład wchodzić będą boisko 
piłkarskie o sztucznej na-
wierzchni, bieżnia, rzutnia 
do rzutu młotem, dyskiem 
i oszczepem, skocznia do 
skoku wzwyż, w dal i trój-
skoku. Na terenie kompleksu 
wybudowana zostanie rów-
nież trybuna z miejscami 
dla około 130 osób, wiaty dla 
zawodników oraz powstaną 
nasadzenia zieleni.

DROGI

Podobnie jak w latach ubie-
głych duży nacisk  przy 
pracy nad tworzeniem bu-
dżetu jest  kładziony na mo-
dernizację miejskich dróg.  
W tym roku na ten cel za-
bezpieczono aż 6,5 mln zł. 
Kompleksowe inwestycje 
w infrastrukturę drogową 

przyczyniają się nie tylko do 
poprawy komfortu miesz-
kańców, ale przede wszyst-
kim do poprawy bezpie-
czeństwa. Przebudowy ulic 
polegają nie tylko na kła-
dzeniu nowych nawierzchni, 
ale też budowie i unowocze-
śnianiu oświetlenia włącznie 
z doświetlaniem przejść dla 
pieszych. Na moderniza-
cję oświetlenia ulic, placów  
i dróg przeznaczono 3,8 mln 
zł – pierwsze nowoczesne la-
tarnie zostały już zamonto-
wane m.in. na Placu 3 Maja.
Wśród najważniejszych in-
westycji drogowych plano-
wanych na rok 2022 można 
wymienić budowę dróg wraz 
z infrastrukturą na obsza-
rze terenów inwestycyjnych 
przy ul. Sucharskiego, roz-
budowę ulicy Żeromskiego 
(więcej na str. 5), Orzeszko-
wej i Skoczyńskiego. 
Przypomnijmy, że w tym 
roku kontynuowana jest 
także inwestycja łącząca roz-
wój infrastruktury drogo-
wej oraz terenów zielonych  
– w ramach zadania „Utwo-
rzenie nowej przestrzeni 
terenów zielonych przy  
ul. Reymonta w Radomsku”. 
Powstanie park edukacyjny, 
a w nim m.in: ogród desz-
czowy, ogród zapachowy, 
dwie zielone ściany, mała 
architektura oraz infrastruk-
tura dojazdowa wraz z par-
kingiem. 

Rok pod znakiem inwestycji
Tegoroczny budżet miasta obfituje w wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji, na których realizację przeznaczono 
blisko 79 mln zł. Najważniejsze z nich obejmują zarówno intensywnie modernizowaną w ostatnich latach infrastruk-
turę drogową, jak i wykonanie nowych terenów zieleni oraz sportu i rekreacji.

Ul. Kraszewskiego po remoncie

Nowoczesne oświetlenie na Placu 3 Maja

Rozbudowa tężni na „Wielorybku”

Nowe oblicze ul. Stara Droga
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Nowa inwestycja zostanie 
zrealizowana przez firmę 
Cobra Yachts na działkach  
o łącznej powierzchni 1,32 
ha, które będą przeznaczone 
na budowę kolejnego zakła-
du. Teren został sprzedany 
za około 1,1 mln zł. Powsta-
ną na nim nowe hale monta-
żowe, biura projektowe oraz 
centrum obsługi klientów. 
Przewidywany czas rozpo-
częcia inwestycji to przełom 
2022/2023 roku. Dzięki wy-
konanym pracom zostanie 
zwiększona wielkość i ilość 
budowanych jachtów. 
Firma Cobra Yachts jest 

firmą rodzinną z prawie 
20-letnim doświadczeniem 
w budowaniu jachtów żaglo-
wych i motorowych. Każdy 
jacht jest wykonany ręcznie,  
a wszystkie powstają wyłącz-
nie w stoczni w Radomsku 
pod bezpośrednim nadzo-
rem właścicieli firmy.
Swoje zakłady rozbudo-
wuje także firma Ontex, 
wiodący międzynarodowy 
producent środków higie-
nicznych. Inwestycja ta to 
26 000 m kw powierzch-
ni zabudowy. Nowy układ 
komunikacyjny firmy bę-
dzie natomiast połączony  

z wybudowaną przez miasto 
ulicą Stolarzy. 
Trwa budowa zakładu Sty-
ropmin, firmy zajmującej 
się produkcją materiałów 
budowlanych od począt-
ku lat 90-tych. Powierzch-
nia hali produkcyjnej wraz  
z budynkiem biurowym 
zajmie 7 000 m kw. Ponad-
to powstaną drogi, parkingi  
i zbiornik na wody opado-
we. Inwestycja realizowana 
jest na działkach nabytych 
od Miasta Radomska w 2020 
roku. Termin zakończenia 
zadania to 2023 rok. 
Poza tym  jedna z lokalnych 

Strefa stawia na rozwój
Miniony rok dla radomszczańskiej podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mimo pandemii okazał się 
bardzo dobry z punktu widzenia rozwoju istniejących już zakładów, ale także pod względem przygotowania nowych 
terenów dla potencjalnych inwestorów. Bieżący rok również zapowiada się całkiem nieźle.

firm, Pan Jeans buduje nowy 
zakład – trzy hale magazy-
nowe oraz budynek biurowy 
na działkach o powierzchni 
0,84 ha kupionych od mia-
sta za 0,5 mln zł. Inwestycja 
została rozpoczęta w 2021 
roku i jest kontynuowana  
w bieżącym roku.

Nowe tereny, nowe możli-
wości inwestowania

Strefa inwestycyjna w Ra-
domsku wciąż ma potencjał. 
Z myślą o dalszym rozwoju 
miasta przygotowywane są 
kolejne działki, które mają 

zainteresować potencjalnych 
inwestorów do budowania 
nowych zakładów właśnie  
w Radomsku. Dlatego mia-
sto stwarza możliwości inwe-
stowania na działkach przy  
ul. Sucharskiego (zgodnie  
z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzen-
nego). Obecnie trwają tam 
prace terenowe, mające na 
celu przygotowanie działek 
dla nowych inwestorów. 
W tym roku zaplanowano 
również uzbrojenie terenu  
w niezbędną do prowadze-
nia działalności gospodar-
czej infrastrukturę. 

Po niespełna roku funkcjo-
nowania programu „Ra-
domsko bez smogu” śmiało 
można powiedzieć, że okazał 
się dużym sukcesem. Z dofi-
nansowania wymiany pie-
ców skorzystało 159 właści-
cieli nieruchomości, którzy 
w 2021 roku zdecydowali 
się zainwestować w wymia-
nę starego źródła ogrzewa-
nia na bardziej ekologiczne. 

Dwa źródła finansowania 
wymiany pieców

Obecnie trwa podpisywanie 
umów z mieszkańcami na 
2022 rok. Przyjmowane są 
natomiast deklaracje wy-
miany pieców na rok 2023. 
Do dyspozycji mieszkańców 
podobnie jak w 2021 roku 
jest 1 mln zł (łącznie na lata 
2021 – 2023 to 3 mln zł). Do-
finansowanie jakie można 
otrzymać to maksymalnie 60 
proc. kosztów kwalifikowa-

Miejski program „Radomsko bez smogu” oraz rządowy „Czyste powietrze”, 
dają mieszkańcom Radomska możliwość otrzymania większego dofinanso-
wania do wymiany starych źródeł ogrzewania. 

nych. W zależności od wy-
branego źródła ciepła naj-
niższe dofinansowanie to 4,5 
tys. zł (wymiana na kocioł 
węglowy 5 klasy z certyfika-
tem Eco Design, wymiana 
kotła gazowego, ogrzewa-
nie elektryczne bez pompy 
ciepła), a najwyższe 8 tys. zł  
(w przypadku instalacji 
pompy ciepła). Dodatko-
wym plusem miejskiego 

programu jest możliwość łą-
czenia go z rządowym „Czy-
stym powietrzem”. Zwłasz-
cza, że dzięki podpisanemu 
porozumieniu z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi łatwiej jest 
wnioskować o dofinanso-
wanie z tych dwóch źródeł 
jednocześnie. Pracownicy 
urzędu miasta pomagają nie 
tylko skompletować doku-
menty, wypełnić wniosek  
i wysłać go do WFOŚiGW, 
ale także rozliczyć. W 2021 
roku z programu „Czy-
ste powietrze” skorzystało 
189 osób. Zachęcamy tych 
niezdecydowanych miesz-
kańców posiadających sta-
re nieekologiczne kotły do 
składania deklaracji. 

Pracownicy urzędu 
chętnie odpowiedzą 
na nurtujące 
pytania i rozwieją 
wątpliwości.

Kontakt:
Wydział Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Gospodarki Odpadami
Sylwia Soska, p. 309

tel: 44 685 45 31 
Marek Dębski, p. 311

tel: 44 685 45 01
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Rozbudowa ul. Żeromskie-
go od ul. Piłsudskiego do 
skrzyżowania z ul. Reymonta 
jest pierwszym etapem in-
westycji, która zakłada także 
przebudowę ul. Reymonta, 
aż do przejazdu pod torami 
kolejowymi.  Na ul. Żerom-
skiego powstanie nowy układ 
drogowy,  kanalizacja desz-
czowa oraz oświetlenie. Mała 
architektura będzie nawią-
zywać do tej z ul. Reymonta 
zgodnie z opinią Łódzkiego 
Konserwatora Zabytków 
oraz realizowaną obecnie 
modernizacją oświetlenia  
w całym Radomsku, na któ-
rą miasto pozyskało środki  
z funduszy zewnętrznych  
w kwocie blisko 6 mln zło-
tych.

Mnóstwo zieleni

Kompleksowe zmiany dopeł-
ni zagospodarowanie ziele-
ni. Zostaną wykonane nowe 
nasadzenia i pasy zieleni, 
których do tej pory nie było. 
Całość przyozdobią kwietne 
rabaty, podobne do tych z ul. 
Piłsudskiego.
Pielęgnacji zostanie poddana 
wierzba płacząca, dwie śliwy 
wiśniowe i kasztanowiec zwy-
czajny, które rosną na skwe-
rze „Żołnierzy Wyklętych”. 
Dzięki temu zostaną nieco 
odmłodzone, a ich korony zy-
skają wygląd charakterystycz-
ny dla gatunku. 
Młode i zdrowe klony zwy-
czajne rosnące wzdłuż pasa 
drogowego zostaną przesa-
dzone w inne dogodne dla 
nich miejsce. Te zabiegi są 
konieczne ze względu na 

Zielone zmiany na Żeromskiego
przesunięcie osi jezd-
ni oraz lokalizację za-
tok autobusowych, które 
tymczasowo pełnić będą 
funkcję parkingów. Prze-
sunięcie osi jezdni i zmia-
ny w projekcie pozwoliły 
na zachowanie topoli ber-
lińskiej. W jej otoczeniu 
pojawi się szpaler klonów,  
a po przeciwnej stronie 
wiśni piłkowanej odmia-
ny amangogawa, które 
wiosną przepięknie ozdo-
bią ulicę biało-różowy-
mi kwiatami. Łącznie na 
skwerze zostaną posadzo-
ne 33 nowe drzewa. Za-
zieleni się skrzyżowanie 
z ul. Piłsudskiego - po-
jawią się kosodrzewiny, 
jałowce płożące, berbery-
sy, hortensje, trzcinniki  
i róże marathon, które 
zdobią m.in. al. Jana Paw-
ła II czy pobliskie rondo 
„Niepodległej”. To łącznie 
ponad 900 krzewów, bylin 
i traw ozdobnych.
Dwie odnogi wlotu w ul. 
Żeromskiego od strony ul. 
Piłsudskiego przedzielone 
zostaną barwnym zielni-
kiem.

Nasadzenia 
nie tylko 
na Żeromskiego

Nowe drzewa zostaną po-
sadzone także w innych 
miejscach Radomska. Jak 
co roku miasto planuje 
wykonanie nasadzeń m.in. 
w pasach drogowych.  
W tym roku będą to klo-
ny w pasie drogowym  
ul. M. Skłodowskiej-Cu-
rie, lipy na ul. Orzeszko-
wej, wiązy i klony na ulicy  
i skwerze Wilsona, brzozy 
przy ul. Łódzkiej i Kukucz-
ki, a lipy i klony przy ul. 
Reymonta i Warszyca oraz 
Przedborskiej i Rolnej. 
Natomiast przy komplek-
sie AQUARA posadzone 
zostaną klony czerwone 
oraz jesionolistne. Ponad-
to, wzorem lat ubiegłych 
nowe drzewa pojawią się 
także przy obwodnicy Ra-
domska. Łącznie w mie-
ście posadzonych zostanie 
kilkaset drzew.
Wszystkich mieszkańców 
zachęcamy do wzięcia 
udziału w marcowej akcji 
„Zielone Radomsko”, pod-
czas której będzie można 
otrzymać sadzonki drzew.

Na ul. Żeromskiego 
zmieniony zostanie 
nie tylko układ dro-
gowy wraz z przesu-
nięciem osi jezdni, ale 
także infrastruktura 
techniczna w postaci 
kanalizacji deszczo-
wej oraz oświetlenia 
ulicznego. Ławki, ko-
sze oraz lampy będą 
spójne z małą archi-
tekturą zastosowaną 
już na  zrewitalizowa-
nym fragmencie ul. 
Reymonta. Będzie też 
więcej zieleni.
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Panie prezydencie, mamy 
początek 2022 roku, a więc 
dobrze jeszcze pamiętamy 
o roku ubiegłym.   Jaki on 
był dla miasta?

Udało się zrealizować wiele 
ważnych dla miasta zadań. 
Był to przede wszystkim 
kolejny rok dużych inwesty-
cji, gdzie na rozwój miasta 
przeznaczone zostało ponad 
50 mln złotych. Udało się 
ukończyć budowę komplek-
su sportowo-rekreacyjnego 
AQUARA - największą in-
westycję w mieście ostatnich 
lat. Mam nadzieję, że popu-
larność jaką pomimo pan-
demii cieszy się nowy basen 
skutecznie przekonuje tych, 
którzy uważali, że powstanie 
takiego obiektu w Radom-
sku jest niemożliwe czy też 
niepotrzebne. Zakończyli-
śmy również ważne prze-
budowy - ul. Kraszewskiego 
- Rozalii - Kolejowej, a także 
Starej Drogi. Ulica ta jeszcze 
niedawno zbudowana była z 
uciążliwych dla kierowców 
płyt betonowych. Aktywnie 
działamy na rzecz ekologii. 
Na finiszu są termomoder-
nizacje miejskich szkół. Od 
2021 roku przez kolejne trzy 
lata realizujemy program 
dopłat dla mieszkańców na 
wymianę źródeł ciepła. Na 
ten cel mamy zaplanowane  
3 mln złotych.

W 2020 r. wydatki inwesty-
cyjne na poziomie 37 mln 
złotych, w 2021 r. - ponad 
50 mln zł. To wzrost o pra-

wie 50 proc. a szacunki bu-
dżetowe na ten rok mówią  
o podobnej kwocie. W jaki 
sposób się to udało? 
Staramy się, aby budżet był 
zawsze proinwestycyjny  
i jesteśmy coraz lepsi  
w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych. Na słowa 
uznania zasługuje zaangażo-
wanie pracowników urzędu 
miasta, których nakład pra-
cy znacznie wzrósł w ciągu 
ostatnich kilku lat. Nabiera-
ją coraz większego doświad-
czenia  w realizowaniu du-
żych zadań, dzięki czemu 
idą one coraz sprawniej. 
Wracając do tegorocznych 
wydatków inwestycyjnych - 
jestem przekonany, że prze-
kroczymy zaplanowane 79 
mln zł. 

Łyżeczka dziegciu - czego 
zrobić się nie udało?
Realizacja wielu zadań była 
utrudniona przez pande-
mię, niektórych inwestycji 
nie dało się wykonać przez 
to tak szybko, jak byśmy 
chcieli, niektóre wykonane 
były z opóźnieniem. Mieli-
śmy również do czynienia 
z przesunięciem procedur 
spowodowanym zmiana-
mi w prawie zamówień 
publicznych -   część zadań 
ruszyła później niż zakła-
dano, a część z nich musia-
ła zostać przeniesiona na 
bieżący rok w formie tzw. 
wydatków niewygasających. 
To inwestycje na łączną 
kwotę 10 mln zł. Umowy 
na nie zostały już podpisane  

i będą realizowane do poło-
wy tego roku.

A jakie są plany na przy-
szłość? Tę najbliższą i tę 
trochę dalszą.
Chcemy rozbudowywać 
infrastrukturę drogową - 
drogi są jedną z większych 

bolączek miasta, odbiciem 
lat zaniedbań i jego daw-
nych problemów finanso-
wych. W ostatnich latach 
udało się przebudować 
kilka ulic, położyć kilka-
naście kilometrów nakła-
dek asfaltowych. Dobrze 
układa się też współpraca  
z powiatem – w ten sposób 
realizowana jest ul. Kościo-
wa, w planach jest ul. Kra-
sickiego. 

A tzw. inwestycje zielone?
Są bardzo ważne. Powięk-
szanie terenów zielonych 
to istotna część strate-
gii miasta uchwalonej do 
roku 2030. Planowane in-
westycje są projektowane  
w taki sposób, aby tej zieleni 
było możliwie dużo. Konty-
nuowane jest zagospodaro-
wanie terenu przy “Wielo-
rybku”. Wszyscy czekamy 

również na efekty prac na 
“Gliniankach”. Kolejny duży 
park w mieście, gdzie miesz-
kańcy będą mogli nie tylko 
odpocząć, ale też bardzo ak-
tywnie spędzić czas. 
Stale rozbudowujemy strefę 
inwestycyjną, która stanowi 
bazę ekonomiczną miasta. 
Dzięki rozbudowie lokuje 
się w niej więcej firm, po-
wstają nowe miejsca pracy. 
Bardzo pilnym zadaniem 
jest również przebudowa 
rzeki Radomki, która po-
woduje okresowe podtopie-
nia. Rozmawiamy z Woda-
mi Polskimi, aby wspólnie 
przebudować rzekę. Plany 
mamy gotowe i mam na-
dzieję, że jeszcze w tym roku 
rozpocznie się przebudowa. 

Jesteśmy w trakcie rewi-
talizacji centrum miasta, 
przebudowana została uli-
ca Reymonta, utworzony 
został deptak, odbywają się 
tu teraz imprezy cykliczne, 
a już niedługo spore zmia-
ny na Żeromskiego. Jaki 
ogólny zamysł przyświeca 
tym zmianom?
Bardzo zależy nam, aby cen-
trum  tętniło życiem i było 
możliwie bardzo przyjazne 
pieszemu uczestnikowi ru-
chu. Chcemy ograniczyć 
ruch samochodowy - zwę-
żamy pasy drogowe, a miej-
sca parkingowe przenosimy 
na zaplecze ul. Reymonta.  
W zamian będziemy two-
rzyć szerokie bulwary wy-
pełnione zielenią. Jeszcze 
w tym roku zostanie wy-

Prezydent Jarosław 
Ferenc to na co dzień 
pogodny człowiek 
- lubi leśne wyciecz-
ki rowerowe, a od 
urzędowych spraw 
najłatwiej mu odpo-
cząć i wyciszyć się 
przy pracach ogro-
dowych. Niedawno 
został dziadkiem. 
Jako prezydent sta-
wia sobie jasne cele 
i stara się je konse-
kwentnie realizować. 
Z prezydentem roz-
mawiamy o planach, 
zawodowych ambi-
cjach, szansach dla 
Radomska, koalicji, 
podsumowujemy 
ubiegły rok.

Siłą Radomska są jego mieszkańcy

„
Największą moją ambicją 
jest, by mieszkańcy mieli 
dobre miejsce do życia, 

pracy i czuli się z Radom-
skiem związani.

”
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konany parking na 60 sa-
mochodów, z trzema sta-
cjami ładowania pojazdów 
elektrycznych. Połączony 
będzie z częścią parkową, 
zieloną, będzie ogród desz-
czowy, ogród zapachowy  
i dwa ogrody wertykalne, 
tzw. “zielone ściany” przy 
wjeździe od ul. Reymonta. 
Do jego lepszego skomuni-
kowania zamierzamy wpro-
wadzić ruch dwukierunko-
wy na nitce wschodniej al. 
Jana Pawła II od strony ban-
ku, klasztoru. Mamy nadzie-
ję również uspokoić ruch sa-
mochodowy, m.in. poprzez 
zachęcanie mieszkańców do 
korzystania z komunikacji 
miejskiej. Staramy się stale 
poprawiać ofertę miejskiego 
przewoźnika, stawiać wła-
śnie na ekologiczne rozwią-
zania i poprawiać sieć ko-
munikacji autobusowej. 

Nowy basen zlokalizowany 
został przy Miejskiej Hali 
Sportowej. W tym roku po-
wstanie tam jeszcze nowe 
boisko. Ten kompleks 
obiektów sportowych to 
przypadek?
Baza sportowa na ul. Św. Ja-
dwigi będzie się jeszcze roz-
rastać - zakładamy, że jest to 
naturalne miejsce pod tego 
typu infrastrukturę. Tere-
ny po drugiej stronie ulicy 
mogą potencjalnie być zago-
spodarowane pod jej dalszą 
rozbudowę. Chcemy maksy-
malnie wykorzystać walory 
sportowe tego miejsca.
 
W zeszłym roku pojawił 
się temat “plaży na Wymy-
słówku”. Jest to wykonalne?
Przekazanie kilkunastu hek-
tarów terenu w tej dzielnicy 
przez wspólnotę gruntową 
Wymysłówek  otworzyło 
przed nami nowe perspekty-
wy i możliwości jej rozwoju. 
Chcemy, aby była to dziel-
nica sportowo-rekreacyjna. 
Obecnie jest tam tężnia, 
duży plac zabaw oraz park, 
który w przyszłości planu-
jemy jeszcze rozbudować. 
Kluczowe są jednak grunty, 
które pozyskaliśmy niedale-
ko zbiornika na Wymysłów-
ku - chcemy utworzyć tam 
sezonowe, odkryte baseny 
z miejscem do plażowania. 
Będziemy opracowywać 
teraz koncepcję zagospo-
darowania tego terenu -    
w drugiej połowie roku 
powinna być już gotowa. 
Tereny wokół zbiornika to 
bardzo ciekawe i przyjemne 
miejsce, często odwiedzane 
przez mieszkańców. Woda  
w zbiorniku niestety nie 

nadaje się do kąpieli, ale 
w pełni nadawałaby się do 
korzystania ze sprzętu wod-
nego, jak rowery wodne czy 
kajaki.

Koalicja, już nie taka nowa 
- czy wszystko w niej dzia-
ła? Jak prezydent ją ocenia 
z perspektywy czasu?
Myślę, że w tym momencie 
jest to dobrze poukładana 
koalicja. Z radnymi współ-
pracuje się dobrze. Cenię 
ich realizm i umiejętność 
spojrzenia na miasto w kon-
tekście jego całości. Wiedzą 
jakie są możliwości i ograni-
czenia. Rozumieją, że ważny 
jest równomierny rozwój 
miasta, ale też inwestowanie 
w jego kluczowe elementy, 
jak centrum, które oddzia-
łuje na wszystkich miesz-
kańców. Radni koalicyjni 
są racjonalni, promiastowi 
i potrafią myśleć o rozwoju 
całego miasta.

Jakie są największe szanse 
Radomska? Co jest jego 
największą siłą?
Bez wątpienia siłą naszego 
miasta są jego mieszkań-
cy. Dlatego musimy robić 
wszystko, aby nasze miasto 
było jak najbardziej przyja-
zne dla nich. Chcemy rów-
nież zachęcać tych, którzy 
dojeżdżają do Radomska 
do pracy, aby na stałe zwią-
zali się z miastem. Myślę, 
że Radomsko staje się coraz 
bardziej atrakcyjne - nowy 
basen, imprezy na ul. Rey-
monta czy będące w trak-
cie zagospodarowywania 
Glinianki można traktować 
jako atrakcje turystyczne. 
Pomimo pandemii w mie-
ście nie ubywa obiektów 
gastronomicznych, wręcz 
przeciwnie. Przedsiębiorcy 
widzą potencjał w naszym 
mieście dlatego mamy na-
dzieję, że po uspokojeniu 
sytuacji pandemicznej będą 
powstawać kolejne lokale 
gastronomiczne,  a centrum 
po godzinie 18 będzie pełne 
ludzi.  

A jaka jest największa am-
bicja prezydenta? 
Największą moją ambicją 
jest, by w mieście stale wzra-
stała jakość i komfort życia, 
a miasto było postrzegane 
jako przyjazne zarówno dla 
pieszych, rowerzystów, jak  
i kierowców. By było mia-
stem po prostu ładnym zie-
lonym, posiadającym wiele 
miejsc rekreacji. By miesz-
kańcy mieli dobre miejsce 
do życia, pracy i czuli się  
z Radomskiem związani. 

Przy okazji remontu uli-
cy Żeromskiego (o którym 
więcej piszemy na str. 5) 
pojawił się również temat 
przyłączenia budynków przy  
ul. Żeromskiego do miej-
skiej sieci ciepłowniczej. 
Trzeba tu wziąć pod uwa-
gę względy ekonomiczne 
zarówno mieszkańców jak  

i spółki PGK która miała-
by przeprowadzić inwesty-
cję. W ul. Żeromskiego jest 
poprowadzona nitka sieci 
gazowej, część budynków 
już jest do niej podłączona,  
a w kolejce są następne. Tak-
że lokale TBS przy ul. Że-
romskiego 4, będące częścią 
wspólnoty mieszkaniowej 

zostaną niebawem do niej 
przyłączone.  
Alternatywa w postaci sie-
ci ciepłowniczej jest zatem 
z ekonomicznego punktu 
widzenia nieuzasadniona, 
zarówno dla spółki, z racji 
dużych kosztów przeprowa-
dzenia inwestycji, jak i dla 
właścicieli budynków, ze 
względu na wysokie koszty 
przyłączenia, które mogą 
znacznie przekroczyć koszty 
budowy przyłącza gazowego.

Ciepło z gazociągu

Koncepcja ścieżek rowerowych w Radomsku jest już gotowa. Jej zadaniem jest ułatwić 
połączenie miasta spójną siecią dróg dla rowerów, po której będzie można sprawnie  
i bezpiecznie poruszać się rowerem (i nie tylko).

Rowerowe Radomsko? - jest koncepcja

Obecnie w pasie dróg miej-
skich znajduje się 8 km ście-
żek rowerowych. 
Trudno jednak mówić o ich 
sieci – często kończą się w 
nieoczekiwanym momencie,  
a drogę trzeba kontynuować 
jezdnią. Trwają prace nad 

zmianą tego stanu rzeczy,  
a ich bardzo ważnym punk-
tem jest właśnie koncep-
cja ścieżek rowerowych.  
Będzie ona ważnym na-
rzędziem przy planowa-
niu przyszłych inwestycji  
i ułatwi naniesienie ścieżek 

rowerowych i ciągów pieszo-
-rowerowych na ich projek-
ty. W dokumencie znajdują 
się również proponowane   
rozwiązania techniczne.  
W większości przyszłe drogi 
dla rowerów mają posiadać 
nawierzchnię asfaltową.

Czym ogrzewasz? Żłóż deklarację
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Kolorowe jarmarki.
Zapraszamy na Reymonta
Zrewitalizowany fragment ulicy Rey-
monta staje się prawdziwym deptakiem  
w Radomsku. To ulica handlowo-usługowa  
z bazą gastronomiczną. Chętnie odwiedzana przez 
całe rodziny. Szczególnie chętnie - podczas wy-
darzeń organizowanych przez Miasto Radomsko.  
W 2021 roku dwa razy zagościły tam 
food trucki serwujące dania z różnych za-
kątków świata, a na profesjonalnej sce-
nie wystąpili ulubieńcy młodzieży – B.R.O  
i Ronnie Ferrari oraz „starszej młodzieży” - For-
macja Nieżywych Schabuff. 
Jednak prawdziwą nowością był rado-
sny, kolorowy i pachnący świętami  Jar-
mark Bożonarodzeniowy. Po raz pierwszy  
w Radomsku deptak od poczty do skrzy-
żowania z ul. Żeromskiego zamienił się 
w centrum  świątecznych  zakupów i zaba-
wy. Świąteczny klimat dopełniło kolędowe kara-
oke, wokalne występy dzieci ze szkół podstawo-
wych  oraz  seniorów,  a także  kolędy i pastorałki  
w wykonaniu  orkiestry dętej  Expresja  
Miejskiego Domu Kultury. Gwiazdą wydarzenia 
był najsłynniejszy polski chór Sound’n’Grace. 
Ulica Reymonta stała się miejscem występów 
znanych artystów i świetnej zabawy, w której 
chętnie i licznie uczestniczą mieszkańcy miasta. 
Także w tym roku nie zabrakanie atrakcji. Już na 
przełomie kwietnia i maja, zapraszamy na kolejny 
Przystanek Food Truck Radomsko. Latem ulica 
zatętni życiem. Placówki kulturalne przygotują 
warsztaty, plenery malarskie, widowiska teatralne 
i muzyczne. 

 Ronnie Ferrari          

Formacja Nieżywych Schabuff
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Formacja Nieżywych Schabuff

Sound’n’Grace

B.R.O
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Lady Pank, Marek Piekarczyk Akustycznie, 
Vito Bambino, Rafał Brzozowski i Andrzej 
Grabowski – to gwiazdy tegorocznych Dni 
Radomska. 

Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o.  
w Radomsku zaprasza 
uczniów szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych 
do wzięcia udziału w VII 

Imprezę zaplanowano na 
11 i 12 czerwca, tradycyjnie  
w Parku Solidarności.  
W roku 2020 i 2021 Dni 
Radomska nie odbyły się  
z powodu organiczeń co-
vidowych. Udało się jed-
nak zorganizować w Ra-
domsku mniejsze imprezy. 
Mamy nadzieję, że sytuacja 
epidemiczna  w czerwcu 

Elektrosprzęt 
w dobre ręce

W czerwcu
Dni Radomska

pozwoli na powrót trady-
cyjnego święta miasta,  gro-
madzącego kilka tysięcy osób  
w jednym miejscu. Już zapla-
nowano wiele atrakcji m.in. 
występy polskich gwiazd 
muzyki oraz sceny, występy 
utalentowanych lokalnych 
twórców, wesołe miasteczko, 
strefa gastronomii. 

Osłona przed
podwyżkami

Dodatek osłonowy będzie 
wypłacany przez gminy, 
które otrzymają dotacje z 
budżetu państwa. Pomoc 
trafi do gospodarstw do-
mowych, których prze-
ciętne miesięczne dochody 
nie  przekraczają 2100 zł 
w  gospodarstwach jedno-
osobowych lub  1500 zł na 
osobę w gospodarstwie wie-
loosobowym. Szacuje się, że 
w skali kraju będzie to 7 mln 
gospodarstw.  
Wyższa kwota dodatku 
przysługuje w przypad-
ku, gdy głównym źródłem 
ogrzewania gospodarstwa 
domowego jest kocioł na 
paliwo stałe, kominek, 
kuchnia węglowa czy piec 
kaflowy. 
Przy ustalaniu wysokości 
dodatku osłonowego obo-
wiązywać będzie tzw. zasa-
da złotówka za  złotówkę, 
co oznacza, iż dodatek osło-
nowy będzie przyznawany 

nawet po  przekroczeniu 
kryterium dochodowego, 
a kwota dodatku będzie po-
mniejszana o  kwotę prze-
kroczenia. Minimalna kwo-
ta wypłacanych dodatków 
osłonowych będzie wynosić 
20 zł. Poniżej 20 zł kwota 
dodatku osłonowego nie bę-
dzie wypłacana. 
W przypadku gdy wniosek  
o wypłatę dodatku osło-
nowego dla gospodarstwa 
domowego wieloosobowe-
go złożyła więcej niż jedna 
osoba, dodatek ten przyzna-
wany będzie wnioskodawcy, 
który złożył taki wniosek 
jako pierwszy.
W Radomsku wnioski 
należy składać w Miej-
skim Ośrodku Pomocy 
Społecznej za pośrednic-
twem  środków komuni-
kacji elektronicznej lub  
w wersji papierowej - bu-
dynek „B” codziennie od 
9:00 do 14:00, we wtorki do 

16:30, przerwa w godz. 11:30-
11:50. Formularz wniosku  
o przyznanie dodatku osłono-
wego jest dostępny na stronie 
www.mops-radomsko.pl/  
w zakładce  Formy pomocy-
->Dodatek osłonowy. 
Świadczenia przyznane na 
kompletne wnioski złożone  
w styczniu 2022 r. będą wy-
płacone w 2 równych ratach, 
tj. do 31 marca i do 2 grudnia. 
Te osoby, które nie złożyły 
wniosku do końca stycznia 
br., nadal będą mogły ubiegać 
się o wsparcie. Wówczas mu-
szą złożyć kompletny wniosek 
do 31 października 2022 r.  
W tym przypadku wypłata 
100 proc. dodatku zostanie 
zrealizowana najpóźniej do  
2 grudnia 2022 r.
Od 4 stycznia działa też ogól-
nopolska infolinia dotycząca 
dodatku osłonowego. Telefon 
+48 22 369 14 44 jest czynny 
w dni robocze w  godzinach 
8:00-16:00.

Od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie  
– dodatek osłonowy. To  jeden z  elementów tarczy antyinflacyjnej,  
który ma zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen 
gazu i żywności.

edycji konkursu „Elektro-
sprzęt w dobre ręce”. Kon-
kurs skierowany jest do 
uczniów placówek oświa-
towych z terenu miasta Ra-
domska oraz gmin Radom-
sko i Masłowice.
Zadaniem uczestników kon-
kursu jest zebranie w ter-
minie  od 26.01.2022 r. do 

5.09.2022 r.    jak największej 
ilości elektroodpadów z go-
spodarstwa domowego. Dla 
zwycięzców przewidziano 
atrakcyjne nagrody. Honoro-
wy patronat nad przedsięwzię-
ciem objęli Prezydent Miasta 
Radomska Jarosław Ferenc 
oraz Starosta Radomszczański 
Beata Pokora.

Lady   Pank

Marek Piekarczyk

Vito Bambino

Andrzej GrabowskiRafał Brzozowski
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NIE GRAFICZNE: Michał Wróblewski *NAKŁAD: 13 000 egz. *DRUK: Polska 
Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu *Redakcja nie zwraca 
niezamówionych tekstów i zastrzega sobie prawo ich skracania 
i redagowania
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KOMISJA REWIZYJNA  - PRZEW. BARTŁOMIEJ BISKUP
◆Rozpatrzenie raportu o stanie miasta i sprawozdania z wykonania 
budżetu za rok 2021, opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium 
Prezydentowi Miasta. ◆Wynik finansowy za rok 2021 Miejskiego Przed-
siębiorstwa Komunikacji Spółka z o. o., Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Spółka z o. o.,  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o. o. ◆Analiza rozliczenia organizacji pozarządowych z otrzyma-
nego dofinansowania z Urzędu Miasta za 2021 rok. ◆Informacja na temat 
osób fizycznych i prawnych zwolnionych z podatku od nieruchomości 
w 2021 roku. ◆Informacje na temat wydatków na promocję Radomska 
realizowanych w 2021 roku. ◆Kontrola umów cywilnoprawnych, umów 
zlecenie i umów o dzieło zawieranych przez Urząd Miasta Radomska  
w 2022 roku.

KOMISJA DO SPRAW RODZINY, ZDROWIA, OPIEKI SOCJALNEJ  
– PRZEW. ANDRZEJ KUCHARSKI
◆Ocena skutków działań miasta zmierzających do polepszenia jakości powietrza w Ra-
domsku. ◆Informacja z realizacji za okres 2021 roku Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych.  ◆Sprawozdanie z działalności za 2021 rok 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. 
◆Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z orga-
nizacjami pozarządowymi za rok 2021. ◆Informacja na temat stanu technicznego urzą-
dzeń oraz funkcjonowania placów zabaw na terenie miasta Radomska – wizja lokalna 
przed okresem wakacyjnym. ◆Informacja TBS Sp. z o.o. na temat realizacji listy osób 
wnioskujących o przyznanie lokalu mieszkalnego, stworzonej przez społeczną komisję 
mieszkaniową za 2021 r.

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ –  
PRZEW. PIOTR LEWANDOWSKI 
◆Sprawozdanie z realizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci 
i młodzieży w 2022 roku. ◆Sprawozdanie z realizacji Rocznego Pro-
gramu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowy-
mi za 2021 rok. ◆Informacja na temat kierowanych do radomszczan 
imprez kulturalnych planowanych przez Urząd Miasta na rok 2022. 
◆Sprawozdanie z działalności za 2021 r. Miejskiego Domu Kultury, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego,  Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. ◆Przygotowanie szkół i przedszkoli do 
nowego roku szkolnego – komisja wyjazdowa. ◆Informacja dotycząca 
liczby dzieci korzystających z prywatnych żłobków oraz przedszkoli  
w Radomsku w 2021 r. ◆Informacje o wysokości średnich wynagro-
dzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO – PRZEW. ROBERT LEWANDOWSKI
◆Informacja Komendy Powiatowej Policji w Radomsku o stanie bezpieczeństwa miasta Radomska za 2021 r. ◆Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Radomsku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Radomsku oraz ocena stanu bezpieczeństwa publicznego za 2021 r. ◆Sprawozdanie z działalno-
ści Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 r. ◆Przemoc i przestępczość w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Radomsko oraz przestępczość 
narkotykowa. ◆Sprawozdanie za 2021 z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. ◆Ocena eliminacji zagrożeń związanych z podto-
pieniami występującymi na terenie miasta Radomska. ◆Informacja na temat zabezpieczeń mieszkańców zamieszkujących w zasobach miejskich pod względem tlenku 
węgla, jakości powietrza w Radomsku oraz metod walki ze smogiem. 

KOMISJA ROZWOJU MIASTA I PLANOWANIA PRZE-
STRZENNEGO – PRZEW. JACEK GĘBICZ  
◆Analiza projektu uchwały krajobrazowej po przeprowadzonych 
konsultacjach społecznych. ◆Bieżący monitoring prac nad przy-
gotowaniem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Radomska. ◆Informacja na 
temat realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radom-
ska do roku 2021. ◆Monitoring procesu projektowania zachodniej 
obwodnicy miasta Radomska. ◆Informacja na temat aktualności 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz stop-
nia zaawansowania prac nad opracowaniem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. ◆Informacja na temat wyda-
nych decyzji dotyczących opłat planistycznych z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości spowodowanych wejściem w życie planu 
zagospodarowania przestrzennego.

KOMISJA SKARG, 
WNIOSKÓW I PETY-
CJI – PRZEW. ANDRZEJ 
OTOLIŃSKI  
◆Przyjmowanie i rozpatry-
wanie skarg na działalność 
Prezydenta Miasta Radom-
ska i miejskich jednostek 
organizacyjnych.◆Przyj-
mowanie i rozpatrywanie 
wniosków i petycji składa-
nych przez mieszkańców.

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
– PRZEW. GRZEGORZ MINECKI
◆Dyskusja na temat jakości powietrza w mieście Radomsku, metod walki ze smo-
giem oraz wykaz udzielonych dotacji celowych w 2021 roku ze środków budżetu 
Gminy Miasta Radomska na przedsięwzięcia, mające na celu ograniczenie niskiej 
emisji w ramach programu „Radomsko bez smogu”. ◆Zestawienie spraw z podaniem 
sygnatury oraz ilością osób objętych eksmisją będących w toku, gdzie nie został 
wskazany lokal socjalny, a są wypłacane odszkodowania z podaniem czasookresu 
lub istnieje takie zagrożenie. ◆Stan zieleni i oświetlenia miasta – wizja lokalna. ◆Dys-
kusja na temat utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych i melioracyjnych oraz 
cieku naturalnego – „Rzeka Radomka”. ◆Realizacja polityki mieszkaniowej miasta. 
◆Przedstawienie wykazu terenów zagrożonych podtopieniami na terenie miasta Ra-
domska oraz raport dotyczący stanu sieci deszczowej. ◆MPK Sp. z o.o./PGK Sp. z o.o.  
analiza planów inwestycyjnych oraz funkcjonowania przedsiębiorstw. ◆PGK Sp. z o.o.  
– modernizacja Zakładu Ciepłowniczego – wizja lokalna.

Rada Miejska w Radomsku obraduje pod przewodnictwem Tadeusza Kubaka. Wiceprzewodniczącymi są Jadwiga 
Łysik i Beata Kowalska. Na ostatniej sesji 28 stycznia Rada przyjęła plany pracy stałych Komisji, wybrane punkty-
publikujemy poniżej. 

Radni miejscy - sesje i komisje

KOMISJA BUDŻETOWA – PRZEW. DANIEL SERWA
◆Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta 
Radomska za rok 2021 r. ◆Informacja o przebiegu wykona-
nia budżetu Miasta Radomska za I półrocze 2022 r. ◆Zaopi-
niowanie projektów uchwał zmieniających uchwałę doty-
czącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomska. 
◆Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zaciągania 
pożyczek i kredytów. ◆Zaopiniowanie projektów uchwał  
w sprawie wysokości opłat za usługi świadczone przez jednost-
ki organizacyjne gminy. ◆Informacja o realizacji wniosków  
o pozyskanie środków finansowych z funduszy Unii Europej-
skiej w 2022 r. ◆Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie 
podatków i opłat lokalnych.
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Pomoc w nowym centrum 

Swoich klientów znają od 
podszewki i wiedzą o nich 
absolutnie wszystko – o ich 
marzeniach, lękach i potrze-
bach. 

Blisko ludzi

Są najbliżej ludzkich pro-
blemów, choć precyzyjniej 
byłoby powiedzieć, że ludz-
kie problemy to ich praca. 
Nagrodą jest satysfakcja  
z pomocy i poczucie dobrze 
wykonanej roboty. Do pracy 
w pomocy społecznej przy-
wieść może jedynie empatia, 
którą da się wyczuć w prawie 
każdym słowie przysłuchu-
jąc się temu, jak pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Radomsku  
o swojej pracy i podopiecz-
nych mówią. Zdaniem ich 
przełożonego mają tylko jed-
ną wadę… nadgorliwość(!).
- W każdym roku nasi pra-
cownicy otrzymują nagrody 
różnej rangi za wyróżniają-
cą postawę - mówi dyrektor 
MOPS-u Andrzej Barszcz. 

Najbliżej ludzkich problemów
Pomoc społeczna to, za ustawą, instytucja [...] mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moż-
liwości. Tyle mówi teoria, tyle mówią przepisy. W praktyce natomiast to dziedzina niezwykle trudna i wymagająca. 
Kosztuje sporo wysiłku, zarówno fizycznego jak i psychicznego, często wymaga kreatywności, ale pomoc społeczną 
trzeba przede wszystkim czuć i być do niej przekonanym, jak bodaj do żadnego innego fachu.

Czas pandemii nie zdołał tu 
pokrzyżować żadnych pla-
nów, ani też wprowadzić ja-
kiejkolwiek stagnacji. 
Wręcz przeciwnie, w cza-
sie najbardziej drakońskich 
obostrzeń radomszczański 
MOPS zaangażowany był  
w walkę z problemami, jakie 
się wówczas pojawiły. We 
współpracy z Sanepidem, 
dzielnicowymi, wydziałem 
bezpieczeństwa UM i Po-
wiatowym Centrum Za-
rządzania Kryzysowego 
prowadzona była dystry-
bucja żywności, posiłków  
i niezbędnych artykułów 
do osób przebywających na 
kwarantannie lub w izola-
cji.   Zmiany konieczne były 
również w sposobie przyj-
mowania klientów w bu-
dynkach MOPS. W każdym  
z nich utworzony został 
punkt przyjęć, gdzie dyżuru-
ją pracownicy terenowi, za-
wsze chętni do pomocy. Prze-
widziano również pokoje do 
spotkań indywidualnych 
służących do omówienia 

szczególnie trudnych spraw. 
O ile pracownicy socjalni 
sami odnaleźli się bezpro-
blemowo w nowej sytuacji,  
o tyle jednocześnie starają się 
zwrócić uwagę na poważny, 
a często pomijany problem 

zdrowia psychicznego, zwią-
zanego z odosobnieniem  
i izolacją w przypadku osób 
korzystających z pomo-
cy. Lęk, napięcie, niepokój  
i utrata poczucia bezpie-
czeństwa to bardzo często 
zgłaszane przez mieszkań-
ców objawy od początku 
pandemii. Warto skorzystać 
w takiej sytuacji ze wsparcia 

psychologa, które oferuje ra-
domszczański MOPS. 
Każdy kto szuka tego rodzaju 
pomocy może ją otrzymać, 
niezależnie czy doświadcza 
kryzysu emocjonalnego, 
samotności, uzależnienia, 
przemocy, cierpi z powodu 
depresji lub chronicznego 
stresu, czy też chce po prostu 
porozmawiać o swoich pro-
blemach.

Realizują projekty

Prócz bieżących zadań udaje 
się również realizować do-
datkowe projekty - obecnie 
w trakcie realizacji są dwa, 
na które udało się pozyskać 
dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Spo-
łecznego w wysokości 85 
proc. całkowitych kosztów. 
Pierwszy z nich „Chcemy 
działać”, to program skiero-
wany do osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem, 
w tym bezrobotnych po-
zostających bez zatrudnie-
nia. Dla 40-osobowej grupy 

uczestników zaplanowano 
wsparcie w formie warsz-
tatów, treningu umiejętno-
ści społecznych i spotkania  
z psychologiem. Chętni będą 
mieć możliwość udziału  
w szkoleniach zawodowych, 
a następnie odbycia stażu. 
Celem jest pełne zatrudnie-
nie. To kompleksowe po-
dejście do problemu chro-
nicznego bezrobocia, które 
pozwala na lepsze jego po-
znanie i oferuje pomoc oso-
bom życiowo nieporadnym 
jakiej nie otrzymają choćby 
w Urzędzie Pracy. 
Kolejnym projektem jest 
„Mały Wielki Człowiek”, 
którego celem jest wspar-
cie istniejących placówek 
wsparcia dziennego i rozsze-
rzenie oferty ich wsparcia. 
Dla 50 osób, dzieci i mło-
dzieży w wieku od 6 do 18 lat 
zaplanowano integrujące gry 
i zabawy, wspólny wyjazd, 
a także warsztaty matema-
tyczne, informatyczne, kul-
turoznawcze i lekcje języka 
obcego. 

Jeśli jest coś, co Cię 
niepokoi, chcesz poroz-
mawiać, potrzebujesz 
wsparcia - zadzwoń, 

napisz! 781-850-293,
 psycholog@mops-radomsko.pl

Placówka stanowić będzie 
centrum mieszkań chronio-
nych i będzie alternatywą 
do umieszczania potrze-
bujących w Domu Pomocy 
Społecznej, jeśli nie wyma-
gają całodobowej opieki.  
A zapotrzebowanie na tego 
typu usługi w Radomsku jest, 
co wynika z przeprowadzo-
nej wśród klientów radomsz-
czańskiego MOPS-u ankiety 
potrzeb, która to była rów-
nież jednym z argumentów 
za przyznaniem tej dotacji 
dla naszego miasta. 

Centrum na Kowalowcu

Centrum oferować będzie 
wszechstronną pomoc do-
rosłym osobom o różnym 
stopniu niepełnosprawno-

ści, na których czekać bę-
dzie 20 miejsc - 14 pobytu 
całodobowego i 6 pobytu 
dziennego. Stanowić będzie 
pomoc nie tylko dla osób 
niepełnosprawnych, ale też 
dla ich opiekunów, oferując 
opiekę wytchnieniową - od-
ciążenie opiekunów od ich 
obowiązków by mogli za-
jąć się innymi codziennymi 
aktywnościami. Długofalo-
wymi korzyściami, oprócz 
zawodowej aktywizacji opie-
kunów, będzie socjalizacja 
uczestników programu po-
przez trening i stymulowanie 
kompetencji społecznych, 
które mają pomóc we włą-
czeniu podopiecznych do 
życia społeczności lokalnych. 
Profesjonalna kadra ma 
czuwać nad usamodzielnie-

niem uczestników programu  
w możliwie dużym stopniu. 
Jak podkreślają pracowni-
cy, nie ma nic ważniejszego 
dla osoby niepełnosprawnej 
od choćby częściowego usa-
modzielnienia się i godnego 
funkcjonowania. Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalne 
stanowić może również źró-
dło oszczędności dla mia-
sta – jego utrzymanie jest 
tańsze niż koszt pobytu  
w DPS, a na dodatek program 
dopłat przewiduje również 
możliwość składania wnio-
sków na dofinansowanie jego 
utrzymania. Budynek zloka-
lizowany będzie przy ul. In-
westycyjnej na Kowalowcu, 
kosztować będzie 5 mln zło-
tych, a zakończenie budowy 
planuje się na czerwiec 2023.

Bazę pomocy społecznej w mieście wkrótce dodatkowo wzbogaci 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowe, na które niedawno udało się 
pozyskać ponad 3 mln zł z Funduszu Solidarnościowego przyznawa-
nego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 
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Miasto Radomsko w lutym 
ubiegłego roku, by wspo-
móc lokalne zbiórki chary-
tatywne zakupiło trzy me-
talowe serca na plastikowe 
nakrętki. Ustawiono je przy 
urzędzie miasta, przy „Wie-
lorybku” oraz Miejskim 
Domu Kultury. 

Nie tylko serduszka

W ciągu tego czasu udało się 
zebrać około 2 ton nakrętek, 
których sprzedaż wsparła 
fundacje i stowarzyszenia 
działające na rzecz lecze-
nia i rehabilitacji Kacpra 
Pluty, który uległ wypad-
kowi czy Juliana Stefaniaka  
i Sebastiana Gasika, choru-
jących na dziecięce poraże-
nie mózgowe. Kolejne in-
stytucje i organizacje poszły 
śladem, zakupując czerwo-
ne serca.
Radomszczanie także chęt-
nie biorą udział w akcjach 
charytatywnych organi-
zowanych przez lokalne 
kluby sportowe czy stowa-
rzyszenia. Tak było w przy-
padku chociażby 11-let-

niej chorej na raka Nadii 
Sierakowskiej, dla której 
zorganizowano w ostatnim 
czasie morsowanie na zbior-
niku na Wymysłówku, turniej  
o Puchar Niezdobywców 
Pucharów, biegi charytatyw-
ne czy sprzedaż domowych 
wypieków podczas miej-
skiego sylwestra. Trwają 
także zbiórki i wydarzenia 
charytatywne m.in. dla cho-
rującej na raka Iwony Mali-
szewskiej, małego Miłoszka 
Małysy, który potrzebuje 
pilnego zabiegu ratującego 
życie i Pauliny Bednarskiej 
wymagającej stałego lecze-
nia. Są biegi, morsowanie, 
turnieje,  trwają licytacje  
i zrzutki. 
Zachęcamy do dalszego po-
magania. Każda złotówka 
ma znaczenie, może urato-
wać czyjeś zdrowie czy ży-
cie.

Radomszczanie grali  
z WOŚP

Doskonałym przykładem, 
na to, że radomszczanie 
mają wielkie serca do po-

Radomszczanie pokazują,  
że mają wielkie serca
W ostatnim czasie radomszczanie udowodnili, że są otwarci na pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Czerwone serca  
na plastikowe nakrętki szybko się napełniają, a organizowane akcje charytatywne cieszą się dużym powodzeniem.

- Chcielibyśmy zachęcić do 
wirtualnej adopcji zwierza-
ków z naszego schroniska. 
Wirtualnym opiekunem 
może zostać osoba prywat-
na, organizacja, firma, okre-
ślona grupa ludzi, na przy-

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radomsku obecnie przebywa ponad 100 zwie-
rząt (w tym kilkanaście kotów). Oprócz tradycyjnej adopcji, schronisko oferuje adopcje 
wirtualne. Zwierzaki, które szukają nowego domu można obejrzeć na stronie internetowej 
schroniska oraz Facebooku.

Przygarnij zwierzaka, także wirtualnie

kład klasa czy cała szkoła 
– zachęca osoba opiekująca 
się radomszczańskim schro-
niskiem, Anna Wieczorek.
Wystarczy napisać na adres: 
schronisko@pgk-radomsko.pl 
w treści wpisać numer  

i imię wybranego zwierzaka 
(zwierzaki do adopcji można 
znaleźć na stronie: schroni-
sko.pgk-radomsko.pl w za-
kładce „Do adopcji”), swoje 
imię, nazwisko lub pseudo-
nim, który będzie wyświe-
tlany przy zdjęciu wirtualnie 
zaadoptowanego zwierzaka 
na stronie www.schronisko.
pgk-radomsko.pl oraz wpła-
cić 30 zł na konto: PEKAO 
I/o Radomsko 36 1240 
3132 1111 0000 2967 1261 
w tytule płatności wpisu-

PEDRO

TOFIK

jąc: Schronisko - wirtualna 
adopcja + imię zwierzaka. 
Więcej informacji o wirtu-
alnej adopcji można znaleźć 
na stronie www.schronisko.
pgk-radomsko.pl/wirtual-
na-adopcja.
A już 14 lutego w Walentyn-
ki z okazji Światowego Dnia 
Kota rusza kolejna akcja 
„Adopcja kotka za złotów-
kę”. 
Do końca lutego będzie 
można przygarnąć kota ze 
schroniska za 1 zł.

magania, jest tegoroczny 
30. Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. 
Od rana 30 stycznia Sztab 
WOŚP znajdujący się  
w Miejskim Domu Kultury 
pracował pełną parą, a na 
ulice miasta z kolorowymi 
puszkami wyszło blisko 140 
wolontariuszy. W programie 
wydarzenia nie zabrakło po-
kazów strażackiego sprzętu, 
biegu „Policz się z cukrzycą” 
a także loterii, warsztatów  
i występów artystycznych 
na scenie MDK. „Światełko 
do nieba” w tym roku było 
wyjątkowe, wszyscy zebrani  
w MDK zapalili wspólnie 
zimne ognie. Przez cały 

dzień kwestujący mogli 
posilić się w kantynie przy-
gotowanej przez harcerzy 
z Hufca ZHP Radomsko. 
Ponadto przez cały dzień 
działała fotobudka, punkt 
pomiaru ciśnienia tętnicze-
go oraz badanie poziomu 
cukru przygotowane przez 
Szpital Powiatowy w Ra-
domsku. Punkt krwiodaw-
stwa w szpitalu pobrał 5850 
ml od 13 krwiodawców. 
Natomiast w Hali Sporto-
wej przy PSP nr 6 odbyły 
się Halowe Mistrzostwa Ra-
domska w Futsalu oraz Tur-
niej piłki halowej dla dzieci.  
Z kolei w sali przy ul. Ko-
ściuszki zorganizowany 

został Otwarty Orkiestro-
wy Turniej Tenisa Stoło-
wego Radomszczańskiego 
Towarzystwa Sportowego 
Sokół (współorganizatorzy 
UMLKS i MOSiR). Ponadto 
na zbiorniku na Wymysłów-
ku odbyło się morsowanie i 
saunowanie morsów z Ra-
domska. 
Ciekawą inicjatywą wykaza-
li się radomszczanie, którzy 
ustawili piękne orkiestrowe 
serce z samochodów na pla-
cu targowym. W internecie 
trwała zbiórka do e-skar-
bonki. Radomszczański 
Sztab WOŚP łącznie zebrał 
177.994,00 zł. To więcej niż 
w ubiegłym roku.

Finał WOŚP w MDK
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Tytuł zdobyła jesienią  
w Dżuddzie w  Arabii Sau-
dyjskiej. Przed nią stoją 
kolejne wyzwania – możli-
wy start na mistrzostwach  
w Meksyku, a przy wytężo-
nej pracy i odrobinie szczę-
ścia udział w Igrzyskach 
Olimpijskich w Paryżu. Oli-
wia Drzazga od lat repre-
zentuje UMLKS Radomsko  
w dwuboju – rwaniu i pod-
rzucie.  Mimo młodego wieku  
w swojej karierze zdobyła 
już wiele medali i wyróż-
nień, ma na sportowym 
koncie aż 93 rekordy Polski. 

Przez wiele miesięcy w MDK 
nie można było organizo-
wać wydarzeń kulturalnych. 
Nie oznaczało to jednak, że 
działalność została zupełnie 
zawieszona. W sieci pojawił 
się program „Kultura ma 
głos” realizowany przez pra-
cowników placówki. Od po-
czątku prowadzą go  Krzysz-
tof Zygma dyrektor MDK 
oraz Jolanta Dąbrowska 
kierownik Działu Edukacji 
Artystycznej i Organizacji 
Imprez. Obostrzenia stop-
niowo luzowano, ale pro-
gram „Kultura ma głos” na 
stałe wpisał się w kalendarz 
wydarzeń MDK. 
Na początku program emi-
towany był codziennie. Póź-

Utalentowana Oliwia

Kultura ma głos w MDK.
Już ponad 100 audycji

Jej największymi sukcesami 
było Wicemistrzostwo Świa-
ta z wynikiem 58 i 85 kg oraz 
Mistrzostwo Europy. 
Oba tytuły Oliwia zdobyła  
w kategorii do 45 kilogra-
mów. Pasją do podnoszenia 
ciężarów osiem lat temu 
zaraził ją jej brat, z którym 
wspólnie przychodziła na 
treningi UMLKS Radom-
sko. – Nasza przygoda ze 
sportem rozpoczęła się od 
wielobojów atletycznych w 
kategorii do 12 roku życia. Z 
biegiem czasu zauważyłem 
u niej spory potencjał. Bez 

niej raz w tygodniu. Teraz 
stała data premiery odcinka 
to każdy czwartek, godz. 
18.00. Programu można po-
słuchać na kanale YouTube 
MDK. Głównym punktem 
jest kącik muzyczny w któ-
rym prezentowane są utwory 
radomszczan bądź artystów 
związanych z Radomskiem. 
Zawsze też podawany jest 
aktualny repertuar kina. Jest 
czas na rozmowy z anima-
torami, artystami, ludźmi 
kultury. 
Przez dwa lata emisji uda-
ło się też przygotować pro-
gramy specjalne. W okresie 
największego lockdownu 
zrealizowano m.in. Sylwe-
ster on line, do sieci przenie-

Utalentowana radomszczanka Oliwia Drzazga ma dopiero 17 lat i już zdą-
żyła zostać wicemistrzynią świata w podnoszeniu ciężarów w dwuboju U17 
w kat 45 kg. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych udanych startów!

Program „Kultura ma głos” emitowany przez Miejski Dom Kultury  
w Radomsku zdobył grono wiernych słuchaczy. Audycja pojawiła się  
w eterze wraz z wprowadzeniem obostrzeń związanych z epidemią koro-
nawirusa. 

wątpienia posiada wrodzoną 
siłę i dynamikę. Oliwia li-
cencję zawodniczą otrzyma-
ła mając 13 lat – mówi trener 
Sławomir Bera.  
Zawodniczka z całą pewno-
ścią zasługuje na wsparcie. 
Otrzymała najwyższe sty-
pendium prezydenta miasta.
Trener Oliwii zdradził też 
plany na najbliższą przy-
szłość. 
Czekają na nią spore wy-
zwania – będzie to przede 
wszystkim zmiana katego-
rii z 45 na 49 kilogramów. 
Starty w cięższej kategorii 

sione zostały również zajęcia 
realizowane podczas ferii  
zimowych. Było też kil-
ka wirtualnych koncertów, 
wystaw i spacerów. Specjal-
ny 100. odcinek programu 
zrealizowano na żywo, na 
scenie. Z twórcami progra-
mu widzowie mogli spotkać 
się na żywo podczas finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w MDK. 
Pomysłów na rozwój progra-
mu jest dużo. „Kultura ma 
głos” nie zamilknie. Będzie 
ważnym punktem działalno-
ści MDK podczas planowa-
nego remontu placówki. A 
wszystkie archiwalne odcin-
ki można znaleźć na www.
mdkradomsko.pl. 

otworzą jej furtkę do wal-
ki o kwalifikację na Igrzy-
ska Olimpijskie w Paryżu  
w 2024 roku, natomiast 
najbliższa ważna impreza  
w której może wystartować 
Oliwia to Mistrzostwa Świa-
ta w Meksyku w kategorii  
do lat 17. 

– W kategorii do 45 kilogra-
mów Oliwia reprezentuje 
naprawdę wysoki europejski 
poziom. W nowej kategorii 
będzie musiała dołożyć do 
swoich rekordów około 25 
kilogramów, ale wierzę jest 
to do osiągnięcia – dodaje 
Sławomir Bera. 

MDK

Gen. Stanisław Sojczyński 
„Warszyc” jest twórcą jed-
nej z największych orga-
nizacji podziemia antyko-
munistycznego. Muzeum 
Regionalne im. Stanisława 
Sankowskiego wspólnie  
z Oddziałem Instytutu  
Pamięci Narodowej w Ło-
dzi, Zespołem Szkół Ekono-
micznych w Radomsku oraz 
lokalnymi stowarzyszeniami 

W 2022 roku  przypada 75. 
rocznica zamordowania 
I komendanta Konspira-
cyjnego Wojska Polskiego 
gen. Stanisława Sojczyń-
skiego - Honorowego 
Obywatela Miasta Radom-
ska. W związku z rocznicą  
radomszczańskie muzeum  
chce godnie upamiętnić 
postać „Warszyca” i jego 
żołnierzy.

Pamięci "Warszyca" i jego żołnierzy
zaplanowało m.in. konkurs 
wiedzy o KWP, otwarte od-
czyty, plenerowe wystawy, 
projekty edukacyjne oraz 
publikacje tematyczne.
Szczegóły dotyczące wszyst-
kich wydarzeń będą na bie-
żąco zamieszczane na stro-
nie internetowej muzeum.
radomsko.pl oraz na ofi-
cjalnym profilu muzeum na 
Facebooku. 
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AQUARA to miejsce przy-
jazne wszystkim miesz-
kańcom, zarówno tym 
młodszym jak i starszym.
By zachęcić seniorów do 
aktywnego spędzania czasu 
przygotowano dla nich spe-
cjalną ofertę. Od września  
w każdy poniedziałek od 
9:30 do 11:30 seniorzy mogą 
korzystać z basenu za pół 
ceny. Takie rozwiązanie cie-
szy się bardzo dużą popular-
nością, ze zniżek regularnie 
korzysta około 60 osób. Jak 
zauważa dyrektor MO-
SiR Marek Wyciszkiewicz, 
najwięcej osób korzysta  
z AQUARY w godzinach 
popołudniowych. Najwięk-
szą popularnością cieszą się 
weekendy, a w szczególności 
niedziele, wówczas obiekt 
odwiedzają całe rodziny.  
– Często słyszymy pozytyw-
ne opinie dotyczące naszej 
oferty. W niecce rekreacyj-
nej można odpocząć i zre-
laksować się w komforto-
wych warunkach korzystając 
z wodnych atrakcji - mówi 
Marek Wyciszkiewicz. 
- A rasowi pływacy mogą 
swobodnie trenować na ba-
senie sportowym. Bardzo 
dużym obłożeniem cieszą się 
wanny z hydromasażem, a 
także sauny. Ciągle staramy 
się polepszać jakość naszych 
usług i jesteśmy otwarci na 
różne wartościowe sugestie.  

Ostatnio na prośbę klien-
tów położyliśmy specjalną 
matę w saunie, dzięki której 
korzystanie z niej jest bar-
dziej komfortowe - dodaje.  
W planach jest także zakup 
wytwornicy do produkcji 
lodu płatkowego do schła-
dzania ciała, montaż żagli 
chroniących przed słońcem 
na zewnątrz AQUARY. Na-
tomiast w połowie marca 
rozpocznie się montaż wy-
płycenia niecki basenu pły-
wackiego.
Jako najważniejsze plany 
na przyszłość dyrektor wy-
mienia przede wszystkim 
promocję bazy noclegowej 
AQUARY. W obiekcie znaj-
duje się pięć pokoi 4-osobo-
wych i pięć pokoi 2-osobo-
wych. Wszystkie z nich są 
bardzo dobrze wyposażone  
i spełniają potrzeby nie tylko 
sportowców. 
MOSiR poinformował już 
poszczególne związki spor-
towe o dostępnej bazie noc-
legowej. 
- Myślimy nie tylko o spor-
tach wodnych. Już niedługo 
w bezpośrednim sąsiedz-
twie powstanie nowocze-
sny kompleks sportowy 
przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 6, więc  
z naszych pokoi będą mogli 
korzystać też piłkarze lub 
lekkoatleci – uważa dyrektor 
Wyciszkiewicz.

Z kompleksu basenów AQUARA mieszkańcy miasta korzystają już blisko pół roku. Nowy obiekt cieszy się dużą  
popularnością – od otwarcia w sierpniu do końca 2021 roku sprzedano ponad 25 tysięcy biletów.

Udany start 
i perspektywy  
na przyszłość
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