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Abstract: Radomsko is a small city located in the south-eastern part of the £odŸ Voivodeship. For ages, its spatial
development has been determined by natural conditions. The relation with the river, which provides the foundation for
the development of the Radomsko industry, has been a significant factor. The geographical location of the city was
and still is an important factor to the stimulation of its development, as it is located within the range of one of the larger
communication junctions in the country. Radomka – a small river, vertically cutting through the city, previously had
played a significant role, primarily due to its relation with the developing furniture industry, since it was used to raft
timber. The most important industrial plants were situated at its banks, in the 20th century they occupied a large part of
the valleys, thus depriving the river of its natural system and transforming it into a channel in the city’s central part. This
channel was isolated from the areas significant to the city’s ecological structure.
The analyses of biological, climatic and hydrological functioning of the city show the significant role of the river in the
natural environment of Radomsko. Its valley, despite largely transformed and developed, connects two extensive
areas which are important to the city’s biological activity and are located on the north and south outskirts. The
discussed areas should penetrate and supply the city structure. The developed central area of Radomsko is a huge
ecological barrier, created by the dense and tall buildings and extensive communication. The conditions created by the
city’s development limit the natural functions to a minimum within this important area, and there are no forecasts for
improvement.
The renaturalisation of the river or partial recreation of the natural valley should be the main subject of successive
study issues and city development plans. The protection of the natural values of the Radomka river, in connection with
cultural values, is a chance for the city and its landscape. The river is among the city’s historical and traditional
elements, while the pro-ecology approach to the issues of the city’s development is a chance to preserve the
topographical elements of the former valley and the old historical city.
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Wstêp

Radomsko – miasto powiatowe w województwie ³ódzkim – po³o¿one jest w zachodniej czêœci Wzgórz
Radomszczañskich nad rzek¹ Radomk¹. Wed³ug danych z 2007 r. posiada³o 50 118 mieszkañców1.
Uznane za du¿y oœrodek z ponad 125-letni¹ tradycj¹ swoj¹ histori¹ siêga XI w., kiedy to na skrzy¿owaniu
dróg handlowych z Krakowa, Wielkopolski i Œl¹ska na Ruœ istnia³ gród i podgrodzie. Wzmiankowane
w 1243 r., nale¿a³o do ksiêstwa sieradzkiego. W 1266 r. uzyska³o prawa miejskie, a w 1339 r. zosta³o
przy³¹czone do Korony. Od XV w. by³o wa¿nym oœrodkiem handlowo-rzemieœlniczym (tkactwo,
szewstwo), wielokrotnie niszczonym i odbudowywanym, w XIX w. zas³ynê³o jako miasto przemys³u
meblarskiego (Wolski 2004). Obecnie najstarszym i zarazem najbardziej znanym zak³adem meblowym
jest FAMEG, który w swym najlepszym okresie sprzedawa³ meble na wszystkich kontynentach,
rozs³awiaj¹c miasto na œwiatowych targach meblowych.
Wspó³czesne Radomsko kojarzone jest nie tylko z meblami, ale uwa¿ane jest za du¿y oœrodek

przemys³u metalowego, maszynowego i szklarskiego. Nadal wykorzystuje odwieczne, sprzyjaj¹ce
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Fot. 1. Radomsko. Dolina Radomki na odcinku ul. Komuny Paryskiej
Źród³o: Milecka (2008).
Phot. 1. Radomsko. The valley of The Radomka in a section of Komuny Paryskiej Street
Source: Milecka (2008).

1 Dane G³ównego Urzêdu Statystycznego o powierzchni i ludnoœci w przekroju terytorialnym na 2006 r. – Ÿród³o:
http://pl.wikipedia.org/ wiki/Wikipedia.



rozwojowi po³o¿enie na wa¿nym szlaku komunikacyjnym, gdzie dawne drogi handlowe wspó³czeœnie
zast¹pione zosta³y przez wci¹¿ rozbudowywany system komunikacji ko³owej i kolejowej (modernizowana
dawna Kolej Warszawsko-Wiedeñska), tworz¹c wzd³u¿ drogi 1E75 (w przysz³oœci autostrada A1) du¿y
obszar £ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (£SEE), która zosta³a zainicjowana w latach 1998–2002
i nadal intensywnie siê rozwija. Zmieni³o to strukturê przestrzenn¹ miasta, które pierwotnie utworzone na
prawym brzegu – dawno przekroczy³o rzekê, by obj¹æ zagospodarowaniem po³o¿one na zachód znaczne
tereny, do tej pory u¿ytkowane rolniczo. Zjawisko to skutkuje zmian¹ orientacji miasta, które do XIX w.
rozwija³o siê w zasadzie wzd³u¿ rzeki (po obu jej stronach), co „zaowocowa³o” nieco wyd³u¿on¹
po³udnikowo struktur¹. Obecnie nastêpuje wyraŸny rozwój w kierunku przysz³ej autostrady biegn¹cej
wzd³u¿ zachodniej granicy miasta.

Relacje przestrzenne miasto–rzeka

Relacja miasta do rzeki jest jednym z najwa¿niejszych kryteriów w ocenie sztuki budowania miast oraz
umiejêtnoœci organizowania ich funkcji. Wed³ug Kosiñskiego (1996) nale¿y rozró¿niæ dwa aspekty
powi¹zañ oœrodków zurbanizowanych z rzekami. Pierwszy z nich to umiejêtnoœæ najlepszej lokalizacji
miast, co ma zwi¹zek z odleg³¹ histori¹ takich za³o¿eñ i dotyczy przede wszystkim obronnoœci i walorów
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Fot. 2. Radomsko. Klasztor Franciszkanów widziany od strony rzeki
Źród³o: Milecka (2008).
Phot. 2. Radomsko. The cloister of Franciscan – view from the river side
Source: Milecka (2008).



komunikacyjnych istotnych g³ównie dla handlu (przekraczanie rzeki, sp³awianie). Aspekt drugi autor ten
wi¹¿e ze wspó³czesnoœci¹, w szczególnoœci z u¿ytkowaniem pochodnym od przemys³u, a tak¿e,
zw³aszcza obecnie, z funkcj¹ wypoczynku i turystyki.
Wspó³czesna relacja Radomska i przep³ywaj¹cej po³udnikowo przez miasto Radomki niew¹tpliwie

odzwierciedla oba zjawiska. Dolina rzeki od zachodu otacza Starówkê Radomska i o tyle smutny jest to
zwi¹zek, ¿e Radomka, dawniej daj¹ca miastu ¿ycie, dziœ w tym rejonie sprowadzona zosta³a do roli kana³u
podporz¹dkowanego tkance urbanistycznej. Na opisywanym odcinku rzeka ma charakter kana³u
burzowego (a w rezultacie – kana³u œciekowego), gdzie woda ma nieprzyjemn¹ woñ, a jej barwa jest
ciemnoszara (fot. 1).
Jednoczeœnie trzeba podkreœliæ, ¿e st¹d w³aœnie, a wiêc z niezabudowanej jeszcze, choæ

konsekwentnie uregulowanej doliny rzeki, roztaczaj¹ siê piêkne panoramy na sylwetê historycznego
Radomska z wie¿ami koœcio³a œw. Lamperta, ratusza i klasztoru Franciszkanów, wokó³ których skupi³a siê
staromiejska zabudowa (fot. 2).
Miasto lokowane w œredniowieczu na prawym brzegu Radomki pocz¹tkowo rozwija³o siê

najintensywniej wzd³u¿ dróg prowadz¹cych do Piotrkowa Trybunalskiego, Przedborza, Czêstochowy, ale
ca³y czas w kontekœcie rzeki, po³udnikowo przecinaj¹cej miasto, a wiêc stanowi¹cej swoist¹ barierê dla
jego rozwoju w kierunku zachodnim. Skutkiem takiego rozwoju jest powstanie przedmieœæ przy traktach
wylotowych, które nale¿¹c do organizmu miejskiego w sensie geograficznym i gospodarczym, stanowi³y
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Fot. 3. Radomsko. Przyk³ademszczelnej zabudowy jest wzniesienie „wisz¹cego” budynku ponad rzek¹ przy ul. Reymonta
Źród³o: Milecka (2008).
Phot. 3. Radomsko. An example of tight building gradinds is a “hanging” building above the river next to Reymonta Street
Source: Milecka (2008).



odrêbne jednostki, nie podporz¹dkowane
wspólnym planom urbanistycznym. Dzielnice te
nie wytworzy³y charakterystycznych typów
przestrzennych i uleg³y póŸniejszym
przekszta³ceniom, szczególnie w czasie
XIX-wiecznych regulacji miasta, kiedy to powsta³a
niezwykle charakterystyczna dla Radomska ul.
Narutowicza (Florek et al. 1987), o przebiegu bez
ma³a równoleg³ym do Radomki. Lokowany
w XIX w. wzd³u¿ rzeki przemys³ wymóg³ takie
rozwi¹zanie, a sama Radomka p³ynê³a ju¿ w tym
czasie w swoistym korytarzu wydzielonym od
wschodu przez ul. Narutowicza, a od zachodu
przez Kolej Warszawsko-Wiedeñsk¹ – i jej
obrze¿a by³y w œródmieœciu coraz intensywniej
i szczelniej zabudowywane (fot. 3).
Dynamiczny rozwój miasta w kierunku

zachodnim to czasy najnowsze. Rozwój ten
zwi¹zany jest najsilniej ze wspomnianymi
ju¿ uwarunkowaniami komunikacyjnymi,
a w szczególnoœci z przebiegiem drogi 1E75
w zachodniej czêœci miasta, relacji:
Gdañsk–£ódŸ–Radomsko–Czêstochowa–GOP–
Cieszyn–granica z Czechami (docelowo
autostrada A1), wzd³u¿ której wyznaczane s¹
i zagospodarowywane coraz to wiêksze tereny
aktywizacji przemys³owej. Niew¹tpliwie w drugiej
po³owie XX w. historyczne funkcje rzeki zwi¹zane
z transportem (np. sp³awianie drewna) przej¹³
nadal rozbudowuj¹cy siê system komunikacji ko³owej. Rzeka ci¹gle jednak zaopatruje lokalny przemys³
w wodê, choæ widoczne s¹, szczególnie w ostatnim czasie, du¿e zmiany struktury produkcyjnej miasta.
Radomszczañski przemys³ nie jest ju¿ tak wodoch³onny, a jednoczeœnie coraz wiêcej uwagi zwraca siê na
jakoœæ spuszczanych zanieczyszczeñ, bo to one w powi¹zaniu z silnym uregulowaniem rzeki
uniemo¿liwiaj¹cym jej naturalne procesy biologiczne samooczyszczania spowodowa³y swoist¹ œmieræ
rzeki (fot. 4).

Znaczenie doliny rzeki dla ekosystemu miasta

Dolina Radomki stanowi ekologiczn¹ oœmiasta – fakt ten podkreœlany jest w rozlicznych opracowaniach
ekofizjograficznych wykonywanych na potrzeby pojedynczych planów miejscowych Radomska. Analizy
funkcjonowania biologicznego, klimatycznego i hydrologicznego miasta (Wolski et al. 1996) ukazuj¹, jak
donios³¹ rolê pe³ni rzeka w œrodowisku przyrodniczym Radomska, a dalsze badania, m.in. przyrodniczych
powi¹zañ zewnêtrznych, daj¹ pogl¹d na rangê dzia³añ maj¹cych na celu rzeczywiste w³¹czenie miasta do
regionalnego sytemu przyrodniczego. Dolina rzeki, choæ w du¿ej mierze przekszta³cona i zabudowana,
³¹czy dwa rozleg³e tereny o istotnej dla miasta aktywnoœci biologicznej, zlokalizowane na jego pó³nocnych
i po³udniowych krañcach. Na pó³nocy tereny te maj¹ mniejsz¹ wartoœæ jako mocno zantropogenizowane
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Fot. 4. Radomsko. „Wisz¹ce” ogrodzenie zak³adów
przemys³owych dodatkowo uszczelnione krat¹, ul.
Koœciuszki

Źród³o: Milecka 2008.
Phot. 4. Radomsko. “Hanging” industry enclosing an
additional tightening grating, Koœciuszki Street

Source: Milecka 2008.



i poprzecinane licznymi ci¹gami komunikacyjnymi kompleksy lasów, jednak od po³udnia do granic miasta
przylega szeroka dolina rzeki Warty w otoczeniu bogatych lasów (fot. 5), uznana za korytarz ekologiczny
o znaczeniu krajowym (Milecka 2007).
Jest to fragment Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH), w którym obowi¹zuje

ochrona biologicznej ró¿norodnoœci, zachowywanie powi¹zañ funkcjonalnych z terenami przyleg³ymi oraz
realizacja ró¿nych form ochrony przyrody zgodnie z obowi¹zuj¹cym w tym zakresie prawem. Zgodnie
z Koncepcj¹ Krajowej Sieci Ekologicznej (ECONET-POLSKA) po³udniowe fragmenty miasta wchodz¹
w sk³ad wojewódzkiego systemu obszarów chronionych. System ten obejmuje sieæ obszarów i obiektów
chronionych (Obszar Chronionego Krajobrazu Piliczañsko-Radomszczañski, parki historyczne i aleje,
komponowane i swobodne skupiska starodrzewu) powi¹zanych elementami œrodowiska (doliny
mniejszych rzek, mokrad³a, Ÿródliska) i towarzysz¹cymi im naturalnymi formami roœlinnoœci (³¹ki,
zadrzewienia, lasy)2. Dokumenty planistyczne Radomska podkreœlaj¹, ¿e polityka przestrzenna miasta
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Fot. 5. Radomsko. Dolina rzeki na po³udniowych krañcach miasta
Źród³o: Milecka (2008).
Phot. 5. Radomsko. The valley of the river on the southern side of the city
Source: Milecka (2008).

2 Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA zosta³a opracowana w 1995 i 1996 r. przez zespó³ autorów pod
kierownictwem dr Anny Liro jako projekt badawczy National Nature Plan (NNP) w ramach Programu Europejskiego Miêdzynarodowej
Unii Ochrony Przyrody (IUCN). System ten obejmuje równie¿ obszary prawnie chronione (parki narodowe i krajobrazowe oraz
rezerwaty), ostoje przyrody CORINE lub wa¿ne ostoje ptaków, które najczêœciej s¹ „wbudowane” w najcenniejsze fragmenty obszarów
wêz³owych jako tzw. biocentra (regionalne i lokalne) – Ÿród³o: http://www.biodiversity-chm.org.pl/9/baza4.htm



wynika z uwarunkowañ i dyspozycji œrodowiska oraz powi¹zañ przyrodniczo-funkcjonalnych miasta
z terenami otaczaj¹cymi i dotyczy to zarówno istniej¹cych uwarunkowañ, jak i przes¹dzonych
planistycznie ustaleñ w zakresie kszta³towania ekologicznego systemu obszarów chronionych, w tym
g³ównych jego ogniw, takich jak: obszary wêz³owe, korytarze i ci¹gi ekologiczne (Milecka 2007). Nie
mo¿na jednak powiedzieæ, by polityka taka rzeczywiœcie stosowana by³a w odniesieniu do doliny rzeki,
która stopniowo uwalniana od zabudowy, renaturalizowana powinna ³¹czyæ wspomniane tereny zasilania
zewnêtrznego, staj¹c siê lokalnym korytarzem ekologicznym (fot. 6).
W jej obrêbie le¿¹ bowiem najbardziej wartoœciowe pod wzglêdem przyrodniczym tereny otwarte

spoœród wszystkich terenów otwartych po³o¿onych w œródmieœciu Radomska (fot. 7).
O ich wartoœci decyduj¹ dobrze zachowane osady organiczne, które s¹ miejscem retencjonowania wód

opadowych. S¹ one siedliskiem dla rozwoju cennych pod wzglêdem przyrodniczym i estetycznym
fitocenoz. Maj¹ tak¿e istotne znaczenie dla prawid³owego kszta³towania warunków klimatycznych
w centralnej czêœci miasta. ¯yzne siedlisko i dobrze rozwiniête p³aty roœlinnoœci mog¹ byæ podstaw¹ do
utworzenia wzd³u¿ doliny rzeki systemu zieleni, który poprawi³by warunki biologiczne, hydrologiczne
i klimatyczne terenów po³o¿onych w centralnej czêœci miasta (Wolski et al. 1996).
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Fot. 6. Radomsko. Dolina rzeki w rejonie ul. BrzeŸnickiej
Źród³o: Milecka 2008.
Phot. 6. Radomsko. The valley of the river in BrzeŸnicka Street region
Source: Milecka 2008.



Znaczenie doliny rzeki dla kompozycji urbanistycznej

Pomijaj¹c najwa¿niejsze dla dalszego prawid³owego i bezpiecznego rozwoju miasta kwestie natury
ekologicznej, nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na ca³y czas niedoceniane lub niedostrzegane problemy kszta³towania
krajobrazu kulturowego Radomska. Wykorzystanie naturalnych walorów krajobrazowych rzeki w po³¹czeniu
z wartoœciami kulturowymi stanowi bowiem ogromn¹ szansê dla miasta. Kompleksowo opracowany plan
zagospodarowania przestrzennego Radomska powinien podejmowaæ ten temat mo¿liwie najszerzej, ujmuj¹c
renaturalizacjê doliny rzeki oraz zak³adaj¹c bezpieczny rozwój rozs¹dnie zaplanowanych terenów
rekreacyjnych zwi¹zanych z istnieniem niezabudowanych systemów zieleni wzd³u¿ ca³ej doliny
i wydobyciem powi¹zañ widokowych, by nie utraciæ najpiêkniejszych panorammiasta i jego okolic. Promocja
elementów to¿samoœci miasta, budowanie jego genius loci ma oczywisty zwi¹zek z dolin¹ Radomki i nale¿y
to dostrzec i odpowiednio wykorzystaæ. Historyczny uk³ad urbanistyczny, publiczna i prywatna zieleñ terenów
miejskich, jak równie¿ kompleksy fabryczno-mieszkaniowe i us³ug wielkomiejskich s¹ uwarunkowane
obecnoœci¹ rzeki, choæ niejako, szczególnie w XIX/XX w. od niej izolowane (fot. 8).
Niew¹tpliwie ten, kto nie wie, ¿e przez miasto przep³ywa rzeka, mo¿e jej zwyczajnie nie zauwa¿yæ,

a przecie¿ to rzeki podkreœlaj¹ piêkno starych miast. Czym by³yby najpiêkniejsze miasta bez
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Fot. 7. Radomsko. Dolina rzeki w parku zabytkowym, w tle widoczny spiêtrzony staw parkowy
Źród³o: Milecka (2008).
Phot. 7. Radomsko. The valley of the river in amonumental park, against the background of a dam up of the park pond
Source: Milecka (2008).



przep³ywaj¹cych przez nie rzek, uwydatniaj¹cych walory ich sylwet i nadaj¹cych im blask3. Wydaje siê, ¿e
Radomsko odwróci³o siê od Radomki bezpowrotnie, trac¹c tym samymmo¿liwoœæ ratowania swego wizerunku
jako oœrodka historycznego. Aby zmieniæ ten stan rzeczy, miasto powinno daæ szansê rzece...
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Fot. 8. Radomsko. Dolina rzeki w œródmieœciu, rejon ul. Reymonta
Źród³o: Milecka 2008.
Phot. 8. Radomsko. The valley of the river in the city centre, Reymonta Street region
Source: Milecka 2008.

3 Wiêcej na ten temat Kutzner (2007).



Podsumowanie

Nale¿y przyj¹æ, ¿e w przysz³oœci w rzece Radomce bêd¹ p³ynê³y czyste wody, a dolina rzeki bêdzie jedn¹
z atrakcji miejskich. W wielu miastach europejskich rzeki wczeœniej zamienione w kana³y s¹ obecnie
renaturyzowane, a otoczone ca³ymi systemami bulwarów i terenów rekreacyjnych urz¹dzonych w zieleni
dolin ciesz¹ mieszkañców, daj¹c im wypoczynek i zdrowie. Nie nale¿y wykluczaæ takiej mo¿liwoœci
równie¿ i w tym przypadku. Dolina Radomki mo¿e pe³niæ funkcjê korytarza ³¹cz¹cego obszary o du¿ej
aktywnoœci biologicznej, po³o¿one poza miastem, z obszarami zieleni po³o¿onymi w strefie
skoncentrowanej zabudowy. D¹¿enie do uzyskania tej ³¹cznoœci jest niezwykle istotne, bowiem
w centralnej czêœci miasta wystêpuj¹ niewielkie enklawy zieleni odizolowane od terenów podmiejskich.
£¹czenie terenów zieleni miejskiej z zieleni¹ podmiejsk¹ sprzyja rozwojowi i migracji wielu gatunków
zwierz¹t i roœlin. Jest to jedna z podstawowych zasad tworzenia racjonalnych uk³adów terenów otwartych
na obszarach miejskich. Dolina rzeki Radomki powinna pe³niæ funkcjê jednego z najwa¿niejszych ogniw
uk³adu terenów zieleni miasta Radomska kszta³towanych na kierunku pó³noc–po³udnie (Wolski et al. 1996).
I jest to g³ówne zadanie dla nowych edycji planów zagospodarowania miasta.
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