
Miejsce Nazwa projektu Wartość 

projektu 

Treść projektu 

1 Zieleń na fontannach 50 000 Jeszcze niedawno za oznakę technologicznego postępu uważano przestrzenie 

miejskie pełne betonu i szkła. Obecnie jednak miasta idące z duchem czasu to 

te, w których przybywa przede wszystkim zielonych terenów. Mieszkańcy miast 

mają przesyt wszechobecnej "betonozy" i potrzebują wprowadzenia coraz 

większej ilości zieleni, radomianie także pragną takiej zmiany - projekt "Zieleń na 

fontannach" jest odpowiedzią na tą potrzebę. Projekt ma na celu wprowadzenie 

zieleni w jednym z najpopularniejszych miejsc w Radomiu. Zakłada on 

utworzenie ogrodu wertykalnego wzdłuż białego muru przy fontannach miejskich 

jak również ustawienie ławek z donicami i pergolami i nasadzonymi roślinami 

pnącymi. Wprowadzenie tych elementów niewątpliwie da wytchnienie od słońca 

w upalne dni a także wprowadzi zieleń do jednego z bardziej betonowych miejsc 

w centrum naszego miasta. Projekt jest bardzo uniwersalny i korzystać może 

z niego każdy mieszkaniec Radomia jak i turysta. Z całą pewnością wpłynie na 

poprawę wizerunku miasta jak i samego miejsca, którego obecny wygląd 

wzbudza wiele kontrowersji wśród mieszkańców miasta. 

2 Radomskie łąki kwietne 50 000 Projekt zakłada stworzenie łąk kwietnych na terenie naszego miasta, które 

byłyby lepszą alternatywą dla zielonych trawników. Łąki kwietne są nie tylko 

ozdobą terenów miejskich, ale mają również wiele korzyści dla środowiska. Są 

idealnym schronieniem dla owadów, które biorą udział w zapylaniu roślin, bez 

którego człowiek nie mógłby funkcjonować. Dodatkowo łąki kwietnie są w stanie 

pochwycić i przetrzymać wodę opadową w taki sposób, że nie trzeba ich 

podlewać przez cały okres susz. Potrafią się same regenerować, dlatego 

wystarczy je tylko raz zasiać i co roku jesienią skosić, a one same wiosną 

odrosną. Ponadto, mają właściwości oczyszczające i są w stanie wyłapać 

z powietrza szkodliwe pyły, które powodują smog. Koszt założenia 5000 m2 łąk 

kwietnych to ok. 50 000 zł 



3 Doświetlenie przejścia dla 

pieszych na ul. Wierzbickiej na 

Południu 

50 000 Projekt obejmuje oświetlenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. 

Czarnoleskiej z Wierzbicką. Na tym przejściu nie ma sygnalizacji świetlnej, obok 

znajduje się przystanek autobusowy, więc takie oświetlenie wpłynie na 

bezpieczeństwo mieszkańców. Koszt ok. 40 tys. zł. 

4 Karma i gryzaki dla psów ze 

schroniska 

50 000 Projekt zakłada dofinansowanie radomskiego schroniska kwotą 50 tys. zł z 

przeznaczeniem na karmę i gryzaki dla psów. 

5 Wiata na przystanku 

autobusowym 

Czarnoleska/Wierzbicka 

50 000 Przystanek Czarnoleska/Wierzbicka jest często wykorzystywany przez 

pasażerów, którzy udają się w podróż w kierunku pętli Os. Południe W związku z 

tym proponuję zainstalowanie na tym przystanku wiaty przystankowej. Powinna 

ona być pełnej głębokości tak by realnie chroniła przed wiatrem, opadami czy 

słońcem. Wartość projektu do 50 tys. zł 

6 Toalety miejskie 50 000 Projekt zakłada wydłużenie czasu funkcjonowania toalet miejskich w Radomiu 

do godz. 21:00 od niedzieli Do czwartku oraz do godz. 24:00 w piątki i soboty. 

Projekt do 50 tys. zł. 

7 Drzewa w parku Południe 50 000 Projekt zakłada nasadzenia krzewów i drzew w parku Południe do kwoty 40 tys. 

zł. 

8 Piękniejsze śródmieście – 

symbole naszego miasta 

w formie małej architektury etap 

II 

50 000 W ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 został zrealizowany projekt 

“Piękniejsze śródmieście – symbole naszego miasta w formie małej 

architektury”. Już podczas jego realizacji jak i po zakończeniu odbił się on 

szerokim echem także poza granicami miasta. Powstałe obiekty przyciągają 

uwagę, edukują, nadają tożsamości, upiększają przestrzeń publiczną i są pewną 

atrakcją turystyczną. Pragniemy, aby w mieście pojawiła się druga część 

naszym zdaniem brakujących obiektów. Lista została stworzona przez 

współautorów projektu na bazie rozmów z mieszkańcami. Proponujemy więc: 1. 

Kuchenka gazowa typ 341 z garczkiem na palniku - Fabryka Wyrobów 

Metalowych "Polmetal" 2. Płytki podłogowe ułożone we wzór - "Marywil" Fabryka 

Wyrobów Szamotowych i Kamionkowych 3. Radomianka na spodeczku razem 

filiżanką z Ćmielowa i łyżeczką z Gerlach – Cukiernie 4. Pistolet maszynowy 



PM-63 RAK – Fabryka Broni Tak jak poprzednio obiekty muszą być wykonane w 

skali 1:1 i umieszczone bezpośrednio w przestrzeni publicznej (nie na podestach 

czy cokołach) w tym w pasie drogowym np. na ławce, oparte o budynek etc. 

Propozycje lokalizacje: 1. Kuchenka - ustawiona w pasie drogowym, na 

chodniku przy bloku na ul. Curie-Skłodowskiej (pomiędzy numerem 9 a 15, 

między donicami) 2. Płytki z Marywilu - wbudowane w chodnik na ul. 

Sienkiewicza, przy Sądzie Okręgowym 3. Radomianka - wbudowana w murek 

przy budynku Moniuszki 13 4. Pistolet maszynowy - murek przy przejściu dla 

pieszych na rogu ul. 1905 Roku / Kościuszki (może będzie konieczność 

wybudowania małego postumentu w pasie drogowym). Szacowana wartość 

projektu: do 50 tys. zł. UWAGA. W przypadku, gdyby na etapie weryfikacji 

okazało się, że projekt jest wyceniany na większą kwotę prośba o kontakt z 

wnioskodawcami a celu okrojenia jego zakresu w celu zmieszczenia się w 

kwocie 50 tys. zł. 

9 Ratownik w każdym 

samochodzie 

50 000 Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń cyklu pierwszej pomocy, poprawnych 

postaw podczas jazdy dla radomskich kierujących i pasażerów a w 

szczególności dzieci. Z badań wynika, że większość nieletnich pasażerów 

samochodów przewożona jest w sposób nieprawidłowy i zagrażający ich życiu i 

zdrowiu. Ponadto od czasu zniesienia obowiązku posiadania apteczki pierwszej 

pomocy w pojeździe, asortyment apteczek jest przeterminowany, a w większości 

przypadków ich nie ma.  

W ramach akcji uczestnicy szkoleń zostaną wyposażeni w apteczki pierwszej 

pomocy spełniające europejskie normy. 

Sposób przeprowadzenia akcji: 

Przy współpracy z odpowiednimi służbami, podczas rutynowych kontroli 

drogowych kierujący oraz pasażerowie będą pouczani o bezpiecznych 

postawach podczas jazdy oraz zasadach pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Dodatkowo każdy z kierujących otrzyma na wyposażenie samochodu apteczkę 

pierwszej pomocy. Planowane jest przeszkolenie 700 kierujących wraz z 

pasażerami i wręczenie 300 apteczek. Koszt realizacji: 50 000,00 zł 



10 Niedzielne koncerty w tężni 

solankowej 

50 000 Od połowy maja 2022 - co dwa tygodnie - w niedzielne popołudnia zażywającym 

relaksu w tężni solankowej w Parku im. Jacka Malczewskiego w Radomiu umilać 

będą czas koncerty. Wystąpią lokalni muzycy (soul, jazz, blues), prezentować 

się będą uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu, a 

także zaproszeni artyści, wykonujący muzykę klasyczną.  

szacunkowy koszt: 50 tys. zł 

11 Miejsce do wypoczynku nad 

„Oczkiem wodnym na Ustroniu” 

w Parku Ustronie 

50 000 Zadanie będzie realizowane na terenie Parku Ustronie przy terenie „Oczka 

wodnego na Ustroniu”. Celem zadania jest utworzenie miejsca do integracji. Jest 

to teren, który jest często odwiedzany przez wszystkich mieszkańców Ustronia, 

a w szczególności mieszkańców pobliskich bloków. Obecnie teren ten jest 

niezagospodarowany. W pobliżu znajduje się zbiornik wodny, plac zabaw dla 

dzieci oraz siłownia. Miejsce to pozwoli na pełne wykorzystanie miejsca gdzie 

można będzie miło spędzić czas całą rodziną. 

Składowe części zadania: zakup 4 stołów betonowych z ławkami z nadrukiem 

gier planszowych : chińczyk i warcaby, zakup Grilla ogrodowy betonowy typu 

Żuraw, utwardzenie podłoża kostką brukową.Przewidywane koszty do 50 000 zł 

12 Ogród różany i aleja 

w Leśniczówce 

50 000 Projekt zakłada ułożenie alei z hansegrandu w parku Leśniczówka (wzdłuż 

ogrodzenia budynku Polskiego Związku Głuchych i dalej w stronę północną, wg 

rys. 1) oraz ustawienie przy niej nowych ławek i leżaków miejskich, a także 

przeznaczenie części parku (także rys. 1) na ogród różany z białymi ławkami i 

małą infrastrukturą.  

Cele projektu: 

- utwardzenie często uczęszczanego przedeptu pomiędzy ul. Kolberga a toaletą 

w parku Leśniczówka, którego obecnie tylko mała część jest aleją; 

- utworzenie nietypowego w Radomiu różanego zakątka, który w wielu miastach 

jest częstym celem spacerów. 



13 Meble miejskie na Placu 

Jagiellońskim 

50 000 Plac Jagielloński, poza zielenią, potrzebuje także ciekawych wizualnie miejsc 

wypoczynkowych, aby stać się miejscem spotkań. Proponuję ustawienie na 

Placu miejskich mebli, które uatrakcyjnią przestrzeń, będą miały interesujące 

kształty, a materiałowo nawiążą do istniejącego już parkletu. 

W załączeniu przykładowe wizualizacje/grafiki/zdjęcia pokazujące możliwości. 

14 30: 2 = matematyka, która ratuje 

życie 

50 000 Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu wydarzeń z zakresu ratownictwa 

medycznego, a w szczególności pierwszej pomocy przedmedycznej dla 

mieszkańców Radomia. Zakładana ilość wydarzeń, podczas których mieszkańcy 

miasta będą mieli możliwość obserwacji i próby swoich sił w okolicznościach 

zdarzeń losowych mogących zdarzyć się każdego dnia wynosi 5, dodatkowo 

projekt zakłada cykl 5 prezentacji otwartych z zakresu pierwszej pomocy dla 

mieszkańców w Kamienicy Deskurów. Prognozowana ilość osób, które zostaną 

przeszkolone to obserwatorzy bezpośredni podczas wydarzeń, ok. 2000 osób 

oraz uczestnicy prezentacji ok. 200 osób. Ponadto akcja popularyzacyjna 

pierwszą pomoc będzie miała zasięg ogólnomiastowy z racji transmisji online w 

mediach społecznościowych.  

Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie 50 000,00 zł. 

15 Domek dla jeRZyka, mural dla 

oka 

50 000 Jerzyki to bardzo pożyteczne ptaki, które licznie zamieszkują w Radomiu. 

Zjadają do 4 tysięcy komarów dziennie. Aby pozwolić im się rozmnażać i tym 

samym zwalczać problem ze zbyt dużą liczbą komarów, proponuję wykonanie 

budek dla jerzyków, wpisanych w atrakcyjny mural, który dodatkowo uatrakcyjni 

miejską przestrzeń. Lokalizacja do uzgodnienia ze specjalistami z dziedziny 

przyrody, którzy najlepiej wiedzą, gdzie bytują jerzyki.  

W załączeniu zdjęcia. 



16 Pierwsze darmowe mobilne kino 

w Radomiu 

50 000 Przede wszystkim w czasie pandemii gdy ludzie tracą pracę a większość jest 

pozamykana w domach chcemy ich wyciągnąć na zewnątrz , dać również 

szansę dzieciom z uboższych rodzin w których rodziców nie stać na bilety do 

kina oraz niepełnosprawnym którzy też nie mają łatwego życia. Oprócz tego 

chodzi nam o wzbogacenie oferty bezpłatnych wydarzeń kulturalnych dla 

najmłodszych mieszkańców XV-lecia oczywiście pod opieką rodziców, 

możliwości integracji sąsiedzkiej i wspólnego spędzenia wolnego czasu. Na tą 

chwilę odbiorcami mają być najmłodsi ze szkoły podstawowej a w późniejszym 

czasie dorośli i seniorzy. Warto zapoczątkować projekty, które są atrakcyjne dla 

mieszkańców , przyjęły się w innych miastach i stwarzają możliwości ciekawego 

spędzania wolnego czasu. Metoda i sposób wykonania: zakup projektora, 

ekranu projekcyjnego , zestawu nagłośnieniowego oraz opłaceniu licencji. 

Będzie to kilka projekcji które będą wyświetlane w różnych miejscach na os. Xv-

lecia a w przyszłości przy dofinansowaniu miasta do licencji także na innych 

osiedlach.  

Przybliżony koszt zakupu sprzętu oraz opłat licencji to ok. 50000 zł. 

17 Wybieg dla psów - osiedle 

Południe 1 

50 000 Projekt zakłada stworzenie pierwszego w Radomiu wybiegu dla psów. Wybieg 

przeznaczony dla psów spełniał będzie funkcję rekreacyjną i spotkań, tak aby 

bez obaw można było puścić luzem swojego pupila, umożliwić mu wolną 

zabawę. Lokalizacja to pusta działka przy terenie szkoły PSP 17, o strony ulicy 

Urszuli. Założeniem jest ogrodzenie terenu, stworzenie wejścia 

(zabezpieczonego furtką), postawienie kilku ławeczek, koszy na śmieci i tablica z 

regulaminem korzystania z obiektu. Działka już teraz jest ogrodzona z dwóch 

stron (teren szkoły), przez co postawienie ogrodzenia nie wymaga specjalnie 

dużych nakładów. Takich miejsc obecnie w Radomiu nie ma, a w każdym 

większym mieście jest ono konieczne, zwłaszcza na tak dużym osiedlu jakim jest 

osiedle Południe. Park na Południu jest użytkowany przez bardzo wielu 

właścicieli czworonogów i stworzenie zakątka gdzie będą mogli bez obaw puścić 

psa ma same plusy. Szacowany koszt inwestycji to ok. 40 tysięcy złotych. 



18 Doświetlenie przejścia dla 

pieszych na ul. Czarnoleskiej 

50 000 Projekt zakłada doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Czarnoleskiej - 

koszt. 30 tys. zł 

19 Ławki w parku Południe 50 000 Projekt zakłada montaż 5 ławek w parku na os. Południe - koszt ok. 30 tys. zł. 

20 Mural z dziełem Jacka 

Malczewskiego cz. 2 

50 000 Proponuję kontynuację projektu z poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego, 

dotyczącego namalowania na jednym z radomskich bloków muralu z obrazem 

Jacka Malczewskiego. Malarz jest radomianinem, a popularyzowanie jego dzieł 

w formie murali jest przystępne i pozwala na zapoznanie się z twórczością tego 

wybitnego artysty, z którego powinniśmy być dumni. Proponuję namalowanie 

muralu na wysokiej, reprezentacyjnej ścianie przy ul. Struga. Jeśli jednak 

wykonanie muralu w tym miejscu okazałoby się niemożliwe, warto rozważyć 

każdą inną lokalizację. Popularyzacja twórczości Jacka Malczewskiego to 

świetna promocja Radomia. 

W załączeniu przykładowa wizualizacja na przykładowym radomskim bloku. 

21 Rowerowa mapa Radomia 50 000 Projekt polega na przygotowaniu map Radomia i okolic pod kątem tras, szlaków 

i ścieżek rowerowych oraz innych udogodnień dla rowerzystów. Mapa wykonana 

byłaby w formacie B1, na jednej stronie znalazłby się plan Radomia z 

zaznaczonymi ścieżkami i innymi udogodnieniami (baza pod taką mapę znajduje 

się na stronie MZDiK), a także szlakami rowerowymi oraz krótka informacja 

turystyczna, na drugiej zaś stronie - mapa okolic Radomia w skali 1:100000, na 

której zaznaczone byłyby szlaki rowerowe z oznaczeniem, w jaki sposób 

bezpiecznie do nich dotrzeć z Radomia. 

Celem wykonania mapy jest ułatwienie Radomianom i turystom dostępu do 

infrastruktury rowerowej - Radom jest miastem przyjaznym rowerzystom, 

wykonano w nim wiele ścieżek rowerowych, zaś turystyka rowerowa jest obecnie 

głównym sposobem aktywnego spędzania czasu wiosną, latem i jesienią. 

Rowerowa mapa Radomia pozwoliłoby planować bezpieczne wycieczki 

rowerowe. Wykonaniem mapy mogłaby zająć się firma Compass, która w opinii 

wielu przewodników turystycznych przygotowuje jedne z najlepszych map 

turystycznych. Koszt przygotowania mapy oraz wydruk 5000-10000 egzemplarzy 



to ok. 20000-35000 zł. 

Pomysłodawczynią projektu jest przewodniczka terenowa po woj. mazowieckim 

Patrycja Bartula-Jakubowska 

22 Bezpieczna kąpiel i morsowanie! 50 000 Projekt zakłada organizację dwóch wydarzeń propagujących bezpieczeństwo 

nad wodą oraz zabezpieczenie kąpieli morsów. Jedno w okresie letnim, drugie w 

okresie zimowym. Wydarzenia będą odbywały się nad radomskim zalewem na 

Borkach. 

Ze względu na społeczna nieświadomość mieszkańców Radomia dotyczącą 

profilaktyki zachowań nad zbiornikami wodnymi dochodzi do wielu zdarzeń 

zagrażających życiu i zdrowiu osób przebywających nad obszarami wodnymi. 

Stąd potrzeba organizacji wydarzeń propagujących bezpieczeństwo nad wodą.  

W czasie sesji letniej mieszkańcy dowiedzą się jak bezpiecznie przebywać na 

plażach. Podczas wydarzenia będą przeprowadzane symulacje m.in. 

wywróconej jednostki pływającej, prezentacje reakcji organizmu pod wpływem 

alkoholu podczas wpadnięcia do wody czy też zachłyśnięcia dziecka. Pokaz 

zakończy się szkoleniem z podstawowych technik ratowniczych nad wodą 

obejmujących doprowadzenie topielca do brzegu. 

W czasie sesji zimowej mieszkańcy dowiedzą się jak bezpiecznie przebywać na 

lodzie. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania z 

zasadami samoratownictwa na lodzie, zasadami sondowania lodu. 

Dodatkowo podczas zimy zabezpieczymy morsowanie mieszkańców Radomia 

nad zalewem na Borkach. 

Łączna ilość obserwatorów uczestniczących w akcji wyniesie ok. 2000 osób. 

Koszt zadania: 50 000,00 zł 



23 Szlak mini-murali w Radomiu 50 000 Projekt zakłada organizację wydarzenia dla artystów tworzących murale i 

utworzenie szlaku mini murali, które prowadziłyby po zakątkach miasta. 

Założenie jest takie, aby murale skupione były w jednej okolicy, ale mogą być 

dowolnie rozlokowane po pobliskich budynkach. Jako wstępną lokalizację 

projektu wskazuję ul. Rwańską, Szewską, Reja, Szwarlikowską, Żytnią, 

Grodzką. Natomiast w razie, gdyby w tej części miasta nie było możliwości 

wykonania mini-murali, każda lokalizacja w okolicy centrum będzie świetna. To 

doskonała atrakcja turystyczna, a sprowadzenie interesujących artystów podnosi 

rangę wydarzenia. Inspiracją dla projektu jest Djerbahood - wydarzenie na 

tunezyjskiej wyspie Djerba, które zgromadziło artystów z całego świata. Artyści 

stworzyli około 250 mini-murali na kilkudziesięciu budynkach położonych obok 

siebie. Artyści wykorzystywali wszystko: od prostych ścian, po charakterystyczne 

elementy budynków, załamania, wystające elementy, oplatającą je roślinność. 

Turyści spacerując pomiędzy budynkami mogą do dziś podziwiać piękne dzieła. 

Artyści podczas wydarzenia mogą malować to, co im w duszy gra, ale 

wydarzenie może być także ograniczone tematycznie i mini murale mogą 

nawiązywać do znanych postaci, wydarzeń, przedmiotów (sofixy, telefony...) z 

Radomia. 

24 Doświetlenie przejścia dla 

pieszych na 

ul. Czarnoleska/Świętojańska 

50 000 Projekt obejmuje oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Czarnoleskiej przy ul. 

Świętojańskiej - koszt. 30 tys. zł 

25 Wiaty przystankowe na 

ul. Wierzbickiej 

50 000 Nowe wiaty przystankowe na przystankach przy ul. Wierzbickiej, jedna od strony 

ul. Tartacznej, druga od strony ul. Sosnowej - koszt. ok 20 tys. zł 

26 Wiaty przystankowe na Południu 50 000 Projekt obejmuje montaż dwóch wiat przystankowych przy przystanku przy ul. 

Czarnoleskiej w stronę osiedla Południe i przy ul. Warsztatowej w stronę 

centrum miasta. Koszt ok. 20 tys. zł 

27 Nasadzenia drzew na Borkach 50 000 Nasadzenia drzew i krzewów na skwerze przy ul. Maratońskiej 1, koszt do 50 

tys. zł. 






















