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1. Tężnia solankowa
Radom
Pierwsza tężnia solankowa dla Radomia.
Tężnia, to budowa z drewna i gałęzi tarniny, na które spływa solanka rozbijając się o poszczególne gałązki.
ten prosty proces wytwarza mikroklimat, który pomaga m.in. w profilaktyce schorzeń górnych dróg
oddechowych, zapalenia zatok, nadciśnieniu, alergii i w przypadku ogólnego wyczerpania. Powietrze, w
wyniku naturalnych ruchów wokół tężni, jest nasycone cennymi mikroelementami: jodem, bromem,
magnezem, sodem, potasem czy żelazem, wnikającymi do organizmu poprzez błony śluzowe układu
oddechowego oraz skórę.
Przebywanie w podobnym miejscu ma pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie, w wielu przypadkach
jest wręcz wskazane. Mikroklimat tworzony przez tężnie jest jednym z najprostszych sposobów
prowadzenia profilaktyki zdrowotnej. Doświadczenia innych miast m.in. Legionowa, Pyrzyc, Warszawy czy
Łodzi dowiodły, że podobne, nieduże konstrukcje mają świetny wpływ na zdrowie i samopoczucie
mieszkańców.
Z tężni solankowych powinni korzystać:
• mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich,
• osoby w czasie rekonwalescencji po ostrej chorobie,
• osoby pracujące w znacznym zapyleniu i wysokiej temperaturze,
• palacze tytoniu,
• osoby pracujące głosem.
Tężnie są również wskazane w przewlekłych i nawracających stanach zapalnych układu oddechowego,
alergiach, w tym także alergiach skóry, chorobach tarczycy.
Teren wokół tężni powinien zostać zagospodarowany: ławki, kosze na śmieci.
Szacunkowy koszt do: 800 000
Zdjęcia 2 szt.
2. Mistrzostwa Polski Orkiestr - RADOM 2019
Radom, ul. Żeromskiego, Hala MOSiR, Hala RCS, Sale koncertowe: ZSM, ROK, Rynek, ulice Radomia
Cele zgłaszanego projektu
Organizacja imprezy Ogólnopolskiej o zasięgu oddziaływania międzynarodowym:
- Promocja Radomia
- Prezentacja dla jak największej publiczności
- Rozwój polskich orkiestr
- Promocja i rozwój Orkiestry Grandioso
- zagospodarowanie przestrzeni miejskiej wieloma wydarzeniami w ramach Mistrzostw:
ul. Żeromskiego - przeprowadzenie konkurencji Parada Marszowa
Rynek scena - koncerty towarzyszące
ulice Radomia - Przemarsz gwiaździsty, parada
stadion - Konkurs Show, Przemarsz
sale koncertowe - konkurs koncertu
Opis
Mistrzostwa Polski Orkiestr - konkurs ogólnopolski trwający 3 dni poprzedzony konferencją informacyjną
dla orkiestr. Planowany udział orkiestr w I MP ok. 15. Liczba uczestników ok 750 osób (ok 50 osób w jednej
orkiestrze).
W założeniu ma to być impreza cykliczna, coroczna,
Uzasadnienie realizacji projektu
Jest to inicjatywa unikalna w skali Polski. Obecnie nie ma imprezy dla orkiestr dętych i pokrewnych w
randze Mistrzostw Polski. Nie ma obecnie w Polsce organizacji zrzeszającej orkiestry, która byłaby
reprezentatywna oraz jest w stanie zorganizować taką imprezę. Dlatego też należy wypełnić tę lukę i
zorganizować Mistrzostwa Polski poprzez umocowanie międzynarodowe (WAMSB - World Association of
Marching Show Bands, WASBE-World Association for Symphonic Bands and Ensembles) wykorzystując
ich doświadczenie oraz uniwersalne metody oceniania. Z rozmów z orkiestrami polskimi wynika iż brak jest
bezstronnego oceniania na polskich festiwalach - dlatego też należałoby zatrudnić jurorów zagranicznych.
Pomysłodawca - Dariusz Krajewski, realizuje w roku 2018 projekt pt. "Wypracowanie metody
przeprowadzania Mistrzostw Polski Orkiestr Dętych" w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Najlepszym miejscem do zorganizowania imprezy jest Radom - miasto o długich tradycjach orkiestr dętych,
w którym w latach 70/80-tych organizowane były festiwale orkiestr. Wydarzenia organizowane w ramach
BO byłyby ogólnodostępne dla Radomian (bez imprez wewnętrznych dla orkiestr).
Za naszym miastem przemawia także położenie, komunikacja, dostęp do infrastruktury.
Zakres działań
KONFERENCJA POPRZEDZAJĄCA
-wynajęcie miejsca na konferencję poprzedzającą
prelegenci na konferencję poprzedzającą (w tym zagraniczni)
MISTRZOSTWA
-noclegi dla orkiestr w szkołach (sale gimnastyczne - przywożą ze sobą materace)
-wyżywienie dla orkiestr (być może częściowo odpłatne)
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-wynagrodzenie jurorów zagranicznych (hotel, wyżywienie, transport) jurorzy zagraniczni ok 5-6 osób.
-wynagrodzenie dla zespołu zarządzającego projektem
-wolontariat (piloci orkiestr, pomoc w obsłudze imprezy, prezentacja flag/nazw orkiestr)
-obsługa techniczna np.:
sprzątanie obiektów (sale koncertowe, ul. Żeromskiego, stadion MOSiR)
obsługa nagłośnienia (sale koncertowe, ul. Żeromskiego, stadion MOSiR)
konferansjerzy na konkursy
system nagrywania ocen jurorów (standard międzynarodowy)
-opłaty licencyjne WAMSB/ WASBE o ile wystąpią
-opłaty licencyjne ZAIKS
-udostępnienie sali koncertowej ZSM i ROK (w zależności od ilości zgłoszeń)
-udostępnienie stadionu MOSiR (wyłączność) wraz z boiskami bocznymi na próby
-udostępnienie ul. Żeromskiego i ulic na przemarsz gwiaździsty -podesty siedzące/ praktykable dla widzów
na Żeromskiego
podesty dla jurorów na Żeromskiego
-ochrona i zabezpieczenie imprezy
-reklama imprezy wśród orkiestr
-reklama imprezy wśród widzów (TV RADIO PRASA)
-parkingi dla autobusów w miejscach występów (wraz z obsługą)
-Impreza rozrywkowa na wysokim poziomie, może być plenerowa dla członków orkiestr (członków orkiestr)
-Obsługa multimedialna (wykonanie nagrania audio i wideo dla uczestników imprezy, wykonanie zdjęć)
-Stworzenie specjalnej strony internetowej do kontaktu z uczestnikami imprezy, reklamy, przedstawienia
oferty itd. przed jej rozpoczęciem w trakcie i po jej zakończeniu.
-Stworzenie i obsługa kanału na YouTube z nagraniami występów uczestników mistrzostw.
-Wykonanie projektu logo imprezy
-Opracowanie graficzne plakatów, książeczek z programem itp.
-Flagi z logo imprezy
-Telebimy na stadionie, projekcja wyników,
-montaż filmu o orkiestrach i sponsorach.
-Ceremonia otwarcia i zamknięcia (scenariusze, wspólne utwory do wykonania)
-Wycieczki dla uczestników zagranicznych -Nagrody (puchary, grawerowanie, podesty, nagrody rzeczowe,
maskotki)
Rezerwacja Hali na wypadek złej pogody
-Biuro festiwalu (informacje dla zespołów i publiczności)
-Zabezpieczenie medyczne
-Identyfikatory, bilety, wejściówki, przepustki, talony na posiłki
-Barierki, krzesła, stoliki (wynajem, ustawienie, transport)
-Trasa przemarszu (być może zamknięcie kilku ulic, współpraca z policją)
-Duża rozkładana scena na koncerty towarzyszące (Rynek)
-Koszulki z nadrukiem dla organizatorów i obsługi.
Koszt ze względu na złożoność projektu oscyluje około kwoty maksymalnej (800 tys. zł.)
Realizacja w partnerstwie z Miastem.
Reklamówka z zeszłorocznego głosowania: https://www.youtube.com/watch?v=MnrWgijMHek
Szacunkowy koszt do: 800 000
Zdjęcia 2 szt.
3. Montaż nowych tablic SDIP na przystankach autobusowych w Radomiu
Wskazane w opisie przystanki komunikacji miejskiej
Projekt zakłada postawienie 12 nowych 5-cio wierszowych tablic Systemu Dynamicznej Informacji
Pasażerskiej.
Tablice mogłyby być ustawione na następujących przystankach: Traugutta/Moniuszki (2 szt.), 1905
Roku/Tytoniowa (2 szt.), Prażmowskiego/Dw. PKS (2 szt.), Wierzbicka/Toruńska w kier. centrum (1 szt.).
kolejne tablice można ustawić w miejscach dużego ruchu pasażerów.
Powyższe lokalizacje wskazałem, po usłyszeniu sygnałów od Pasażerów że takie tablice przydałyby się na
tych właśnie przystankach. Ponadto wspomniane lokalizacje są dość popularne wśród pasażerów.
Powyższy projekt jest wstępny i zakłada dostosowanie go tak by realizacja mogła się zamknąć w kwocie
regulaminowych 750 tysięcy złotych.
Szacunkowy koszt do: 800 000
Brak
4. Zieleń dla Radomia – nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz rewitalizacja trawników w mieście
Całe miasto
Projekt ogólnomiejski
• Budżet 100 000 zł
W Radomiu następuje bardzo szkodliwa zmiana jeżeli chodzi jakość zieleni i trawników. Miejsca gdzie
wycinane są drzewa nie są uzupełniane o nowe rośliny, wiele trawników jest wydeptanych i zniszczonych,
jest wiele ruchliwych miejsc w których brakuje roślin. Podczas budowy nowych budynków nie myśli się o
zagospodarowaniu terenu zielenią inną niż niską (krzewy lub trawy), co powoduje, że wokół nich pozostają
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puste przestrzenie, które nie upiększają krajobrazu miasta.
Innym problemem są zaniedbane przestrzenie już zielone, a nierzadko zieleni pozbawione. Mogłyby
stanowić miejsca spotykania się mieszkańców, umilać czekanie na autobus, czy po prostu dawać
możliwość odpoczynku wśród roślinności, niestety, wydeptany trawnik, brak ławek, bądź cienia nie sprzyja
takiej aktywności.
Adresatami projektu będą wszyscy mieszkańcy miasta. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie także na
klimat lokalny i poprawę estetyki przestrzeni publicznej. Projekt zakłada dodatkowe nasadzenia w postaci
drzew, krzewów i pielęgnację trawników (uzupełnienie wydeptanych miejsc) w mieście oraz obok
przystanków autobusowych i najruchliwszych ulic.
W zdecydowany sposób należy zwiększyć ilość nasadzeń krzewów. Miejsca, w których mają powstać
wskażą mieszkańcy po przez konsultacje społeczne albo w inny sposób.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
5. Wodny plac zabaw
Radom
Projekt zakłada wykonanie wodnego placu zabaw czynnego w okresie letnim (np. czerwiec - wrzesień).
Stanowi świetną alternatywę dla kąpieli dzieci w fontannach na Placu Konstytucji 3 Maja ...
Szacunkowy koszt do: 800 000
Brak
6. Remont (rewitalizacja) radomskich kamienic
Obszar ogólnomiejski
Projekt zakłada powstanie funduszu, którego celem będzie rewitalizacja w postaci remontu radomskich
kamienic w centrum miasta. Dofinansowanie odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą nr 409/2016 Rady
Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Szacunkowy koszt do: 300 000
Brak
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7. Rewitalizacja parku przy Placu Jagiellońskim
Skwer przy Placu Jagiellońskim
Projekt zakłada rewitalizację parku (skweru) zlokalizowanego tuż przy Placu Jagiellońskim. M.in. nowe
ławki, śmietniki i remont chodników. Zagospodarowanie terenów zielonych tj. inwentaryzacja istniejącej
zieleni, nowe nasadzenia itp. Oraz wykonanie nowego oświetlenia.
Szacunkowy koszt do: 800 000
Brak
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8. Zakup nowych ozdób świątecznych
Centrum miasta
Projekt zakłada zakup nowych ozdób świątecznych w centrum miasta.
Szacunkowy koszt do: 200 000
Brak
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9. Wystrzałowy Sylwester 2019/2020
Radom Żeromskiego 53
Zorganizowanie dużej imprezy sylwestrowej. Wystąpiłoby kilka znanych muzyków a na koniec pokaz
sztucznych ogni. Wartość tego projektu w granicach 600-700 tys. złotych
Szacunkowy koszt do: 800 000
Brak
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10. Defibrylator AED dla życia i edukacji
cały Radom – instytucje publiczne podległe Gminie Miasta Radom, placówki oświatowe w mieście
Propozycja ta ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo medyczne mieszkańców Radomia szczególnie w
przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną
śmierci w Europie i dotyczy około 700 000 osób rocznie. Nieoczekiwane, nagłe zdarzenie jakim jest
zatrzymanie krążenia powoduje, że jest ono zawsze dużym wyzwaniem dla osób niosących pomoc.
Zwiększyć przeżywalność może pomóc defibrylator AED dostępny na każdym osiedlu w Radomiu.
Automatyczny defibrylator zewnętrzny w skrócie AED (ang. Automated External Defibryllator) jest to
urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i
określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji (defibrylacja jest to zabieg medyczny polegający na
zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii). Największą zaletą defibrylatora
jest możliwość używania go przez osoby nie mające wykształcenia medycznego. Defibrylator po
uruchomieniu wydaje jasne komendy w języku polskim i podpowiada po kolei co należy zrobić. Pomaga
także przy samej reanimacji podając odpowiednie tempo prowadzenia ucisków. Po licznych badaniach
stwierdzono, że wczesne użycie defibrylatora powoduje zwiększenie wskaźnika przeżyć, natomiast jeżeli
defibrylację wykonano w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia wskaźnik ten wzrasta w niektórych
przypadkach nawet do 75%.
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AED powinny być dostępne we wszystkich publicznych miejscach, w których w danym momencie
przebywa znaczna ilość osób. Szkoła w sposób oczywisty mieści się w tej definicji. Na jej terenie, poza
uczniami, przebywa również duża ilość osób dorosłych (rodzice, dziadkowie, personel), u których ryzyko
nagłych zaburzeń układu krążenia jest znacznie większe. Wdrożenie na terenie szkół programu AED
radykalnie podnosi poziom bezpieczeństwa przebywających na jej terenie osób.
Powszechna dostępność defibrylatorów zwiększa o kilkadziesiąt procent szanse na przeżycie pacjenta w
nagłym zatrzymaniu krążenia. Defibrylator opcjonalnie może być bezpośrednio połączony z Centrum
Powiadamiania Ratunkowego i z "automatu" uruchamiać procedurę wysłania karetki do miejsca zdarzenia.
Ok. 20 defibrylatorów umieszczonych w wybranych instytucjach i placówkach oświatowych w mieście, w
każdym z V obszarów.
Szacunkowy koszt do: 200 000
Brak
11. Ścieżka rowerowa
Radom, teren pomiędzy Potokiem Północnym a ul. Rodziny Winczewskich
Ścieżka rowerowa wzdłuż Potoku Północnego łącząca ścieżkę na moście tego potoku od strony Centrum
Słonecznego ze ścieżką rowerową ul. Szarych Szeregów. Pomiędzy potokiem a ul. Rodziny Winczewskich
ciągnie się pas niby zieleni z wydeptaną ścieżką. Nieużytek ten idealnie nadaje się na tę ścieżkę rowerową
ponieważ połączy dwie ważne funkcjonujące już ścieżki.
Szacunkowy koszt do: 400 000
Brak
12. Murale dla Radomia
Radom
Projekt zakłada wykonanie ok.10 murali w mieście. Tematyka murali byłaby różnorodna. Styl murali mógłby
nawiązywać do identyfikacji wizualnej strategii marki miasta. Murale mogłyby służyć jako tło zdjęć a
zawierając niewielkie logo miasta służyłyby jego promocji. Seria murali tworzyłaby ścieżkę zachęcającą do
ich odkrywania i odwiedzania różnych części miasta oraz aktywizowania okolic mniej uczęszczanych.
Tematyka murali dotyczyłaby między innymi:
- Piotrówka - legenda o powstaniu Radomia
- air show
-Konstytucja Nihil-Novi
-zamek radomski
-radom- miasto przemysłowe – mural przedstawiający tradycje przemysłowe miasta
- Marszałek Józef Piłsudski,
- Marszałek Ferdynand Foch
Lokalizacja murali zostanie wybrana spośród możliwych propozycji.
Szacunkowy koszt do: 250 000
Brak
13. Remont pomnika „Mogiła zbiorowa” i „Mogiła indywidualna”
Cmentarz komunalny ul. Ofiar Firleja 45- kwatera wojenna
Czas powstania kwatery z polowy lat 70- tych XX w. Mogiły i nawierzchnie na kwaterach wymagają
remontu kapitalnego. Betonowe obrzeża zbiorowych mogił oraz chodniki z płyt betonowych wymagają
remontu, występują liczne uszkodzenia i ubytki elementów betonowych, również krzyże betonowe pokryte
lastrykiem znajdują się w złym stanie technicznym, widoczne są spękania i ubytki w masie lastryko.
Właścicielem gruntu jest cmentarz komunalny, ochrona konserwatorska, wpis do gminnej ewidencji
zabytków.
Prace do wykonania: demontaż istniejących obrzeży chodników i krzyży. Usunięcie z mogił starych,
niskopiennych iglaków oraz samosiejek drzew.
Przebudowa zbiorowych mogił polegająca na uformowaniu dwóch dużych prostokątnych mogił po każdej
ze stron kwatery. Pozostawienie po trzy zbiorowe mogiły po każdej ze stron kwatery w dotychczasowym
kształcie z wymianą nawierzchni chodnikowej, obrzeży i krzyży. Wykonanie nowych trawników na
mogiłach, montaż nowych obrzeży z kamienia nowych krzyży w ilości 53 szt. Wykonanych z kamienia.
Wykonanie podestów na znicze z płyt kamiennych i schody.
Nie pozwólmy historii zaniknąć.
Szacunkowy koszt do: 800 000
Brak
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14. Łóżko dla rodzica
Radom
Zakup łóżek dla rodziców opiekujących się swoimi dziećmi podczas ich pobytu w szpitalu (RSS im. dr
Tytusa Chałubińskiego w Radomiu).
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
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Okołomiejski
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Zanieczyszczenie powietrza stanowi coraz większy problem i nie tylko w okresie zimowym. W Radomiu
wielokrotnie obserwuje się przekroczenia norm pyłów i substancji szkodliwych.
Naturalnym sposobem na walkę z zanieczyszczeniami jest zieleń miejska, której niestety brakuje.
Największy problem jest na terenach o zwartej zabudowie, gdzie brak jest miejsc na tradycyjne
nasadzenia. W tych miejscach dobrą alternatywę stanowią Zielone Ściany – gdzie pionowo sadzone są
gatunki flory o udowodnionym działaniu na oczyszczanie powietrza często są to mchy, które nie wymagają
dużego nakładu pracy.
Skuteczność jednej takiej ściany odpowiada kilkudziesięciu drzewom, a zajmuję ona niewielki procent
miejsca którego by one wymagały. Ciekawym rozwiązaniem jest także połączenie tego typu ściany z
elementami małej architektury – ławkami, leżakami, co dodatkowo poprawi walory estetyczne i
funkcjonalne przestrzeni miejskiej.
W ramach projektu, w miejscach, gdzie jest to możliwe można nasadzić drzewa o dużej skuteczności
pochłaniania zanieczyszczeń, tj. cis pospolity, lipa holenderska, jałowiec sabiński, lilak meyera, czy
mikrobiota syberyjska
Szacunkowy koszt do: 200 000
Brak
16. In vitro
Radom
W Polsce liczba osób chcących się leczyć z powodu niepłodności metodą in vitro rośnie.
Procedur in vitro, po odmowie przez rząd finansowania tej metody wykonuje się za mało w stosunku do
potrzeb.
Jeszcze w 2015r tą metodą leczyło się około 8 tysięcy par rocznie, a faktyczne potrzeby to 12 do 15 tysięcy
rocznie.
Główne ograniczenie stanowi koszt procedury. Wielu osób po prostu na to nie stać.
Dlatego tak istotne jest aby wspomóc tych, których na zabieg ten nie stać, a jednocześnie bardzo pragną
mieć swoje dziecko.
Projekt zakłada objęcie wsparciem mieszkańców Radomia, którzy nie mogą mieć dzieci, a będą chcieli
skorzystać z zapłodnienia metodą in vitro.
W ramach projektu przeznaczono kwotę 300.000,00 złotych. Szacuje się że ze wsparcia skorzystać będzie
mogło od 25-35 par, ponieważ koszt jednego zabiegu waha się od 8.000 do 12.000 złotych.
Ze względu na indywidualną historię choroby każdej z par, trudno przed podjęciem leczenia określić kwotę,
jaka będzie konieczna na podjęcie procedur medycznych. Uśredniając cenniki różnych klinik zajmujących
się leczeniem niepłodności, możemy przyjąć, że koszt in vitro w Polsce to ok. 8 000 – 12 000zł. Dla
przeciętnej rodziny to wysoka cena, jaką trzeba zapłacić za bycie rodzicem.
Zniesienie rządowego programu refundacji metody in vitro spowodowało, że duża część osób nie będzie
mogła z niego skorzystać, a dotyczy to również mieszkańców naszego miasta.
Dlatego tak istotne jest, aby móc wspierać Radomian również w zakresie walki z niepłodnością.
Ustawa o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015r. szczegółowo rozpoznaje problem niepłodności, a
także wyraźnie wskazuje na praw o do jej skutecznego i bezpiecznego leczenia. Natomiast według danych
Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization) niepłodność jest chorobą, a z uwagi na jej
zasięg nazywaną nawet chorobą społeczną, której specyfika polega na tym, że jest to choroba dwojga
ludzi i tylko urodzenie dziecka ją leczy.
Szacuje się, że niepłodność dotyka 10-12% polskich par. Około 2% z nich wymaga leczenia metodą
pozaustrojową in vitro.
Dla populacji Radomia daje to kilkaset par rocznie, dla których jedyną szansą na biologiczne rodzicielstwo
jest metoda in vitro.
Niestety, po wygaszeniu Narodowego Programu Leczenia Niepłodności Metodą zapłodnienia
pozaustrojowego In vitro, które nastąpiło w czerwcu 2016r., wszystkie polskie pary, w tym te zamieszkałe,
pracujące i opłacające swoje podatki na terenie Radomia są zmuszone do korzystania tylko i wyłącznie z
leczenia komercyjnego.
Co istotne, komercyjny tryb leczenia jest dla wielu mieszkańców zbyt kosztowny.
Szacunkowy koszt do: 300 000
Brak
17. Uzupełnienie ścieżki rowerowej na ul. Chrobrego
Fragment ul. Chrobrego (między ul. 11-go Listopada a Galerią Słoneczną)
Wnoszę o połączenie już istniejących fragmentów ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Chrobrego. Brakujący
fragment dotyczy odcinka od ul. 11-go Listopada (prawie) do Galerii Słonecznej. Bardzo poprawi to
bezpieczeństwo, wygodę i ułatwi poruszanie się rowerem wzdłuż ul. Chrobrego.
Szacunkowy koszt do: 600 000
Brak
18. Oznakowanie obiektów zabytkowych i atrakcji turystycznych
Radom
Oznakowanie ułatwiłoby turystom i mieszkańcom dotarcie do obiektów zabytkowych, muzeów i atrakcji
turystycznych. Ustawienie około 10 punktów ze strzałkami kierującymi do najważniejszych zabytków
miasta wraz z podaniem odległości.
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Najlepsze miejsca na ustawienie znaków to:
Dworzec PKP, Stadion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ulica Podwala (Pomnik Ofiar Getta w
Radomiu), ul. Wałowa (Mury obronne), Stare Miasto, Grodzisko Piotrówka, ul. Rwańska, skwer przy
Żeromskiego 3, plac Jagielloński, plac 3 Maja, plac Corazziego, 25 czerwca (przy pomniku Ludzi
Skrzywdzonych). Na każdym z miejsc można zamontować strzałki wskazujące kilka kierunków.
Szacunkowy koszt do: 200 000
Brak
19. Rozbudowa systemu Radomskiego Roweru Miejskiego o 5 dodatkowych stacji.
Radom
Po danych jakie mogliśmy odczytać szacujemy, że radomianie pokochali rowery.
Dlatego wnoszę, aby do Budżetu Obywatelskiego 2019 wprowadzono rozbudowę Radomskiego Roweru
Miejskiego o dodatkowe 5 stacji i 50 rowerów. Miejsce budowy niech ustali firma zarządzająca systemem
Radomskiego Roweru Miejskiego - firma Nextbike Polska.
Wnioskuję aby radomianie mogli szybciej dojechać do zakorkowanych miejsc, a przyjezdni spoza Miasta
Radomia mogli przemieścić się do zabytków naszego miasta.
Szacunkowy koszt do: 650 000
Brak
20. Turniej CS:GO FiFa i LOL
Obszar miasta Radom Docelowo osiedle Michałów, okolice Hali MOSIR Teren Radomskiego Centrum
Sportu przy Struga
Turniej wraz z targami w RCS impreza jedno bądź 3 dniowa z promocją miasta i pozyskaniem partnerów.
Takie jest założenie mojego projektu, co jest ogromną szansą dla Radomia, zaś największe efekty możemy
osiągnąć właśnie przez taka formę. Sama więc kwestia lokalu nie powinna stanowić najmniejszego
problemu wykorzystując współprace z MOSIR czyniąc tez całą sekcję przylegle do ośrodka. W przypadku
turnieju oczywiście używalibyśmy tych komputerów jakie miałyby być tymi treningowymi. Na scenie
zawodnicy widok gry na telebimie widownia oraz komentator. Poza tym oczywiście Expo towarzyszące
imprezie ze stoiskami wystawczymi partnerów, miasta, szkół o profilu eksportowym i podobnych,
operatorzy lokalnych sieci internetowych itp. W przypadku utworzenia sekcji będzie to możliwość stałego
rozwoju oraz brania udziału tej drużyny w zmaganiach krajowych a przy większych osiągnięciach
ogólnoeuropejskich w licznych turniejach, gdzie oczywiście nagrody są pieniężne.
Turniej w CS:GO z udziałem bardziej znanych polskich graczy i młodych ludzi z naszego miasta da
możliwość rozwoju, zaistnienia i początek wielkiego sukcesu. Ponadto impreza takich zawodów połączona
z niedużymi targami Expo na terenie Radomskiego Centrum Sportu byłaby wspaniałą inicjatywa na
promocję hali i miasta i wyróżniła Radom w tej dziedzinie. Obecnie jedynie Katowice, Kraków, Warszawa i
Poznań konkurują w takich imprezach. Radom mógłby być kolejnym ważnym miastem. Jako proponujący z
przyjemnością udzielę więcej sugestii i wskazówek oraz chętnie wspomogę realizację.
Szacunkowy koszt do: 200 000
Brak
21. Organizacja festiwalu muzycznego w Radomiu
Zalew Borki lub inne ustalone z Urzędem Miejskim
Projekt zakłada organizację dużej, dwudniowej imprezy muzycznej ze znanymi oraz lokalnymi zespołami
grającymi muzykę rockową, alternatywną i elektroniczną oraz wydarzeniami towarzyszącymi takimi jak
warsztaty, wykłady, performance czy kabarety. Imprezy tego typu dają miastu wiele pozytywów: rozrywkę
na najwyższym poziomie mieszkańcom, przynoszą zyski lokalnym przedsiębiorcom i wzbudzają
zainteresowanie sponsorów i mediów.
Festiwal odbędzie się w jeden z weekendów na przełomie czerwca i lipca w godzinach 15.00-00.00. Na
scenie wystąpią zespoły lokalne oraz co najmniej 3 gwiazdy dziennie, a także zespoły wybrane drogą
eliminacji (np. w ramach przeglądu Radom Music Drive lub Muzycznych Kazików), co oznacza dodatkową
zabawę od początku roku.
Taka impreza, będąc drugą po Air Show dużą imprezą komercyjną w naszym mieście, przyczyni się do
promocji Radomia w Polsce, a także da szansę lokalnym muzykom na zagranie przed znanymi gwiazdami.
Należy również pamiętać, że ostatnie duże koncerty z okazji rocznicy Czerwca ‘76, które odbyły się w
Radomiu, zgromadziły tłumy ludzi i były bardzo pozytywnie odebrany wśród mieszkańców.
W załączniku znajduje się szczegółowy opis projektu.
Szacunkowy koszt do: 800 000
Brak
22. Chrońmy miejskie ptaki w Radomiu! Budki lęgowe dla ptaków
obszar ogólnomiejski
Pomysł zakłada zakup oraz zamontowanie 100 budek lęgowych dla ptaków mieszkających w naszym
mieście - jerzyków, wróbli, sikorek. Budki dostosowane przede wszystkim dla jerzyków zamieszkiwane są
również przez inne ptaki. Budki zostaną rozmieszczone na budynkach użyteczności publicznej należących
do miasta oraz ewentualnie na budynkach spółdzielni mieszkaniowych za wcześniejszą zgodą zarządów
spółdzielni. Wcześniejsze rozmieszczenie budek zostanie skonsultowane z ornitologiem, tak aby
lokalizacja była jak najlepsza dla zwierząt. Wróble i jerzyki zamieszkują teren naszego miasta, ale rozwój
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nowego budownictwa ogranicza ich miejsca lęgowe. Na co dzień ptaki te ułatwiają życie mieszkańców wróble ograniczają rozrost szkodliwych owadów a jerzyki żywią się np. kleszczami.
Koszt zakupu jednej budki - 60 zł
Koszt zamontowania jednej budki - ok. 40 zł
Konsultacje ornitologiczne - ok. 500 zł
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
23. Miasto czyste od hejtów na murach. Szkolenia dla strażników miejskich i dodatkowy budżet na
zamalowywanie mowy nienawiści
Radom
Mowa nienawiści to coraz szerszy problem nie tylko w sferze online, ale równie offline. Wulgarne napisy,
antysemickie, rasistowskie zwroty otaczają nasze sąsiedztwo, miejsca pracy, nauki, odpoczynku. Te hasła
w końcu w nas wrastają. Nie powinniśmy biernie czekać na decyzje władz centralnych, ale również na
gruncie samorządowym zwalczać nienawiść i hejt. Pomysł zakłada przeprowadzenie 5 szkoleń po 1,5
godziny dla wszystkich strażników miejskich w Radomiu (pięć szkoleń o jednej tematyce, obecność
każdego strażnika jest obowiązkowa, nie jest to seria szkoleń) dotyczących tematyki mowy nienawiści,
sposobów walki z nią oraz reagowania na sytuacje rasistowskie. Każdy strażnik wyjdzie z takiego szkolenia
z nowymi umiejętnościami i sposobami walki z mową nienawiści w Radomiu.
Dodatkowo projekt zakłada przeznaczenie 15 000 zł na specjalny budżet, który będzie służyć
przeciwdziałaniu mowie nienawiści w przestrzeni miejskiej, własności publicznej - m.in. zakup farb i
detergentów do zamalowywania rasistowskich napisów, narzędzi do usuwania wlepek, naklejek i napisów.
Koszt szkoleń - 5 x 400 zł (stawka trenera, eksperta)
Dodatkowy budżet na walkę z mową nienawiści - 15 000 zł
Całościowy koszt - 17 000 zł
Szacunkowy koszt do: 300 000
Brak
24. Rodzinne huśtawki na każdym placu zabaw
Miejskie Place zabaw
Huśtawka dla dziecka z siedziskiem dla rodzica po drugiej stronie. Dotychczas na placach zabaw rodzic z
dzieckiem miał do wyboru: bujanie dziecka w huśtawce z koszem specjalnie dla maluszków, albo na
siedzisku bez zabezpieczenia dla starszych dzieci, trzymając pociechę na kolanach. Dzięki nowej
konstrukcji rodzic może posadzić małego szkraba w godnoli-koszyku a sam może usiąść naprzeciwko.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak

Załączniki

25. Łąki kwietne w parku Ustronie i Leśniczówka
Park Ustronie, Leśniczówka
Łąki kwietne czyli, mieszanki kwiatów polnych w parku Ustronie i Leśniczówka poprawią bioróżnorodność i
estetykę parków. Będą również źródłem pożywienia dla motyli i pszczół.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
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26. Eko-hotele dla motyli i pszczół
Park Ustronie, Leśniczówka
Eko-hotele dadzą schronienie dla motyli i pszczół samotnic.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
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27. Monitoring Powietrza „Smog to nie smok”
Miasto Radom
W związku z wprowadzanymi przepisami odnośnie walki ze smogiem i innymi zanieczyszczeniami
powietrza proponuje dofinansować działania skierowane w zwalczanie źródeł zanieczyszczeń w mieście
Radomiu. W ramach projektu można wyposażyć i przeszkolić patrol Straży Miejskiej, który będzie
prowadził monitoring powietrza.
Do zadań patrolu należałoby:
- pobieranie i analizowanie próbek powierza
- sprawdzanie czym mieszkańcy palą w piecach
- edukacja jak ważna jest termomodernizacja budynków (kamera termowizyjna)
- monitoring zanieczyszczeń powietrza
- edukowanie i karanie za przetwarzanie termiczne odpadów komunalnych
- inne działania wynikające z przepisów
Przykładowe zakupy:
1) Kamery termowizyjne
2) Mierniki jakości powietrza– dostosowane do wprowadzanych przepisów.
3) Szkolenie funkcjonariuszy SM
Patrol Straży Miejskiej odpowiednio wyposażony i przeszkolony może skutecznie wspierać starania miasta
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na rzecz ekologii i ochrony powietrza.
Przez dodatkowe wyposażenie Straży Miejskiej można zwiększyć skuteczność kontroli posesji pod
względem spalonych odpadów w piecach.
Przetwarzanie termiczne odpadów komunalnych w piecach jest trudne do wykrycia.
Kamera termowizyjna może być wykorzystywana podczas kontroli posesji do edukacji właścicieli jak ważna
jest termomodernizacja budynków (straty ciepła).
Proponowana kwota dofinansowania walki z zanieczyszczeniami powietrza to 300 000 zł
Szacunkowy koszt do: 300 000
Brak
28. KOLOROWY HOTEL DLA ZWIERZĄT W SCHRONISKU
OBECNE SCHRONISKO UL. WITOSA
W celu polepszenia warunków życia kotów i psów przebywających w schronisku proponuję wszystkie
boksy w których są psy przykryć kolorowymi daszkami z drewna chroniącymi przed słońcem, stworzyć im
azyl ciepła, poprzez doprowadzenie ogrzewania do bud oraz zabezpieczenie ich przed utratą ciepła.
Wnioskuję również zakupienie nowego wyposażenia oraz odpowiednie zabezpieczenie podłogi w budach.
Wszystkie miski na wodę i karmę – kolorowe.
II Pomieszczenie dla kotów: kolorowe poduszki dla kotów, tory przeszkód w kształcie pudeł z torami, aby
koty mogły się bawić, pudła w różnych kolorach, miski w kształcie kości, wysokie drapaki z domkami na
czubku, półki kolorowe zawieszone na ściankach, zabawki kocie .
Ludzie zawsze sobie dadzą radę, zwierzęta bez nas ludzi – nie!
Każde schronisko jest jak „dom dziecka”. Zwierzęta, tak jak i dzieci bez rodziców są smutne, apatyczne i
zrezygnowane. Stwórzmy im choć namiastkę domu, ciepłego i kolorowego. Na pewno będzie im lepiej w
cieple i kolorach tęczy. Wszystkie elementy można wykonać z odpadów drewna a więc koszty nie będą
wysokie.
800 ty. wartość projektu (700 tys. prace inwestycyjne; 100 tys. wyposażenie)
Szacunkowy koszt do: 800 000
Brak
29. Zielone ronda Radomia
Całe miasto
W przestrzeni publicznej bardzo ważnym elementem są miejsca zielone. W moim przekonaniu należy do
przy ozdobienia miasta wykorzystać naturalne obszary jakimi są wnętrza skrzyżowań o ruchu okrężnym.
Postuluję, by na poniższej liście rond naszego miasta znalazły się elementy zielone jak krzewy i kwiaty.
Jednak należy tak dobrać gatunki by były one odporne na niezbyt przyjazne środowisko spalin oraz by
koszty ich utrzymania nie były zbyt wysokie. Pozwoli to polepszyć przestrzeń publiczną naszego miasta
uwzględniając różne jej rejony. Proponowana lista rond: rondo NSZ, rondo Łaskiego (DK7 / DK12), rondo
Kisielewskiego, pl. ks. Kotlarza, pl. Kazimierza Wielkiego, rondo Urbanowicza, rondo Powstańców
Warszawy, rondo ks. Popiełuszki, rondo Matki Boskiej Fatimskiej, rondo Dmowskiego, rondo Mikołajczyka.
Szacunkowy koszt do: 200 000
Brak
30. SZUKAMY LEKKOATLETYCZNYCH TALENTÓW
Miejski Ośrodek Sportu i Turystyki ul. Narutowicza 9
1. Program projektu SZUKAMY LEKKOATLETYCZNYCH TALENTÓW kierowany jest do młodzieży z klas
V-VI oraz VII-VII wszystkich szkół podstawowych Radomia. Finał projektu realizowany będzie podczas
zawodów
lekkoatletycznych.
Szczegóły
określa
REGULAMIN
PROJEKTU
SZUKAMY
LEKKOATLETYCZNYCH TALENTÓW (załączniki nr 1)
2. Celem projektu jest: - popularyzacja lekkiej atletyki wśród młodzieży szkolnej, zachęcanie jej do
uprawiania lekkiej atletyki, zagospodarowanie ich czasu wolnego, - wyłonienie najbardziej uzdolnionej
młodzieży, która trafi do dalszego szkolenia w klubach lekkoatletycznych Radomia (cel naborowoselekcyjny), -racjonalne wykorzystanie nowoczesnej bazy lekkoatletycznej miasta Radomia do organizacji
imprez i szkolenia specjalistycznego.
3. Etapy realizacji projektu SZUKAMY LEKKOATLETYCZNYCH TALENTÓW :
a) Przesłanie regulaminu do wszystkich szkół podstawowych miasta Radomia (wrzesień 2018); b)
opracowanie i realizacja przez wszystkie szkoły podstawowe poszerzonego programu nauczania
wychowania fizycznego w zakresie lekkiej atletyki w klasach V-VI oraz VI-VII (wrzesień 2018), c)
zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji szkolnych w celu ustalenia reprezentacji na eliminacje i finały
międzyszkolne w czerwcu 2019 (maj 2019), d) zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji i finałów
międzyszkolnych (czerwiec 2019), e) ustalenie listy zawodników do dalszego szkolenia i przekazanie jej
do klubów Radomia, f) zorganizowanie wakacyjnego obozu lekkoatletycznego dla 30 osób
UZASADNIENIE – TRYB POSTĘPOWANIA
1. Regulamin projektu SZUKAMY LEKKOATLETYCZNYCH TALENTÓW będzie przedstawiony dyrektorom
szkół na naradzie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018-2019. We wrześniu 2018 roku Rady
Pedagogiczne szkół zatwierdzą program realizacji tego przedsięwzięcia (poszerzony program nauczania
wychowania fizycznego w klasach V-VI oraz VII-VIII w zakresie lekkiej atletyki, organizacji eliminacji
szkolnych, ustalenie reprezentacji na zawody finałowe w czerwcu 2019).
2. Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu zapewni udział reprezentacji wszystkich szkół
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podstawowych w eliminacjach i finałach (czerwiec 2019)
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu zapewni stadion, szatnie, nagłośnienie, sprzęt i
urządzenia do organizacji zawodów w czerwcu 2019 roku.
4. Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki przygotuje i przeprowadzi zawody w czerwcu 2019
(prześle Regulamin projektu SZUKAMY LEKKOATLETYCZNYCH TALENTÓW do wszystkich szkół
podstawowych w Radomiu, opracuje program minutowy eliminacji i finału, zabezpieczy sędziów, opiekę
medyczną, obsługę techniczną, spikerów, puchary dla zwycięzców, nagrody dla szkół i najlepszych
nauczycieli wychowania fizycznego).
5. ROZLA zorganizuje wakacyjny obóz lekkoatletyczny w lipcu lub sierpniu 2019 dla 30 najlepszych
uczniów wyłonionych podczas zawodów finałowych (Ad 4 i 5 – Załącznik nr 2).
6. Patronat medialny nad realizacją projektu sprawować będą lokalne media (telewizja, radio, prasa,
portale internetowe).
7. W realizację projektu włączy się całe środowisko lekkoatletyczne Radomia (działacze, trenerzy
zawodnicy, sędziowie, nauczyciele wychowania fizycznego, wolontariusze).
8. Całoroczny projekt (realizacja programu i eliminacje szkolne) obejmie uczniów klas V-VI oraz VII-VIII
wszystkich szkół podstawowych w Radomiu. Natomiast e eliminacjach i finałach międzyszkolnych w
czerwcu 2019 roku wystartuje około 2000 uczniów.
9. OGÓLNY KOSZT REALIZACJI PROGRAMU OKOŁO 60 000 ZŁOTYCH.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Załącznik nr 1 i nr 2
31. Pomiar cukru bez kłucia palców "Po co kłuć się kiedy można skanować"
Ogólnomiejski
Projekt zakłada sfinansowanie urządzenia dla osób chorych na cukrzycę ułatwiającego codzienne życie.
Edukacja poprzez pogawędki w szkołach podstawowych kl. 6-8, w szkołach średnich o cukrzycy jak pomóc
osobie chorej w potrzebie itp. Czasami na ulicy osoba chora na cukrzycę zasłabnie, dorośli również nie
udzielą pomocy tylko traktują jako osobę po alkoholu, można nagłośnić temat w Dami i inne lokalne media.
Cukrzyca stała się chorobą cywilizacji.
Osoby chore na cukrzycę muszą badać poziom cukru co najmniej 10 razy dziennie co za tym idzie tyle
razy kłują palce. Do tego kilka razy dziennie przyjmują insulinę również się kłują. Nie każdą osobę stać na
zakup urządzenia, które byłoby bardzo pomocne w trudach dnia codziennego. W projekcie można
wprowadzić kryterium dochodowe, choć moim zdaniem każda osoba powinna otrzymać wsparcie.
Projekt zakłada dofinansowanie skierowane do ok 100 osób z terenu GMR.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
32. Więcej zieleni w Radomiu. Donice wzdłuż radomskich ulic
Radom
Projekt zakłada ustawienie wzdłuż wybranych ulic w Radomiu estetycznych donic z roślinami. Ma to na
celu urozmaicenie krajobrazu oraz odgrodzenie pieszych od jezdni. Rozwiązania takie są z powodzeniem
stosowane w innych miastach przy ulicach o dużym natężeniu ruchu, często w miejscach, w których
zostały wycięte drzewa. Zaletą takiego rozwiązania jest jego mobilność.
Warto pamiętać, że Radom znajduje się w drugiej połowie rankingu najbardziej zielonych miast
powiatowych, wobec czego powinno się dążyć do zmiany tego stanu i zwiększania ilości zieleni w mieście.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak

Załączniki

33. Kuźnia talentów – warsztaty literacko- teatralne - kontynuacja
Radom
Kontynuacja zwycięskiego projektu BO 2017
Obcowanie ze sztuka jest jedną z wyższych potrzeb w życiu człowieka.
Projekt zakłada organizację i prowadzenie w 2019 roku cyklu warsztatów literacko- teatralnych
skierowanych do mieszkańców Radomia z każdej grupy wiekowej. Takie połączenie pozwoli także na
integrację międzypokoleniową uczestników.
W okresie sprzyjającej pogody spotkania te mogłyby się odbywać w Muszli Koncertowej w Parku
Kościuszki oraz budynkach „Łaźni” gromadząc uczestników i widzów z całego miasta.
Projekt zakłada również wsparcie rozwoju artystów radomskich – poetów, grupy muzyczne,
utalentowanych radomian, utalentowaną młodzież szkolną.
Zajęcia/warsztaty powinny być prowadzone przez osoby doświadczone w pracy utalentowaną artystycznie
młodzieżą.
Szacunkowy koszt do: 200 000
Brak
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34. Truchtem po zdrowie – otwarte zajęcia z nordic walkingu - kontynuacja
Radom
Kontynuacja zwycięskiego projektu BO 2017
Nordic Walking świetną formą ćwiczeń skierowaną do szerokiej grupy wiekowej. Jednak wymaga poznania
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prawidłowej techniki.
Projekt zakłada prowadzenie otwartych zajęć z trenerem, który nauczałby w teorii i praktyce jak
bezpiecznie i prawidłowo uprawiać ten piękny sport.
Otwarty charakter zajęć pozwoliłby na korzystanie z nich przez wiele osób. Start przemarszu grupy mógłby
się zaczynać w Radomskich Parkach i innych terenach zielonych, którego układ pozwala na bezpieczne
maszerowanie w kółko.
Kontynuacja projektu realizowanego w 2017 r.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
35. Rzut za 3. Ucz się, dbaj swoją sprawność i środowisko naturalne.
Projekt ogólnomiejski
Mając na uwadze oddanie do użytku nowo powstający obiekt hali sportowej na 5 tyś. miejsc oraz rozwój i
popularyzację koszykówki w Radomiu i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku o mieście poprzez
organizację imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym na terenie Radomia
planujemy przeprowadzić szereg działań mających na celu zainteresowanie uczestnictwem w takich
widowiskach sportowych jak mecze koszykówki i pozyskanie nowej grupy kibiców i sympatyków oraz
wyrobienie pozytywnych nawyków i przyzwyczajeń poprzez innowacyjne połączenie obszarów kultury
fizycznej, edukacji i ekologii.
1. Poprzez realizację projektu planujemy wpłynąć na poprawę sprawności fizycznej społeczności
radomskiej w szczególności dzieci i młodzieży.
2. Poprzez zainteresowanie całorocznymi akcjami chcemy zachęcić jak największą liczbę mieszkańców ,
szczególnie rodziny z dziećmi do czynnego udziału w widowisku sportowym- meczach koszykówki.
Poprzez organizację kilku festynów sportowo-rekreacyjnych czy organizację quizów dla kibiców i dzieci
oraz konkursy z nagrodami.
3. Organizacja całorocznych zajęć fitness dla matek z dziećmi prowadzonych przez wykwalifikowanych
instruktorów. Dla dzieci podczas pobytu rodziców na zajęciach fitness zostaną zorganizowane gry i zabawy
edukacyjne, animacje kulturalne, sportowe, plastyczne itd. Prowadzone przez animatorów w tym celu
zatrudnionych. Zadanie będzie zrealizowane minimum raz w tygodniu w co najmniej 5 punktach na terenie
Radomia.
Projekt jest adresowany w szczególności do tych osób, które jeszcze nie uczestniczyły/rzadko bywały na
meczach koszykówki lub jakichkolwiek widowiskach sportowych i będzie on połączony z aktywnym
uczestnictwem na meczach koszykówki. Projekt zakłada wykorzystanie dyscypliny sportu jakim jest
koszykówka do kreowania właściwych zachowań, poszanowania środowiska i wyrobienia nawyków
właściwej selekcji odpadów m. in. Poprzez zabawy z celnym rzucaniem do odpowiedniego koloru kosza.
Szacunkowy koszt do: 300 000
Brak
36. Fakty o Radomiu w różnych miejscach miasta pozwalające codziennie poznawać historię miasta.
Obszar O
Jednym z powodów, dla których Radomianie narzekają na swoje miasto jest często brak wiedzy o nim, o
jego historii z której powinni być dumni i powinni chwalić się wobec znajomych z innych miast.
Żeby spopularyzować wiedzę o mieście i okolicach proponuję w wielu miejscach miasta umieścić stałe i
zmienne informacje. Np. o nihil novi, o liczbie mieszkańców, o tym, ze to 14-te miasto w Polsce, o Sołtyku,
Unii Wileńsko Radomskiej (ale nie tylko o fakcie, tylko o krótkim znaczeniu itp.) itd. Miejsca mogą być
różne począwszy od autobusów miejskich, a skończywszy na ruchliwych ciągach pieszych i
skrzyżowaniach (np. RONDO WARSZAWSKIE itp.), w zależności od miejsca musi być dobrana forma
(tablice ogłoszeniowe, bilbordy), a może nawet tablice lodowe ze zmiennym tekstem.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
37. Rzeźba AMORA w radomskim parku
Obszar O
Zbudowanie rzeźby Amora na kolumnie w radomskim parku Kościuszki lub Stary Ogród, otoczonej
ławkami. Miejsce to mogłoby szybko stać się popularnym wśród zakochanych do spotkań lub zrobienia
sobie pamiątkowych zdjęć.
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak
38. Kontener kultury i sztuki
Stacjonowanie kontenera - przestrzeń w alejce parku pomiędzy RKŚTiG Łaźnia a żeliwnym krzyżem lub
Plac Corazziego.
Zgłaszam do realizacji projekt pod roboczym tytułem "Kontener kultury i sztuki". Wartość projektu na 2019
rok- około 250000 PLN. W załączeniu wstępna kalkulacja z firmy która zrealizowała podobny projekt.
Jest to nieco pomniejszona wersja realizacji Goethe-Institut Pop Up Pavillon - to przeszklony kontener o
standardowych wymiarach małego kontenera morskiego. Jest to przenośna scena na piętrze i oszklona
przestrzeń wystawowo-ekspozycyjna na dole. http://boxme.pl/pl/goethe-institut-pop-up-pavillon/
W kosztorysie ujęte jest przestawienie kontenera 5 x w ciągu roku w różne miejsca miasta Radomia - w
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zależności od realizowanych imprez np. Radom Fashion Show, Kameralne lato, Holi Festival - Święto
Kolorów, Air Show, Uliczka Tradycji itp.
W zamyśle moim jest to to mobilna galeria sztuki i miejsce promocji instytucji i stowarzyszeń zajmujących
się szeroko pojmowaną kulturą i sztuką. Umożliwia multimedialne ekspozycje fotografii lub materiałów
reklamujących muzea, galerie, stowarzyszenia i innych form promocyjnych naszego miasta np.
ukazujących rozwijające się u nas nowoczesne technologie.
Umożliwi ekspozycję form przestrzennych takich jak obiekty z Centrum Rzeźby w Orońsku, eksponatów
broni z Radomskiej Fabryki Broni, rowerów z Muzeum Polskich Rowerów, realizacji wielkogabarytowych
obiektów druku 3D w których lokalna firma jest potentatem, zabytkowych samochodów i motocykli itp.
Opcjonalnie dostawiana na górze kontenera scena z wygodnymi schodami będzie stanowić dodatkową
atrakcję albo jako scena albo taras widokowy.
"Kontener kultury i sztuki" pomyślany jest jako czasowa przestrzeń ekspozycyjna przeznaczona dla
radomskich stowarzyszeń, instytucji, twórców indywidualnych oraz firm budujących pozytywny wizerunek
naszego miasta.
Przestrzeń może być równie dobrze wykorzystana przez Bibliotekę Miejską jak i Radomskie Towarzystwo
Fotograficzne jak i przez muzea, CSW Elektrownia, Teatr Powszechny jak i przez firmy komercyjne. W
założeniu nie może służyć komercyjnym celom reklamowym a jedynie celom upowszechniania kultury i
sztuki a także innym sposobom budowania pozytywnego wizerunku Radomia.
Ma być medium wychodzącym do mieszkańców, m. in. zachęcającym do aktywnego uczestnictwa w
kulturze i sztuce - stąd pomysł jego mobilności. To taki współczesny "słup ogłoszeniowy" zachęcający do
dowiedzenia się więcej o tym czego fragment można zobaczyć w kontenerze.
Realizacja projektu - w porozumieniu z dyr. Drozdowską - RKŚTiG Łaźnia (w tym podłączenie energii
elektrycznej - nie ujęta w kosztorysie).
W załączniku kosztorys wstępny wykonany przez firmę mającą doświadczenie w takiej realizacji.
Przewidziane są antywłamaniowe rolety - kontener można bezpiecznie, szczelnie zamknąć i pozostawić w
miarę bezpiecznym miejscu. W kosztorysie ująłem zapasowe szyby na wypadek zniszczenia.
W projekcie jest suma wyższa niż w kosztorysie ponieważ:
W kosztorysie nie ująłem profesjonalnego rzutnika i ekranu który może zamienić górę lub dół kontenera w
telebim/kino oraz instalacji systemu alarmowego z obsługą firmy ochroniarskiej.
Szacunkowy koszt do: 250 000
1 - kalkulacja
39. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz lokalnej pamięci historycznej o wybitnych radomskich
sportowcach, w szczególności u dzieci i młodzieży poprzez nowoczesne środki przekazu.
Galeria Radomskiego Sportu w nowo powstającym Radomskim Centrum Sportu przy ulicy Struga.
Celem projektu jest szeroko pojęte kształtowanie postaw patriotycznych oraz pamięci historycznej
związanej z naszym miastem, poprzez prezentowanie w powstającej Galerii Radomskiego Sportu
przekazów multimedialnych opowiadających o wybitnych radomskich sportowcach przeplatających się z
ważnymi wydarzeniami historycznymi związanymi z Radomiem.
Projekt ten obejmować miałby wyposażenie Galerii Radomskiego Sportu w urządzenia elektroniczne w tym
monitory, projektory, telebimy i komputery niezbędne do obsługi całości systemu multimedialno informatycznego wraz z osprzętem niezbędnym do realizacji przekazów oraz przygotowanie prezentacji i
materiałów multimedialnych.
W związku z tym iż właśnie powstaje Radomskie Centrum Sportu przy ul. Struga, a w nim Galeria
Radomskiego Sportu wydaje się że czas na taki projekt jest idealny.
Ponadto promowanie pamięci historycznej oraz postaw patriotycznych poprzez nowoczesne elektroniczne
środki przekazu wraz z wykorzystaniem najnowszych nowinek technicznych wydaje się w dzisiejszych
czasach jak najbardziej zasadne jeśli nie konieczne by zainteresować społeczeństwo wychowane na
Internecie i smartfonie historią Radomia, poprzez opowieści o sporcie i ciekawych wydarzeniach a może
wręcz ciekawostkach prezentowanych w nowoczesny i budzący zainteresowanie sposób.
Wolę współpracy przy tworzeniu powyższego projektu wyrazili już seniorzy związani z radomskim sportem
oraz Stowarzyszenie Radomianie Razem, które to jest pomysłodawcą utworzenia Galerii Radomskiego
Sportu.
Szacunkowy koszt do: 300 000
Brak
40. Łączy nas Radomiak - Gramy i kibicujemy z klasą !
Radom
Projekt polega na kontynuacji działań profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do placówek edukacyjnowychowawczych, stowarzyszeń, fundacji, parafii, klubów sportowych itp. skupiających dzieci i młodzież,
mającego na celu przekazywanie dobrych wzorców zachowań, zdrowego trybu życia, zdrowego
odżywiania i aktywności fizycznej jako istotnego elementu profilaktyki.
Ważnym aspektem projektu jest nacisk na kulturę kibicowania podczas masowych imprez sportowych,
turniejów i meczów piłki nożnej klubu sportowego Radomiak, w tym nauczania prawidłowych postaw
społecznych. Oprócz działań edukacyjnych zostaną również przeprowadzone imprezy sportoworekreacyjne, turnieje ogólnopolskie na terenie Radomia oraz towarzyszące im festyny z udziałem
zawodników grup młodzieżowych w okresie całego roku kalendarzowego, kibiców Radomiaka kreujących
pozytywne wzorce oraz seniorów. Zostaną nagrane spoty reklamowe promujące dobre praktyki kibica z

Załączniki
Nr Tytuł
Lokalizacja
Opis z
uzasadnieniem
Załączniki
Nr Tytuł
Lokalizacja
Opis z
uzasadnieniem

Załączniki
Nr Tytuł
Lokalizacja
Opis z
uzasadnieniem

Załączniki
Nr Tytuł
Lokalizacja
Opis z
uzasadnieniem

Załączniki
Nr Tytuł
Lokalizacja
Opis z
uzasadnieniem

klasą oraz negujące złe i niewłaściwe zachowania. Dla wszystkich grup młodzieżowych zostaną zakupione
koszulki z roboczym hasłem "Gramy i kibicujemy z klasą" oraz „Łączy Nas Radomiak”. Mamy na celu
doposażenie w sprzęt sportowy i poprawę infrastruktury sportowej na obiektach, których prowadzone jest
szkolenie piłki nożnej Akademii Radomiak przy ul. Rapackiego, ul. 11 Listopada, gdzie prowadzone będzie
szkolenie klas sportowych piłki nożnej oraz na nowym obiekcie przy ul. Struga 63.
Ważnym założeniem projektu jest popularyzacja piłki nożnej i zdrowego trybu życia poprzez organizację
otwartych naborów grup szkoleniowych w dyscyplinie sportu - piłka nożna, skierowanych do najmłodszych
grup dzieci i młodzieży. Najlepszym dowodem wskazującym wprost na celowość i potrzebę realizacji
takiego zadania jest liczba dzieci i młodzieży stale uczestnicząca w systemie szkolenia sportowego
Radomiak Sp. z o.o. Liczba, która co warte podkreślenia, z roku na rok stale rośnie. Jesienny nabór do
najmłodszych roczników naszego klubu zwiększył dwukrotnie w grupach naborowych ilość pochłoniętych
pasją do piłki nożnej najmłodszych mieszkańców naszego miasta, wraz zresztą ze swoimi rodzicami, gdzie
bez względu na okoliczności i problemy życia codziennego, regularnie uczestniczą w zajęciach
sportowych. To cieszy, to pokazuje, że pomimo tego, iż w dzisiejszych czasach bardzo trudno zarazić
dzieci i młodzież aktywnością fizyczną, dzięki realizacji takich zadań, to się udaje.
Szacunkowy koszt do: 300 000
Brak
41. WIBIT WODNY PLAC ZABAW AQUATRACK Zalew „Borki”
Zalew „Borki” zarządzany przez MOSiR sp. z o.o.
WIBIT WODNY PLAC ZABAW AQUATRACK zalew borki, uatrakcyjnienie spędzania czasu wolnego nad
zalewem, dla wszystkich mieszkańców Radomia. Dmuchane atrakcje pozwolą miło spędzić czas nad woda
całym rodzinom. Szacowana wartość projektu wynosi 320 000 zł.
Szacunkowy koszt do: 400 000
Brak
42. Złota Rączka za Złote Serce
Radom Śródmieście (i poszczególne dzielnice)
Projekt przewiduje zorganizowanie klubu wzajemnego wsparcia i budowania międzypokoleniowych relacji
sąsiedzkich wśród mieszkańców Radomia. Powstanie miejsce spotkań i płaszczyzna kontaktu dla każdego
zainteresowanego i małych grup.
Wariant optymalny zakłada powołanie "centralnego" ośrodka dla miasta i klubów sąsiedzkich w dzielnicach
Uczestnicy projektu będą mogli wzajemnie znaleźć dla siebie czas i oferować własne umiejętności.
Miejsce na spotkanie i płaszczyznę do kontaktu znajdzie tutaj każdy zainteresowany, zwłaszcza ci, którzy
nie poddają się samotności
Będziemy robić różnorodne, drobne acz ważne w życiu codziennym przysługi. Z życia wzięte: wymianę
uszczelki, awaryjne odebranie dziecka z przedszkola, naukę robienia skarpet na drutach, czas na wspólne
wypicie herbaty czy wyjście do teatru.
Propozycja obejmuje rozliczenie na zasadzie banku czasu. Szczegóły doprecyzuje regulamin.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
43. Rakowi na wspak - badania dla mieszkańców
Radom
Kontynuacja projektu "Rakowi na wspak-kampania informacyjno-pomocowa". W 2017 roku projekt
zawierający badania usg oraz cykl spotkań cieszył się dużym zainteresowaniem. Tym razem będzie to
kolejny pakiet badań profilaktycznych oraz wydanie broszury informacyjnej o tematyce profilaktyki
nowotworowej.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
44. Radom atrakcyjny turystycznie-nowe ścieżki questingowe
Radom
W 2017 roku we współpracy z Amfiteatrem oraz Narodowym Centrum Kultury powstał pierwszy Quest na
osiedlu Obozisko. Ścieżki questingowe są nowoczesną formą turystyki. Łączą w sobie grę w podchody z
informacjami na temat historii, legend oraz tradycji danego miejsca. To świetna propozycja dla
mieszkańców, uczniów szkół oraz odwiedzających nasze miasto.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
45. „SPOTKANIA Z BOHATEREM- MIESZKAŃCY MIASTA POZNAJĄ HISTORIĘ PIERWSZEGO
PARTYZANTA II WOJNY ŚWIATOWEJ”.
Z. S. Z. im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” Al. Grzecznarowskiego 2, Anielin- miejsce śmierci „Hubala”,
Bielawy- miejsce ostatniej wigilii oddziału mjra H. Dobrzańskiego.
Głównym celem projektu jest poznanie historii majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" jego oddziału,
miejsc z nim związanych oraz popularyzowanie historii Polski oraz II wojny światowej, w ciekawy,
nowatorski sposób wśród mieszkańców osiedla: Ustronie i Prędocinek.
Obecnie postać majora kojarzona jest tylko z nazwą szkoły. Niewiele osób ma świadomość jak wielką był
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osobowością. To Polak, który nie poddał się ogólnej psychozie strachu i pierwszy stawił opór Niemcom w
okupowanej Polsce. W 2019 roku będziemy obchodzić 80 rocznicę utworzenia pierwszego Oddziału
Wydzielonego Wojska Polskiego. Jest to doskonała okazja do propagowania historii i edukowania
społeczności lokalnej. Realizacja projektu będzie również odpowiedzią na poszukiwanie przez młodych
ludzi właściwych wzorców, starszym mieszkańcom pozwoli na uzupełnienie, bądź odświeżenie wiedzy
zdobytej w młodości. Szkoła, której major „Hubal” jest Patronem od 1984, pielęgnuje wartości patriotyczne,
organizuje szereg imprez, uroczystości. Dwukrotnie organizowała Ogólnopolski Zjazd Szkół i Drużyn
Harcerskich im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala”, ogólnopolskie „Hubalowe Wigilie” na Bielawach, czy
obchody rocznicy śmierci mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Anielinie, których uczestnikami są uczniowie
szkół z całej Polski. Od 2014 działa przy szkole Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Hubala”. Jednym z jego
głównych statutowych celów są działania mające na celu popularyzację pierwszego partyzanta II wojny
światowej. Jednak w większości odbiorcami tych wspólnych przedsięwzięć są uczniowie i społeczność
szkolna. Realizacja projektu będzie doskonałą okazją do zainteresowania historią innych grup społecznych
bez względu na wiek.
Obejmować będzie szereg działań trwających od lutego do grudnia 2019 według harmonogramu:
1. Luty, marzec, maj, październik- warsztaty historyczne prowadzone przez pana Jacka Lombarskiego
autora książki „ Major Hubal- legendy i mity” oraz nauczycieli historii.
2. Kwiecień- wyjazd do Anielina – miejsca śmierci „Hubala”.
3. Czerwiec- gra miejska.
4. Wrzesień- uroczyste odsłonięcie muralu zlokalizowanego na frontowej ścianie budynku (w tym miesiącu
przypada rocznica utworzenia oddziału).
5. Listopad- Wieczór Poezji Patriotycznej.
6. Grudzień- wycieczka do Bielaw na XIII ogólnopolską „hubalową wigilię”.
Mural jako forma uczczenia postaci czy wydarzenia zyskuje coraz więcej zwolenników. Wykonany na
frontowej ścianie budynku szkoły, na stałe poprawi jej atrakcyjność oraz terenu wokół. Warto zaznaczyć, iż
będzie to pierwszy mural poświęcony tematyce II wojny światowej w naszym mieście oraz trwały ślad po
realizacji projektu. Beneficjentami projektu będą zatem nie tylko chętni do uczestnictwa mieszkańcy, ale i
uczniowie, nauczyciele czy osoby odwiedzające miasto. Zapewne nauczyciele pracujący w szkole jak i
członkowie stowarzyszenia chętnie włączą się w realizację zadań projektowych.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Zdjęcie
46. Biletomaty w autobusach
Radom, Komunikacja Miejska
Witam, mój pomysł na wykorzystanie środków z budżetu obywatelskiego to montaż elektronicznych
biletomatów w autobusach komunikacji miejskiej. Urządzenia powinny mieć możliwość wydawania reszty,
doładowania karty miejskiej oraz realizację płatności kartą płatniczą. Wiele miast stosuje to rozwiązanie w
transporcie publicznym. Argumentem za montażem tego typu urządzeń jest fakt, że 24 h na dobę możemy
zakupić bilet(nie zawsze kierowca posiada bilety), płatność kartą, wydawanie reszty(kierowca nie ma
takiego obowiązku), zakup w dowolnym momencie (nie tylko w zatokach), obsługa RKM w dowolnym
momencie podróży autobusem. Przykładem miasta w którym biletomaty się sprawdziły jest Warszawa, tam
urządzenia wyparły tradycyjną sprzedaż biletów przez kierowców komunikacji miejskiej.
Szacunkowy koszt do: 800 000
Brak
47. Ożywiamy Piotrówkę
Stare Miasto - dolina Mlecznej
Projekt przewiduje utworzenie ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej przy grodzisku Piotrówka.
W okolicach Piotrówki znajduje się wczesnośredniowieczny zespół osadniczy składający się z grodziska
oraz wieńca otaczających go osad. Jest on unikalny ponieważ w żadnym z polskich miast, nie zachował się
w samym jego centrum tak duży, niezabudowany teren, stanowiący rejon najstarszego osadnictwa. Dzięki
temu, pozostałości archeologiczne wszystkich elementów wczesnośredniowiecznej aglomeracji zachowały
się w bardzo dobrym stanie. Wykopaliska na Piotrówce z lat 2009–2013 dostarczyły danych zmieniających
dotychczasowe opinie na temat wyglądu grodu radomskiego we wczesnym średniowieczu – jego
zabudowy, zagospodarowania przestrzeni wewnątrz wałów i codziennego życia mieszkańców. Zarówno
chronologia, technika konstrukcji wałów, jak i organizacja zabudowy wskazują, że budowa grodu związana
była z tworzeniem struktury administracyjnej i narodzinami monarchii wczesnopiastowskiej. Nie można
pozwolić na to, aby teren będący kolebką Radomia, a jednocześnie związany z początkami polskiego
państwa pozostawał obszarem zaniedbanym i zapomnianym. Utworzenie ścieżki edukacyjnej pozwoli
wykorzystać ostatnie badania naukowe, spopularyzować ich wyniki wśród lokalnej społeczności i
przywrócić świadomość znaczenia Piotrówki i doliny Mlecznej dla historii Radomia. Poprzez przekazanie
mieszkańcom wiedzy o początkach Radomia umocnione zostaną więzi łączące ich z miastem. Dzięki niej
poszerzone zostaną dostępne dla wszystkich tereny rekreacji i wypoczynku. Ścieżka edukacyjne posłuży
jednocześnie promocji nowego wizerunku miasta oraz będzie przyciągać turystów.
2. Rozwiązanie techniczne.
Wprowadzeniem do ścieżki edukacyjnej powinny być plansze ukazujące dojście do niej, przebieg i
poszczególne elementy.
1. Ścieżka edukacyjna może prowadzić od Piotrówki, przez teren dawnej osady podgrodowej nad Mleczną
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i umożliwić przekroczenie tej rzeki przez most. Przy grodzisku, obok istniejących dziś schodów można
umiejscowić niskie plansze edukacyjne ukazujące:
a) Dolinę Mlecznej w kontekście rozwoju Radomia od VIII po XIV wiek;
b) Gród radomski w okresie świetności X-XIII wiek;
c) Grodzisko po likwidacji wałów, w szczególności XVI–XXI wiek i ostatnie prace archeologiczne.
Kolejne plansze mogły by znaleźć się nad Mleczną na miejscu osady oraz za rzeką, bliżej Zamłynia w
miejscu odnalezienia studni z 888 r.
Proponowane elementy ścieżki edukacyjnej:
a) Miejsca do wypoczynku i edukacji grup zorganizowanych z ławkami
b) Miejsca do organizacji warsztatów archeologicznych (obok miejsc wypoczynku).
d) Elementy infrastruktury komunikacyjnej charakterem nawiązujące do rozwiązań średniowiecznych.
e) Aplikacje multimedialne do pobrania przy planszach ukazujące przemiany osadnicze na Piotrówce i jej
okolicach oraz dokonane tam odkrycia archeologiczne.
f) teren ścieżki powinien być oświetlony objęty monitoringiem i w miarę możliwości dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
SZACUNKOWY KOSZT PROJEKTU 800 000 zł
Ostateczna koncepcja powinna być wypracowana przy udziale Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i być
zgodna z planami dotyczącymi tego terenu.
Szacunkowy koszt do: 800 000
Brak
48. Pierwsza pomoc dla każdego
Radom
Projekt zakłada organizację cyklicznych wydarzeń dla mieszkańców, podczas których będą się odbywały
szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Te szkolenia mogą również stanowić dodatkowy punkt programu
innych imprez. Celem projektu jest zwiększenie świadomości i umiejętności mieszkańców w zakresie
udzielania pierwszej pomocy. Co zrobisz kiedy będziesz świadkiem zdarzenia w którym ktoś z Twoich
bliskich ulegnie wypadkowi i jego życie lub zdrowie będzie zagrożone, a na przyjazd karetki trzeba będzie
poczekać kilka minut, w sytuacji kiedy liczy się każda sekunda? Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że
w takiej sytuacji umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest bezcenna. Dzięki niej możemy uratować
czyjeś życie. Kiedy jesteśmy świadkami wypadku, lub widzimy, że ktoś doznał urazu albo nagłego ataku
choroby, to w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych
następstw, przed przyjazdem karetki powinniśmy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy. Im więcej
będzie osób, które potrafią udzielać pierwszej pomocy, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś uratuje
nasze życie lub zdrowie, kiedy tego będziemy potrzebować. Ponadto zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu
karnego: Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia
siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
49. Łaźnia dla bezdomnych
Radom
Projekt zakłada zakup mobilnego kontenera, który będzie służyć bezdomnym zamieszkującym Radom. O
tworzenie takich miejsc apeluje Rzecznik Praw Obywatelskich - mobilne łaźnie prowadzą do realnej
poprawy standardu życia osób najbardziej wykluczonych.
W ramach projektu powstanie kontener, który będzie pełnił funkcję pomieszczeń łaźni dla osób
bezdomnych i będzie administrowany przez instytucję miejską lub wybraną w drodze konkursu organizację
pozarządową. W kontenerze świadczone będą usługi polegające na udostępnieniu osobom bezdomnym
podstawowych zabiegów higienicznych w postaci kąpieli i możliwości wymiany odzieży wierzchniej.
Kontener będzie wyposażony w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o.. Na wyposażenie łaźni
złożą się moduły z umywalkami, prysznicami i sanitariatami. Osoby bezdomne będą mogły skorzystać z
przyborów do golenia.
Łaźnia będzie dostosowana również do osób niepełnosprawnych i tych ze szczególnymi potrzebami
higienicznymi.
Kontener zostanie umieszczony w wybranych przez urząd miejscu po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb.
Kontener powinien być dostosowany do zmiany miejsca.
Szacunkowy koszt do: 200 000
Brak
50. Magiczny GAJ
Dz. 78,dz. 81
Miejsce gdzie dzieci będą chciały przychodzić i wracać. Zewnętrzny plac zabaw z wieloma atrakcjami dla
dzieci w różnym wieku i miejscem dla opiekunów. Stała scena z możliwością organizacji imprez, niski
basen (letni) gdzie dzieci będą mogły pluskać nogi, liczne zjeżdżalnie, łamigłówki, labirynty, huśtawki oraz
inne urządzenia.
Szacunkowy koszt do: 800 000
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51. Miejsce rekreacji umysłowo-siłowej
XV Lecie, Kaptur, działki 133 (Kaptur), 51/46 (XV-lecie)
To miejsce gdzie mieszkańcy osiedla mogą się spotkać, porozmawiać, grać w szachy, ćwiczyć na
specjalnych urządzenia.
Lokalizacja: XV Lecie, Kaptur,
Szacunkowy koszt do: 300 000
Brak
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52. Mobilna scena
Projekt ogólnomiejski
Liczne imprezy, pikniki organizowane w okresie wiosna-lato-jesień przez NGO oraz inne społeczności
często wymagają sceny oraz nagłośnienia. Zakup mobilnej sceny dla mieszkańców Radomia wraz z
wyposażeniem znacząco ułatwi i usprawni organizację w/w imprez oraz istotnie wpłynie na integrację
lokalnych społeczności.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
53. Program profilaktyki przeciwdziałania ciąż wśród nastolatek oraz przemocy na tle seksualnym
program ogónomiejski
Wdrożenie programu edukacyjnego, finansowanego przez Gminę Miasta Radomia, skierowanego do
młodzieży, rodziców i wychowawców, związanego z profilaktyką ciąż wśród nastolatek, chorób
przenoszonych drogą płciową oraz zapobieganiu przemocy na tle seksualnym.
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. 1993 r. Nr 17 poz. 78 z późniejszymi zmianami) wprowadziła do
programów szkolnych wiedzę o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego
rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej i środkach świadomej prokreacji.
W szkołach realizowany jest program „Wychowanie do życia w rodzinie”. Z analiz Instytutu Badań
Edukacyjnych, opublikowanych w 2015 roku pod tytułem „Opinie i oczekiwania młodych dorosłych oraz
rodziców w wieku 6-17 lat wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności” wynika
niestety, iż jedna trzecia rodziców nie rozmawia ze swoimi dziećmi na temat seksualności, natomiast aż 38
procent młodych dorosłych uznało, że zajęcia prowadzone w gimnazjum z zakresu wiedzy o życiu w
rodzinie były złe lub bardzo złe. Tak samo oceniło te zajęcia realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych
29 procent respondentów.
Młodzież zalewana jest dziś treściami płynącymi z popkultury, brakuje jej elementarnej wiedzy na temat
ciała, seksualności, a także radzenia sobie w świecie i stawianiu granic.
Z analizy treści zawartych w podręcznikach szkolnych do „Wychowania do życia w rodzinie” wnika, że
szerzą one często mity i stereotypy, nie podają żadnych źródeł badań naukowych czy faktów. Odnoszą się
często do przekonań religijnych, a role płci w nich reprezentowane są silnie ugruntowane w kulturze
patriarchalnej – kobieta przedstawiana jest w podręcznikach przede wszystkim jako matka, a mężczyźni
nie są przedstawiani w sposób akcentujący role ojcowskie. Dostępne podręczniki rzadko też podejmują
problematykę profilaktyki prozdrowotnej.
Wynika z tego, że tak prowadzone zajęcia nie dają odpowiednich rezultatów, skoro polskie nastolatki mają
znikomą wiedzę na temat seksualności i zagrożeń związanych z życiem płciowym. Brak rzetelnej wiedzy
tak samo odczuwają dziewczęta jak i chłopcy. Celem wprowadzenia programu edukacyjnego na temat
życia i zdrowia seksualnego do radomskich szkół jest ochrona osób szczególnie narażonych w tych
sferach. Rzetelna edukacja na tym polu, wolna od przesądów opartych na idei niższości kobiet, bazująca
na wiedzy płynącej
z badań naukowych jest podstawą do ukształtowania odpowiedzialnego społeczeństwa w przyszłości i
tworzenia satysfakcjonujących związków o charakterze partnerskim. Rzetelna edukacja zapobiega
patologiom, z którymi spotykają się nie tylko nastolatkowie, ale również i dzieci.
Program edukacyjny, o którym mowa jest w przedmiocie petycji, powinien przekazywać młodym ludziom
wiedzę, jak dbać o swoje zdrowie, jak mądrze i z troską wchodzić w romantyczne i intymne relacje z drugą
osobą, jak podejmować odpowiedzialne, samodzielne decyzje, jak przewidywać konsekwencje swoich
działań, i jak nie dać się zmanipulować grupie rówieśniczej.
W programie edukacyjnym powinny być poruszone tematy o aspektach biologicznych, psychologicznych,
społecznych i prawnych tej dziedziny ludzkiego życia, jakim jest zdrowie seksualne. Przy realizacji
programu powinni współpracować lekarze ginekolodzy, seksuolodzy, prawnicy, a także edukatorki i
edukatorzy odpowiedzialni za aspekty pedagogiczne, psychologiczne, antropologiczne, socjologiczne i
kulturoznawcze programu.
Wdrożenie programu edukacyjnego w radomskich szkołach służyłoby upowszechnianiu nowoczesnych
metod edukacyjnych, kształtowaniu refleksyjnego, niezależnego myślenia
i odpowiedzialnych postaw, propagowaniu wiedzy niezależnej światopoglądowo oraz kształtowanie postaw
tolerancji i równości.
Wdrożenie programu edukacyjnego, finansowanego przez Gminę Miasta Radomia, skierowanego do
młodzieży, rodziców i wychowawców, związanego z profilaktyką ciąż wśród nastolatek, chorób
przenoszonych drogą płciową oraz zapobieganiu przemocy na tle seksualnym jest w interesie życia
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zbiorowego i wartości wymagających szczególnej ochrony.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
54. Proste dzieciaki - program i zakup bezinwazyjnego urządzenia do diagnostyki wad postawy u dzieci
program ogólnomiejski
PROSTE DZIECIAKI to inicjatywa mieszkańców Radomia oraz członków SLD w Radomiu.
Skoliozy i wady postawy ciała u dzieci i młodzieży stanowią istotny problem społeczny (szacuje się, że u
około 60-80% populacji występują zaburzenia postawy ciała). Duże znaczenie w procesie korekcji wady
ma jej wczesne wykrycie i zdefiniowanie. Obecnie diagnostyka opiera się głównie na subiektywnej ocenie
badającego oraz analizie rentgenowskich zdjęć kręgosłupa.
Projekt dotyczy zakupu bezinwazyjnego urządzenia do diagnostyki wad postawy ciała uczniów szkół i
przedszkoli. Urządzenie „DIERS” jest efektem wielu lat pracy i doświadczeń niemieckich oraz
szwajcarskich lekarzy, fizjoterapeutów i naukowców. Umożliwia szybkie, obiektywne, a co najważniejsze
bezpieczne dla zdrowia (bez konieczności naświetlania pacjenta promieniami rentgenowskimi) badanie
przesiewowe w kierunku wykrycia wad postawy ciała. Wprawdzie zakup takiego urządzenia nie
wyeliminuje całkowicie stosowania radiogramów, ale może znacząco ograniczyć potrzebę ich
wykonywania.
Diagnostyka wad postawy ciała z wykorzystaniem „DIERS” opiera się na trójwymiarowej analizie
kręgosłupa. To kombinacja najnowocześniejszej techniki optycznej i cyfrowego przetwarzania danych.
Pomiar oraz analiza pleców i kręgosłupa pacjenta jak również różnic w długości kończyn dolnych jest
szybki i bezdotykowy i w większości przypadków również automatyczny (bez użycia markerów). Wyniki
pomiaru są bardzo dokładne, a dzięki błyskawicznej transmisji obrazu do komputera analiza danych
następuje natychmiast po wykonaniu badania. Dzięki pomiarowi możliwa jest dokładna diagnoza
ułatwiająca dobór możliwie najlepszej indywidualnej terapii.
Koszt zakupu - około 250 tys. złotych
Szacunkowy koszt do: 400 000
Brak
55. Kształtowanie kompetencji emocjonalno - społecznych oraz świadomości podejmowania aktywności
Ogólnomiejski
Projekt dotyczy prowadzenia bezpłatnych zajęć sportowych z elementami piłki ręcznej. Realizowany będzie
w publicznych przedszkolach: dzieci 4-6 lat, oddziałach wychowania przedszkolnego oraz uczniami klas 13 szkół podstawowych na terenie Radomia. Projekt skierowany jest szczególnie do dzieci sprawiających
trudności wychowawcze, nie radzących sobie z kontrolowaniem emocji. Zajęcia przeprowadzone będą
przez wykwalifikowanych trenerów, instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego. Innowacją w
programie jest obecność psychologów na zajęciach, którzy będą prowadzili obserwację, wspomagali pracę
prowadzących oraz gromadzili dokumentację. Możliwe będą konsultacje dla rodziców i dzieci.
Celem projektu będzie kształtowanie u dzieci zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, popularyzacja
aktywności fizycznej, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności, a także przygotowanie do
podejmowania regularnego ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci i
polepszeniu stanu zdrowia, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, także przy
ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym
przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie. Projekt ma za zadanie rozwijać
kompetencje emocjonalno - społeczne, uczyć zdrowej rywalizacji, pogodzenia się z przegraną oraz
szacunku do przeciwnika.
Możliwe są spotkania ze znanymi radomskimi sportowcami, którzy mogą być autorytetami dla dzieci,
przekazywać wiedzę z zakresu
zdrowego żywienia i odpowiedniego stylu życia. Program będzie realizowany w wymiarze jednych zajęć
tygodniowo, przez 10 miesięcy,
w grupach maksymalnie 12-osobowych. Czas trwania zajęć dla jednej grupy to 30-45 min.
Przewidywane koszty projektu:
Ilość godzin realizowanych w miesiącu: 120 h
Wynagrodzenie trenerów - 72 000 zł (10 msc x 7200zł)
Wynagrodzenie psychologów - 72 000 zł (10 msc x 7200zł)
Sprzęt sportowy potrzebny do realizacji - 40 000 zł
Całkowity przewidywany koszt to 182 000 zł
Szacunkowy koszt do: 200 000
Brak
56. Leczenie niepłodności metodą Naprotechnologii w Radomiu
miasto Radom
Niepłodności dotyka coraz większej grupy ludzi. Statystyki pokazują, że dotyczy ona od 10 proc. do 15
proc. par, przy czym jedynie w 20 proc. przypadków stwierdza się niepłodność idiopatyczną, to jest
jednostkę chorobową, której przyczyn nie da się jednoznacznie określić. Oznacza to, iż w 80 proc.
przypadków przeprowadzenie profesjonalnej diagnostyki i właściwego leczenia może pozwolić na
przywrócenie płodności. Temu właśnie celowi służy Naprotechnologia- nowoczesna gałąź medycyny,
łącząca najnowsze osiągnięcia medycyny współczesnej (m.in. ginekologii, endokrynologii, chirurgii), która
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jest metodą leczenia niepłodności, opartą na wnikliwej analizie jej przyczyn i wdrażaniu przez lekarzy –
konsultantów Naprotechnologii stosownych procedur terapeutycznych.
Naprotechnologia została uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za „medyczno-kliniczną
metodę leczenia niepłodności”. Co istotne, statystycznie Naprotechnologia jest najskuteczniejszym
sposobem leczenia niepłodności. Z badań wynika że w porównaniu z in-vitro jest 2 razy bardziej skuteczna.
Podstawowym narzędziem w diagnostyce i leczeniu niepłodności w Naprotechnologii jest Model Creighton
służy precyzyjnemu określeniu przyczyn nieprawidłowości, ustaleniu najlepszego okresu do wykonania
badań hormonalnych oraz wyznaczeniu właściwego czasu na włączenie leczenia farmakologicznego.
Diagnostyka i leczenie jest prowadzona przez lekarza Naprotechnologii (Medical Consultant). W Radomiu
lekarzem Naprotechnologii jest dr Grzegorz Nyc NFPMC- ginekolog położnik, Konsultant Medyczny
Naprotechnologii. Natomiast naukę Modelu Creighton dla par prowadzą wykwalifikowani Instruktorzy
(FCP). W Radomiu instruktorem Modelu Creighton jest między innymi Anna Ostatek FCP.
Leczenie w Naprotechnologii składa się z kilku etapów:
Pierwszy etap to wizyta pary z problemami z płodnością u lekarza Naprotechnologa. Drugi etap
rozpoczynający diagnostykę to nauka Modelu Creighton, trwająca około 3 miesiące. Potem następuje
trzeci etap diagnostyki laboratoryjnej i wprowadzenia leczenia farmakologicznego do czasu usunięcia
przyczyn nieprawidłowości, doprowadzenia do poczęcia, prowadzenia ciąży i urodzenia dziecka.
Program dofinansowania leczenia niepłodności metodą Naprotechnologii zakłada zwiększenie dostępności
leczenia dla 40 par z Radomia. Środki będą przeznaczone na wizyty u lekarza Naprotechnologii, naukę
Modelu Creighton (8 spotkań w ciągu roku z dyplomowanym instruktorem Modelu Creighton), badania
hormonalne i diagnostyczne.
Szacunkowy koszt leczenia dla jednej pary to kwota 3.000 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 120.000 zł.
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak
57. Zakup biletu kartą płatniczą w autobusie
Radom
Biletomaty w autobusach z możliwością płatności kartą za przejazd jak np. w Łodzi. Zakup 5 lub 10
biletomatów w zależności od możliwości związanych z maksymalną wartością projektu.
Szacunkowy koszt do: 350 000
Brak
58. Zajęcia z samoobrony dla Seniorów
Radom
Projekt polega na przygotowaniu Seniorów do często bardzo prostych zachowań, które mogą uratować
życie, a przede wszystkim poczuć się bezpieczniej. Zajęcia mogłyby być organizowane przez okres całego
roku, dwa razy w miesiącu tak aby moc przeszkolić jak największa grupę radomskich seniorów.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
59. Taksówka dla seniorów za darmo
Radom
Projekt zakłada bezpłatne przejazdy taksówką dla osób po 70 roku na terenie miasta Radomia. Kwota
projektu na realizację powyższego celu nie przekraczająca 400 000 zł. Z darmowego przejazdu mogłoby
skorzystać wszystkie osoby zameldowane na terenie miasta Radomia po 70 roku życia (3 przejazdy
miesięcznie na jedną osobę). Seniorzy mogliby pojechać za darmo do urzędów i jednostek miejskich
miasta Radomia, placówek służby zdrowia.
Szacunkowy koszt do: 400 000
Brak
60. Ekologiczne i nowoczesne półpodziemne kosze uliczne
0 - obszar ogólnomiejski
Projekt zakłada ustawienie półpodziemnych koszy ulicznych na terenach użytku publicznego określonych
w swoim obszarze § 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Radom.
Pojemniki z powodzeniem stosowane od ponad 20 lat w Europie a od kilku lat także w Polsce (Szczecinek,
Koszalin, Słupsk, Poznań). Są estetyczne, ekologiczne, wytrzymałe, a przede wszystkim bardzo
nowoczesne. Ze względu na wkopanie części pojemnika pod ziemię, zwiększy się jego pojemność przy
równoczesnym zachowaniu standardowych wymiarów kosza miejskiego. Zwiększona pojemność to
rzadsze opróżnianie, czyli tańsze w utrzymaniu.
Szacunkowy koszt do: 400 000
1. rys. techniczny pojemnika
61. ABroad in Radom
Radom i okolice
Dla wielu ludzi Radom ma reputację miasta gorszego od innych polskich miast, a często też bywa
tematem ironicznych żartów. Jako mieszkanka Radomia od 8 lat, wiem, że Radom jest wart znacznie
więcej. Fakt bycia Amerykanką, daje mi nietypową perspektywę, którą może mieć tylko osoba postronna.
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Pomysł na projekt zrodził się z mojej frustracji wynikającej z braku innych obcokrajowców w mieście, oraz z
faktu, że inni Polacy są niechętni, aby zobaczyć Radom. Warszawa skupiła uwagę większości
obcokrajowców mieszkających w Polsce, a zapomina się o miastach, takich jak Radom. To zmotywowało
mnie, aby stworzyć projekt, który pomógłby wizerunkowi Radomia. Cel mojego projektu jest dwojaki:
1. Pokazać interesujących ludzi, ciekawe miejsca i różne aspekty Radomia, o istnieniu których osoba
postronna nie jest świadoma. Ponadto mieszkańcy Radomia mogliby spojrzeć na swoje miasta innymi
oczami.
2. Uwydatnić potencjał Radomia i pokazać co miasto może zaoferować w kwestii przyszłego biznesu i
komfortu życia. Co dwa tygodnie chciałabym pokazać krótki film video na moim kanale YouTube, gdzie
będę mówić o jakimś interesującym aspekcie Radomia. Każdy film będzie trwał nie dłużej niż 5-10 minut i
będzie zawierał polskie napisy, więc wszyscy mieszkańcy Radomia będą mogli zrozumieć nagrania i
pozwoli to na międzynarodowe nagłośnienie miasta Radomia.
Aby rozpocząć projekt, potrzebne są środki z miasta na dobrą kamerę, mikrofon oraz dodatkowe pieniądze
dla osoby, która będzie edytować i tłumaczyć nagrania. Każda przeznaczona suma będzie pomocna.
Radom stał się moim drugim domem i byłoby świetnie podzielić się tym z innymi.
W razie potrzeby dołączę więcej informacji.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
62. Bezpłatne treningi Jiu Jitsu dla dzieci i młodzieży
Radom
Bezpłatne zajęcia sportowe Brazylijskiego Jiu Jitsu, prowadzone przez instruktora samoobrony/ trenera
Brazylijskiego Jiu Jitsu. Treningi skierowane są do dzieci, młodzieży, zainteresowanych poprawą
sprawności fizycznej. Zapraszamy na zajęcia młodzież i dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
społecznym, wskazanych przez MOPS/ inne określone przez UM instytucie.
Doposażenie Sali:
-maty 40 mm, puzzle 128 sztuk,
-trenerzy,
- 60 sztuk T-Shirt
Zajęcia prowadzone będą 2x w tyg. Po 90 min
Koszt 18 600 PLN
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
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63. Migające żaki
5 szkół podstawowych w Radomiu
Przeprowadzenie zajęć z języka migowego w 5 szkołach podstawowych z terenu miasta Radomia uczniów
klas 1-3 i 4-8. Łącznie ok. 1000 uczniów. Kurs elementarny na poziomie podstawowym umożliwi
posługiwanie się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi.
Poprawne formułowanie prostych wypowiedzi w zakresie poznanych znaków pojęciowych ok. 200 znaków
ideograficznych i daktylografia –alfabet i liczby. Każdy kurs zakończy się wydaniem zaświadczenia.
Szkolenie przeprowadzone zostanie przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Przyjaźni”, z którym współpracują osoby znające język migowy oraz tłumacze i wykładowcy języka
migowego. Stowarzyszenie SPON PRZYJAŹNI jest organizacją pomagającą osobom niepełnosprawnym w
tym osobom głuchoniemym posługującym się językiem migowym. Do Stowarzyszenia zgłaszają się
przedstawiciele szkół by przeprowadzić zajęcia z języka migowego w szkołach stąd też zrodził się pomysł
by poszerzyć obszar zajęć do większej liczby szkół, dając możliwość nauki języka migowego większej
grupie uczniów. Bariera między osobami słyszącymi a niesłyszącymi jest ogromna i w obecnej sytuacji
jakiej znajdują się osoby głuche, nie do pokonania. Bariera między światem słyszącym a światem ciszy
musi zostać zlikwidowana bądź zminimalizowana do minimum. Czy jest to możliwe? To zależy od nas, czy
chcemy odizolować ludzi głuchych, czy dać im szanse na wspólne życie w społeczeństwie. Przecież oni
też są równoprawnymi obywatelami, tak jak inni mają swoje prawa. Tylko czy są one respektowane? To my
słyszący stajemy się głusi na potrzeby drugiego człowieka. Może powinniśmy się otworzyć i zacząć od
najmłodszych w szkołach by zaszczepić w nich dobro i empatię do drugiego człowieka. Bariera językowa
pozostawia często głuchego bezradnym i bezsilnym.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni” 26-600 Radom ul. Maratońska 3
Brak osób znających język migowy stwarza ogromną barierę. Ograniczenie uczestnictwa głuchych
obywateli m. in. W kulturze masowej, opiece społecznej, edukacji, dyskryminuje ich. Osoby głuche są
skazane na niezrozumienie świata, w którym żyją. Dzieci poznając język migowy poznają również osobę
niesłyszącą, jej przekonania, zwyczaje i nawyki. Specyficzną kulturę głuchych wizulno-przestrzennomigową, odmienną zupełnie od języka polskiego, którym się posługują słyszący.
Łączny koszt zadania 20 000 zł.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
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64. Poprawa jakości komunikacji miejskiej w Śródmieściu Radomia
Cały Radom (obszar ogólnomiejski)
Projekt zakłada montaż 4 tablic systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i 3 biletomatów.
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Tablice SDIP na przystankach: Wernera/ Mireckiego- kier. Galeria Słoneczna linie 6,12,16,23,26
Limanowskiego/Młodzianowska- kier. Gołębiów linie 1,16,17
Traugutta/ Moniuszki- kier. Dw. PKP linie 5,7,8,9,,23
1905 roku/ Kościuszki- kier. Borki, os. Południe linie 7,8,10,11,13,14,25
Biletomaty na przystankach: Wernera/ Mireckiego- kier. Galeria Słoneczna linie 6,12,16,23,26
Lekarska/ Szpital- kier. Traugutta, Sienkiewicza linie 1,7,8,9,15
1905 roku/ Kościuszki- kier. Borki, os. Południe linie 7,8,10,11,13,14,25
Biletomaty i tablice SDIT ułatwiają podróże komunikacją miejską.
Szacunkowy koszt do: 700 000
Brak
65. Mobilne kino plenerowe
Radom
Projekt zakłada organizację mobilnego kina plenerowego w różnych dzielnicach miasta. Jeden mobilny
ekran wraz z urządzeniami nagłaśniającymi oraz osobą obsługującą, mogłyby o różnych porach roku
służyć mieszkańcom różnych osiedli. Przykład:
Przez 2 tygodnie w 2 połowie maja filmy byłyby wyświetlane przy zalewie na Os. Borki
Przez kolejne 2 tygodnie w czerwcu – w parku Południe
Kolejne 2 tygodnie czerwca – Park im. Ruzika
Następne 2 tygodnie w lipcu – park Leśniczówka
Kolejne 2 tygodnie w lipcu – park Gołębiów
2 tygodnie sierpnia – park Obozisko
2 ostanie tygodnie sierpnia – park Michałów
Filmy byłyby wyświetlane w każdy weekend w sobotę i niedzielę wieczorem. Dokładny harmonogram
filmów oraz precyzyjne miejsce ustawienia ekranu to elementy projektu, które rozważyć powinna jednostka
zajmująca się jego wykonaniem.
Przykładowy kosztorys:
Projektor multimedialny o wysokiej jasności (14x1200zł), nagłośnienie (14x500zł), ekran panoramiczny
(14x500 zł), transport i obsługa wynajętego sprzętu (14x2000zł) = 3x2000zł
Zakup licencji filmowych 14x1000 zł
Firmy świadczące usługę kina plenerowego:
http://www.kinoobjazdowe.pl
http://smokefilm.pl
http://kinokino.pl
http://wyswietlfilm.pl
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
66. Zajęcia samoobrony
Radom
Projekt zakłada bezpłatne zajęcia z samoobrony dla mieszkańców Radomia. Zajęcia były dostępne dla
każdej chętnej do wzięcia w nich udziału osoby. Odbywałyby się kilku miejscach w mieście tak aby dojazd
był niezbyt uciążliwy np. PG nr 3, PSP nr 9 (remont sali gimnastycznej wykonany w ramach BO daje
gwarancję nieodpłatnej ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców), Liceum im. Traugutta, PSP nr 34
(remont Sali wykonany w ramach BO daje gwarancję bezpłatnej ogólnodostępności), PSP nr 29, PG nr 22,
PG nr 10 – przykładowe lokalizacje do ostatecznego ustalenia w zależności od możliwości realizacji.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
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1. Mała architektura w centrum miasta
Centrum miasta - śródmieście
Projekt zakłada dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł systemu informacji miejskiej w Radomiu.
Pieniądze mogłyby zostać przeznaczone na informacje kierującą pieszych lub informacje opisowograficzną zgodnie ze stroną 11 (punkt 3 i punkt 6 grafiki) uchwały nr 293/2016 w sprawie zmiany uchwały
nr 688/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie Systemu Informacji Miejskiej
w Radomiu.
Projekt dotyczy małej architektury w obszarze I (centrum miasta - śródmieście).
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
2. Przywracamy Ogród Ołdakowskiego!
Skwer u zbiegu alei Grzecznarowskiego i ulicy Dowkontta w Radomiu
Remont skweru przy pomniku Łucznika- Park Ołdakowskiego, nowe ławki, śmietniki + remont chodników.
Zagospodarowanie terenów zielonych, inwentaryzację istniejącej zieleni, nowe nasadzenia drzew i
krzewów oraz wykonanie nowego oświetlenia.
Dziś Plac Kazimierza Ołdakowskiego to trawa, kilka drzew i... pomnik-symbol Radomia - "Łucznik". Kiedyś
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na znacznie rozleglejszym terenie był wspaniały ogród, który tak zachował się w pamięci radomian: "Park
był niewielki, ale przepiękny. Ogrodzony; babcia wchodziła przez furtkę przy ul. Dowkonta, ale może były i
inne wejścia. Na noc wszystkie wejścia zamykano. Melodyjny dźwięk dzwoneczka przypominał
spacerowiczom, że zbliża się godz. 22 i trzeba wyjść, bo park zostanie zamknięty. Szerokie, wysypane
żwirem alejki, których granice wyznaczały dodatkowo żywopłoty (resztkę jednego z nich można zobaczyć
jeszcze dzisiaj), zawsze równiutko i starannie przycięte. Ławki. Przystrzyżone trawniki, po których
spacerowały pawie, kipiące kwiatami klomby, różnorodność krzewów i drzew. Od wiosny do późnej jesieni
park ponoć zachwycał barwami i zapachami. Dziadkowie podkreślali, że o park niezwykle dbano - i robiły to
zarówno jakieś służby ogrodnicze, które sadziły, przycinały, strzygły i szczepiły, jak i spacerowicze, którzy
pilnowali, by dzieci nie biegały po trawnikach i nie rzucały papierków, gdzie popadnie. Park był oczkiem w
głowie dyr. Ołdakowskiego. Zapalony turysta i botanik zabiegał, by park był wyjątkowy. Rosły tu prawie
wyłącznie rzadkie okazy roślin: kwiatów, krzewów, drzew. Dyrektor Ołdakowski sprowadzał je z
najodleglejszych zakątków II RP. I nie tylko - jeśli tylko dały radę przetrzymać w naszym surowym klimacie,
kazał sadzić i rośliny egzotyczne.
Moi dziadkowie opowiadali, że w przyfabrycznym parku widzieli okazy, które dotychczas były im znane
wyłącznie z książek botanicznych. Żałuję, że nie zapisałam żadnych nazw; część tych roślin potrafili
nazwać po 40 z górą latach. Pamiętam tylko trzy platany, bo te dotrwały do lat siedemdziesiątych. I
glediczje, bo ich nasionami uwielbialiśmy się w dzieciństwie bawić.
Tak go zapamiętała Zofia Święcka- Łuczyńska, której ojciec pracował w Fabryce Broni, i która z rodziną
mieszkała na osiedlu FB: "(...) Osiedle powstawało równolegle z budowaną od 1924 roku Radomską
Wytwórnią Broni. (...) W pobliżu powstał starannie zaprojektowany park z cennymi okazami drzew i
krzewów. Był to właściwie mały ogród botaniczny, wielobarwny i ukwiecony. Szkoda, że tak trudno to
wszystko oddać słowami. Że nie zachowały się żadne fotografie mojego podwórka i parku". (tom "Za
horyzontem", opowiadanie "Po Radomiu wędrówka sentymentalna")
Park przetrwał wojnę - Niemcy o niego dbali i chętnie tam wypoczywali. Polacy mogli sobie na niego co
najwyżej popatrzeć z daleka. Okupację przetrzymał, ale nie dał rady PRL-owi. Jeszcze cieszył oko kilka lat
po wojnie. Nikt jednak o niego nie dbał; rozebrano ogrodzenie, alejki zarosły chwastami, kwiaty wyginęły,
rozrosły się żywopłoty, których nikt nie przycinał. Dzieciaki z Plant uwielbiały się tam bawić (choć miały
surowo zabronione przechodzenie przez ruchliwą Poniatowskiego), bo można się tam było schować nie
tylko przed dorosłymi, ale i przed innymi dziećmi. Chwasty rosły półtora metra wysokie. Do dziś pamiętam,
że była tam krzewy i drzewa, których nigdzie indziej w Radomiu nie widziałam; pamiętam, jak kwitły i jak
pachniały... Zimą w PRL-u park też służył dzieciom. Ul. Poniatowskiego do przejazdu kolejowego (w tej
chwili tunel w al. Grzecznarowskiego) biegła wysokim nasypem, a park był położony parę metrów niżej po
prawo. Na tej niewielkiej górce szaleliśmy na sankach, zjeżdżając z niej wprost na spory placyk w
niegdysiejszym parku. Bardziej odważni ślizgali się z niej na butach..."
Przywróćmy Ogród Ołdakowskiego w tym reprezentacyjnym i historycznym miejscu! Koszt prac nie
przekroczy 300 000 zł.
Szacunkowy koszt do: 400 000
Brak
3. Remont skweru przy dworcu PKP
Skwer przy dworcu PKP
Projekt zakłada remont skweru przy dworcu PKP - m.in. wymiana i uzupełnienie ławek i koszy na śmieci,
nowe nasadzenia.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
4. Ścieżka rowerowa Grzecznarowskiego - Broni
Okręg nr 1
Mimo wielu lat budowy infrastruktury dla rowerów nadal brakuje spójnej sieci tras umożliwiającej sprawne i
bezpieczne poruszanie się po mieście. Projekt wpisuje się w rozbudowę systemu dróg dla rowerów
zgodnie z założeniami dokumentów strategicznych Radomia dotyczących poprawy środowiska życia
mieszkańców oraz funkcjonowania układu transportowego(m.in. Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Radomia, Strategii Rozwoju Miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego).
Projekt zakłada budowę 2 m szerokości, asfaltowego łącznika dla rowerów wzdłuż pl. Ołdakowskiego od
istniejącej drogi dla rowerów wzdłuż al. Grzecznarowskiego do istniejącego łącznika dla rowerów na ul.
Broni. Obecnie w tym miejscu istnieje wspólny ciąg pieszo-rowerowy, którego nawierzchnia jest mocno
zdewastowana.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Przebieg proponowanej trasy (czerwony)
5. Warsztat artystyczny
Centrum
Celem warsztatu ma być pomoc i mobilizacja radomskim artystom w rozwoju i promowaniu miasta oraz
własnej osoby. Chodzi o udostępnienie pomieszczenia by artyści mogli realizować swoje pomysły, nie
wykluczone jest również organizowanie warsztatów i szkoleń. Wszystko by ludzie mieli się gdzie podziać,
organizować wystawy i spotkania, taka Świątynia Sztuki. Chciałbym aby miejsce to było wyposażone na
początku w podstawowe narzędzia do wykonywania prac oraz projektów, uczestnicy będą działać na
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konkretnych zasadach, które ustalimy jeśli projekt przejdzie weryfikacje. Radom rodzi dużo zdolnych ludzi,
trzeba dać im szanse a przy tym zmienić miasto w na piękniejsze.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
6. Brama getta w Radomiu - upamiętnienie
ul. Wałowa - chodnik w miejscu bramy do getta
Projekt zakłada upamiętnienie miejsca, w którym znajdowała się brama do getta w Radomiu na ul.
Wałowej. Proponuję oznaczyć chodniki po obu stronach ulicy wraz z przejściem dla pieszych w miejscu w
którym istniała brama, identycznie jak oznaczone są chodniki z Warszawie (w miejscach gdzie były mury
getta). Dodatkowo opracowanie wzoru tablic oraz umiejscowienie ich w miejscach wskazanych. Projekt za
ok 10 tys. zł.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Zdjęcia 2 szt.
7. Remont chodnika na 11 Listopada
11 Listopada
Projekt zakłada remont ok 230 metrów chodnika po południowej stronie 11 Listopada na odcinku od
wjazdu do supermarketu Aldik do skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury.
Chodnik w chwili obecnej jest w fatalnym stanie technicznym.
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak
8. Montaż tablicy upamiętniającej powstanie Republiki Radomskiej. (element wzbogacający obchody
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę)
Na zewnątrz budynku, w którym doszło do ukonstytuowania tzw. Komitetu Pięciu tj. była ulica Szeroka 2, a
obecna ulica J. Piłsudskiego 2.
Tablica upamiętniającej powstanie Republiki Radomskiej, mogłaby nawiązywać w swojej szacie graficznej
do tablic, już istniejących na terenie Radomia, a powstałych w ramach Szlaku turystycznego "Zabytki
Radomia".
W przyszłości tablica mogłaby łączyć się z elemantami obchodzenia kolejnych rocznic odzyskania
niepodległości przez Polskę w 1918 roku, stanowiąc razem z Dębem Wolności, rosnącym nieopodal
Resursy, podstawę do utworzenia Szlaku Radomskiej drogi do odzyskania przez Polskę niepodległości.
Tło historyczne: W Radomiu 2 listopada 1918 roku powstała Republika Radomska. W nocy poprzedzającej
ten dzień ukonstytuował się w mieszkaniu adwokata Jana Wigury Komitet Pięciu i zorganizował niezależne
Państwo Radom. Przez cały tydzień aż do 11 listopada radomianie przejęli kontrolę na urzędami, koleją i
zaczęli nawet tworzyć własne odzialy zbrojne– Szwadron Radomski.
W dniu 9 listopada 1918 r. władze Republiki Radomskiej podporządkowały się Tymczasowemu Rządowi
Republiki Polskiej w Lublinie. Okres samodzielnych rządów to jednak okres wyjątkowy w naszej lokalnej
historii i warto o nim pamiętać i być dumnym z tego wydarzenia.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
9. Siłownia zewnętrzna
Park Planty w Radomiu
Projekt dot. wyposażenia przestrzeni Parku Planty w Radomiu w typowe dla siłowni. Urządzenia winny
cechować się trwałością i być przeznaczone dla różnych kategorii wiekowych użytkowników.
Ze względu na szczupłość miejsca proponowane urządzenia powinny być raczej dwuczłonowe co pozwoli
na ich instalację oszczędzenie przestrzeni rekreacyjnej kompleksu.
Siłownie zewnętrzne w przestrzeni miejskiej pozwalają ćwiczyć na powietrzu, powrócić do aktywnego trybu
życia; warunkiem jest ich dostępność i sprawność. Niestety takiej siłowni w Parku Planty jeszcze nie ma i
mieszkańcy pobliskich bloków oraz wypoczywający są pozbawienia możliwości korzystania z takich
atrakcji, bo niewątpliwie podnoszą one rangę przestrzeni. Siłownie zewnętrzne pozwalają na łączenie
aktywności i poprawę kondycji oraz wielu parametrów ważnych dla funkcjonowania ludzi.
Dla wielu mieszkańców Radomiu korzystanie z siłowni na powietrzu jest ważne chociażby ze względów
zdrowotnych i rozumienie tych aspektów gdy dostęp do świadczeń służby zdrowia jest w zasadzie
reglamentowany i ograniczony. Lokalizacja projektu w sąsiedztwie nowego placu zabaw dla dzieci
cieszącego się ogromną popularnością jest wskazana ze względów społecznych, wychowawczych i
rekreacyjnych nie wspominając zdrowotnych.
W Parku Planty przebywa dużo młodzieży ze względu na zlokalizowane w pobliżu szkoły średnie i bursę.
Często trenują tu sportowcy przed zawodami na pobliskim stadionie. Ćwiczące osoby dorosłe, w tym coraz
liczniejsi i młodsi seniorzy mogliby poprawić swoja kondycję, zredukować stres, pozbyć się poczucia
izolacji.
Lokalizacja projektu w Parku Planty zwiększy jego atrakcyjność i prestiż.
Przestrzeń parku będzie bardziej przyjazna i pozwoli na aktywny wypoczynek wszystkim zainteresowanym
w sposób nieograniczony.
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak
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10. Ławki solarne wielofunkcyjne /trzy/
Place w Radomiu:1/ Plac 72 PP w , 2/ Plac Corazziego, 3/ Plac przy fontannach; koszt projektu 48 tys. zł /.
Projekt dot. montażu po ławce na trzech radomskich placach oraz w konsekwencji korzystania z ich
potencjału przez mieszkańców/ turystów / podróżnych. Ławki solarne charakteryzują się wyglądem ławek
miejskich/ ogrodowych typowych dla takich przestrzeni; są obiektami najnowszej generacji. Oprócz
tradycyjnej funkcji spełniają inne, umożliwiając zainteresowanym na korzystanie z energii pozyskanej z
zamontowanych na każdej z ich dwóch paneli fotowoltaicznych / warunkiem jest posiadanie kabelka /. Tak
więc dysponując kabelkiem/ładowarką zainteresowani będą mogli : doładować sprzęt elektroniczny / MP3 /
telefony komórkowe, uzyskać informację o stanie pogody i sensorach smogu, skorzystać z WI Fi, obliczyć
lub uzyskać informację o ruchu przechodniów na w/w placu, skorzystać z możliwości stojaka na rowery a
miasto może zamieścić interaktywne reklamy / informacje.
Montaż ławek solarnych wielofunkcyjnych pozwoli na rozwiązywanie problemów przez mieszkańców
/turystów / podróżnych w zakresie korzystanie z typowych dla naszych czasów urządzeń mobilnych
wymagających stosowania doładowywania oraz korzystania ze sprzętu elektronicznego i Internetu bez
obciążania np. transferu komórkowego.
Korzyści wynikające z realizacji projektu:
powszechna i bezpłatna dostępność na wykorzystanie potencjału technologicznego ławek przez
zainteresowanych w przestrzeni miejskiej w trzech ważnych miejscach Radomia; umożliwienie na
rozwiązywanie problemów ludzi w przestrzeni miejskiej w sposób nieograniczony podnoszenie jakości
życia ludzi/ turystów/ podróżnych; przykład przyjaznej przestrzeni publicznej dla ludzi a zarazem na wskroś
nowoczesnej i będącej przykładem najnowszych osiągnięć polskiej myśli technologicznej / z wyjątkiem
paneli /; zmniejszenie zużycia energii pozyskiwanej z węgla oraz zmniejszenie emisji CO 2; podniesienie
prestiżu i rangi wymienionych placów w opinii mieszkańców ze względu na ich nowoczesność i potencjał;
oswoją mieszkańców z niekomercyjnym obiektem polskiej myśli technologicznej; miasto zaś znajdzie się w
grupie innych aglomeracji gdzie takie obiekty już się znajdują.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
11. Ławeczka Prezydenta Grzecznarowskiego
Park Planty działka nr 16 niedaleko ul. Traugutta i CITu.
Mieszkańcy Radomia promują osoby zawiązane z miastem poprzez tworzenie tzw. ławeczek. Osobą
szczególnie zasłużoną dla miasta jest Prezydent Józef Grzecznarowski, z którego dokonań mieszkańcy
korzystają również i dzisiaj. Był wizjonerem, a zdaniem historyków można nazwać go Kazimierzem Wielkim
Radomia. Jednocześnie będąc politykiem zawsze był blisko ludzi. Przy ławeczce powinna stać postać
Grzecznarowskiego z planem w rękach, patrząca w dal. Koszt – ok. 80 tys. Zł. Prezydent do dzisiaj nie
doczekał się szczególnej pamięci przez polityków i mieszkańców, mimo, że w ostatnich 100 latach nikt nie
dbał o Radom tak jak on.
Ławeczka Grzecznarowskiego pozwoli na pokazanie mieszkańcom, zwłaszcza młodemu pokoleniu,
fragment historii miasta oraz będzie propagować postawę proobywatelską (ze względu na osobę i
dokonania Prezydenta Grzecznarowskiego).
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak
12. GRY i ZABAWY W BIBLIOTECE
Filia w obszarze I - filia nr 6
W dzisiejszych czasach coraz częściej izolujemy się w domach. Z tego względu proponuję, aby w
radomskiej bibliotece stworzyć alternatywną formę wypoczynku dla osób w każdym wieku. Dotyczy ona
spędzania wolnego czasu w miłej atmosferze ze znajomymi, czy osobami, które chcą pograć, pobawić się,
czy poznać nowych ludzi.
Projekt ten dotyczy zakupu zabawek i gier (np. planszowe, zręcznościowe, logiczne, rzutki, piłkarzyki,
komputerowe itp.) oraz komputera z oprogramowaniem dla każdej z pięciu filii bibliotecznych Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Radomiu.
Skierowany on jest zaś do wszystkich mieszkańców Radomia, okolic, jak i przyjezdnych.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak

Załączniki

13. Stacja obsługi rowerów przy CIT
Ul. Traugutta 3
Dla potrzeb rowerzystów, nie tylko z Radomia, ale również turystów odwiedzających nasze miasto. Taka
stacja poprawi wizerunek miasta, jak również pomoże rowerzystom.
Ta lokalizacja jest korzystna, gdyż teren ten objęty jest miejskim monitoringiem.
W punkcie Informacji Turystycznej pracują 7 dni w tygodniu od godziny 9.00 – 17.00.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
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14. Woonerf Rwańska. Spokojna ulica przyjazna pieszym.
ul. Rwańska
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Celem projektu jest uczynienie ul. Rwańskiej przyjazną dla pieszych, uwzględniając jednocześnie
pozostałych uczestników ruchu. W jego ramach zostaną wykonane:
1. Ustawienie mebli miejskich i klombów z kwiatami w kilku punktach na ulicy;
2. Utworzenie tzw. „tukana” czyli przejazdu dla rowerów z możliwością korzystania z niego przez pieszych
w osi Żeromskiego-Rwańska.
3. Czytelne oznaczenie miejsc parkingowych w ciągu ulicy Rwańskiej.
4. Użycie znaków w wersji mini (wpłynie pozytywnie na wygląd ulicy).
Takie rozwiązanie poprawią estetykę tego miejsca i będzie sprzyjało rewitalizacji Miasta
Kazimierzowskiego.
Woonerf (ʋoːn.ɛrf, hol. ulica do mieszkania) − rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej, na której położono
nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i wysokie walory estetyczne przy zachowaniu
miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Woonerf jest w
założeniu przestrzenią publiczną, która łączy funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań
mieszkańców. Podstawą projektowania ulicy tego typu jest rezygnacja z tradycyjnego podziału przestrzeni
między jezdnię i chodniki oraz zastosowanie elementów małej architektury, co zniechęca kierowców do
ruchu tranzytowego, nie wyklucza jednak możliwości wprowadzenia komunikacji miejskiej.
Szacunkowy koszt do: 300 000
Zdjęcia 3 szt.
15. Miejsca parkingowe dla mieszkańców Osiedla XV-Lecia
ul. Żwirki Wigury - odcinek pomiędzy ulicami Kusocińskiego i 11 Listopada
W rejonie ulic Żwirki i Wigury oraz Sowińskiego daje się zauważyć dramatyczny brak miejsc parkingowych.
Współczesne metody budowania parkingów pozwalają zbudować parking metodą bardziej przyjazną
środowisku. Zastosowanie eko paneli trawnikowych pozwala uniknąć kosztownej inwestycji odwodnienia
terenu oraz zachować drzewostan i zieleń trawnikową.
Wniosek dotyczy pokrycia eko panelem trawnika na odcinku pomiędzy dwoma istniejącymi zatoczkami
parkingowymi na ulicy Żwirki i Wigury, z pozostawieniem istniejącej roślinności wysokiej.
1. Zwiększająca się liczba samochodów w mieście (około 3000 rocznie) powoduje wzrost zapotrzebowania
na miejsca parkingowe na każdym osiedlu.
2. Osiedle XV-Lecia było budowane w latach 60-tych ubiegłego wieku. Nie przewidziano wtedy tak
znaczącej liczby miejsc parkingowych w planie urbanistycznym osiedla.
3. Adaptacja trawnika w sposób nie niszczący (zastosowanie paneli EKO) dla potrzeb komunikacyjnych
zapoczątkowałaby proces urbanistyczny modelowania Osiedla XV-Lecia dla współczesnych potrzeb.
Pewne uszczuplenie trawnika pod parking można zrekompensować z naddatkiem, nasadzając zieleń
wysoką po drugiej stronie chodnika. Należy zauważyć, iż rosnące obecnie na terenie pomiędzy zatoczkami
parkingowymi drzewa nie stanowią przeszkody w wykorzystaniu tej powierzchni do parkowania a więc nie
zachodzi w tym przypadku konieczność usuwania lub modelowania istniejącej roślinności wysokiej.
4. Proponowana inwestycja pozwoliłaby uporządkować sytuację prawną na wymienionym odcinku ulicy
Żwirki i Wigury. Obecnie, ze względu na dramatyczny brak miejsc parkingowych, kierowcy mimo
wielokrotnych interwencji MZDiK oraz innych służb miejskich, nagminnie pozostawiają swoje samochody
na trawnikach, rozjeżdżając zieleń.
5. Przedmiotowy projekt pozwoliłby zebrać doświadczenia i być może zapoczątkowałby w Radomiu,
wzorem innych miast, harmonijne wykorzystanie pasa zieleni także do celów parkowania.
Szacunkowy koszt do: 150 000
1. Szkic sytuacyjny 2. Orientacyjny kosztorys
16. Przebudowa parkingu na ul. Sowińskiego
ul. Sowińskiego
W rejonie ulic Żwirki Wigury oraz Sowińskiego daje się zauważyć dramatyczny brak miejsc parkingowych.
Wniosek dotyczy przebudowy, mającej na celu uzyskanie optymalnego kształtu parkingu, przy
jednoczesnym zwiększeniu jego powierzchni z 300 do 600 metrów kwadratowych. Istniejące obecnie od
strony południowo zachodniej lokalne poszerzenie chodnika nie udrażnia w żaden sposób ruchu pieszego,
natomiast proponowana do przeznaczenia pod parking powierzchnia pomiędzy północno wschodnią
krawędzią obecnego parkingu a istniejącym chodnikiem stanowi obecnie dziki, błotnisty, rozjeżdżony
kołami samochodów trawnik.
W trakcie realizacji proponowanej inwestycji nie ucierpiałaby żadne drzewa ani krzewy.
Szacunkowy koszt robót oceniam na: 250 pln/metr kwadratowy x 600 metrów kwadratowych = 150.000
PLN
1. Zwiększająca się liczba samochodów w mieście (ponad 140 tysięcy pojazdów) obliguje władze miasta
do przygotowania terenu pod miejsca parkingowe, zwłaszcza na starych osiedlach - takich jak osiedle XVLecia.
2. Teren obecnie przeznaczony na parking za wieżowcami przy ulicy Sowińskiego ma fantazyjny, obły
kształt - atrakcyjny urbanistycznie w latach 60-tych ubiegłego wieku. Obecnie ten kształt ogranicza
możliwość manewrowania parkującym samochodom.
3. Współczesny przelicznik ilości miejsc parkingowych, według norm urbanistycznych, zawsze
przekraczający jedno miejsce parkingowe na 1 mieszkanie, odzwierciedla realną liczbę samochodów
przypadających na jedną rodzinę. Nie jest on zachowany na osiedlu XV-Lecia.
Szacunkowy koszt do: 200 000

Załączniki

1. Szkic sytuacyjny

Nr Tytuł
Lokalizacja
Opis z
uzasadnieniem

17. PODWÓRKO REKREACYJNO- SPORTOWE PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM
Działka nr 13/17 ulice : Planty 5, Broni 2 i 4; Poniatowskiego 6, Traugutta 1
Podwórko po wcześniejszej modernizacji wyposażone jest w nowoczesne ciągi piesze i jezdnie o szer. 6m
oraz miejsca postojowe i dla samochodów i oświetlenie , a także kanalizację i zieleń.
Brakuje na tym terenie miejsc zabaw i rekreacji do wspólnej integracji mieszkańców tego obszaru.
Cel główny – stworzenie miejsca dla mieszkańców Plant do wykorzystania aktywnego i bezpiecznego
wypoczynku – projekt skierowany do trzech pokoleń mieszkańców. Wokół działki Nr 13/17 znajdują się 4
ulice; 5 –ć wspólnot mieszkaniowych, 4-ry budynki mieszkalne, w których umiejscowione jest 255 mieszkań
i ok. 1000 mieszkańców.
Cele szczegółowe –
1- montaż i zastosowanie zgodnie z normami dla bezpiecznego użytkowania przyrządów do ćwiczeń
siłowni plenerowej;
2. Wybudowanie ciągów pieszych i palców do obsługi w/w miejsc zabaw i ćwiczeń.
3. Wydzielenie powierzchni na której ustawione zostaną ławki ze wskazaniem do skorzystania dla osób
starszych.
4. Doświetlenie miejsca rekreacji i zabaw – co poprawi bezpieczeństwo i przedłuży czas korzystania.
5. Przeniesienie stołu do tenisa we wskazane miejsce na mapie nr 4.
6. Likwidacja dotychczasowej piaskownicy, w celu przedłużenia istniejącego ciągu pieszego
7. Prace pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu
8. Urządzenie miejsca rekreacji ze wskazaniem jak na załączonym rysunku NR 1. (mapa nr 4) i kopi mapy
zasadniczej 1:500 oznaczonym kolorem czerwonym.
Proponowane urządzenia do siłowni plenerowej: Orbitrek + narciarz; wyciąg górny + krzesło; bieżnia +
jeździec; motyl ściskający + motyl rozciągający; kolarz + prostownik nóg; twister; swing; Runner; Push;
Press; Regulamin siłowni plenerowej; wioślarz.
9 Nawierzchnia utwardzona pod siłownie plenerową.
Szacunkowy koszt do: 150 000
Rysunki i mapy

Załączniki
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Lokalizacja
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18. Podwórko pełne dziecięcej radości
Działka nr 13/17 ulice : Planty 5, Broni 2 i 4; Poniatowskiego 6, Traugutta 1
Podwórko po wcześniejszej modernizacji wyposażone jest w nowoczesne ciągi piesze i jezdnie o szer. 6m
oraz miejsca postojowe i dla samochodów i oświetlenie, a także kanalizację i zieleń. Brakuje na tym terenie
miejsc zabaw i rekreacji do wspólnej integracji mieszkańców tego obszaru.
Cel główny – stworzenie miejsca dla najmłodszych mieszkańców Plant do wykorzystania aktywnego i
bezpiecznego wypoczynku. Wokół działki Nr 13/17 znajdują się 4 ulice; 5 –ć wspólnot mieszkaniowych, 4ry budynki mieszkalne, w których umiejscowione jest 255 mieszkań i ok. 1000 mieszkańców.
Cele szczegółowe –
1. Prace związane z wykorzystaniem i modernizacją przydzielonego terenu do zabaw i rekreacji.
2. Zagospodarowanie i unowocześnienie obecnego placu zabaw w odpowiedni i bezpieczny sprzęt, który
jest wskazany na placu zabaw dla małych dzieci.
3. Wybudowanie ciągów pieszych i palców do obsługi w/w miejsc zabaw.
4. Wydzielenie pasem zieleni miejsca zabaw dla małych dzieci.
5. Doświetlenie miejsca zabaw – co poprawi bezpieczeństwo i przedłuży czas korzystania.
6. Budowa piaskownicy na placu zabaw w ogrodzeniu.
7. Urządzenie placu zabaw ze wskazaniem jak na załączonej mapce „COMES” Nr 2.
8. Nawierzchnia naturalna piaskowa pod plac zabaw dla dzieci.
Szacunkowy koszt do: 250 000
Rysunki i mapy

Załączniki

19. Upiększamy Park Planty
Park Planty
Projekt zakłada uzupełnienie ubiegłorocznego remontu o elementy małej infrastruktury, które uczynią
wypoczynek w Parku Planty jeszcze przyjemniejszym. Zakres prac obejmuje:
a. Ustawienie „leżaków miejskich” (ławki w kształcie leżaków) na trawie w parku – ok 15 szt. (w grupach
3x3 szt.) (zał. 1)
b. Budowa mini fontanny - studni lub kaskady - na wysokości ul. Chałubińskiego wraz z placykiem (zał. 2 i
3)
c. Zasadzenie drzew owocowych i wonnych kwiatów
d. Stworzenie "motylowych zakątków", czyli kilku punktów, w których będą zasadzone rośliny przyciągające
motyle i ustawione domki dla tych owadów (zał. 5)
e. Instalacja edukacyjnych tablic zawierających opisy roślin występujących w parku, a także zwierząt, ich
zwyczajów, itp.
Szacunkowy koszt do: 200 000
Brak

Nr Tytuł

20. Iluminacja świetlna wzdłuż ulicy 25 czerwca

Lokalizacja
Opis z
uzasadnieniem
Załączniki

Iluminacja świetlna wzdłuż ulicy 25 czerwca
Iluminacja świetlna wzdłuż ulicy 25 czerwca rozświetli i uatrakcyjni Śródmieście Radomia.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak

Nr Tytuł
Lokalizacja
Opis z
uzasadnieniem

21. Remont chodnika na ul. Żwirki i Wigury.
ulica Żwirki i Wigury - odcinek pomiędzy ulicami Kusocińskiego oraz 11 Listopada
Przełożenie oraz częściowa wymiana zniszczonych płyt chodnikowych na odcinku ulicy Żwirki i Wigury.
W obecnym stanie ciąg pieszy utracił swoją wartość użytkową oraz stwarza zagrożenie, gdyż
poprzesuwane w pionie płyty powodują upadki pieszych oraz utrudniają poruszanie się osób z wózkami
dziecinnymi. Po opadach deszczu i w okresie roztopów lokalne zagłębienia wypełniają się wodą, co
zmusza pieszych do poruszania się po ruchliwej jezdni.
Szacunkowy koszt do: 250 000
Brak

Załączniki
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22. Bezpieczeństwo dzieci i osób dorosłych na ciągu komunikacyjnym.
Park Tadeusza Kościuszki
Proponuję poprawę nawierzchni ciągu komunikacyjnego wokół placu zabaw (alejki) w parku ze względu na
fatalny stan nawierzchni, występujące kamienie, bruzdy, piasek, błoto w czasie deszczu.
Dzieci biegając po fatalnej nawierzchni ulegają zranieniu, części ciała, rączki, kolana, dotyczy to również
starszych osób.
Wnioskuję o wizję lokalną pracowników UM Radom.
Szacunkowy koszt do: 300 000
Brak
23. Wyeksponowanie najcenniejszego Zabytku Miasta Radomia przez jego iluminację etap II
Klasztor Ojców Bernardynów, ul. Żeromskiego
Klasztor OO. Bernardynów w Radomiu został wyeksponowany poprzez jego iluminację w roku 2017,
zakończyły się prace nad etapem I (oświetlenie strony północnej i zachodniej).
Klasztor prezentuje się pięknie i jest bardzo atrakcyjnym elementem Miasta Kazimierzowskiego.
Projekt zakłada dokończenie w roku 2019 całego oświetlenia Klasztoru O.O Bernardynów w Radomiu- etap
II strona południowa i wschodnia wraz z dokończeniem oświetlenia połaci dachowych i wieży. Nadmieniam
iż wykonany projekt iluminacji jest na cały obiekt.
Szacunkowy koszt do: 400 000
Brak
24. Drogowskazy do znanych miast Europejskich i nie tylko wraz z odległością i kierunkiem.
obszar O
Pomysłem jest, żeby np. blisko dworca (najlepsza lokalizacja) lub też w centrum postawić słup z
drogowskazami do znanych miast (np. Paryż, Wiedeń, ale nie tylko europejskich) w prawidłowym kierunku
i z określoną odległością (raczej w linii prostej, bo drogowa może się zmieniać).
Słup powinien być estetyczny i koniecznie na górze powinien być oznaczony jako WITAMY W RADOMIU!
np. w kilku językach.
Słup powinien być wykonany z trwałego materiału, żeby nie był przedmiotem wandalizmu. Może powinno
być to zrobione z kamienia lub stopu metali.
Koniecznie podświetlone lub w oświetlonym miejscu.
Ideą jest żeby np. osoby nawet krótko przebywające w Radomiu z zainteresowaniem np., fotografowały się
(tu byłem itp.), może właśnie nawet powinna być jakaś ławeczka do takich zdjęć!
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak

Załączniki

25. Świecący napis „WITAMY W RADOMIU”
Radom
Projekt zakłada wykonanie świecącego napisu „WITAMY W RADOMIU”, rozmiar zbliżony do iluminacji
świątecznej na placu Corazziego (I ❤ RADOM). Lokalizacja napisu – centrum miasta, działka
dostosowana do możliwości technicznych (łącze elektryczne, wielkość działki itp.).
Szacunkowy koszt do: 200 000
Brak

Nr Tytuł
Lokalizacja
Opis z
uzasadnieniem
Załączniki

26. Iluminacja budynku szkoły samochodowej.
Obszar Instytucjonalny
Oświetlenie tego ciekawego budynku poprawi wizerunek ulicy i miasta.
Szacunkowy koszt do: 300 000
Brak

Nr Tytuł

27. Uporządkowanie terenu w pobliżu przystanku autobusowego zlokalizowanego po lewej stronie wjazdu
na posesję Struga 52 w Radomiu

Lokalizacja
Opis z
uzasadnieniem

Załączniki
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Radom, ul. Struga 52
Obecnie teren nieuporządkowany, który powstał po zaniedbanym trawniku, a jednocześnie płyty i
krawężnik okalający były chodnik został całkowicie zużyty z uwagi na lata eksploatacji i z uwagi na duży
ruch pieszy, jak i samochodowy. W tym rejonie należy z załączoną mapą zasadniczą (szkic w takim
uproszczonym zakresie) dokonać kosmetycznego zagospodarowania w/w terenu. Za wnikliwe rozpatrzenie
mojego wniosku serdecznie dziękuję.
Szacunkowy koszt do: 100 000
1. MAPA ZASADNICZA; 2. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ; 3. LISTA OSÓB POPIERAJACYCH WNIOSEK
28. Budowa rzeźby Andrzeja Wajdy (za zasługi na rzecz Radomia)
Ul. Żeromskiego (na odcinku od Pl. Konstytucji do Pl. Corazziego).
Celem projektu jest wybudowanie rzeźby Andrzeja Wajdy w Śródmieściu Radomia. Miasto Radom wiele
zawdzięcza artyście. Uhonorowanie go rzeźbą będzie okazaniem szacunku dla jego wsparcia i
jednocześnie upiększeniem miasta poprzez kolejny element małej architektury. Rzeźba powinna być w
formie dwóch krzeseł reżyserskich, kamery oraz postaci Wajdy. Na jednym z krzeseł przy kamerze
powinna być sylwetka Andrzeja Wajdy. Natomiast drugie krzesełko powinno być puste tak by usiadł sobie
przy Mistrzu każdy kto ma ochotę. Siedząc przy Wajdzie kamera powinna być tak ustawiona by dawać
możliwość zerknięcia w obiektyw. Ten powinien działać jak luneta i powinien być skierowany na obiekt w
mieście np. kościół Farny czy też na ciąg ul. Żeromskiego.
Lokalizacja rzeźby – ul. Żeromskiego (na odcinku od Pl. Konstytucji do Pl. Corazziego).
Szacunkowy koszt do: 200 000
Brak
29. POPRAWA ESTETYKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA UL. SKŁODOWSKIEJ
Ul. M. Curie – Skłodowskiej w Radomiu
Projekt pn. Poprawa estetyki w przestrzeni publicznej na ul. Skłodowskiej zakłada dodanie zieleni poprzez
ustawienie prostokątnych, estetycznych gazonów betonowych z żywotnikami np. tujami hoseri lub
szmaragd po parzystej stronie ulicy w miejscach, gdzie zezwalają na to przepisy prawne.
Uzasadnienie:
Ulica Skłodowskiej jest piękną, aczkolwiek betonową ulicą położoną w centrum miasta obok gmachu
Urzędu Miejskiego lecz nie posiada w ogóle zieleni tj. ani drzew, ani krzewów i przez to wygląda szaro i
smutno. Ustawienie gazonów z zielenią dociepliłoby wygląd ulicy i poprawiłoby jej estetykę oraz
samopoczucie mieszkańców i interesantów Urzędu, którzy często przechodzą tą ulicą. Ponadto chodniki są
dość szerokie, co pozwala na ustawienie gazonów.
Przewidywany koszt realizacji projektu ok. 30.000 zł.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
30. Plac zabaw i siłownia pod chmurką.
Osiedle XV lecie pomiędzy budynkami : Chrobrego 28, Mila 27, Mila 25
Teren placu zabaw na XV - leciu pomiędzy budynkami: Chrobrego 28, Mila 27, Mila 25 został zbudowany
kilkadziesiąt lat temu. Od tego okresu nie były wykonywane żadnym prace konserwacyjne. Z jego
pierwowzoru została tylko piaskownica. Obecnie w okolicy nie ma żadnego nowego placu na którym
mogłyby bawić się dzieci z pobliskich bloków. XV – lecie jako jedno ze starszych osiedli w Radomiu
zamieszkuje duża liczba osób w wieku emerytalnym bądź przedemerytalnym, ale również wracają kolejne
pokolenia które chętnie spędzając czas na świeżym powietrzu. Siłownia pod chmurka ma charakter
przede wszystkim prozdrowotny, ale pełni również funkcje rekreacyjną. Kolejnym problemem z jakim
borykają się mieszkańcy bloków Chrobrego 28 oraz Mila 25 i 27 jest brak oświetlenia. Głownie zimą, gdy
wieczory są długie i mroźne spacery po terenach zielonych są niebezpieczne co nie sprzyja integracji
środowiska lokalnego. W ramach Budżetu Obywatelskiego wnioskodawca chce wykonać plac zabaw dla
dzieci, siłownie pod chmurką oraz oświetlenie wokół stworzonego terenu.
Szacunkowy koszt do: 350 000
Brak

Załączniki

31. Wielka ławka w centrum - poczuj się jak dziecko
O
Ustawienie dużej ławki w centrum miasta (np. pl. Jagielloński, Rynek, Żeromskiego lub jeden z parków),
której proporcje pozwolą na to aby każdy dorosły poczuł się jak dziecko.
Wzorem jest ławka w mieście KOTOR W Czarnogórze.
https://www.freshdesignpedia.com/wp-content/uploads/88-seats-in-amazement/bench-huge-city-bankkotor-montenegro.jpg
Ławka powinna mieć nad sobą, lub za sobą napis, POZDRAWIAM Z RADOMIA, być może w kilku
językach, żeby robiąc zdjęcie także i ten przekaz był na nim.
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak

Nr Tytuł
Lokalizacja

32. Interaktywny escape room o historii Radomia
Centrum

Opis z
uzasadnieniem

Załączniki
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Lokalizacja
Opis z
uzasadnieniem
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Escape room to jedna z najpopularniejszych obecnie form rozrywki. Pozwala na połączenie zabawy z
edukacją w niezwykle przystępnej formie. Stworzenie pokoju zagadek, do rozwiązania których prowadzi
zapoznanie się z historią naszego miasta, ma szansę zostać jednym z najciekawszych obiektów
turystycznych. Radom posiada niezwykle bogatą historię, która w dużej mierze jest zapomniana, pomijana,
lub po prostu obiekty, które warto wspomnieć fizycznie już nie istnieją. Galerie zdjęć są mało atrakcyjne dla
turystów - co innego, gdyby mogli sami odwiedzić wnętrze którejś z radomskich fabryk lub przespacerować
się którąś z sal radomskiego zamku. Istna podróż przez epoki, od powstania miasta aż po czasy
współczesne, opatrzona niemal filmowymi efektami pobudzającymi zmysły.
Historia Radomia jest równie bogata jak w przypadku popularnych miast turystycznych. Niestety wiele
obiektów oraz wydarzeń, które przynosiły sławę naszemu miastu nie posiada swojego "pomnika", który
mógłby je upamiętnić.
Nawet suche fakty historyczne potrafią utkwić w głowie, jeśli są przedstawione w odpowiedni sposób.
Jednym z najciekawszych obiektów tego typu, choć wykazujące stosunkowo niewielką interakcję,
względem wnioskowanego projektu jest Historium, czyli interaktywne muzeum Brugii:
https://www.historium.be/en
W Polsce podobny projekt do wnioskowanego został stworzony w Warszawie przez IPN:
https://www.ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38761,Poznaj-losy-Zolnierzy-Niezlomnych-w-Pokoju-Zagadek.html
Podobnie jak on, radomski escape room mógłby stać się znany w całym kraju, a obserwując popularność
tego typu rozrywki, mógłby przyciągnąć do Radomia wielu turystów oraz przede wszystkim miłośników
ucieczek, którzy regularnie odwiedzają różne miasta w poszukiwaniu nowych przygód.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
33. Teatr na Fontannach
26-610 Radom, ul. Żeromskiego 35
Ponownie jak w ubiegłym roku zgłaszam projekt Teatru na Fontannach - występy teatrów ulicznych w
okresie wakacji w Radomiu. W czasie letnim proponuję prezentację 5 dużych widowisk teatralnych,
najciekawszych spektakli ulicznych z Polski. Wśród zaproszonych zespołów znalazłyby się : Teatr Ósmego
Dnia, Teatr Biuro Podróży, Teatr Pijana Sypijalnia, Teatr KTO, Teatr Pinezka i Teatr Klinika Lalek. Dwa
przedstawienia przeznaczone byłyby dla dorosłych, jak i dla młodzieży. Trzy spektakle dla widowni
rodzinnej. Radomianie mieliby niepowtarzalną okazję do teatralnych przeżyć w letnie wieczory, podobnych
jakie mają mieszkańcy Krakowa, Poznania, czy Jeleniej Góry. Z pewnością ożywi to życie na radomskim
deptaku i będzie okazją do towarzyskich spotkań. Szacowany koszt występów z biurem organizacyjnym,
reklamą i ochroną - 100.000 PLN.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak

Załączniki

34. Modernizacja przedeptów w Parku Leśniczówka
Leśniczówka Park
Przedepty w większości w Parku Leśniczówka są w stanie dramatycznym, każdy deszcz powoduje ich
rozmycie utrudniając spacer czy uniemożliwiając przejazd wózkiem.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak

Nr Tytuł
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Załączniki

35. I ❤ RADOM
Plac Jagielloński
Całoroczny, świecący napis "I ❤ RADOM"
Szacunkowy koszt do: 200 000
Brak

Nr Tytuł
Lokalizacja
Opis z
uzasadnieniem

36. Stworzenie parku na terenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
Radomski Szpital Specjalistyczny
Projekt ma polegać na zmianie zagospodarowania przestrzeni przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym
tak, aby pacjenci mogli przyjemnie spędzać czas a przede wszystkim swobodnie poruszać się wózkami.
Obecnie samodzielne poruszanie się na wózku wokół Szpitala jest niemożliwe.
Szacunkowy koszt do: 400 000
Brak

Załączniki
Nr Tytuł
Lokalizacja
Opis z
uzasadnieniem
Załączniki

37. Ławeczka Mikołaja z Radomia
Park Kościuszki
Ławeczka zlokalizowana w parku Kościuszki. Ławeczka znajdowałaby się przy głównej alejce w Parku
Kościuszki.
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak

Nr Tytuł
Lokalizacja

38. Program naprawy chodników (ul. Sowińskiego oraz ul. Staszica)
ul. Sowińskiego (na wysokości budynku mieszkalnego przy ul. Sowińskiego 6 i PSP 5) oraz ul. Staszica (na

Opis z
uzasadnieniem

Załączniki
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uzasadnieniem

Załączniki
Nr Tytuł
Lokalizacja
Opis z
uzasadnieniem

Załączniki
Nr Tytuł
Lokalizacja
Opis z
uzasadnieniem

całej długości)
Obecny stan chodników i krawężników przy ul. Sowińskiego i Staszica (na odcinkach wskazanych wyżej)
pozostawia wiele do życzenia. Poruszanie się bywa kłopotliwe szczególnie osób starszych, poruszających
się na wózku, z wózkiem i małymi dziećmi. Dlatego wnoszę o wyremontowanie w/w chodników i
krawężników by danym mieszkańcom łatwiej było się poruszać.
Szacunkowy koszt do: 400 000
Brak
39. Zamontowanie ławek z oparciami
ul. Żeromskiego od Niedziałkowskiego do ulicy Zbrowskiego
Wnoszę projekt zakupu i zamontowania ławek do siadania w celu odpoczynku przy ulicy Żeromskiego na
odcinku od ulicy Niedziałkowskiego do ulicy Zbrowskiego. Obecnie ławki na placu Corazziego nie
zaspokajają potrzeb mieszkańców. Dla osoby starszej czy schorowanej idącej np. do Urzędu Miejskiego od
strony wiaduktu nad torami/Lubelska nie ma miejsca na odpoczynek. Nie ma gdzie usiąść - najwyżej na
parapetach sklepów.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
40. Modernizacja ciągu pieszego w ul. Chrobrego na odcinku od Potoku Północnego do Ronda Sybirakówczęść wschodnia
Radom, osiedle im. XV Lecia PRL, ul. Bolesława Chrobrego na odcinku od mostu nad Potokiem
Północnym do Ronda im. Sybiraków po obydwu stronach ulicy.
Uzasadnienie: Przedmiotem projektu jest remont chodników po obydwu stronach ulicy Bolesława
Chrobrego na wskazanym wyżej odcinku. Skrzyżowanie ulic Chrobrego i Kusocińskiego było remontowane
kilkanaście już lat temu, ale chodniki zlokalizowane wokół tego skrzyżowania o ruchu okrężnym są jeszcze
w zupełnie przyzwoitym stanie. Z kolei cały pas drogowy ul. Chrobrego na odcinku od ul. Struga do mostu
nad Potokiem Północnym został całkowicie przebudowany i wyremontowany kilka lat temu przy okazji
budowy Galerii Słonecznej oraz Aquaparku. Po tych inwestycjach pozostał jednak krótki, około
stupięćdziesięciometrowy, odcinek pasa drogowego pomiędzy wspomnianym mostem nad Potokiem
Północnym, a skrzyżowaniem z ulicą Kusocińskiego, który nie był remontowany od kilkudziesięciu lat. W
szczególnie złym stanie są chodniki po obydwu stronach drogi. Po stronie wschodniej nawierzchnia
chodnika zrównała się praktycznie z nawierzchnią jezdni. Całkowitej erozji uległy krawężniki. Nawierzchnia
na tym krótkim odcinku wykonana jest z różnych materiałów (asfalt, różne płyty betonowe) z powodu
doraźnych napraw dokonywanych na przestrzeni lat. Po opadach deszczu, chodnik będący w tym miejscu
najniższym punktem drogi zamienia się w dużą kałużę, którą można ominąć tylko wchodząc na jezdnię lub
trawnik. Chodnik po stronie zachodniej także jest już zniszczony. Betonowe płyty są połamane i niestabilne
(kołyszą się) „dzięki” parkującym wzdłuż jezdni samochodom oraz samochodom dojeżdżającym do
sklepów zlokalizowanych w pawilonach oznaczonych numerem 7/9. Przy okazji remontu należy wydzielić
umocniony podjazd do terenu przed pawilonami, aby uniknąć niszczenia chodnika przez pojazdy tam
podjeżdżające.
Szacunkowy koszt do: 300 000
Brak

Załączniki

41. Modernizacja ciągów pieszych w ul. Miłej w Radomiu wraz z budową zatok postojowych
Lokalizacja: Radom; osiedle XV-Lecia PRL; ul. Miła na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Sowińskiego.
Uzasadnienie: Przedmiotem projektu jest modernizacja ciągów pieszych w ulicy Miłej w Radomiu od
skrzyżowania z ul. Kusocińskiego do końca w kierunku północnym wraz z budową nowych zatok
postojowych po obydwu stronach jezdni. Ulica Miła w północnej części osiedla XV-Lecia PRL jest
nieremontowana od początku swojego istnienia w obecnym kształcie. Elementy infrastruktury drogowej w
tym miejscu są mocno wyeksploatowane. Chodniki częściowo wykonane z płyt betonowych, a częściowo z
asfaltu są nierówne i posiadają ubytki nawierzchni. Krawężniki jezdni uległy silnej erozji, w niektórych
miejscach praktycznie nic po nich nie postało. Ze względu na brak dostatecznej ilości miejsc postojowych
dla pojazdów mieszkańców okolicznych bloków, po obydwu stronach jezdni, na całej długości odcinka,
parkują samochody rozjeżdżając krawężniki i trawniki. W ramach projektu wyremontowane byłyby chodniki,
istniejące zatoki postojowe przy ulicy Miłej. Dodatkowo należy zmodernizować obecny kształt pasów zieleni
pomiędzy jezdnią i chodnikami po obydwu stronach drogi. Pasy zieleni są na tyle szerokie, że można
poszerzyć jezdnię po obydwu stronach o nowe zatoki z miejscami postojowymi (sugerowane jest
wykonanie zatok przystosowanych do parkowania skośnego, które pozwalają na pomieszczenie większej
ilości pojazdów i dobrze funkcjonują z jednokierunkową organizacją ruchu). Realizacja projektu wymagać
będzie wycięcia istniejącego drzewostanu wzdłuż jezdni, jednak po takiej rozbudowie wciąż pozostanie
dostateczna szerokość pasa drogowego, aby zorganizować pasy zieleni z nowymi nasadzeniami
(dodatkowo można nieco zwęzić szerokie chodniki). Przeprowadzenie tej inwestycji pozwoli odbudować
schludny wygląd ulicy Miłej i jednocześnie rozszerzy funkcjonalność infrastruktury bez większego
uszczerbku dla istniejących terenów zielonych.
Szacunkowy koszt do: 400 000
Brak
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42. Utworzenie infrastruktury (plac zabaw, boisko) dla dzieci młodzieży i dorosłych
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Blok socjalny przy ul. Wernera 8 w Radomiu
Zatwierdzenie proponowanej lokalizacji działki 7/9
- przygotowanie terenu pod infrastrukturę w/w (wycięcie drzew pod projekt)
- oddzielenie terenu poprzez zamontowanie ogrodzenia (wys. 3-4 m)
- montaż bramek do gry w piłkę nożną oraz koszy do koszykówki
- oddzielenie placu zabaw dla dzieci zamontowanie ogrodzenia
- montaż ławek przy placu zabaw dla dzieci
- montaż stolika szachowego dla seniorów
- renowacja lub wymiana urządzeń znajdujących się na placu zabaw
- montaż koszy na śmieci
W miejscu proponowanej lokalizacji 7/9 znajduje się plac zabaw dla dzieci wraz z piaskownicą.
Piaskownica znajduje się w bardzo nasłonecznionym miejscu z związku z czym przy bardzo wysokiej
temperaturze, jakie panują w obecnych latach, dzieci zmuszane są korzystać z niej najwcześniej ok godz.
18-tej. W ten sposób unikają poparzeń słonecznych i odwodnieni. Pozostałe urządzenia na placu nie
zostały dokończone podczas poprzedniego montażu są uszkodzone i wyeksploatowane, korzystanie z nich
grozi trwałym kalectwem oraz bezpieczeństwu użytkowników.
Głównym celem projektu jest wspieranie dzieci i młodzieży umożliwienie im wykorzystania wolnego czasu
jak najbardziej pozytywnie i aktywnie. Projekt ma na celu integrację dzieci, młodzieży oraz mieszkańców.
Ogólnie dostępny projekt bardzo dobrze wpływa na kondycję psychiczną i fizyczną dzieci, młodzieży i
dorosłych. Brak możliwości spędzania wolnego czasu aktywnie fizycznie skutkuje tym, że młodzież wystaje
po klatkach, frustracyjnie je dewastując. Wielu z tych młodych ludzi ma spore osiągnięcia w sporcie, lecz
brak im możliwości rozwijania swoich talentów oraz pasji. Istnieje nieformalna grupa wśród mieszkańców
utworzona spośród dziewczynek i chłopców, na swoim koncie mają liczne osiągnięcia sportowe. Brak im
tylko możliwości rozwijania swoich pasji i talentów. Wśród mieszkańców znajduje się liczna liczba
seniorów. Zamontowanie im stolika szachowego umożliwi wspólną integrację, wyjście z domu oraz
aktywne spędzanie czasu razem z pozostałymi mieszkańcami. Pozwoli to na zaciśnięcie więzi sąsiedzkich
i lepsze relacje międzyludzkie i międzypokoleniowe.
Szacunkowy koszt do: 300 000
Zdjęcie, mapa
43. Naprawa ciągu pieszego oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. 25 Czerwca 72 w Radomiu
Osiedle XV-lecia
Naprawa ciągu pieszego wzdłuż bloku 25 Czerwca 72, wyrównanie kanału do powierzchni chodnika,
likwidacja wystającego krawężnik (uskoku). Nasadzenie krzewów (drzew niskopiennych) na terenie
zielonym przylegającym do ul. 25 Czerwca.
Napraw chodnik od ul Filtrowej wraz z wymianą oświetlenia.
Wykonanie miejsc postojowych z dojazdem do śmietnika pomiędzy budynkami 25 Czerwca 72, Filtrowa 3,
Filtrowa 5 oraz stojaków na rowery.
Budynek usytuowany jest pomiędzy skrzyżowaniem 25 Czerwca i Struga jest wizerunkiem naszego miasta.
Zagospodarowanie terenu wokół budynku przyniosłoby korzyści dla zarówno mieszkańców bloków, którzy
borykają się z problemem zaparkowania pojazdu. Estetyczne wykonanie (zagospodarowanie) terenu wokół
budynku stanowiłoby pozytywną wizytówkę naszego miasta przy tak często uczęszczanej arterii
komunikacyjnej.
Szacunkowy koszt do: 200 000
Formularz zgłoszeniowy, mapa terenu, zdjęcia
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1. Modernizacja placu zabaw na Idalinie
Radom, na rogu ulic Ludowej i Równoległej
Teren placu zabaw jest ważnym miejscem rekreacyjnym. W okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni
przebywa w tym miejscu jednorazowo w "godzinach szczytu' ponad 50 osób. Bywalcami tego miejsca są
mieszkańcy naszego osiedla, mieszkańcy innych dzielnic Radomia i nie tylko. Urządzenia mające już
więcej niż kilka lat i wymagają wymiany. Radom przyjął słuszny kierunek tworzenia wyjątkowych miejsc do
rekreacji. Należałoby również ten zaniedbany teren w sposób profesjonalny zagospodarować i
uatrakcyjnić.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
2. Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy w Radomiu przy ul. Ciborowskiej
Radom Godów – obszar – II teren byłego boiska przy ul. Ciborowskiej - działka
146301_1.0121.AR_130.145/
Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego( do koszykówki siatkówki, tenisa ziemnego) oraz stoły do
ping-ponga. Projekt uwzględnienia zasady współżycia społecznego (np. przestrzeganie ciszy nocnej). Z
tego względu obiekt musi zostać ogrodzony , oświetlony. Zapobiegnie to także dewastacji obiektu . Projekt
ma na celu zagospodarowanie terenu byłego boiska przy ul. Ciborowskiej na skwer rekreacyjny. Projekt
zakłada również montaż elementów wyposażenia takich jak ławki, kosze na śmieci itp. oraz
uporządkowanie zieleni. Na terenie Radomia a w szczególności na Godowie brakuje ogólnodostępnych
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placów rekreacyjnych Jednocześnie przy ul. Ciborowskiej znajduje się duży nieużywany miejski teren.
Szacunkowy koszt do: 400 000
Brak
3. GRY i ZABAWY W BIBLIOTECE
Filia w obszarze II - filia nr 1
W dzisiejszych czasach coraz częściej izolujemy się w domach. Z tego względu proponuję, aby w
radomskiej bibliotece stworzyć alternatywną formę wypoczynku dla osób w każdym wieku. Dotyczy ona
spędzania wolnego czasu w miłej atmosferze ze znajomymi, czy osobami, które chcą pograć, pobawić się,
czy poznać nowych ludzi.
Projekt ten dotyczy zakupu zabawek i gier (np. planszowe, zręcznościowe, logiczne, rzutki, piłkarzyki,
komputerowe itp.) oraz komputera z oprogramowaniem dla każdej z pięciu filii bibliotecznych Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Radomiu.
Skierowany on jest zaś do wszystkich mieszkańców Radomia, okolic, jak i przyjezdnych.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
4. Poprawa komunikacji miejskiej na Janiszpolu
Janiszpol
Wymiana słupków przystankowych wzdłuż ulicy Słowackiego. Tablica elektryczna dynamicznej informacji
pasażerów przy przystanku Słowackiego/Idalińska.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
5. Plac do ćwiczeń - STREET WORKOUT przy PSP 9 na Ustroniu
PSP 9, ul. Sandomierska 19
Miejsce to umożliwi uprawianie sportu zwanego kalisteniką. W tym celu zostanie wyposażone
w system wielu różnorodnych drążków. Koszty tego projektu są niewielkie. Plac do ćwiczeń street workout
ma na celu przyciągnięcie większej ilości osób do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Zestaw
urządzeń takich jak drabinki, drążki, liny, koła gimnastyczne zachęci młodzież do tego rodzaju aktywności.
Taki plac to również świetne miejsce do organizacji imprez sportowych, a tym samym integracji lokalnej
społeczności.
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak
6. Nowe Boisko to dla Nas wszystko! – Budowa na Godowie boiska piłkarsko-rekreacyjnego
Radom ul. Ciborowska (Godów) OKRĘG NR 2
Radomska Dzielnica Godów, w której ma być realizowany projekt nie posiada żadnego obiektu sportowego
oraz nie znajduję się na jej terenie żadna Szkoła, Dom Kultury, Biblioteka czy nawet zwykły plac zabaw. W
latach 2003-2013 na Godowie przy ulicy Wiejskiej funkcjonowało boisko piłkarskie zbudowane przez
miejscowych społeczników. Na terenie Pana Wiesława Idziaka powstał teren do gry w piłkę oraz szatnia
dla piłkarzy. Na tym boisko odbywały się także pikniki i festyny organizowane przez mieszkańców osiedla.
Było to jedyne publiczne miejsce spotkań społeczności lokalnej, którą zarządzał Klub Sportowy Centrum.
Niestety wraz z inwestycją związaną z budową „Obwodnicy Południowej” boisko zostało zlikwidowane a
szatnia rozebrana. Od blisko pięciu lat na Godowie nie ma żadnego obiektu dostępnego dla dzieci,
młodzieży i dorosłych mieszkańców. Boisko do piłki nożnej i siatkowej oprócz walorów czystko
wizerunkowych i sportowych, to także najlepsza profilaktyka dla młodych radomian. Zagospodarowanie
wolnego czasu poprzez sport ograniczy incydenty z prawem i sięganie po używki typu alkohol czy
narkotyki.
Teren zaproponowany na budowę nowego boiska znajduję się w posiadaniu Radomskiego Stowarzyszenia
Sportowego Centrum, które dzierżawi teren od Gminy Miasta Radomia. Niestety Stowarzyszenie nie
posiada własnych środków na tak poważną inwestycję. Członkowie Stowarzyszenia oraz mieszkańcy
Godowa pragną zaangażować się w powstanie nowego boiska, na którym oprócz rozgrywek piłkarskich
prowadzonych przez Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej będą odbywać się festyny i pikniki.
Po ewentualnym pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku, mamy deklarację lokalnych przedsiębiorców,
którzy pomogą w utrzymaniu terenu. RSS Centrum będzie także występować o kolejne środki publiczne
(Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Sportu) na rozbudowę istniejącej już infrastruktury.
Z powodów dużych kosztów nasz projekt planujemy podzielić na dwa etapy. W roku 2019 – budowa
profesjonalnej płyty boiska, a w roku 2020 – zaplecza wraz z ogrodzeniem terenu.
W budynku oprócz szatni i pomieszczeń socjalnych będzie znajdować się świetlica dla dzieci. Świetlica
posłuży do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i zagospodarowaniu wolnego czasu najmłodszym
mieszkańcom. Cały teren wymaga ogrodzenia, aby ograniczyć ewentualne akty wandalizmu. Po
ewentalnym pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku, mamy deklarację lokalnych przedsiębiorców,
którzy pomogą w utrzymaniu terenu. RSS Centrum będzie także występować o kolejne środki publiczne
(Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Sportu) na rozbudowę istniejącej już infrastruktury.
Jako wnioskodawca działający w Stowarzyszeniu od 19 lat, czyli od jego powstania deklaruje przedstawić
wszelkie dodatkowe informację i zapewniam o chęci współtworzenia tego projektu.
Szacunkowy koszt do: 400 000
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7. Zegar blokowy - ul. Sandomierska 10
ul. Sandomierska 10 - okręg 2
Zakup i instalacja zegara blokowego, odmierzającego czas, wskazującego temperaturę powietrza oraz
datę. Taki zegar umieszczony był dawno temu na dachu bloku przy ul. Sandomierskiej 10. Widoczny z
daleka, informował mieszkańców, spacerowiczów o aktualnym czasie. Wyświetlacz zegara posiada
również funkcję alarmu a ponadto może być źródłem sygnału dla innego urządzenia lub wielu urządzeń.
Szacunkowy koszt do: 200 000
Brak
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8. Scena letnia – koncerty w parku Ustronie
Ustronie
Najbliższe miejsce, w którym odbywają się wydarzenia kulturalno-rozrywkowe to centrum miasta. Ideą
projektu jest stworzenie możliwości integracji lokalnej społeczności bez konieczności docierania do
centrum. Podczas okresu letniego koncerty na letniej scenie mogłyby odbywać się w okolicach parku.
Liczba koncertów to cztery koncerty zespołów odbywające się podczas weekendów.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
9. Zajęcia fitness w parku Ustronie od 5-ciu do 105-ciu lat
II obszar
Zajęcia fitness dla wszystkich, prowadzone w parku Ustronie przez profesjonalnych instruktorów z
wykorzystaniem urządzeń do ćwiczeń siłowych oraz parku street workout, jak również przy pomocy innych
urządzeń, sprzętów dostarczanych przez organizatorów zajęć, pozwalających na ogólny rozwój. Zajęcia
odbywałyby się w każdy weekend (sobota-niedziela) po 2 godziny dziennie począwszy od 01.04.2019 r. do
30.09.2019 r. W ramach projektu przewidywana jest również reklama w lokalnych mediach. Każdy
uczestnik miałby zapewnioną wodę oraz koszulkę do ćwiczeń z napisem
"Fitnessowy Park Ustronie 2019 r."
Cel: integracja lokalnej społeczności, propagowanie zdrowego stylu życia.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
10. Oczko godowskie miejscem spacerów - budowa chodnika przy oczku wodnym, umieszczenie ławek
oraz zieleni
Godów
Celem projektu jest przystosowanie zbiornika retencyjnego przy obwodnicy południowej Radomia dla celów
rekreacyjnych. W tym roku proponujemy wytyczenie chodnika z zachodu na wschód wzdłuż obrzeża
zbiornika po północnej stronie. Chodnik powinien się zaczynać i kończyć przy DDR (z przerwaniem jego
barierek). Dodatków przy chodniku proponujemy, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, ok. 4-5 latarni.
Natomiast po południowej stronie wzdłuż obwodnicy południowej proponujemy nasadzenia zieleni, która w
przyszłości będzie stanowić naturalną barierę dla hałasu.
Szacunkowy koszt do: 300 000
Brak
11. System elektronicznej informacji przystanek Jana Pawła II/Młodzianowska - kierunek centrum
II
Zamontowanie na przystanku Jana Pawła II/Młodzianowska (w kierunku centrum) systemu elektronicznej
informacji.
Uzasadnienie:
Po zmianie organizacji ruchu, przystanek ten stał się centralnym/głównym przystankiem dla mieszkańców
Prędocinek I oraz Młodzianowa. Do późnych godzin popołudniowych na przystanku stoi dużo ludzi. System
elektronicznej informacji w znaczącym stopniu poprawiłby jakość życia mieszkańców korzystających z tego
przystanku.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
12. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Lipskiej
ul. Lipska
Parking w znaczącym stopniu poprawiłby komfort życia mieszkańców ul. Lipskiej oraz ul. Cisowej. Obecnie
samochody parkują wzdłuż łącznika Lipska/Cisowa równolegle do ul. Młodzianowskiej (działka 533/1). Jest
wąsko, a czasem niebezpiecznie. Poza tym ten sposób parkowania utrudnia dojazd służb ratunkowych do
sąsiadujących bloków.
Szacunkowy koszt do:100 000
Brak
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1. Budowa wiaty przystankowej przy ul. Toruńskiej
ul. Toruńska w pobliżu mleczarni
Przy ulicy Toruńskiej w pobliżu mleczarni znajduje sie przystanek autobusowy dla linii 14, 16 i 25. Jest to
tylko słupek z rozkładami jazdy autobusów i ławeczka. Brak jest jakiegokolwiek zadaszenia i osłonięcia od
wiatru. Przystanek jest dość często oblegany przez ludzi udających się do pracy i z pracy, jak również
przez licznych klientów El.Leclerka. Wnioskuję o postawienie wiaty przystankowej. Jest obecnie możliwość
stawiania dużo węższych wiat niż dawniej, i taka właśnie wiata mogłaby tam stanąć.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
2. Parking nad zalewem Borki
Zalew Borki
Proponuję wybudować parking nad zalewem na Borkach. W chwili obecnej nie ma tam profesjonalnego
parkingu- pozostaje nam jedynie parkowanie na wyboistej, nieutwardzonej nawierzchni (dużo błota i
nierówności).
Teren zalewu jest miejscem niezwykle lubianym przez mieszkańców Radomia - spędzają tam swój wolny
czas o każdej porze roku. W wolne dni jest duży problem z zaparkowaniem tam samochodu - przez
nierówną nawierzchnię i brak wytyczonych miejsc do parkowania, mieści ich się zdecydowanie mniej, niż
pozwalałaby na to powierzchnia terenu.
Na terenie zalewu są również organizowane liczne imprezy sportowe i kulturalne oraz pikniki i festyny, w
których bierze udział duże grono osób spoza naszego miasta. Niestety problem z zaparkowaniem pojazdu
z pewnością nie robi na nich dobrego wrażenia.
Szacunkowy koszt do: 400 000
Brak
3. GRY i ZABAWY W BIBLIOTECE
Filie w obszarze III - filia nr 16
W dzisiejszych czasach coraz częściej izolujemy się w domach. Z tego względu proponuję, aby w
radomskiej bibliotece stworzyć alternatywną formę wypoczynku dla osób w każdym wieku. Dotyczy ona
spędzania wolnego czasu w miłej atmosferze ze znajomymi, czy osobami, które chcą pograć, pobawić się,
czy poznać nowych ludzi.
Projekt ten dotyczy zakupu zabawek i gier (np. planszowe, zręcznościowe, logiczne, rzutki, piłkarzyki,
komputerowe itp.) oraz komputera z oprogramowaniem dla każdej z pięciu filii bibliotecznych Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Radomiu.
Skierowany on jest zaś do wszystkich mieszkańców Radomia, okolic, jak i przyjezdnych.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
4. Remont parku na osiedlu Południe - instalacja całorocznych leżaków oraz wymiana małej architektury
(ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych)
Os. Południe
Infrastruktura dostępna w parku na os. Południe została już wyeksploatowana. Poprzez wygrane projekty w
Budżecie Obywatelskim 2014 i 2015 udało się wykonać plac z siłownią zewnętrzną oraz nowy plac zabaw.
W ramach BO 2018 zostaną wybudowane urządzenia do street workout. Tym razem proponuję kolejne
doinwestowanie parku w postaci: 1. wymiany 50 ławek (na nowe, zgodne z wzorem strategii marki Miasta
Radomia) - koszt ok 60 tys. zł.; 2. wymiana 15 koszy na śmieci (na nowe, zgodne z wzorem strategii marki
Miasta Radomia) - koszt ok. 15 tys. zł.; 3. Instalacja trzech tablic informacyjnych przy wejściu do parku
(zgodne z wzorem strategii marki Miasta Radomia); - koszt ok. 3 tys. zł. 4. instalacja 10 leżaków
całorocznych wraz ze stolikami - ok. 20 tys. zł. Lokalizacje nowych ławek oraz leżaków do ustalenia ze
stroną społeczną według obecnego zacienienia przez drzewa (warto je ustawiać parami). Łączny koszt nie
powinien przekroczyć 100 tys. zł. Park ten jest jedynym tego typu miejscem na osiedlu i w okolicy.
Realizacja tego projektu sprawi, że dla kilku tysięcy mieszkańców park stanie się bardziej atrakcyjniejszym
miejscem wypoczynku i rekreacji.
Szacunkowy koszt do: 250 000
Zał. nr 1
5. Remont parku na osiedlu Południe – wymiana wszystkich latarni na LEDowe
Os. Południe
Celem projektu jest wymiana ok. 78 sztuk całych latarni parkowych (słupów i opraw oświetleniowych) na
LEDowe na terenie parku, jak również 10 sztuk całych latarni na LEDowe na ciągu pieszo rowerowym z
Parku Południe w kierunku południowym do ul. Konarskiej (na takie jak użyte w parku Stary Ogród lub
parku Leśniczówka) ze światłem BIAŁYM CIEPŁYM. Po rewitalizacji Starego Ogrodu oraz Leśniczówki
Radomianie zastosowane tam oświetlenie LEDowe pozytywnie ocenili. Wpłynęło ono na lepszy odbiór tego
typu miejsc spacerów i rekreacji a jednocześnie bezpieczeństwa. Park Południe jest jedynym tego typu
miejscem na osiedlu i w okolicy. Realizacja tego projektu sprawi, że dla kilku tysięcy mieszkańców park
stanie się bardziej przyjazny, atrakcyjniejszy i bezpieczniejszy wieczorami.
Szacunkowy koszt do: 400 000
Brak
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6. Biletomat na końcowym na Os. Południe
Os. Południe
Kilka lat temu w ramach jednego z wniosków zgłosiliśmy stworzenie biletomatu na Os. Południe II przy pętli
autobusowej. Wniosek wtedy uzyskał duże poparcie ale nie został przeznaczony do realizacji. Od tamtej
strony jako strona społeczna cały czas otrzymujemy zapytania o realizację takiej inwestycji. W związku z
tym ją zgłaszany.
Wnosimy o wybudowanie biletomatu na Os. Południe II przy pętli autobusowej. Malejąca liczba punktów
sprzedaży biletów jednorazowych czy konieczność doładowywania karty miejskiej w biletomatach lub
punktach MZDiK wymaga lepszej obsługi mieszkańców. Wybudowanie biletomatu w tym miejscu to
poprawi.
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak
7. Ledowe oświetlenie dla Osiedla Południe
Radom oś Południe l
Wymiana opraw na głównych ulicach os. Południe: Sycyńska, Czarnoleska, Helleńska, Trojańska,
Kasandry, Policka, Gródecka. Wymiana ok. 150 opraw sodowych na oprawy LED.
Szacunkowy koszt do: 350 000
Brak
8. Odświeżenie placu zabaw
ul. Pawia (68/73) osiedle Borki
Projekt zakłada uzupełnienie o nowe urządzenia placu zabaw przeznaczonego dla dzieci od 3 do 12 lat
obecnie składającego się tylko z zjeżdżalni, bujaka.
Po dodaniu kilku urządzeń plac zabaw byłby bardziej atrakcyjny dla dzieci.
Z placu zabaw nie tylko korzystają osiedlowe dzieci, ale także dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 25
przychodzą z przedszkolankami.
Szacunkowy koszt do: 150 000
wydruk zdjęć boiska, placu zabaw wymiary boiska
9. Modernizacja skwerku przy ulicy Maratońskiej
Maratońska (68/60 i (68/62)
Projekt zakłada ustawienie nowych ławek i koszy. Skwerek jest miejscem, gdzie mieszkańcy osiedla
spędzaliby wolny czas, ale jest zaniedbany. Przez skwerek w okresie wiosenno-letnim przechodzi bardzo
dużo osób z miasta i okolic, przyjeżdżają nad zalew komunikacją miejską. Skwerek w obecnej chwili nie
jest reprezentacyjny. Nie trzeba dużego wkładu, aby mieszkańcy osiedla byli dumni.
Szacunkowy koszt do: 200 000
wydruk zdjęcia skwerku
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10. Zapadnięte chodniki
ul. Limanowskiego/Starokrakowska
Wiele chodników w mieście od wielu lat nie było naprawianych i są w tragicznym stanie. Stanowią wprost
zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie w czasie opadów albo zimy. Tak jest z chodnikiem wzdłuż ulicy
Limanowskiego/Starokrakowskiej na odcinku od ulicy Starowiejskiej do Gospodarczej po lewej stronie.
Nie chodzi o budowę nowego chodnika za duże pieniądze, ale o naprawę: zdjęcie
zapadniętych/zepsutych/nierównych płyt chodnikowych, dosypanie piasku, zagęszczenie go i staranne i
równe ułożenie chodnika od nowa z uzupełnieniem ubytków czy popękanych płyt.
Niektóre chodniki w mieście są niepotrzebnie szerokie - ich zwężenie do rozsądnego wymiaru pozwoliłoby
uzyskać materiał na naprawiane chodniki. Przykład nazbyt szerokiego chodnika: wzdłuż ul. Wierzbickiej, na
odcinku od ul. Czarnoleskiej w kierunku południowym po prawej stronie.
Zdaję sobie sprawę, że jest wiele podobnych chodników. Należy przeprowadzić przegląd stanu chodników
na terenie całego miasta, opracować plan naprawy i stopniowo go realizować.
Uzasadnienie:
Ze względu na zły stan chodników ich naprawa jest niezbędna dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Naprawa powinna być znacznie tańsza niż budowa nowych a więc należy planowo stopniowo naprawiać
chodniki a nie czekać na wielkie pieniądze i plany.
Przyczyną niszczenia chodników są w znacznej części wjeżdżające samochody - można temu
przeciwdziałać stawiając przeszkody/zapory w postaci donic z kwiatami albo elementów betonowych.
Specjaliści na pewno znajdą wiele możliwych wzorów takich zapór - należy wybrać tylko te za rozsądną
cenę, bez zbędnej automatyki. Chodniki nie mogą służyć jako miejsca parkingowe dla samochodów.
Szacunkowy koszt do: 200 000
Brak
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11. Plac zabaw na Halinowie
Plac przy ul. Długiej na Halinowie
Halinów jest jedynym osiedlem na którym brakuje atrakcji zarówno dla dzieci jak i dla młodzieży. Projekt
zakłada stworzenie najprostszego miejsca zabaw dla dzieci. Mieszkańcy często skarżą się na brak tego
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rodzaju placu w którym mogłyby spędzać czas ich pociechy. Teren znajdujący się przy ul. Długiej jest
idealny do tego rodzaju inwestycji, ponieważ znajduje się w centralnym punkcie osiedla. Obecnie jest
niezagospodarowany i dzieci bawią się na resztkach asfaltowego boiska
do koszykówki pomiędzy potłuczonymi butelkami, co stwarza ogromne zagrożenie. Projekt zakłada
stworzenie standardowego placu zabaw bez ponoszenia wysokich kosztów.
Szacunkowy koszt do: 200 000
Brak
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12. Sportowy Potkanów. Siłownia i Street Workout.
Potkanów
Celem projektu jest integracja społeczna i aktywność fizyczna, oraz dodatkowe uatrakcyjnienie przestrzeni.
Zaproponowana siłownia i street workout staną się miejscem aktywnego wypoczynku. Urządzenia znajdą
się obok placu zabaw i miejsca spotkań na działce 77/12, co nie jest przypadkowe. Ma to zachęcić
dziadków, rodziców i młodzież do ruchu. Kiedy dzieci pochłonięte są zabawą, dorośli i młodzież zamiast
siedzieć na ławce, mogą aktywnie spędzać czas, a przy okazji zadbać o sylwetkę. Warto wiedzieć, że
nawet niewielki wysiłek fizyczny wpływa na lepszy stan zdrowia i poprawę układu krążenia. Korzystając z
siłowni można wzmocnić kondycję fizyczną, odporność, oraz poprawić koordynację ruchową.
Przeprowadzono badania, które dowodzą iż ćwiczenia na świeżym powietrzu przynoszą więcej korzyści niż
w pomieszczeniach zamkniętych. Lepiej dotleniony organizm jest bardziej wytrzymały i szybciej redukuje
tkankę tłuszczową. Trening siłowy na dworze redukuje stres. Wpływ na to ma obecność koloru zielonego,
który uspokaja i łagodzi nerwy. Ćwiczenia w siłowni plenerowej mogą mieć formę rehabilitacji. Osoby
starsze, które nie mogą uprawiać sportów ćwicząc mogą poprawić kondycję stawów, mięśni i całego ciała.
Że street workout będzie korzystać młodzież, która zdobywa wysokie miejsca w zapasach. Zaletą siłowni i
street workout parku jest to że są dostępne dla każdego. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie
projektu.
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak
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13. Plac zabaw na Żakowicach
PSP nr 17 przy ul. Wierzbickiej
Osiedle Żakowice jest jedynym gdzie nie ma palcu zabaw dla dzieci.
Szacunkowy koszt do: 300 000
Brak
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14. Siłownia zewnętrzna na Borkach
PSP 2 , ul. Batalionów Chłopskich 33
Projekt zakłada zakup i montaż bezobsługowych maszyn do ćwiczeń wraz z tablicami informacyjnymi jak
należy ćwiczyć. Projekt zakupu i montażu bezobsługowych maszyn do ćwiczeń propaguje zdrowe oraz
aktywne spędzanie czasu wolnego dla dzieci i dorosłych. Do działania wykorzystuje się siłę własnych
mięśni i są w pełni bezpieczne.
Stworzona siłownia na wolnym powietrzu będzie służyła uczniom i lokalnej społeczności z osiedla Borki.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
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15. Siłownia zewnętrzna na Halinowie
Plac przy ul. Długiej na Halinowie
Projekt zakłada zakup i montaż bezobsługowych maszyn do ćwiczeń wraz z tablicami informacyjnymi jak
należy ćwiczyć. Projekt zakupu i montażu bezobsługowych maszyn do ćwiczeń propaguje zdrowe oraz
aktywne spędzanie czasu wolnego dla dzieci i dorosłych. Do działania wykorzystuje się siłę własnych
mięśni i są w pełni bezpieczne Stworzona siłownia na wolnym powietrzu będzie służyła uczniom i lokalnej
społeczności.
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak
16. Remont skweru na Borkach
ul. Maratońska 1
Skwer znajdujący się naprzeciwko kościoła parafialnego na Borkach znajduje się w opłakanym stanie.
Należy wymienić ławkę oraz doposażyć o dodatkową infrastrukturę oraz nowe roślinności tzn. drzewa, tuje
itd. Teren ten powinien stać się miejscem, gdzie mieszkańcy będą mogli odpocząć w odpowiednich
warunkach.
Szacunkowy koszt do: 200 000
Brak
17. Plac do ćwiczeń STREET WORKOUT na Halinowie
Plac przy ul. Długiej na Halinowie
Tego typu plac umożliwia uprawianie sportu w możliwie najtańszy sposób, ponieważ składa się jedynie z
drążków. Stąd możemy spotkać się z określeniem, że takie miejsca to rozbudowane trzepaki. Popularne
ostatnio siłownie pod chmurką nie spełniają w pełni oczekiwań młodych mieszkańców, ponieważ nie

Załączniki

można wykonywać na nich takich ćwiczeń jak na drążkach. Aby zorganizować takie miejsce nie potrzeba
profesjonalnych i drogich urządzeń. Nie ma też specjalnych wymagań co do miejsca, wystarczy jedynie
kawałek terenu. Ponadto tego typu miejsce ma ogromne znaczenie dla rozwoju ludzi, nie ma potrzeby
kupować karnetów na siłowni czy też spędzać wielu godzin w zamkniętym pomieszczeniu. Oprócz
własnego ciała i chęci nie potrzeba nic więcej, co ma kolosalne znaczenie zwłaszcza w obecnych czasach,
kiedy każdy młody człowiek ma krzywy kręgosłup.
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak
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18. Progi zwalniające
Radom Halinów
Progi zwalniające na ul Halinowskiej
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak

Nr Tytuł
Lokalizacja
Opis z
uzasadnieniem

19. Zakup sprzętu szachowego i innych pomocy niezbędnych do nauki i popularyzacji gry w szachy
Radom, okręg nr 3
Proponuję zakup sprzętu szachowego niezbędnego do organizacji turniejów szachowych, szkolenia
szachistów oraz urządzeń służących do promocji szachów i Radomia. Ponadto wnioskujemy o zakup
literatury szachowej i odpowiednich programów komputerowych. Sprzęt, będąc w dyspozycji
Uczniowskiego Klubu Sportowego „ROSZADA”, będzie bezpłatnie wypożyczany wszystkim
zainteresowanym instytucjom, a w szczególności jednostkom oświatowym, klubom sportowym i
stowarzyszeniom w Radomiu. Celem wniosku jest rozwój szachów w Radomiu.
Ww. sprzęt oraz inne pomoce naukowe będą służyły wszystkim mieszkańcom Radomia i będą
wykorzystywane podczas licznych turniejów szachowych rozgrywanych w Radomiu.
Łączna kwota wniosku wynosi 20.000,00 PLN
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
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20. Otwarta siłownia
ul. Garbarska / Planowa działka 214/10 pomiędzy blokami przy ul. Planowej 17A oraz Garbarskiej 62/70
Dzień dobry chciałbym zgłosić do projektu budżetu stworzenie siłowni otwartej. Jako lokalizację mógłby
posłużyć nieużywany plac na rogu ulicy Garbarskiej i Planowej. Miejsce to jest zlokalizowane w otoczeniu
wielu bloków jak i domów jednorodzinnych. Siłownia taka mogłaby posłużyć starszym jak i młodszym
mieszkańcom wykorzystać wolny czas dla zdrowia.
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak
21. Siłownia pod chmurką dla mieszkańców
Pusty plac u zbiegu ulic Klwowskiej i Goszczewickiej
Mieszkańcy obu dzielnic pozbawieni są bezpośredniego dostępu do takich udogodnień jak domy kultury,
parki, miejsca do prowadzenia zwiększonej aktywności fizycznej. Dlatego niezbędne jest zadbanie o ich
potrzeby. Pierwszym krokiem ku temu może być budowa siłowni "pod chmurką", składającej się z
odpowiednio przystosowanych do warunków zewnętrznych urządzeń, takich jak np. wyciskacz, wahadło,
biegacz, twister, orbitrek czy też wioślarz. Siłownie takie pojawiają się w całej Polsce na wielką skalę,
jednak w Radomiu są one zlokalizowane tylko w dwóch dzielnicach, daleko od dzielnic znajdujących się w
zachodniej części miasta.
Projekt zakłada zamontowanie urządzeń do fitnessu na terenie dzielnicy Kozia Góra na pustej działce u
zbiegu ulic Klwowskiej i Goszczewickiej. Lokalizacja ta jest korzystna ze względu na położenie w spokojnej
dzielnicy, bez dużego ruchu samochodowego, co tym bardziej zwiększy komfort korzystania z urządzeń.
Jednocześnie będzie mogło służyć także mieszkańcom okolicznych osiedli ze względu na małe odległości,
co pozwala np. wpleść elementy treningu siłowego do codziennego biegania czy też po prostu spaceru.
Oprócz siłowni postuluje się o uprzątnięcie terenu, drobne nasadzenia drzew, ustawienie 2 ławek dla
odpoczynku po treningu oraz koszy na śmieci. Dobrze, żeby urządzenia były w stonowanej tonacji kolorów,
jednocześnie umalowane tak, żeby pod wpływem warunków atmosferycznych ich zużycie było jak
najmniejsze. Cena takiego przedsięwzięcia byłaby niewielka, co zwiększa atrakcyjność projektu.
Szacunkowy koszt do: 200 000
Brak
22. Chodnik przystanek na Koziej Górze
ulice Wolanowska - Gielniowska
Mieszkańcy Koziej Góry którzy podróżują komunikacją miejską wysiadając na przystanku
Wolanowska/Milejowicka stoją przed nie lata problemem jakim jest pokonanie krótkiego odcinka pomiędzy
ulicą Wolanowską a ulicą Gielniowską. Jest nim chodnik ułożony przed 20 laty z kilku płyt chodnikowych,
obecnie w złym stanie. Poza tym od strony ulicy Wolanowskiej przeszkodą jest także wysoki, zniszczony
krawężnik. Stwarza to dyskomfort dla osób starszych, niepełnosprawnych, matek z małymi dziećmi
chcącymi dostać się na przystanek.
Dlatego postuluje się o wyremontowanie istniejącego chodnika poprzez zastąpienie go ciągiem pieszym z
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nawierzchni asfaltowej (co znacznie obniży koszt inwestycji) o szerokości 2 metrów na odcinku
przedstawionym w załączniku. Poprawi to znacznie komfort poruszania się mieszkańców oraz
bezpieczeństwo przechodniów.
Długość chodnika to tylko ok. 50 m, co przy zastosowaniu asfaltu zamiast kostki brukowej wygeneruje
niewielkie koszty inwestycji. Proponowany przebieg chodnika w całości przebiega przez działkę należącą
do gminy Miasta Radom.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
23. Scena letnia – koncerty w parku Południe
Południe
Najbliższe miejsce, w którym odbywają się wydarzenia kulturalno-rozrywkowe to centrum miasta. Ideą
projektu jest stworzenie możliwości integracji lokalnej społeczności bez konieczności docierania do
centrum. Podczas okresu letniego koncerty na letniej scenie mogłyby odbywać się w okolicach parku.
Liczba koncertów to cztery koncerty zespołów odbywające się podczas weekendów.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
24. Zajęcia fitness dla seniorów w parku Południe
Południe
Projekt polega na organizacji zajęć fitness dla seniorów w parku w okresie wiosenno-letnim przez 6
miesięcy w roku, dwa razy w tygodniu. Dzięki takim zajęciom seniorzy będą mogli się integrować, ale także
rozwijać sprawność fizyczną.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
25. Bezpieczne przejście dla pieszych i przejazdu na ścieżce rowerowej przy ul. Maratońskiej
Ul. Maratońska
W związku z planami przedłużenia radomskich bulwarów przez ulicę Garbarską i Podhalańską niezbędne
jest zamontowanie przy przejściu dla pieszych i przejazdu ścieżką rowerową sygnalizacji świetlnej.
Wzmocni to bezpieczeństwo w drodze nad Zalew na Borkach. Powyższe plany powodują zwiększenie
liczby uczestników, a miejsce jest bardzo niebezpieczne, z dużą wypadkowością.
Szacunkowy koszt do: 300 000
Brak
26. Remont zabytkowego Krzyża Wolności z ul. Limanowskiego
Radom, ul. Limanowskiego 31
W bieżącym roku mija setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Krzyż stojący przy ul.
Limanowskiego 31- w pobliżu Zakładów Tytoniowych- jest właśnie jedną z nielicznych w mieście, tego typu
pamiątek tamtego wielkiego wydarzenia. Krzyż ten w 1919 r. ufundowali radomscy grabarze. Obiekt
wykonał znany radomski kamieniarz Józef Staniszewski. Obiekt posiada liczne inskrypcje i jest bezcennym
zabytkiem lokalnej historii. Niestety stan zachowania krzyża jest zły i wymaga on pilnej interwencji
konserwatorskiej (np. w 2015 r. ktoś pomalował obiekt pstrokatymi farbami oszpecając go). Odnowienie
krzyża w 2019 r. – czyli dokładnie 100 lat po wzniesieniu go- byłoby wspaniałym dowodem pamięci
radomian o swej historii oraz wielce wymownym aktem uczynienia stulecia niepodległości. Krzyż cieszyłby
oczy radomian podobnie do „krzyża wolności” z Zamłynia, odnowionego staraniem miasta w 2015 r.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Karta ewidencyjna Krzyża SKRZR x2
27. Plac zabaw przy blokach 1905 roku
Radom ul. 1905 roku
Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw w dodatkowe urządzenia, oraz wymiane starych na
nowe.
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak
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1. Park Gołębiów – modernizacja placów zabaw
Park Gołębiów – modernizacja placów zabaw
Projekt zakłada modernizacje placów zabaw w parku Gołębiów. Place zabaw muszą być tematyczne.
Plac zabaw przy siłowni wraz z nawierzchnią poliuretanową. Plac zabaw dla małych dzieci – nawierzchnia
piaskowa.
Szacunkowy koszt: 400 000 zł
Brak
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Okręg nr 5
Mimo wielu lat budowy infrastruktury dla rowerów nadal brakuje spójnej sieci tras umożliwiającej sprawne i
bezpieczne poruszanie się po mieście. Projekt wpisuje się w rozbudowę systemu dróg dla rowerów
zgodnie z założeniami dokumentów strategicznych Radomia dotyczących poprawy środowiska życia
mieszkańców oraz funkcjonowania układu transportowego(m.in. Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Radomia, Strategii Rozwoju Miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego).
Projekt zakłada budowę 2 m szerokości, asfaltowej drogi dla rowerów wzdłuż ul. Zbrowskiego od istniejącej
drogi dla rowerów wzdłuż tej ulicy do istniejącej drogi dla rowerów na ul. Żółkiewskiego. Pozwoli to na
połączenie ze sobą dwóch ciągów rowerowych co jest szczególnie ważne w kontekście budowy
Radomskiego Centrum Sportu i planów dotyczących układu dróg rowerowych wokół nowej hali i stadionu.
Szacunkowy koszt do: 400 000
Przebieg proponowanej trasy (czerwony)
3. Ścieżka rowerowa na Józefowie
Os. Józefów
Projekt zakłada budowę 2 m szerokości, asfaltowej drogi dla rowerów wraz z przebudową chodnika wzdłuż
ul. Aleksandrowicza od istniejącej drogi dla rowerów na ul. Mieszka I do wjazdu na teren parkingu przed
szpitalem na Józefowie.
Szacunkowy koszt do: 400 000
Brak
4. Świetlana „Różana” – budowa oświetlenia na ul. Różanej
Radom, ul. Różana od nr 22 -23 f os. Obozisko
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 pragniemy zgłosić wykonanie oświetlenia końcowego odcinka ul.
Różanej 22 do 23 f.
Na rok 2018 zaplanowane jest w MZDIK utwardzenie naszej ulicy o dł. 230 m. Pomimo tego, że jest to
centrum miasta panują tam „egipskie ciemności”, które zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Czujemy się
jak ludzie poza marginesem, a wystarczy odrobina empatii i dobrej woli, żebyśmy my i nasi bliscy byli
szczęśliwi radomianami, którzy chcą aby nasze miasto się rozwijało i było coraz ładniejsze. Mamy taką
ładną nazwę, ale tylko na papierze, bo w rzeczywistości chodzimy po zmroku z latarkami i w kaloszach, bo
błoto po kolana. Kilka latarni może sprawić, że nasza ulica będzie zachęcała innych mieszkańców1) do
spacerów na naszym osiedlu.
Prosimy o z
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
5. Modernizacja górki saneczkowej w Parku Gołębiów II
Osiedle Gołębiów II, park
PROPONOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU: Proponowanymi elementami zagospodarowania
działki są: • modernizacja istniejącej górki saneczkowej • schody wejściowe, • podest górki saneczkowej
wraz z poręczami zabezpieczającymi, • stok górki saneczkowej zabezpieczony odbojami ze zużytych opon
samochodowych, • przedpole przeznaczone do zatrzymania się osób korzystających z górki saneczkowej,
• umocnienie skarp bocznych górki, • oświetlenie terenu dwoma masztami oświetleniowymi z punktami
świetlnymi LED, • nawierzchnia utwardzona będąca dojściem do górki od strony północnej, • regulamin
korzystania z górki saneczkowej.
Niniejszy obiekt będący przedmiotem opracowania jest obiektem inżynieryjnym stosunkowo prostym. Nie
istnieje konieczność podawania innych koniecznych danych wynikających ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektów budowlanych lub robót budowlanych. Takowe nie występują w obiekcie jakim jest
przedmiotowa górka saneczkowa.
Szacunkowy koszt do: 250 000
Projekt górki
6. GRY i ZABAWY W BIBLIOTECE
Filia w obszarze IV - filia nr 3
W dzisiejszych czasach coraz częściej izolujemy się w domach. Z tego względu proponuję, aby w
radomskiej bibliotece stworzyć alternatywną formę wypoczynku dla osób w każdym wieku. Dotyczy ona
spędzania wolnego czasu w miłej atmosferze ze znajomymi, czy osobami, które chcą pograć, pobawić się,
czy poznać nowych ludzi.
Projekt ten dotyczy zakupu zabawek i gier (np. planszowe, zręcznościowe, logiczne, rzutki, piłkarzyki,
komputerowe itp.) oraz komputera z oprogramowaniem dla każdej z pięciu filii bibliotecznych Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Radomiu.
Skierowany on jest zaś do wszystkich mieszkańców Radomia, okolic, jak i przyjezdnych.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
7. Poidełka z wodą dla mieszkańców
- okolice Parku Michałów (402/3, 350/6, 109/34, 350/227, 350/187)
- róg ul. Pułaskiego i Chrobrego (147/2, 29/7, 29/4 – prywatna)
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- okolice Parku Gołębiów (216/50, 216/71)
- róg ul. Sempołowskiej i Rapackiego (41/1, 42, 130/5)
- róg ul. Królewskiej i Sobieskiego (356, 354, 100/4, 100/3, 100/6)
- róg ul. Sowińskiego i Chrobrego (10/5)
Wykonanie oraz zamontowanie na ulicach osiedli wchodzących w skład obszaru IV kranów lub źródełek z
wodą pitną podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej. Podobną infrastrukturę przyjazną dla
mieszkańców znamy z ulic wielu europejskich miast, ale również polskie miasta powoli przestawiają się na
taką zmianę (przykład Warszawy). Poidełka będą dostępne 7 miesięcy w roku, poza miesiącami
przymrozków. Będą dostępne dla wszystkich mieszkańców a ich model zostanie przyjęty jako jednolity
wzór dla ewentualnej rozbudowy tej infrastruktury. Projekt zakłada montaż 6 poidełek w obszarze IV.
Koszt całkowity - 13 000 zł x 6 = 78 000 zł
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
8. Wypożyczalnia gier planszowych i logicznych w bibliotece
obszar IV
Gry planszowe stają się ponownie coraz popularniejszą formą rozrywki dla całej rodziny. Niestety koszt
nowych gier to często duży wydatek. Pomysł zakłada zakup dla bibliotek miejskich z terenu obszaru IV
(Michałów, Akademickie itd.) 40 gier planszowych, które później na zasadach opracowanych przez Miejską
Bibliotekę Publiczną, będą wypożyczane mieszkańcom. Zostaną zakupione m.in.:
- quizy;
- gry rodzinne
- gry strategiczne;
- gry kooperacyjne;
- gry logiczne.
Koszt całkowity - 40 x średnio 100 zł = 4000 zł
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
9. Stacja Radomskiego Roweru Miejskiego w Parku im. Jacka Malczewskiego - ul. Warszawska
Park im. Jacka Malczewskiego ul. Warszawska
Stacja Radomskiego Roweru Miejskiego – miejsce wypożyczania i zwracania roweru miejskiego usytuowana w Parku im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - ulica Warszawska. Na ulicy Warszawskiej
istnieje ścieżka rowerowa, która prowadzi od ścisłego śródmieścia Radomia do północnej części miasta,
zapewnia ona możliwość bezpiecznego poruszania się rowerzystą. W najbliższej okolicy proponowanego
projektu znajdują się cztery szkoły: II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu, VII
Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu, Zespół Szkół SkórzanoOdzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu i Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w
Radomiu. Ponadto w Parku im. Jacka Malczewskiego znajduje się Amfiteatr. Wskazane placówki powodują
dużą migrację pieszych, w większości osób młodych. Proponowana stacja służyłaby przede wszystkim
mieszkańcom Osiedla Obozisko oraz mieszkańcom zachodniej części Osiedla XV-lecia. W okolicy mieszka
wielu Radomia, jest gęsta zabudowa wielorodzinna.
Lokalizacja Stacji Radomskiego Roweru Miejskiego w Parku im. Jacka Malczewskiego ułatwi
przemieszczanie się okolicznym mieszkańcom i młodzieży uczęszczającej do okolicznych szkół oraz
przyczyni się do zmniejszenia ruchu samochodowego, a tym samym do zmniejszenia korków i smogu.
Szacunkowy koszt do: 200 000
Mapa
10. Stacja roweru miejskiego przy rondzie Warszawskim
Okolice ronda Warszawskiego
Proponuje się w ramach budżetu obywatelskiego ustawienie stacji wypożyczeń roweru miejskiego o
standardowych parametrach, rozszerzając tym samym zasięg Roweru Miejskiego. Lokalizacja: rondo
Warszawskie (okolice przystanku Warszawska/Rondo).
Wielu radomian dojeżdża do pracy w Warszawie (niestety). Przystanek przy rondzie Warszawskim w
kierunku Warszawy spełnia funkcję przesiadkową i w godzinach porannych ludzie zamieszkujący przede
wszystkim centrum i północne dzielnice mogliby dojeżdżać w to miejsce rowerem miejskim, biorąc pod
uwagę również fakt słabego skomunikowania tego miejsca w godzinach porannych, a w sumie to w całości
poprzez komunikację miejską autobusową. Również powrót po pracy, przesiadka na rower aby dojechać
do domu były by uzasadnione. W pobliżu istnieje i planowana jest również infrastruktura rowerowa (ul.
Warszawska, Żółkiewskiego, os. Michałów, park). Rower wspomaga również kondycję fizyczną i zdrowie
mieszkańców.
Szacunkowy koszt do: 200 000
Brak
11. Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Radomia w dzielnicach Michałów, Brzustówka,
Firlej, Józefów poprzez rozwój infrastruktury miasta tj. poprzez modernizację oraz budowę chodnika i
ścieżki rowerowej przy ulicy Piastowskiej.
Dzielnice: Michałów, Józefów, Firlej, Brzustówka
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Celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowania i dostępności mieszkańców w
dzielnicach Michałów, Józefów, Brzustówka, Firlej do przychodni lekarskiej, szkoły podstawowej,
gimnazjum, basenu miejskiego „Delfin, targowiska jak również placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy
Piastowskiej.
Modernizacja oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej od strony północnej ulicy Piastowskiej wyeliminuje
zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników, w szczególności rodziców i ich „pociech” – korzystających z
placu zabaw, szkoły podstawowej, basenu miejskiego. Ułatwi mieszkańcom, w tym osobom
niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do parafii Św. Łukasza i stacji dializ.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców Radomia (osiedla "Michałów",
dzielnicy Józefów, Brzustówka i Firlej), poprawi estetykę miejsca i wyeliminuje zagrożenia. Umożliwi dojazd
rodzicom z wózkami, jak również starszym dzieciom na rowerach do placu zabaw. Brak chodnika przy ul.
Piastowskiej stwarza realne zagrożenie dla osób chcących się dostać do przychodni lekarskiej, gimnazjum,
targowiska oraz dla użytkowników placu zabaw i korzystających z basenu „Delfin”. Prowadzi tędy droga z
Józefowa, Brzustówki, Firleja dla matek z dziećmi, a niekiedy samych dzieci
m. in. do placu zabaw, basenu „Delfin”, szkół, aptek, przychodni lekarskiej. Brak chodnika wymusza na
najmłodszych dwukrotne przechodzenie przez jezdnię, co stanowi realne zagrożenie dla naszych
„milusińskich”, tym bardziej, że na wysokości placu zabaw nie ma oznakowanego przejścia dla pieszych.
Projekt obejmuje modernizację oraz budowę chodnika i ścieżki rowerowej po północnej stronie ulicy
Piastowskiej od budynku „NFZ”, gdzie kończy się obecnie ścieżka rowerowa, do przejścia dla pieszych na
wysokości basenu „Delfin”, przy parkingu obok kościoła św. Łukasza.
Szacunkowa długość chodnika ze ścieżką rowerową wynosi ok. 390m. Szacunkowy koszt inwestycji
wynosi nie więcej niż 100 000,00 zł., (słownie: sto tysięcy złotych).
Szacunkowy koszt do: 350 000
Plan sytuacyjny oraz aktualne zdjęcia miejsc opisanego projektu.
12. Plac do ćwiczeń - STREET WORKOUT Park Stary Ogród
Stary Ogród
Tego typu plac umożliwia uprawianie sportu w możliwie najtańszy sposób, ponieważ składa się jedynie z
drążków. Stąd możemy spotkać się z określeniem, że takie miejsca to rozbudowane trzepaki. Popularne
ostatnio siłownie pod chmurką nie spełniają w pełni oczekiwań młodych mieszkańców, ponieważ nie
można wykonywać na nich takich ćwiczeń jak na drążkach. Aby zorganizować takie miejsce nie potrzeba
profesjonalnych i drogich urządzeń. Nie ma też specjalnych wymagań co do miejsca, wystarczy jedynie
kawałek terenu. Ponadto tego typu miejsce ma ogromne znaczenie dla rozwoju ludzi, nie ma potrzeby
kupować karnetów na siłowni czy też spędzać wielu godzin w zamkniętym pomieszczeniu. Oprócz
własnego ciała i chęci nie potrzeba nic więcej, co ma kolosalne znaczenie zwłaszcza w obecnych czasach,
kiedy każdy młody człowiek ma krzywy kręgosłup.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
13. Plac do ćwiczeń – STREET WORKOUT w parku na Gołębiowie
Park Gołębiów
Tego typu plac umożliwia uprawianie sportu w możliwie najtańszy sposób, ponieważ składa się jedynie z
drążków. Stąd możemy spotkać się z określeniem, że takie miejsca to rozbudowane trzepaki. Popularne
ostatnio siłownie pod chmurką nie spełniają w pełni oczekiwań młodych mieszkańców, ponieważ nie
można wykonywać na nich takich ćwiczeń jak na drążkach. Aby zorganizować takie miejsce nie potrzeba
profesjonalnych i drogich urządzeń. Nie ma też specjalnych wymagań co do miejsca, wystarczy jedynie
kawałek terenu. Ponadto tego typu miejsce ma ogromne znaczenie dla rozwoju ludzi, nie ma potrzeby
kupować karnetów na siłowni czy też spędzać wielu godzin w zamkniętym pomieszczeniu. Oprócz
własnego ciała i chęci nie potrzeba nic więcej.
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak
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14. Plac do ćwiczeń - STREET WORKOUT na Michałowie
teren przy PSP 3, ul. Sobieskiego 12, działka 350/14
Tego typu plac umożliwia uprawianie sportu w możliwie najtańszy sposób, ponieważ składa się jedynie z
drążków. Stąd możemy spotkać się z określeniem, że takie miejsca to rozbudowane trzepaki. Popularne
ostatnio siłownie pod chmurką nie spełniają w pełni oczekiwań młodych mieszkańców, ponieważ nie
można wykonywać na nich takich ćwiczeń jak na drążkach. Aby zorganizować takie miejsce nie potrzeba
profesjonalnych i drogich urządzeń. Nie ma też specjalnych wymagań co do miejsca, wystarczy jedynie
kawałek terenu. Ponadto tego typu miejsce ma ogromne znaczenie dla rozwoju ludzi, nie ma potrzeby
kupować karnetów na siłowni czy też spędzać wielu godzin w zamkniętym pomieszczeniu. Oprócz
własnego ciała i chęci nie potrzeba nic więcej, co ma kolosalne znaczenie zwłaszcza w obecnych czasach,
kiedy każdy młody człowiek ma krzywy kręgosłup.
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak
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15. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Mieszka I w Radomiu
ul. Mieszka I
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Projekt ten ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na ulicy Mieszka I w Radomiu poprzez
zainstalowanie na przejściu dla pieszych, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Perzanowskiej sygnalizacji
świetlnej tzw. wzbudzanej tzn. pozwalającej na przejście przez ulicę tylko po naciśnięciu przycisku.
Na w/w ulicy w ostatnich latach znacznie zwiększył się ruch pojazdów zwłaszcza w godzinach szczytu,
dodatkowo ulica ta jest dwupasmowa co powoduje że mimo dość częstych kontroli policji samochody
przejeżdżają przez tę ulicę z nadmierną prędkością co z kolei w połączeniu ze słabo oznakowanymi
przejściami sprawia że przejście pieszego na druga stronę ulicy jest po prostu niebezpieczne, zwłaszcza
osoby starszej lub osoby z ograniczona sprawnością ruchową. Oba przejścia znajdują się w pobliżu
przystanków autobusowych, marketu i skrzyżowań czyli w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego,
trzecie przejście znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie z rondem jest mniej niebezpieczne ponieważ
rondo w naturalny sposób wyhamowuje samochody i wystarczy moim zdaniem lepiej go oznakować bez
montowania na nim sygnalizacji.
Szacunkowy koszt do: 250 000
Mapa
16. Pomnik Pierwszych Radomskich Mistrzów Kolarskich z Bicyklem w Starym Ogrodzie
Park Stary Ogród
Pomnik zlokalizowany w Starym Ogrodzie nawiązałby do charakteru tego miejsca z drugiej połowy XIX
wieku. Stary Ogród był wówczas miejscem spotkań i rywalizacji sportowej mieszkańców naszego miasta.
Miejsce to żyło sportem, powstał tam między innymi ziemny tor kolarski, na którym odbywały się liczne
zawody cyklistów. Pomnik wraz z tablicą pamiątkową przypominałby historię tego miejsca i mógłby
jednocześnie być hołdem dla dwóch Radomskich kolarzy, którzy w XIX wieku zdobyli zaszczytny tytuł
Mistrza Kolarskiego Królestwa Polskiego w Jeździe Szosowej na 100 wiorst. Byli to bracia Barańscy Mieczysław i Sabin. Pomnik Mógłby przybrać formę odlewów podobizn wymienionych mistrzów stojących
przy swoich bicyklach/rowerach. aby uatrakcyjnić formę pomnika jego konstrukcja mogłaby dać możliwość
zajęcia miejsca na bicyklu/rowerze przez oglądającego podobnie jak ma to miejsce z pomnikami Kołakowskiego i Gombrowicza.
Szacunkowy koszt do: 250 000
Brak
17. Iluminacja mostu zakochanych w Starym Ogrodzie
O
Mostek jest widoczny ze strony ul. Wernera, jego atrakcyjne, dynamiczne podświetlenie (wraz z
podświetleniem wody) np. w kolorze czerwonym przyciągałoby wzrok przechodniów i pasażerów. Na
pewno też byłoby to ciekawe i atrakcyjne dla osób spacerujących po Ogrodzie.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
18. KUŹNIA ARTYSTYCZNA DOSTĘPNA DLA KAŻDEGO!
DASZYŃSKIEGO 5
Kuźnia Artystyczna będąca częścią Miejskiego Ośrodka Kultury "Amfiteatr" jest miejscem w którym na co
dzień odbywa się edukacja kulturalna. Potrzebuje teraz odpowiedniej pielęgnacji, aby na mapie Radomia
wykiełkowało wyjątkowe z bogatą ofertą dla wszystkich, bo KULTURA włącza KAŻDEGO. I tak być
powinno!
"KUŹNIA ARTYSTYCZNA = PRZYGODA KULTURALNA"
Odbywają się tu zajęcia dla dzieci i dorosłych. W ofercie są również warsztaty tematyczne familijne,
wydarzenia artystyczne, spektakle teatralne - cykl "Wkręć się w teatr", który cieszy się popularnością wśród
mieszkańców. Stałym widzem jest miedzy innymi pani Agnieszka Jędrzejewska z dziećmi. Jej syn - Kuba
jest niepełnosprawny i porusza się na wózku. Dla niech pokonanie schodów każdorazowo stanowi spory
problem. Oczywiście są na miejscu osoby, które spieszą z pomocą, ale powinien powstać podjazd. Jest też
grupa osób niepełnosprawnych, która korzysta z zajęć w tej placówce. W ofercie pojawiło się miejsce dla
najmłodszych, a dla mam z wózkami pokonanie schodów to spore wyzwanie. Sama jako mama musiałam
sprostać temu, stąd pomysł na zgłoszenie się do budżetu obywatelskiego, aby pokonać tę barierę.
Stworzenie podjazdu dla niepełnosprawnych z którego mogliby korzystać rodzice i inni potrzebujący było
by dużym wsparciem dla działalności placówki. Dajmy szansę wszystkim do włączenia się w kulturalną
przygodę!
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak
19. Uczcijmy legendy Radomiaka
Park Stary Ogród
2019 rok poprzedzi 110-lecie powstania najpopularniejszego klubu piłkarskiego w Radomiu - RKS
Radomiak Radom. Do tej pory podejmowane były różne próby uczczenia pojedynczych osób i wydarzeń
związanych z klubem. Mało kto jednak pamięta, że kolebką radomskiego futbolu jest Park Stary Ogród,
gdzie mieścił się stadion RKS-u. W 2019 roku przypada 90. rocznica występów RKS-u, jako pierwszego
radomskiego klubu w barażach o udział w I lidze oraz 70. rocznica inauguracji występów RKS Radomiak w
rozgrywkach na szczeblu centralnym!
W ramach projektu chcemy więc na dwa sposoby uczcić wszystkie legendy Radomiaka:
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- Po pierwsze chcemy postawić w Parku Stary Ogród, jako kolebce radomskiego futbolu, tablicę
pamiątkową poświęconą wszystkim sławom Radomiaka.
- Po drugie, jako w roku poprzedzającym 110-lecie klubu, w jego ostatnich tygodniach wydać wyjątkową
publikację tematyczną, jakiej w Radomiu jeszcze nie było - "110 wydarzeń na 110-lecie Radomiaka"!
Dodajmy, że miałaby ona wyjatkową formę graficzną, twardą oprawę, a co najważniejsze, byłaby ona
dostępna bezpłatnie dla fanów radomskiego sportu! Także dzięki niej oddamy cześć wszystkim sławom
Radomiaka (nie tylko piłkarzom) i efektownie wkroczymy w rok, w którym uczcimy 110-lecie Klubu.
Całkowity koszt zadania (przygotowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej, jej umiejscowienie w Parku,
przygotowanie merytoryczne publikacji, wraz ze zdobyciem unikalnych fotografii, przygotowanie graficzne
publikacji, jej wydruk w ilości co najmniej 2000 sztuk i dystrybucja) to ok. 100.000 złotych.
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak
20. Poznajemy potrawy i obyczaje innych regionów
Gospoda Jaskółeczka, ul Królowej Jadwigi 15, 26-600 Radom
Celem zadania jest:
• ożywienie życia kulturalnego na Michałowie oraz uaktywnienie mieszkańców do działań obywatelskich w
ramach Klubu Inicjatyw Międzypokoleniowych w roku 2019 i następnych.
• współpraca z innymi podmiotami ekonomii społecznej poprzez umożliwienie prezentowanie swoich
działań /stoiska/
• promocja Miasta Radomia
Zadanie skierowane jest do mieszkańców Radomia w szczególności Osiedla Michałów. Projekt zakłada
zorganizowanie 6 spotkań tematycznych w ciągu roku, w tym 2 dla dzieci.
W ramach spotkania zorganizowanego w formie pikniku na terenach zielonych lub spotkania w lokalu
przewiduje się: zaproszenie przedstawiciela regionu Polski lub ambasady, eksperta z dziedziny
gastronomii, warsztaty kulinarne oraz zapewnienie muzyki i prezentacji związanej z danym regionem.
W ramach spotkań dla dzieci zakładamy zorganizowanie pikników przy placu zabaw połączonych z
warsztatami kulinarnymi z udziałem znanych szefów kuchni i zabawami popularnymi w innych regionach.
Spotkania organizowane będą we współpracy z innymi podmiotami ekonomii społecznej .
Projekt przyczyni się do ożywienia życia kulturalnego na Michałowie oraz uaktywnienia mieszkańców do
działań obywatelskich w ramach Klubu Inicjatyw Międzypokoleniowych w roku 2019 i następnych.
Dla organizowania pikników niezbędne są mobilne podesty, nagłośnienie, specjalne ekrany umożliwiające
lepszy przekaz w trakcie imprez oraz sezonowe zadaszenie nad placem zabaw.
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak
21. Warsztaty tańca irlandzkiego
Os. Akademickie
Warsztaty obejmą roczny kurs tańca irlandzkiego. Na zakończenie dzień kultury irlandzkiej, czyli otwarta
potańcówka oraz występ grupy warsztatowej.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
22. Miejsce aktywnego wypoczynku wraz z dojazdem i miejscami postojowymi na osiedlu XV-Lecia
Radom, Osiedle XV-Lecia działka nr 51/46 pomiędzy ulicami: Warszawska – Chrobrego – 11go- Listopada
- Kusocińskiego
Celem projektu jest stworzenie mieszkańcom Osiedla XV-Lecia miejsca zapewniającego im różne formy
wypoczynku z uwzględnieniem przedziału wiekowego od maluchów do seniorów.
W ramach projektu na działce o nr 51/46 powinna znaleźć się następująca infrastruktura:
- Bezpieczny Plac Zabaw dla dzieci
- Siłownia Zewnętrzna
Powyższy projekt umożliwiłby mieszkańcom Osiedla XV-Lecie spędzanie wolnego czasu na wypoczynku
tak aktywnym jak i biernym w spokojnym i bezpiecznym miejscu. Uwzględniając w projekcie ww.
infrastrukturę, miejsce to byłoby atrakcyjne dla wszystkich mieszkańców bez względu na ich wiek,
jednocześnie zaspokajając ich indywidualne potrzeby i rodzaje wypoczynku. Dodatkowo utworzenie
dogodnego dojazdu oraz miejsc postojowych uatrakcyjni ów teren, umożliwiając tym samym korzystanie z
niego przez osoby spoza obrębu ulic obejmujących powyższym projektem. A dodatkowe miejsca
postojowe służyłyby również mieszkańcom okolicznych bloków rozwiązując problem z parkowaniem
pojazdów.
Szacunkowy koszt do: 400 000
Brak
23. Kurs języka angielskiego dla dorosłych
obszar IV
Pomysł zakłada sfinansowanie z budżetu obywatelskiego kursu języka angielskiego dla osób powyżej 50
roku życia mieszkających w obszarze IV. Kurs odbywałby się na poziomie podstawowym (A1) oraz
poziomie niższym średniozaawansowanym (A2). Kurs będzie się odbywał w budynkach instytucji
zarządzanych przez miasto. Planowana ilość kursantów to 48 osoby (z podziałem na cztery grupy). Każda
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grupa uczęszcza na zajęcia dwa razy w tygodniu.
Szacunkowy koszt - prowadzenie zajęć 70 godzin x 85zł/godz x 4 osoby (grupy) - 23 800 zł
Dodatkowo: Koszt materiałów szkoleniowych (m.in. podręcznika itp.) – 100 zł x 48 osób – 4800,00 zł
- Koszt egzaminów (certyfikatów A1 i A2 – zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia
Językowego (CEFR) – 430,00 zł x 48 osób – 20 640,00 zł;
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
24. Potańcówki międzypokoleniowe na Michałowie
obszar IV
Seria trzech międzypokoleniowych spotkań - zabaw tanecznych na świeżym powietrzu adresowanych do
mieszkańców Michałowa i innych chętnych mieszkańców. Zabawa z muzyką odtwarzaną przez DJ-a,
dostosowana do zróżnicowanego wieku uczestników. Miejsce zabawy - drewniany podest umieszczony w
ogólnodostępnym miejscu na Michałowie (np. park), udekorowane lampionami. Zapewnione miejsca do
siedzenia w postaci ławek lub krzeseł ogrodowych. Zapewniona dostępność napojów, kanapek, ciastek - w
postaci szwedzkiego stołu. Zapewnione toalety przenośne. Na miejscu obecny opiekun/organizator
otwierający i zamykający zabawę oraz czuwający nad jej przebiegiem.
Koszt projektu:
Promocja - 500 zł
DJ oraz nagłośnienie - 3*1000 zł = 3000 zł
Wynajęcie toalet - 3*500 zł = 1500 zł
Podest - 1000 zł
Lampiony i energia elektryczna - 600 zł
Sprzątanie - 400 zł
Opiekun imprezy - 3*400 zł = 1200 zł
Koszt całkowity - 8200 zł
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
25. Plac zabaw przy ul. Mroza
RADOM. OSIEDLE BLOKOW SOCJALNYCH PRZY UL.MROZA
W sąsiedztwie bloków przy ul. Mroza w Radomiu znajduje się bezpłatne i ogrodzone boisko do piłki nożnej
o wymiarach 30 x 18m. Niestety brakuje tu koszy na śmieci, a także bezpiecznej nawierzchni. Obecna
nawierzchnia stwarza zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z obiektu. W związku z licznymi
siniakami i otarciami chcemy to boisko poprawić i sprawić, że będzie bezpieczne dla wszystkich.
Proponujemy nawierzchnię ze sztucznej trawy, siatki piłkarskie na bramki z polietylenu lub polipropylenu
dopasowane do bramek i zainstalowanie koszy. Poza tym, plac zabaw wybudowany w 2010r, znajdujący
się w pobliżu bloków również wymaga modernizacji. Znajdują się na nim urządzenia zaniedbane, nie
odnawiane. Proponujemy montaż gry kółko i krzyżyk, huśtawek, karuzeli, stanowiska gimnastycznego,
ścianki do wspinaczki i barierek edukacyjnych, a także urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych. Plac
zabaw powinien być wolny od barier i dostępny dla wszystkich dzieci. Wpłynie to pozytywnie na aktywność
fizyczną, rozwinięcie inteligencji i empatii u dzieci.
Szacunkowy koszt do: 200 000
Brak
26. Scena letnia – koncerty w parku Michałów
Michałów
Najbliższe miejsce, w którym odbywają się wydarzenia kulturalno-rozrywkowe to centrum miasta. Ideą
projektu jest stworzenie możliwości integracji lokalnej społeczności bez konieczności docierania do
centrum. Podczas okresu letniego koncerty na letniej scenie mogłyby odbywać się w okolicach parku.
Liczba koncertów to cztery koncerty zespołów odbywające się podczas weekendów.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
27. Scena letnia – koncerty w parku Gołębiów
Gołębiów
Najbliższe miejsce, w którym odbywają się wydarzenia kulturalno-rozrywkowe to centrum miasta. Ideą
projektu jest stworzenie możliwości integracji lokalnej społeczności bez konieczności docierania do
centrum. Podczas okresu letniego koncerty na letniej scenie mogłyby odbywać się w okolicach parku.
Liczba koncertów to cztery koncerty zespołów odbywające się podczas weekendów.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
28. Zajęcia fitness dla seniorów w parku Michałów
Michałów
Projekt polega na organizacji zajęć fitness dla seniorów w parku w okresie wiosenno-letnim przez 6
miesięcy w roku, dwa razy w tygodniu. Dzięki takim zajęciom seniorzy będą mogli się integrować, ale także
rozwijać sprawność fizyczną.
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Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
29. Zajęcia fitness dla seniorów w parku Gołębiów
Gołębiów
Projekt polega na organizacji zajęć fitness dla seniorów w parku w okresie wiosenno-letnim przez 6
miesięcy w roku, dwa razy w tygodniu. Dzięki takim zajęciom seniorzy będą mogli się integrować, ale także
rozwijać sprawność fizyczną.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
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1. Budowa placu zabaw przy PSP nr 27 przy ulicy Sadkowskiej 16
Obszar instytucjonalny. PSP nr 27 Sadkowska 16
PSP nr 27 jest jedną z nielicznych szkół, która nie posiada własnego placu zabaw. Obecnie do szkoły
uczęszczają 3 klasy zerowe i jedna pierwsza. Od września ilość klas zerowych nie ulegnie zmianie, będą 4
klasy pierwsze i jedna klasa druga. Dzieci nie mają się gdzie bawić w okresach wiosenno letnich.
Szacunkowy koszt do: 300 000
Brak
2. Ścieżka rowerowa na Glinicach
Os. Glinice
Projekt zakłada budowę 2 m szerokości, asfaltowych łączników dla rowerów: ul. Odrodzenia - ul.
Janowiecka. Ułatwienia pozwolą na pokonanie ślepych ulic Janowieckiej w kierunku ulicy Odrodzenia.
Szacunkowy koszt do: 300 000
Brak
3. Ławki odpoczynkowe dla seniorów i osób z trudnościami poruszania się
Radom, dzielnica Glinice, V - obszar lokalny
Projekt dotyczy zainstalowania 20 ławek lub małej architektury spełniającej funkcje ławki, a tam gdzie brak
miejsca tzw. „przysiadek” przy trasach ruchu pieszego prowadzących do szpitala (ul,
Słowackiego/Giserska), przychodni (ul. Słowackiego/Lubońskiego), a także dużych sklepów (marketów) i
targu (ul. Grzecznarowskiego, Kwiatkowskiego, Mazowieckiego).
Na głównych ciągach komunikacyjnych ul. Grzecznarowskiego i ul. Słowackiego zainstalowanie w
odległościach 150 – do 200 metrów od siebie, jeśli to możliwe w okolicy skrzyżowań dróg, tam gdzie
nasilenie ruchu pieszych jest największe.
Glinice są dzielnicą zamieszkana przez wiele osób w podeszłym wieku, dla których pokonywanie dłuższych
odcinków, bez możliwości odpoczynku jest dużym utrudnieniem.
Dziś odpoczynek w drodze możliwy jest na nielicznych przystankach autobusowych. w innych miejscach
pozostają parapety okien wystawowych lub kosze na śmieci.
Ławeczki na przystankach autobusowych przeznaczone są dla oczekujących pasażerów i nie zawsze
mogą spełniać funkcje odpoczynkową.
Te dodatkowe ławki lub „przysiadaki” pozwolą na chwilowy odpoczynek seniorom lub osobom mającym
trudności w poruszaniu się np. chodzącym o kuli lub mającym zbyt mało siły, aby przejść jednorazowo
dłuższy odcinek trasy. Będą także dużym ułatwieniem dla matek z małymi dziećmi.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
4. GRY i ZABAWY W BIBLIOTECE
Filia w obszarze V - filia nr 2
W dzisiejszych czasach coraz częściej izolujemy się w domach. Z tego względu proponuję, aby w
radomskiej bibliotece stworzyć alternatywną formę wypoczynku dla osób w każdym wieku. Dotyczy ona
spędzania wolnego czasu w miłej atmosferze ze znajomymi, czy osobami, które chcą pograć, pobawić się,
czy poznać nowych ludzi.
Projekt ten dotyczy zakupu zabawek i gier (np. planszowe, zręcznościowe, logiczne, rzutki, piłkarzyki,
komputerowe itp.) oraz komputera z oprogramowaniem dla każdej z pięciu filii bibliotecznych Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Radomiu.
Skierowany on jest zaś do wszystkich mieszkańców Radomia, okolic, jak i przyjezdnych.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
5. Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych/rowerzystów przy Olsztyńska/Szklana
Ul. Szklana/Olsztyńska
Budowa sygnalizacji świetlnej obejmującej całe skrzyżowanie ulic Szklanej i Olsztyńskiej włącznie z
wszystkimi wlotami dla pojazdów oraz przejściami dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów. Inwestycja
ma na celu poprawę bezpieczeństwa dla użytkowników. Pomoże zredukować prędkość pojazdów i da
możliwość bezpiecznie pokonać ul Szklaną pieszym i rowerzystom. Skorzystają też kierowcy pokonujący to
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skrzyżowanie z ulicy Olsztyńskiej.
Szacunkowy koszt do: 400 000
Brak
6. KULTURALNE SPOTKANIA NAD POTOKIEM
Sala widowiskowa ORATORIUM Radom ul. Grzybowska 22
Chcemy zorganizować sprawdzoną i bardzo popularną formę wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców tej
konkretnej części Radomia, czyli Osiedla Nad Potokiem, Gołębiowa czy Rajca. Kulturalne Spotkania Nad
Potokiem mają uzupełnić ofertę kulturalną tej części miasta. W pierwszej odsłonie Kulturalnych Spotkań
dzięki Budżetowi Obywatelskiemu 2017 po raz pierwszy w Radomiu wystąpili m. in. Zespół Dylan.pl, chór
Insieme z Krakowa, reżyser Leszek Zduń, Michał Łanuszka z kwartetem smyczkowym, zespół Exodus 15
czy Teatr Jednego Mima- Ireneusz Krosny.
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem, w którym w 2017 roku uczestniczyło w sumie
ponad 3 tysiące widzów, tym razem chcielibyśmy zaprosić m. in. Takich artystów, jak: Marcin Styczeń z
Ernestem Bryllem z koncertem „Duchy Poetów”, Teatr ITP z Lublina z premierowym musicalem „Prorock”
czy kabaret Mumio. Z okazji 100 rocznicy Niepodległości chcemy przygotować koncert pieśni
patriotycznych dla 800 gości. Chcemy publiczność zaprosić na aktorski monodram „KONTRABASISTA” w
wykonaniu Krzysztofa Rogacewicza z Teatru Maska. W projekcie byłby też specjalny koncert dla
najmłodszych mieszkańców z okazji Dnia Dziecka zespołu „Dzieci z Brodą” połączony z festynem w
Leśniczówce oraz koncert z okazji Dnia KOBIET ZESPOŁU Czerwony Tulipan. W grudniu tradycyjnie
zabrzmiałyby kolędy na chór i orkiestrę, byłaby też projekcja filmu i spotkanie z aktorem. Chcielibyśmy
również zaangażować tych, którzy chcą uczestniczyć w warsztatach wokalnych zakończonych wspólnym
koncertem.
Wszystkie wydarzenia odbyły się w Sali widowiskowej Oratorium przy ul. Grzybowskiej 22 na Osiedlu nad
Potokiem, gdzie jest 700 numerowanych teatralnych miejsc dla publiczności. Jest profesjonalna scena
teatralna, zaplecze i garderoby dla artystów. Przygotowanych zostanie 12 wydarzeń kulturalnych, granych
raz w miesiącu w 2019 r.
Udział w koncertach i wydarzeniach byłby bezpłatny.
Mamy już doświadczenie w tego typu projektach, gdyż w ciągu czterech lat działalności Oratorium odbyło
się tam już ponad 100 różnych wydarzeń artystycznych (z gośćmi z Polski i zagranicy).
Tak jak dotychczas, przy organizowaniu przez nas takich wydarzeń, i te byłyby wypromowane przez media
radomskie: Telewizja Dami, Radio PLUS Radom, Echo Dnia, Gość Niedzielny, portale coolturalnyradom i
radomnews.pl- patroni medialni. Każde wydarzenie byłoby odpowiednio nagłośnione, aby informacja
dotarła do wszystkich zainteresowanych (Radomski Informator Kulturalny, specjalna strona internetowa,
plakaty, banery, informacje w mediach, wydarzenia na facebooku, ogłoszenia w kościołach i szkołach na
terenie osiedli).
Chcemy poszerzyć zakres naszych wydarzeń kulturalnych o koncert na terenie Osiedla Nad Potokiem,
który odbyłby się w Parku Leśniczówka (koncert połączony z festynem dla dzieci organizowanycm razem
ze szkołami działającymi na tym terenie osiedla).
Koszt projektu „KULTURALNE SPOTKANIA NAD POTOKIEM”- 100 000 zł.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Zdjęcia z wydarzeń kulturalnych w Oratorium i teksty z mediów.
7. Wesołe dzieciństwo - Nowy plac zabaw dla przedszkola nr: 17
ul. Zbrowskiego 10
Przedszkole już kilka lat walczy o środki na nowy plac zabaw dla dzieci, niestety bez rezultatu pomóżmy
wspólnie osiągnąć ten cel i dajmy dzieciakom frajdę. Koszt placu wraz z projektem około 150 000 zł.
Szacunkowy koszt do: 300 000
Brak

Załączniki

8. Remont boiska piłkarskiego w Parku im. J. Ruzika (Glinice)
Obszar nr 5 Park im. Ruzika przy ul. Kwiatkowskiego w Radomiu
Celem projektu jest budowa boiska piłkarskiego, trawiastego w parku im. J. Ruzika na Glinicach, które
będzie służyło do krzewienia kultury fizycznej wśród młodzieży oraz osób dorosłych. Na chwilę obecną
boisko z którego korzystają dzieci jest w fatalnym stanie. Różnica wysokości pomiędzy płaszczyzną linii
bramkowej a płaszczyzną boiska wynosi ok 20cm. Teren wymaga kompleksowej wymiany nawierzchni,
wypoziomowania, oświetlenia i montażu monitoringu w celach bezpieczeństwa, gdyż teren od wielu lat
służy za miejsce do spożywania alkoholu przez miejscowych miłośników trunków. Jednoczenie rozwiązać
tym można problem rosnącego alkoholizmu w społeczeństwie.
Projekt ten nie dotyczy modernizacji placu zabaw oraz modernizacji terenów zielonych, które to uzyskały
pozytywne opinie w poprzednich latach i będą realizowane w najbliższym czasie. Szacunkowy koszy to
250 tysięcy zł zakładając, że prace wykonają spółki miejsce, które mają potencjał w tym zakresie robót.
W celach poglądowych załączam fotografie ze stanem faktycznym opisanego wyżej boiska.
Szacunkowy koszt do: 400 000
Zdjęcia 9 szt.
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9. Plac do ćwiczeń – STREET WORKOUT w parku im. J. Ruzika na Glinicach
park im. J. Ruzika, Glinice, działka 84/2
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Tego typu plac umożliwia uprawianie sportu w możliwie najtańszy sposób, ponieważ składa się jedynie z
drążków. Stąd możemy spotkać się z określeniem, że takie miejsca to rozbudowane trzepaki. Popularne
ostatnio siłownie pod chmurką nie spełniają w pełni oczekiwań młodych mieszkańców, ponieważ nie
można wykonywać na nich takich ćwiczeń jak na drążkach. Aby zorganizować takie miejsce nie potrzeba
profesjonalnych i drogich urządzeń. Nie ma też specjalnych wymagań co do miejsca, wystarczy jedynie
kawałek terenu. Ponadto tego typu miejsce ma ogromne znaczenie dla rozwoju ludzi, nie ma potrzeby
kupować karnetów na siłowni czy też spędzać wielu godzin w zamkniętym pomieszczeniu. Oprócz
własnego ciała i chęci nie potrzeba nic więcej, co ma kolosalne znaczenie zwłaszcza w obecnych czasach,
kiedy każdy młody człowiek ma krzywy kręgosłup.
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak
10. Scena letnia – koncerty w parku Ruzika
Park Ruzika
Najbliższe miejsce, w którym odbywają się wydarzenia kulturalno-rozrywkowe to centrum miasta. Ideą
projektu jest stworzenie możliwości integracji lokalnej społeczności bez konieczności docierania do
centrum. Podczas okresu letniego koncerty na letniej scenie mogłyby odbywać się w okolicach parku.
Liczba koncertów to cztery koncerty zespołów odbywające się podczas weekendów.
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
11. Zajęcia fitness dla seniorów w parku Ruzika
Glinice
Projekt polega na organizacji zajęć fitness dla seniorów w parku w okresie wiosenno-letnim przez 6
miesięcy w roku, dwa razy w tygodniu. Dzięki takim zajęciom seniorzy będą mogli się integrować, ale także
rozwijać sprawność fizyczną.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
12. ANTYSMOGOWE ŁĄKI KWIETNE W RADOMIU
NP. park Ruzika ew. do ustalenia z pracownikami
Łąki kwietne będące synonimem bioróżnorodności dają mieszkańcom możliwość bliższego obcowania z
naturą, a naukowcom możliwość prowadzenia badań nad zależnościami panującymi między dzikimi
roślinami i owadami zapylającymi w mieście. Sprawdzają się również jako rezerwuary wody opadowej w
glebie, która dzięki zacienieniu roślin powoli odparowuje z powierzchni gruntu. Wysokie kwitnące rośliny
stanowią barierę wyłapującą pyły z powietrza przez co ograniczony jest poziom smogu w mieście. Łąka
kwietna jest także ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników. Oszczędności
pojawiają się przy pielęgnacji terenu ograniczając koszenie do jednego lub dwóch zabiegów koszenia w
sezonie. Nie wymagają podlewania ze względu na mniejsze zaopatrzenie na wodę roślin kwitnących niż
traw.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Wykonanie i utrzymanie łąki kwietnej.
13. Boisko rekreacyjno-sportowe im. Marii Gajl w Radomiu
Radom, Marii Gajl- działka nr 9/88 przy bloku nr 29
Osiedle przy ul. Marii Gajl położone jest na obrzeżach miasta Radomia. Ze względu na to mieszkańcy
posiadają utrudniony dostęp do obiektów rekreacyjno-sportowych. Na terenie osiedla znajduje się tylko
plac zabaw dla najmniejszych mieszkańców, który wymaga generalnej renowacji. W związku z tym
mieszkańcy postanowili aktywnie włączyć się w działania zmierzające do powstania na osiedlu boiska
rekreacyjno-sportowego, dzięki możliwości skorzystania z dostępnych środków w ramach Budżetu
Obywatelskiego Miasta Radomia na rok 2019.
Powstanie boiska ma na celu propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodych ludzi,
pobudzenie ich sportowych pasji oraz zainteresowań. Dzięki zrealizowaniu projektu ograniczone zostaną
ryzykowne zachowania podejmowane przez młodych mieszkańców osiedla, ponieważ brak zajęcia i nuda
jest jedną z głównych przyczyn przejawiania negatywnych zachowań.
Dlatego też powstałe boisko rekreacyjno-sportowe pomoże w zdecydowany sposób ograniczyć te
problemy, ukierunkowując ich zainteresowania na tory zdrowej sportowej rywalizacji, a także umożliwi
swobodne i przyjemne spędzanie czasu wolnego dla powstałych mieszkańców. Z boiska korzystać będą
również mieszkańcy ul. nowa Wola Gołębiowska, którzy sąsiadują z ul. Marii Gajl i są równie
zainteresowani powstaniem tego typu obiektu w swojej okolicy.
W projekcie pragniemy uwzględnić:
1. Oczyszczenie oraz wyrównanie terenu
2. Nawiezienie odpowiedniej ziemi oraz zasianie trawy piłkarskiej
3. Ogrodzenie w górę boiska siatką
4. Montaż bramek
5. Montaż wyjmowanych słupków oraz siatki do piłki siatkowej
6. Montaż dwóch lamp oświetlających boisko
7. Montaż koszy do gry w koszykówkę
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8. Montaż koszy na śmieci
Szacunkowy koszt do: 400 000
Mapa i zdjęcie terenu
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1. Remont sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Radomiu
Radom, ul. Gagarina 19
Sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Radomiu nie była remontowana od ponad 30
lat. W chwili obecnej remontu na sali wymaga wykładzina, centralne ogrzewanie, instalacja elektryczna
wraz z oświetleniem, gdyż natężenie światła jest zbyt małe. Istnieje konieczność wymiany wentylatorów z
uwagi na możliwość skutecznego przewietrzenia sali. Sala gimnastyczna służy nie tylko uczniom naszej
szkoły do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, ale też udostępniana jest członkom środowiska
lokalnego. Korzystają z niej członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie, Uczniowski Klub Sportowy,
szkoła Fitness Zone, a także firma prowadząca działalność związaną z rekreacją. Corocznie obchodzony
jest też Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych z udziałem podopiecznych Warsztatów Terapii
Zajęciowej, uczniów szkół specjalnych oraz młodzieży radomskich szkół.
Ponadto, uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych, m.in. zdobywają
medale w tenisie stołowym, lekkoatletyce na szczeblu wojewódzkim, (biegi przełajowe Kamion/ koło
Wyszogrodu 2013 – I miejsce, Sochaczew 2013 - I miejsce, Siedlce 2014 - III miejsce, biegi
długodystansowe - I miejsce Radom 2014, biegi sztafetowe - I miejsce Radom 2014 ), w halowej
lekkoatletyce (skok w dal, biegi przez płotki, pchnięcie kulą). Reprezentanci naszej szkoły odnoszą sukcesy
w grze zespołowej jaką jest piłka nożna jak i halowa piłka nożna - I miejsce Radom 2016. W roku szkolnym
2016/2017 zdobyli brązowy medal podczas XVIII Mistrzostwa Radomia w piłce nożnej chłopców Szkół
Podstawowych i Gimnazjów o Puchar Braci Czachorów w ramach XIV Radomskiej Olimpiady Młodzieży. W
bieżącym roku szkolnym zajęli II miejsce i awansowali do rozgrywek międzypowiatowych. Sukcesy
odnosimy także w turniejach siatkówki – II miejsce dziewcząt i chłopców o Puchar Dyrektora CeSiR w
Warce. Niewątpliwe, liczne sukcesy naszych uczniów i ich opiekunów przyczyniają się do promocji
naszego miasta na Mazowszu.
Szacunkowy koszt do: 600 000
Zdjęcia 11 szt.
2. Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka
Sienkiewicza
Radom ul. Sandomierska 19
Projekt zakłada modernizację i ogrodzenie szkolnego placu zabaw o powierzchni ponad 500 m2 dla
uczniów młodszych klas oraz dzieci ze świetlicy szkolnej. Poza uczniami dużej, liczącej ponad 800 uczniów
szkoły, przedszkolakami z PP nr 14, z placu korzystają także mieszkańcy osiedla „Ustronie”.
Szkolny plac zabaw został wybudowany dzięki otrzymaniu wsparcia finansowego w ramach rządowego
programu „Radosna szkoła”. Intensywne korzystanie z placu przez uczniów oraz społeczność lokalną
spowodowało zużycie urządzeń i nawierzchni.
Pilną potrzebą jest wymiana podłoża z syntetycznego materiału amortyzującego o powierzchni ok. 200 m2.
Dotychczasowa nawierzchnia składa się z półmetrowych kwadratów, które nie przylegają do podłoża i
odwijają się do góry na krawędziach, powodując duże zagrożenie upadkiem podczas zabawy. Urządzenia
na placu wymagają renowacji. Propozycja zakłada również wykonanie wokół placu niskiego ogrodzenia
zabezpieczającego przed dostępem zwierząt. Wyposażenie części placu w wyższe rośliny da cień
chroniący dzieci przed słońcem w upalne dni. Usytuowanie placu zabaw przy obwodnicy południowej
Radomia spowodowało wzrost hałasu i zanieczyszczenie kurzem i spalinami. Posadzenie roślin wzmocni
działanie istniejących ekranów dźwiękochłonnych, podniesie walory estetyczne i stworzy swoisty
mikroklimat.
Ze względu na intensywne użytkowanie placu nastąpiło zniszczenie urządzeń i nawierzchni. Środki
finansowe szkoły są niewystarczające na modernizację. Plac zabaw jest chętnie odwiedzany przez rodziny
z dziećmi mieszkające na osiedlu Ustronie. Sfinansowanie zadania „Modernizacja szkolnego placu zabaw
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2019 jest szansą na poprawę jakości placu i bezpieczeństwa uczniów korzystających z
niego.
Szacunkowy koszt do: 300 000
Zdjęcia 3 szt.
3. Czyste powietrze- oczyszczanie powietrza w przedszkolach
Obszar ogólnomiejski
Projekt przewiduje zakup i montaż oczyszczaczy powietrza dla radomskich przedszkoli.
Powietrze w Radomiu, zwłaszcza w okresie zimowym jest zanieczyszczone. Tego typu urządzenia
oczyszczają powietrze nie tylko ze smogu, ale również z bakterii i wirusów oraz roztoczy, czyli poprawiają
sytuację zdrowotną najmłodszym radomian.
Koszt i pilotażowo dwa urządzenia dla przedszkola- 80 tysięcy.
Oczyszczanie powietrza zamontowanie w radomskich żłobkach poprawiają sytuację zdrowotną, eliminują
bowiem nie tylko zanieczyszczenia powietrza, ale również alergeny, zarazki czy nieprzyjemne zapachy.
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Urządzenia posiadające filtry węglowe, Hepa wskazują 99,9% cząstek i zanieczyszczeń wielkości 0,3
mikrowa dodatkowo eliminują pleśń, drobnoustroje, pyłki i wirusy, alergeny. Projekty zakłada
zamontowanie dwóch profesjonalnych urządzeń w każdym przedszkolu- czyli 44 oczyszczaczy koszt
jednego to kwota ok 2 tys.
Urządzenia zamontowano min. w Rzeszowie i Krakowie wyniki badań wskazują, iż stan zdrowia dzieci
uległ znacznej poprawie.
Szacunkowy koszt do: 500 000
Brak
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Plastycznych im. J.
Brandta
Al. J. Grzecznarowskiego 13, 26-600 Radom, działka nr 9/4
Celem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę o
nawierzchni bezpiecznej, syntetycznej, poliuretanowej. Szkoła posiada odpowiednią rezerwę terenową
przeznaczoną na budowę tego typu boiska. Boisko będzie miało charakter edukacyjny i rekreacyjny, więc
niepotrzebna jest dodatkowa infrastruktura w postaci widowni i oświetlenia, co dodatkowo obniży koszty
inwestycji. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 450 000 zł. Obecnie szkoła licząca 356 uczniów (191 –
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych i Liceum Plastyczne, 165 – Szkoła Plastyczna im. J.
Malczewskiego) nie posiada boiska szkolnego, co ni e pozwala w pełni realizować zadań wynikających z
podstawy programowej wychowania fizycznego oraz prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Realizacja
projektu przyczyni się do poprawy nauki i pracy oraz bezpieczeństwa uczniów. Umożliwi uczniom aktywne
spędzanie wolnego czasu i zdrowy styl życia.
Inwestycja zapewni odpowiednie warunki do uprawiania sportu, uatrakcyjni zajęcia wychowania
fizycznego. Zaistnieje także możliwość korzystania z obiektu przez społeczność lokalną oraz sekcji i kółek
sportowych. Planowany obiekt pozbawiony barier architektonicznych będzie dostępny także dla osób
niepełnosprawnych. Budowa nowoczesnego obiektu sportowego dopełni przestrzeń przy zabytkowym
budynku szkoły artystycznej.
Szacunkowy koszt do: 600 000
Mapa z naniesioną proponowaną lokalizacją boiska
5. Nowa Sala dla Hubala
Z.S.Z im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala" Al. Grzecznarowskiego 2
Zespół Szkół Zawodowych im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" to szkoła ze 114-letnią tradycją i
bardzo skromną bazą. Budynek szkoły z salą gimnastyczną o wymiarach 10.5x 21.5 m, w którym obecnie
kształcą się uczniowie powstał w 1971 roku. Od tego czasu poza wymianą okien, cyklinowaniem podłogi
sala nie była remontowana. Ze względu na zły stan techniczny i brak zaplecza sanitarnego sala staje się
coraz mniej atrakcyjna. Organizowane tu są najważniejsze wydarzenia szkolne, apele, zebrania czy dni
otwarte. Przez wiele lat wykorzystywana była dla społeczności lokalnej. W ciągu ostatnich lat w sali
odbywały się zabawy choinkowe dla podopiecznych MOPS-u w Radomiu, podsumowania trzech edycji
radomskiej "Paczki dla Bohatera", czy akcje charytatywne organizowane przez Caritas, Polską Akcję
Humanitarną. Kilkakrotnie sala udostępniana była nieodpłatnie dla przedstawicieli Związku Strzeleckiego
im. mjra "Hubala" z Szydłowca. W 2010 r. i 2014 r. odbył się Ogólnopolski Zjazd Szkół i Drużyn
Harcerskich noszących imię "Hubala". Od 2007 odbywa się tu etap rejonowy konkursu" Losy żołnierza i
dzieje oręża polskiego". Od 2015 przy szkole funkcjonuje Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Hubala", które
organizuje uroczystości o charakterze lokalnym i nieodpłatnie korzysta z sali gimnastycznej. W lutym 2018
sala będzie nieodpłatnie udostępniana dla Towarzystwa Strzelectwa Sportowego w Radomiu, które
organizuje II Wystawę Broni dla mieszkańców Radomia.
Na dzień dzisiejszy sala wymaga modernizacji. Drewniana podłoga jest zniszczona, tynk ze ścian odpada,
a w łazienkach brakuje umywalek i natrysków. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków
realizowania zajęć sportowych i bezpieczeństwa uczniów, rozwijania ich uzdolnień sportowych oraz
bardziej efektywnego wykorzystania sali gimnastycznej. Beneficjentami będą zarówno uczniowie, jak i
mieszkańcy miasta. Nowoczesna sala stwarzałaby możliwość organizowania np. międzyszkolnych
zawodów czy rozgrywek lokalnych. Modernizacja będzie obejmowała: wymianę nawierzchni sali, instalacji
centralnego ogrzewania i elektrycznej, oświetlenie, wymianę stolarki drzwiowej, remont ścian i sufitu
(naprawa i malowanie), przebudowę pomieszczeń szatni (wymianę płytek, zainstalowanie natrysków,
umywalek, toalet). Ponadto zamontowane zostaną nowe drabinki, bramki oraz elektroniczna tablica
wyników.
Szacunkowy koszt do: 600 000
Zdjęcia 14 szt.
6. Ogólnodostępny plac zabaw przy PSP Nr 25 w Radomiu
Radom, ul. Starokrakowska 124/128
Projekt zakłada zakup i wymianę podłoża oraz sprzętu stanowiącego plac zabaw dla dzieci, składającego
się z huśtawki, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej itp. Plac zabaw wykonany z elementów drewnianych,
plastikowych oraz metalowych będzie posiadał certyfikaty bezpieczeństwa. Zużyty sprzęt zostanie
wymontowany, a nowy zamontowany na terenie obok szkoły. Będą mogli z niego korzystać młodsi
uczniowie, dzieci ze świetlicy oraz dzieci mieszkańców osiedla. Teren jest ogólnodostępny. Na terenie
szkoły istnieje plac zabaw, jednak ma on już 10 lat, urządzenia są mocno zużyte i mało estetyczne.
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Wymagają ciągłej konserwacji i naprawy. Dlatego chcę unowocześnić dzieciom bezpieczne miejsce do
aktywnego spędzania wolnego czasu. W okolicy szkoły nie istnieje takie miejsce. Jest ogromna potrzeba
unowocześnienia dla dzieci miejsca , w którym będą mogły się bezpiecznie bawić. Proponowany na terenie
szkoły wielofunkcyjny plac zabaw będzie idealnie służył nie tylko uczniom szkoły, ale również dzieciom z
okolicy. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwanym od
komputerów i telewizorów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, na świeżym powietrzu
oraz zawierać nowe przyjaźnie, uczyć się i bawić.
Szacunkowy koszt do: 300 000
Brak
7. Poprawa infrastruktury wokół PSP Nr 25
Radom, ul. Starokrakowska 124/128
Opis projektu:
-modernizacja oświetlenia
- wymiana chodnika (preferowana kostka brukowa)
-wyrównanie terenu i urządzenie trawnika od strony ul. Starokrakowskiej
-nasadzenie roślin ozdobnych oraz krzewów
Uzasadnienie:
Miejscami jest bardzo zły stan techniczny ogrodzenia oraz chodnika. Przy szkole, występują braki w
oświetleniu. Wymiana chodnika zapewni bezpieczeństwo uczniom, rodzicom oraz pracownikom szkoły.
Poprawa użytkowania ciągu pieszego oraz podniesienie komfortu, lepsze oświetlenie wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa, szczególnie wieczorem. Wygląd placówki i terenu wokół stanie się estetyczniejszy.
Szacunkowy koszt do: 300 000
Brak
8. ZIELONA SIŁOWNIA PRZY SAMOCHODÓWCE
25-GO CZERWCA 66, 26-600 RADOM, TEREN ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W RADOMIU,
PLAC OD UL. Z. ROMASZEWSKIEGO
Teren Zespołu Szkół Samochodowych, zwłaszcza opisany we wniosku - od Parku Leśniczówka, czyli od ul.
Zbigniewa Romaszewskiego, jest obszarem położonym w centrum Radomia oraz miejscem szczególnie
chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Radomia, zwłaszcza w sytuacji rozgrodzenia (demontażu
fragmentu ogrodzenia) przez MOSiR od ul. Młynarskiej. Młodzież chętnie przebywa na placu, korzystając z
"zacisza" zaplecza szkoły do późnych godzin wieczornych... Zdarzają się także kontrole Straży Miejskiej,
reagującej na skargi mieszkańców.
Brakuje jednak aktywności fizycznej i aby zapewnić alternatywę w postaci zajęć i ruchu na świeżym
powietrzu proponuję zamontować i uruchomić na w/w terenie zewnętrzną siłownię. W samej
"Samochodówce" uczy się 700 chłopców, którzy chętnie - jeśli pogoda będzie pozwalać - będą korzystać z
zewnętrznej siłowni. Proponuję montaż kilku urządzeń wraz utwardzeniem terenu oraz oświetleniem tego
miejsca. Przewidywany koszt całej inwestycji to ok. 100 tys zł, na wnioskowanym terenie istnieje linia
elektryczna, do której można by podłączyć zasilanie oświetlenia plus uruchomić kącik do strefy
wypoczynkowej ze złączem np. USB. Wejście na teren szkoły jest otwarte od ul. Młynarskiej, dodatkowo
proponuję wykonać najazd dla osób niepełnosprawnych oraz schody od ul. Romaszewskiego.
Zadbany (utwardzony teren oraz zamontowane stanowiska do ćwiczeń zewnętrznych, a może i
monitorowany?) i oświetlony obszar będzie stanowił atrakcyjną alternatywę aktywnego spędzania wolnego
czasu zarówno dla uczniów szkoły jak i dla mieszkańców okolicznych budynków z ulic Kelles-Krauza,
Curie-Skłodowskiej, 25-go Czerwca, Kolberga, Batorego, Żeromskiego czy Młynarskiej.
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak
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9. Dofinansowanie zakupu książek i prenumeraty czasopism dla filii MBP
obszar IV
Pomysł zakłada uzupełnienie zbiorów filii Miejskiej Biblioteki Publicznej znajdujących się w obszarze IV o
brakujące nowości wydawnicze, literaturę naukową oraz książki dla dzieci i młodzieży. Ponadto projekt
zakłada prenumeratę czasopism (takich jak Tygodnik Powszechny, Polityka, Więź, Newsweek itp.) w
filiach.
Koszt projektu:
zakup 120 książek naukowych - 120*50 zł =6000 zł
zakup 200 nowości wydawczych - 200*30 zł =6000 zł
zakup 200 książek dla dzieci i młodzieży- 200*40 zł = 8000 zł
prenumerata czasopism - 4 filie * 4 czasopisma * 300 zł = 4800 zł
Koszt całkowity - 24 800 zł
Szacunkowy koszt do: 50 000
Brak
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10. SIŁOWNIA POD CHMURKĄ I DRZEWKIEM
Teren Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu
Projekt dotyczy budowy infrastruktury sportowej w postaci 15 stanowiskowej siłowni zewnętrznej
dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, wraz z dodatkowym oświetleniem i częściowym utwardzeniem
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terenu.
Beneficjentami projektu będą nie tylko uczniowie, ale w dużej mierze także społeczność lokalna. Na terenie
osiedla Gołębiów II, które w większości posiada zabudowę blokową, nie ma ogólnodostępnych obiektów
sportowo-rekreacyjnych, gdzie można spędzać czas wolny w sposób aktywny.
Ze względu na to, że nasza placówka posiada oddziały integracyjne, przyrządy lub ich część, powinny być
dostosowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.
Szacunkowy koszt do: 150 000
Brak
11. ELEKTRONIK BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Z.S. Elektronicznych w Radomiu ul. Sadkowska 19.
Boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego o nawierzchni syntetycznej
- tartanowej.) + oświetlenie i piłko chwyty.
Pragnę zaznaczyć, iż obiekty sportowe przy Z.S. Elektronicznych powstały w latach 80 i od tej pory nie były
modernizowane.
A co się z tym wiąże nie spełniają w najmniejszym stopniu wymogów bezpieczeństwa ( każda lekcja grozi
uszczerbkiem na zdrowiu). Oczekiwania uczniów są dużo wyższe niż realia zastane w szkole (większość
uczniów przychodzących do naszej szkoły zostawia w poprzednich placówkach „prawdziwe boiska” ). Nasi
uczniowie uzyskują bardzo wysokie wyniki w nauce, a szkoła co roku plasuje się w ścisłej czołówce w
ogólnopolskim rankingu szkół średnich. Dodatkowo w radomskiej sportowej rywalizacji szkół
ponadgimnazjalnych kolejny rok stajemy na podium uwzględniając fatalna warunki obiektów sportowych
jest to WYJĄTKOWE OSIĄGNIĘCIE…
Szacunkowy koszt do: 600 000
Brak
12. Nowe książki do radomskich bibliotek
MBM "filia nr 1" ul. Domagalskiego i filia nr 2 ul. Zientarskiego
Rozwój czytelnictwa idzie w parze z promocją czytelnictwa, zachęcaniem ludzi do czytania i poszerzania
własnych horyzontów. Stąd pomysł na projekt mający na celu powiększenie księgozbioru (o nowe pozycje
książki, czasopisma, prenumeraty) filia nr 1 i filia nr 2 MBP. Koszt to około 100 000 zł.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
13. CHCĘ CZYTAĆ! - nowe książki do biblioteki (ul. Kusocińskiego)
Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 6 i 8 (ul. Kusocińskiego)
Rozwój społeczeństwa idzie w parze z promocją czytelnictwa, zachęceniem ludzi do czytania i poszerzania
dzięki temu własnych horyzontów, zwiększenia wiedzy. Stąd pomysł na powyższy projekt, który ma na celu
zwiększenie księgozbioru filii nr 6 i 8 (obie ul. Kusocińskiego) MBP w Radomiu poprzez zakup nowych
pozycji, książek, czasopism, prenumerat. Koszt około 100 tys. zł.
Szacunkowy koszt do: 100 000
Brak
14. PLAC ZABAW Z DZIECIECYCH MARZEŃ I SNÓW
Przedszkole Publiczne nr 11, ul. Kościuszki 10 i Filia ul. Chałubińskiego 22 26-600 Radom
„Plac zabaw z dziecięcych marzeń i snów” to miejsce dla dzieci i dzieciom dedykowane. Chcieliśmy
stworzyć nowoczesny i bardzo bezpieczny, przyjazny środowisku, plac zabaw przeznaczony dla dzieci w
wieku 2,5-6 lat. Projekt powstał na podstawie rysunków dzieci, które zilustrowały swój wymarzony plac
zabaw. I tak proste, bardzo kolorowe rysunki pomogły nam wyposażyć plac zabaw w przepełnione
kolorami drewniane domki wyposażone w ławeczki wewnątrz, liczydła i gry integracyjne, piaskownice i
zestawy sprawnościowe – wielofunkcyjne urządzenia w formie poligonu. Dzieci „wyrysowały” także bujaki
na sprężynkach, huśtawki, karuzele a także drewnianą lokomotywę z wagonikiem. Nie zapomniały również
o ławeczkach, na których mogłyby sobie odpocząć po dniu pełnym zabaw i wrażeń. To w odpowiedzi na
dziecięce marzenia wymyśliliśmy ten projekt. Całkowity koszt projektu 240 112 zł. Zyski projektu:
niewyczerpalne.
„Ruch to drzwi do rozwoju dziecka”. Ruch to naturalna potrzeba dziecka. Bez ruchu dziecko się nie rozwija.
W trosce o harmonijny i bezpieczny rozwój dzieci stworzyliśmy projekt wyposażenia placu zabaw w
Przedszkolu Publicznym nr 11 przy ulicy Kościuszki 10 i w filii przedszkola przy ulicy Chałubińskiego 22.
Urządzenia, które obecnie służą naszym przedszkolakom powinny być wymienione na bezpieczne,
nowoczesne i zgodne z ich marzeniami. Tworząc projekt „Plac zabaw z dziecięcych marzeń i snów”,
chcieliśmy ustawić urządzenia posiadające certyfikaty zgodności z europejskimi normami bezpieczeństwa.
Ruch, wspólna zabawa, bezpieczeństwo to główne cele „Placu zabaw z dziecięcych marzeń i snów”. To
głównie w odpowiedzi na marzenia naszych podopiecznych powstał ten projekt. Różnorodne wyposażenie
placu zabaw pozwoliłoby na Korzystanie z tego miejsca dzieciom w przedziale wiekowym 2,5-6 lat. A
Wyposażenie placu zabaw w ławki, dodatkowo stworzyłoby warunki do integracji przedszkolaka ze
środowiskiem lokalnym.
„Plac zabaw z dziecięcych marzeń i snów” to miejsce przeznaczone dla dzieci i dzieciom dedykowane.
Koszt to 240 112 zł.
Warto podjąć trud spełnienia dziecięcych marzeń o beztroskiej zabawie pełnej przygód i pięknych
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doświadczeń.
Szacunkowy koszt do: 500 000
Wstępny kosztorys urządzeń na placu zabaw
15. Budowa nowego placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 5 w Radomiu
PP Nr 5 ul. Czarnoleska 15 26-600 Radom – działka 214/140
Projekt zakłada budowę nowego placu zabaw dla dzieci na terenie Przedszkola Publicznego nr 5 w
Radomiu. Na terenie przedszkola znajduje się plac zabaw, który wymaga remontu oraz wymiany urządzeń
na nowoczesne. Sprzęty do zabaw w terenie dla podopiecznych montowane były jeszcze w latach 90tych. W dzisiejszych czasach nie spełniają już oczekiwań i wymagań przedszkolaków ani rodziców dzieci.
O bezpieczeństwie i atrakcyjności placu zabaw decyduje jego lokalizacja, ogrodzenie oraz odpowiednie
wyposażenie.
Przedszkole Publiczne nr 5 jest placówką do której uczęszcza 170 wychowanków w wieku 2,5- 6 lat. Teren
placówki jest ogrodzony. Zlokalizowany przy ulicy – ul Czarnoleskiej (przy skrzyżowaniu dróg z ulica
Gembarzewską) Wybudowanie nowego placu zabaw dla dzieci zdecydowanie polepszyłoby standard i
bezpieczeństwo zabaw dzieci na świeżym powietrzu.
Proponuję plac zabaw za powierzchni poliuretanowej
- zestaw zabawowy- domki- zjeżdżalnia duża dla dzieci starszych,
- zestaw zabawowy – domek – mały dla dzieci młodszych
- piaskownice z zadaszeniem, Sprężynowce – bujaki
Szacunkowy koszt do: 400 000
Brak

