
Projekty do 50 tys. zł.  

Nr Tytuł  1. 1. Plac do ćwiczeń STREET WORKOUT w parku im.  

J. Ruzika na Glinicach   

Lokalizacja Park im. Ruzika, Glinice 

Opis z 
uzasadnieniem 

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. 
 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  2. Zajęcia fitness dla seniorów w parku Ruzika 

Lokalizacja  Park im. Ruzika, Glinice 

Opis z 
uzasadnieniem 

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. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 3. Scena letnia – koncerty w parku Ruzika 

Lokalizacja Park Ruzika 

Opis z 
uzasadnieniem 

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. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 4. Zajęcia fitness dla seniorów w parku Gołębiów 

Lokalizacja Park Gołębiów 

Opis  z 
uzasadnieniem 

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. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 5. Scena letnia – koncerty w parku Gołębiów 

Lokalizacja Park Gołębiów 

Opis z 
uzasadnieniem 

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. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 6. Poprawa Bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie 
przejścia dla pieszych 

Lokalizacja os. Gołębiów, ul. Paderewskiego, sąsiedztwo budynku 18 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt przewiduje wykonanie przejścia dla pieszych na oś. 
Gołębiów II. 
Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, 
które jest zagrożone przez panujące w tym miejscu duże 
natężenie ruchu. Mimo znajdujących się w niedalekiej 
odległości oznakowanych przejść dla pieszych mieszkańcy, 
dzieci podążające do i ze szkoły oraz inne osoby przechodzą 
przez jezdnie poza przejściami narażając się na 
niebezpieczeństwo ze strony kierujących pojazdami. 
Koszt projektu 50 tysięcy złotych 



Załączniki  
 

 

 

Nr Tytuł 7. Ozdoby Świąteczne na os. Gołębiów II 

Lokalizacja Radom - os. Gołębiów II 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada zakup i montaż ozdób świątecznych na 
latarniach na Os. Gołębiów II i najbliższej okolicy (m.in. ul. 
Paderewskiego). 

Załączniki -  

 

Nr Tytuł 8. Plac do ćwiczeń STREET WORKOUT na Halinowie 

Lokalizacja  Halinów,, plac przy ul. Długiej 

Opis z 
uzasadnieniem 

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. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  9. Kompleks rekreacyjno- wypoczynkowy przy ul. 
Borówkowej 

Lokalizacja  Radom, oś Kozia Góra, teren wzdłuż ul. Borówkowej, działka 
nr 173.0 

Opis z 
uzasadnieniem 

Wykonanie Kompleksu rekreacyjno- wypoczynkowego w 
Radomiu na osiedlu Kozia Góra, teren wzdłuż ul. Borówkowej 
przy wjeździe na ul. Wolanowską 75 na działce 173.0/ 
Ogólny koszt planowanej inwestycji wynosi ok. 49.777, 00 zł  

1. Karczowanie , wyrównanie terenu 
2. Przygotowanie terenu pod warstwę wegetacyjną  
3. Zasiew trawą 
4. Ogrodzenie terenu 
5. Zamontowanie 6 ławek bez oparcia wzdłuż ogrodzenia 

po lewej stronie, po prawej 3 ławki z oparciem  
6. Zamontowanie 2 betonowych stołów do gier 

planszowych wraz z ławkami wzdłuż ogrodzenia 
oddzielającego rozdzielnię elektryczną Trafo od 
zagospodarowanego terenu. 

7. Posadzenie drzewek  żywotników – tuje – wzdłuż całej 
długości ogrodzenia około 40 szt. 

8. Zamontowanie 1 betonowego stołu do tenisa stołowego  
9. Zamontowanie na środku zagospodarowanego terenu 

betonowego 1 grilla oraz 4 ławek wokół tego miejsca 
wraz z dwoma stołami  

10. Zamontowanie 5 śmietników 
11. Zamontowanie 1 karuzeli i 2 huśtawek 
12. Zamontowanie 5 betonowych donic 

 
We wskazanej lokalizacji brakuje otwartych miejsc do 
wypoczynku i możliwości integracji mieszkańców, wobec czego 
proponowany sposób zagospodarowania terenu  będzie 
odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i jednocześnie poprawi 
estetykę osiedla. 



Załączniki  

 

 

Nr Tytuł  10. Zajęcia fitness dla seniorów w parku Michałów 

Lokalizacja  Park Michałów 

Opis z 
uzasadnieniem 

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. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 11. Scena letnia – koncerty w parku Michałów 

Lokalizacja Park Michałów 

Opis z 
uzasadnieniem 

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. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  12. Grill miejski nad rzeką Mleczną - Skwer przy ul. Rybnej    

Lokalizacja  Radom, ul. Rybna (działka nr 146301_1.0020.AR_13 65/10 ) 

Opis z 
uzasadnieniem 

Grill miejski to jeden z elementów składający się na całość projektu 
Doliną rzeki Mlecznej, na szlaku Starego Radomia, która w 
granicach administracyjnych Radomia ma swój początek na 
wysokości Muzeum Wsi Radomskiej przez Obszar Chronionego 
Krajobrazu Doliny Rzeki Kosówki, zalew na borkach, bulwary nad 
Mleczną z zejściem do Grodziska Piotrówka i Starego Miasta, Stary 
Ogród, Skwer przy ul. Rybnej do Nadleśnictwa Radom przy ul. 



Janiszewskiej. 
Celem projektu jest utworzenie w mieście nowego 
ogólnodostępnego miejsca rekreacji dla mieszkańców Radomia, 
który wzbogaci ofertę turystyczną miasta na świeżym powietrzu. 
W Radomiu brakuje miejsc na spędzanie wolnego czasu, gdzie 
mieszkańcy mogą rozpalić ognisko i wspólnie uczestniczyć w 
integracji lokalnej na otwartej przestrzeni zielonej. 
Teren przeznaczony pod projekt jest miejscem dzikiego 
składowania odpadów. Sąsiedztwo dwóch ogródków działkowych 
boryka się z zagospodarowaniem zielonych odpadów. Nadmiar 
gałęzi z zadrzewień i zakrzewień będzie stanowić uzupełnienie dla 
palenisk grilla miejskiego. 
Na potrzebę stworzenia skweru potrzebne jest ulokowanie kilka 
obiektów malej architektury jak:  
- altany z paleniskami,  
- ławeczki wraz z pojemnikami na odpady,  
- miejsce na składowanie odpadów zielonych,  
- utwardzenie fragmentu placu,  
- oznakowanie informacyjne skweru. 
Budżet na realizację przedsięwzięcia szacowany jest na 80-100 
tysięcy złotych. 
Projekt ma na celu poprawę oferty turystyki i rekreacji pieszo-
rowerowej doliną rzeki Mlecznej, zatrzymanie ruchu turystycznego, 
który na dzień dzisiejszy wypływa np. do Puszczy Kozienickiej. 
Skwer stanie się też wygodnym przystankiem na turystycznej mapie 
Radomia doliną rzeki Mlecznej, która  
w przyszłości może stać się atrakcyjną ścieżką turystyczną pełną 
walorów przyrodniczych, kulturowych oraz rekreacyjnych. 



Załączniki   

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 



Nr Tytuł  13. Zakup nowych ozdób świątecznych 

Lokalizacja Radom - Centrum 

Opis z 
uzasadnieniem 

Proponuję zakup nowych ozdób świątecznych w centrum 
miasta. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 14.Stacjonarne "fotoplastykony" 

Lokalizacja Radom - lokalizacje, które zatwierdzi Kancelaria Prezydenta na 
podstawie przedstawionych zdjęć. 

Opis z 
uzasadnieniem 

To forma prezentacji w przestrzeni publicznej zdjęć 
wykonanych przed 1945 rokiem (brak praw autorskich) 
zainstalowanych w małej skrzynce z soczewką. Rozmiar  ok. 
10 x 10 x 18 cm. (2 szt. prototypów wykonane zostały z jednej, 
drewnianej skrzynki po popularnym alkoholu). W zamyśle 
skrzyneczki te  miałyby być umieszczone np. na metalowych 
lub drewnianych słupkach. Tam, gdzie to możliwe, skrzyneczki 
ze zdjęciami zostaną umieszczone dokładnie w miejscach, w 
których fotografie zostały wykonane. W ten sposób oglądający 
będzie miał możliwość skonfrontowania, jak zmienił się Radom 
na przestrzeni czasu.  
Prototyp znajduje się w Kancelarii Prezydenta. 
W trakcie testowania prototypu okazało się, że: 
    przy patrzeniu obuocznym - obraz ze zdjęcia nakłada się na 
rzeczywisty obraz przestrzeni przed urządzeniem.  
    obraz jest dobrze widoczny zarówno w dzień, jak i w nocy - 
nie potrzeba innego oświetlenia niż istniejące, uliczne. 
    konstrukcja jest tak prosta, że urządzenia mogą wykonać 
uczniowie na warsztatach szkolnych np. szkoły technicznej.  
Projekt zakłada wykorzystanie 2000 PLN (dwa tysiące) z 
budżetu obywatelskiego. Za tę sumę wykonane będą  
komplety "fotoplastykonów" (słupek + skrzynka) oraz 50 % 
zapasowych skrzynek, które mogą zastąpić skrzynki 
zniszczone lub ukradzione. Ilość uzależniona będzie od ofert 
cenowych wykonawcy. 
Szacunkowy koszt wykonania 1 skrzynki ok. 100 PLN (np. 
blacha ocynkowana lutowana 50-90 PLN + soczewka (3 PLN) 
+ matowa/mleczna szybka (2 PLN) + wydruk laserowy -  1 
PLN, czyli  6 fotografii na 1 stronie A4 = 6 PLN).  
W zależności od wykonawcy i wkładu własnego Urzędu 
Miejskiego (np. montaż na ulicach przez ZUK lub inne służby 
miejskie) za sumę 2000 PLN przewiduję wykonanie 6-20 
kompletnych zestawów + 50% zapasowych skrzynek. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 15. Bezpiecznie za kierownicą - ogólnodostępne alkomaty 
miejskie 

Lokalizacja Radom 

Opis z Projekt zakłada zakup i montaż 10 alkomatów, z których każdy 



uzasadnieniem będzie mógł skorzystać przed jazdą samochodem. Alkomaty 
mogą być zastosowane w dwóch wersjach:  
-samo urządzenie zainstalowane w pomieszczeniu dostępnym 
przez całą dobę; 
-urządzenie w budce (podobnej do telefonicznej), która chroni 
alkomat przed warunkami atmosferycznymi. 
Alkomaty staną w dziesięciu lokalizacjach, przykładowy 
podział: dwa w centrum, na os. Południe, os. Ustronie, os. 
Michałów i os. Gołębiów, os. Zamłynie, os. Gołębiów II, os. 
Prędocinek i os. Obozisko. Podobne rozwiązania są z 
powodzeniem stosowane od jakiegoś czasu w niektórych 
polskich miastach, zarówno w formie “budek” jak i alkomatów 
dostępnych np. na stacjach paliw. 

Załączniki  

 

 

Nr Tytuł  16. Truchtem po zdrowie - kontynuacja z nordic walking 

Lokalizacja  Parki Radomskie 

Opis z 
uzasadnieniem 

Nordic Walking jest świetną formą ćwiczeń skierowanych do 
szerokiej grupy wiekowej. Jednak wymaga poznania 
prawidłowej techniki. 
Projekt zakłada prowadzenie zajęć z trenerem, który nauczyłby 
w teorii i praktyce jak bezpiecznie i prawidłowo uprawiać ten 
piękny sport. 
Otwarty charakter zajęć pozwoliłby na korzystanie z nich przez 
wiele osób. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  17. Domki dla bezdomnych kotów 

Lokalizacja  Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada zakup ocieplanych domków dla wolno żyjących 
kotów, które zostaną rozmieszczone na terenie Radomia. 



Każdy z domków posiada cztery oddzielne legowiska, 
wyposażone w cztery wejścia. Mały rozmiar otworu 
uniemożliwi dostęp psom, dzięki temu koty będą bezpieczne. 
Domki zbudowane będą z drewna lub materiałów 
drewnopodobnych, co zapewni im estetyczny wygląd. 
Projekt ten zapewni opiekę i właściwe warunki bytowania 
kotów, zmniejszając ich uciążliwość dla społeczeństwa. 
Oznaczone budki i miejsca do karmienia spowodują, że koty 
nie będą szukać schronienia na klatkach lub w piwnicach. 
Pozwoli to na bezproblemową koegzystencję pomiędzy ludźmi 
a kotami oraz na znaczne ograniczenie populacji gryzoni, które 
mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców naszego 
miasta. W Radomiu powstaje wiele nowych osiedli (często w 
miejscach w których dotąd bytowały koty) a stare budynki są 
remontowane i koty nie mogą się tam schronić. Powszechne 
staje się szczelne zamykanie okienek piwnicznych. Dlatego 
czworonogi nie mają gdzie się ogrzać lub przeczekać złej 
pogody. Każdej zimy umiera wiele bezpańskich kotów. Domki 
dla kotów są idealnym i estetycznym rozwiązaniem - koty 
bytują na terenie, gdzie mają schronienie i są dokarmiane. W 
Radomiu koty dokarmiane są przez karmicieli, którzy mogliby 
opiekować się budkami przez cały rok (nie wygeneruje to 
dodatkowych kosztów). Domki pozwolą na skupienie wolno 
żyjących kotów w jednym miejscu. Ułatwi to nie tylko opiekę 
nad nimi, ale również poprawi ich bezpieczeństwo i zapewni 
właściwe schronienie w okresie jesienno – zimowym, ale także 
schronienie przed upałem w okresie letnim. 
Planowana ilość ustawionych domków – 40 sztuk. 
Lokalizacje ustawienia domków zostaną uzgodnione z 
karmicielami kotów oraz z organizacjami opiekującymi się 
bezdomnymi zwierzętami w Radomiu, na podstawie zebranych 
danych, dotyczących gniazd kotów w danym rejonie miasta. 
Również mieszkańcy mogliby proponować miejsca instalacji 
domków. 
Projekt jest niezwykle użyteczny społecznie. Podniesie 
świadomość wśród mieszkańców w zakresie ochrony i opieki 
nad zwierzętami, może posłużyć również w celach 
edukacyjnych, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo 
zwierzętom w naszym mieście. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  18. Taniec Irlandzki w Radomiu 

Lokalizacja  Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Nieodpłatne warsztaty tańca irlandzkiego dla chętnych. 
Wydarzenia związane z tańcem i kulturą irlandzką cieszą się 
bardzo dużym zainteresowaniem. Warsztaty tańca będą 
świetną okazją do aktywnego i interesującego spędzania 
czasu. Na zakończenie cyklu warsztatowego otwarte 
wydarzenie taneczno - muzyczne. 



Załączniki - 

 

Nr Tytuł  19. Radom chudnie zdrowo 

Lokalizacja  Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Pakiet zajęć i spotkań wspierających zdrowy tryb życia. 
Spotkania z dietetykiem, psychologiem oraz zajęcia sportowe 
dla osób, które chciałyby zadbać o formę i lepszą jakość 
swojego życia. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  20. Radom atrakcyjny turystycznie 

Lokalizacja  Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Stworzenie 5 ścieżek questingowych związanych z Radomiem 
i jego historią. Na przykład upamiętniające Radomski 
Czerwiec, "tropem znanych z Radomia", itp. Quest to forma 
aktywnej turystyki, trochę jak zabawa w podchody. To ścieżka, 
którą pokonuje się rozwiązując zagadki, a przy okazji zdobywa 
się wiedzę. Umieszczenie Radomia na questingowej mapie 
Polski zwiększy atrakcyjność miasta wśród turystów. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  21. Katalog zabytkowej architektury w detalu – publikacja  

Lokalizacja  Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt ma na celu wydanie publikacji o charakterze popularno-
naukowym dotyczącej nieopracowanego dotychczas na terenie 
Radomia detalu architektonicznego oraz wyposażenia wnętrz 
historycznych budowli (popartej przykładami). Książka/album 
nie będzie się skupiać wyłącznie na najbardziej 
reprezentatywnych i znanych budowlach miasta, lecz w 
głównej mierze na elementach pomijanych w przewodnikach, 
czym zaintryguje nie tylko turystów, lecz także (a nawet 
szczególnie!) rodowitych radomian. Detale (wraz z kontekstem) 
omówione zostaną w sposób typologiczny z podziałem na 
zewnętrzny wystrój elewacji (sztukaterie, kamieniarka, balkony) 
oraz wyposażenie wnętrz (m.in. polichromie, schody, posadzki) 
na podstawie posiadanych i zbieranych od 2015 roku 
materiałów. Pokazane zostaną rozwiązania typowe dla epoki 
oraz zjawiska wyróżniające Radom wśród innych polskich 
miast.  
Pozycja ma łączyć funkcję przewodnika, albumu (katalogu 
fotograficznego) z opracowaniem merytorycznym dającym 
nowe spojrzenie na historyczną zabudowę śródmieścia 
Radomia; tekst zostanie podzielony w taki sposób, by był 
atrakcyjny zarówno dla laika, turysty jak i znawcy, czy 
zapalonego pasjonata tematu. Oryginalne i przekrojowe ujęcie 
zagadnienia oraz odważne wnioski badawcze czynią 
planowaną publikację ważną pozycją nie tylko dla Radomia i 
regionu, lecz także w kontekście ogólnopolskim.  



Ze względu na szeroki zakres problemowy oraz bogaty 
materiał fotograficzny bez którego nie jest możliwe omówienie i 
pokazanie detalu, szacuje się, że książka będzie miała 200 
stron i zostanie wydana w 1000 egzemplarzach, co pochłonie 
ok. 48 000 zł. 
Udostępnienie wybranych treści w formie elektronicznej ułatwi 
edukacyjną, popularyzacyjną i promocyjną rolę opracowania. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  22. Akademia bezpiecznej Jazdy- CoZaJazda! 

Lokalizacja  Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt AKADEMIA BEZPIECZNEJ JAZDY- CoZaJazda! To 
inicjatywa spójnego połącznia wypraw rowerowych z istniejącą 
potrzebą promowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego 
wraz z zasadami prawidłowego udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Realizacja projektu przewidziana jest na 
okres od kwietnia do października 2020 roku- raz w miesiącu. 
Projekt jest ogólnodostępny, skierowany do radomian bez 
ograniczeń wiekowych. Rekrutacja uczestników zostanie 
przeprowadzona za pośrednictwem ogólnodostępnych 
środków masowego przekazu. Projekt będzie realizowany na 
przestrzeni publicznej. W niedzielę w każdym miesiącu 
objętym projektem zostanie zorganizowane miasteczko 
AKADEMII BEZPIECZZNEJ JAZDY – CoZaJazda!, podczas 
której uczestnicy będą zaznajamiani z zasadami ruchu 
drogowego  oraz będą mogli ćwiczyć udzielania pierwszej 
pomocy  przedmedycznej na fantomach, aby uatrakcyjnić 
część edukacyjną zostaną również przeprowadzone konkursy 
tematyczne.  
Rower jako środek komunikacji oraz forma aktywnego 
zdrowego trybu życia i relaksu staje się coraz popularniejszy. 
Świadczy o tym zwiększająca się z roku na rok liczba 
uczestników rowerowych wypraw organizowanych przez 
Stowarzyszenie. Z przeprowadzonych rozmów z uczestnikami 
wypraw rowerowych, którzy na co dzień są pieszymi, 
rowerzystami ,  

Załączniki  

 

Nr Tytuł  23. Bezpłatne zajęcia taneczne dla seniorów 

Lokalizacja  Szkoły lub Domy Kultury w różnych dzielnicach 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada organizację bezpłatnych zajęć tanecznych dla 
Seniorów na terenie kilku dzielnic Radomia. 
Projekt ma na celu: 
- Poprawa koordynacji ruchowej i motoryki starszych osób 
- Poprawa ogólnego stanu zdrowia (przez co zaoszczędzenie 
na służbie zdrowia) 
- Zmniejszanie alienacji starszych osób  
* Powód do wyjścia z domu często samotnych osób 



* Możliwość poznania nowych osób 
Zajęcia mogą odbywać się w: 
- Sale gimnastyczne w szkołach 
- Domy kultury 
Koszty: 
Opłata Instruktorów 
Opłata wynajęcia sal 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  24. Bezpłatne zajęcia Aqua aerobik dla seniorów 

Lokalizacja  Baseny na terenie miasta 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada organizację bezpłatnych zajęć z Aqua aerobiku 
dla Seniorów w Radomiu 
Projekt ma na celu: 
- Poprawa koordynacji ruchowej i motoryki starszych osób 
- Poprawa ogólnego stanu zdrowia (przez co zaoszczędzenie 
na służbie zdrowia) 
- Zmniejszanie alienacji starszych osób  
* Powód do wyjścia z domu często samotnych osób 
* Możliwość poznania nowych osób 
Koszty: 
Opłata Instruktorów 
Opłata wynajęcia basenów 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  25. Otwarte warsztaty języka migowego dla mieszkańców 
Radomia 

Lokalizacja  Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada organizacje cotygodniowych darmowych 
warsztatów języka migowego które umożliwią uczestnikom 
opanowanie komunikacji z osobami głuchoniemymi w stopniu 
podstawowym 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  26. Zajęcia z samoobrony dla Seniorów 

Lokalizacja  Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

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 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  27. Równowaga nam pomaga 

Lokalizacja  Radom 

Opis z Projekt skierowany do młodych mieszkańców Radomia. Jak 



uzasadnieniem wskazuje nazwa projekt zakładać będzie zajęcia z zakresu 
sportów równoważnych oraz integracji sensorycznej dla 
młodych mieszkańców Radomia. Do tego typu sportów należą 
między innymi slackline, trick board, a także łyżwiarstwo 
(zimą). Badania wskazują, że równowaga kształtuje się 
szczególnie na wczesnym etapie rozwoju dziecka a 
umiejętności równoważne ułatwiają opanowanie umiejętności 
wymagających koordynacji w przyszłości. W ramach projektu 
przeprowadzone zostaną zajęcia ruchowe w wymiarze 2 razy 
w tygodniu dla dwóch grup uczestników. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 28. Aktywność fizyczna kluczem do zdrowia 

Lokalizacja Radom 

Opis  z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada aktywizację ruchową osób w wieku powyżej 40 
roku życia. Osoby te są zagrożone występowaniem chorób 
cywilizacyjnych wynikających w dużej mierze z sedentaryjnego 
i mało aktywnego trybu życia. Dzięki realizacji projektu oprócz 
efektu profilaktyki zdrowotnej stworzone zostaną też warunki 
do integracji społecznej uczestników projektu. Projekt zakłada 
przeprowadzenie zajęć ruchowych dwa razy w tygodniu po 90 
minut dla dwóch około 20 osobowych grup podzielonych 
według predyspozycji sprawnościowych. Projekt zakłada też 
konsultacje fizjoterapeutyczne dla uczestników projektu 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 29. Stojąc mocno na ziemi! - zajęcia rehabilitacyjne dla 
Seniorów + 

Lokalizacja Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Obecnie większość projektów senioralnych jest skierowanych 
dla osób około 60 roku życia - często są to jeszcze osoby 
aktywne zawodowo. 
Projekt zakłada organizowanie zajęć aktywizacyjno - 
rehabilitacyjnych dla osób powyżej 75 - 80 roku życia - 
przygotowane odpowiednio dla ich stanu zdrowia przy udziale 
większej ilości rehabilitantów. Osoby w tym wieku często 
pozostawiane są sami sobie i nie są traktowani poważnie - 
trzeba to zmienić. Zajęcia mogły by się odbywać raz w 
tygodniu w lokalizacji dostosowanej do możliwości ruchowych 
ćwiczących. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  30. Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych radomian 

Lokalizacja Wybrane lokale na terenie miasta Radomia 

Opis z 
uzasadnieniem 

Zadbajmy razem o przyszłość Naszego Miasta! 
Sprawmy, by najmłodsi Radomianie rośli zdrowo i komfortowo. 
Bliskość z rodzicem, i to zarówno z mamą, jak i z tatą, jest 



niezwykle istotne w prawidłowym rozwoju emocjonalnym i 
fizycznym najmłodszych dzieci. Dzięki bliskiemu kontaktu z 
opiekunem dziecko czuje się bezpiecznie, co ma bezpośredni 
wpływ na tempo jego rozwoju i jego późniejsze osiągnięcia. 
Niestety często opiekunowie nie mogą poświęcić dziecku tyle 
czasu, ile ono oczekuje. Rozwiązaniem tego problemu jest 
noszenie dziecka w specjalnie do tego przystosowanych 
chustach. Dzięki nim rodzic może wykonywać bardzo wiele 
codziennych czynności, mając jednocześnie dziecko ciągle 
przy sobie. 
Postawmy razem na bliskość, aby dać naszym najmłodszym 
mieszkańcom lepszy start w przyszłość. Niech dzięki temu 
Nasze Miasto rośnie w siłę! 
Głosując na nasz projekt zapewniasz profesjonalną naukę 
wiązania chust do noszenia dzieci dla kilkuset rodziców z 
Radomia wraz z wypożyczeniem chusty do trenowania w 
domu. 

Załączniki -  

 

Nr Tytuł  31. Zdrowy start w przyszłość – zajęcia z dietetykiem w 
przedszkolach  

Lokalizacja Miasto Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Prawidłowe żywienie dzieci ma ogromne znaczenie dla stanu 
ich zdrowia, także w późniejszym okresie życia. Odpowiednie 
nawyki żywieniowe jak i spożywanie żywności 
nieprzetworzonej, dobrej jakości to szansa na zdrowie i 
prawidłowy rozwój młodego organizmu. Liczne badania 
naukowe dowodzą na ścisły związek między rodzajem 
spożywanej żywności, a pracą mózgu oraz zdolnościami do 
uczenia się. 
Wiele przeprowadzonych analiz żywienia w przedszkolach 
dowodzi na nieadekwatną do potrzeb dzieci podaż składników 
pokarmowych oraz nieodpowiedni rodzaj produktów 
spożywczych, co może mieć negatywne skutki dla zdrowia. 
Celem projektu jest zwiększenie wiedzy oraz edukacja 
żywieniowa pracowników przedszkoli oraz rodziców/opiekunów 
dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie prawidłowego 
żywienia, kształtowania nawyków żywieniowych oraz 
odpowiedniego doboru produktów spożywczych jak i 
zastosowania optymalnych technik kulinarnych, nawet w 
przypadku ograniczonych środków finansowych na żywienie w 
przedszkolach. 
W ramach projektu przeprowadzone zostaną w przedszkolach 
na terenie miasta Radomia: 
 
    Edukacja żywieniowa dla pracowników przedszkoli 
    Edukacja żywieniowa dla rodziców/opiekunów dzieci w 
wieku przedszkolnym, których dzieci uczęszczają do 
przedszkola na terenie miasta Radomia 



    Warsztaty kulinarne dla rodziców z dziećmi, których dzieci 
uczęszczają do przedszkola na terenie miasta Radomia 
Dwukierunkowa edukacja zarówno pracowników przedszkoli 
jak i rodziców/opiekunów pozwoli na trwałą zmianę nawyków 
żywieniowych dzieci, co może istotnie zmniejszyć ryzyko 
rozwoju niektórych chorób, zwłaszcza dieto-zależnych, w 
późniejszym okresie życia. 

Załączniki -  

 

Nr Tytuł  32. Wczesne wykrywanie cukrzycy typu 2 

Lokalizacja Miasto Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Ostatnie 3 dekady to czas dynamicznego wzrostu liczby 
chorych na cukrzycę. Z tego powodu Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) uznała cukrzycę za pierwszą niezakaźną 
pandemię. Dane epidemiologiczne wskazują, iż w 2015 roku w 
Europie chorowało 59,8 mln osób. Szacowana liczba chorych 
na rok 2040 to aż 71,1mln. 
Nieleczona lub niewłaściwie leczona cukrzyca prowadzi do 
poważnych powikłań i przedwczesnej śmierci. Podstawowym 
celem jakości leczenia cukrzycy powinno być jej wczesne 
wykrywanie. Badania naukowe dowodzą, iż 25-30% osób 
dorosłych z cukrzycą nie wie, że choruje, co w znacznym 
stopniu zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań i pogarsza 
rokowanie pacjenta. 
Celem projektu jest identyfikacja osób powyżej 45 roku życia 
zagrożonych cukrzycą. W ramach projektu zaplanowane są 
następujące działania: 
    Badania laboratoryjne: glukoza, hemoglobina glikowana, 
lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy) 
    Pomiary masy i składu ciała 
    Konsultacja dietetyczna 
    Konsultacja diabetologiczna 
 
    Stworzenie materiałów edukacyjnych 
Wczesne wykrycie cukrzycy daje szansę na zmniejszenie 
ryzyka groźnych dla zdrowia i życia powikłań jak i w znaczący 
sposób zmniejsza koszty leczenia. 

Załączniki -  

 

Nr Tytuł  33. Fit w Parku 

Lokalizacja Radomskie Parki 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada zorganizowanie w Radomskich parkach zajęć 
fitness, joga, tai-chi, pilates. Udział w zajęciach byłby bezpłatny 
i dobrowolny. Projekt może być prowadzony w miesiącach 
wakacyjnych. W wyznaczonych dniach i godzinach (najlepiej o 
2 porach 10 i 19 ) w każdym z parków doświadczony instruktor 
prowadziłby godzinne zajęcia dla początkujących.  
Z zajęć mogli by korzystać wszyscy mieszkańcy Radomia 



niezależnie od wieku. Jest to świetny sposób na poprawę 
kondycji mieszkańców. 

Załączniki -  

 

Nr Tytuł  34. Mobilne konsultacje – Obywatelski Autobus 

Lokalizacja Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Mobilność jest wymogiem, dlatego też alby moc dotrzeć do 
większej liczby mieszkańców miasta konsultacje społeczne i 
Budżet Obywatelski powinny być także prowadzone w sposób 
mobilny. 
Dlatego też projekt ten dotyczy Autobusu Konsultacyjnego. 
W czasie konsultacji, czy też przyjmowania wniosków albo 
głosowania na Budżet Obywatelski Mobilny Punkt mógłby być 
naprawdę Mobilny.  
Projekt zakłada: 
- Oznakowanie jednego autobusu (rozmiar jak np. autobusy 
linii 19) grafikami związanymi z Konsultacjami Społecznymi i 
Budżetem Obywatelskim, miejscowymi planami 
zagospodarowania. 
- Wypożyczanie tego autobusu do dyspozycji jednostki 
realizującej Konsultacje społeczne i BO na czas prowadzenia 
działań tj. Konsultacje na miejscu, mobilne punkty składania 
wniosków; Mobilne punkty głosowania. 

Załączniki -  

 

Nr Tytuł  35. Wzorowo- rowerowo 

Lokalizacja Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu szkoleń o tematyce 
ruchu rowerowego, bezpieczeństwa rowerzystów, ale  także 
przepisów ich obowiązujących. 
Obecnie w mieście trudno o płynną jazdę na rowerze, jednak 
nie tłumaczy to pewnych, bardzo niebezpiecznych zachowań 
osób na rowerach. 
Po wprowadzeniu Roweru Miejskiego widać, że wiele osób nie 
wie w jaki sposób korzystać z tego środka transportu. 
 
Dbając o kulturę jazdy należy przeszkolić w tym zakresie jak 
największą liczbę osób. 
 
Projekt zakłada dwukierunkowe działanie: 
1. Szkolenia dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat - 
zakończone wydaniem karty rowerowej. 
2. Szkolenia dla dorosłych prowadzone na festynach, 
imprezach plenerowych w formie testu wiedzy, pokazu 
umiejętności i bezpiecznej jazdy. 

Załączniki -  

 

Nr Tytuł  36. Zajęcia fitness dla seniorów w parku Południe 



Lokalizacja  Park Południe 

Opis z 
uzasadnieniem 

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. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 37. Scena letnia – koncerty w parku Południe 

Lokalizacja Park Południe 

Opis z 
uzasadnieniem 

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. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  38. Multimedia, gry planszowe i książki w bibliotece 

Lokalizacja  Filia nr 1 i 16 MBP Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

W dzisiejszych czasach postęp technologiczny jest coraz 
szybszy i niemożliwy do zatrzymania. Coraz więcej czasu 
spędzamy przed komputerem, często odizolowujemy sie od 
rzeczywistości przez co znikają kontakty z drugim człowiekiem. 
Z drugiej strony pomimo projektów przeciwdziałających 
wykluczeniu cyfrowemu istnieją jeszcze takie osoby, które nie 
posiadają w domu komputera. 
Wychodząc naprzeciw biblioteka chciałaby zaproponować coś 
dla każdego w każdym wieku.  
Projekt ten dotyczy zakupu: 
- gier planszowych - by miło spędzić czas ze znajomymi oraz 
nawiązać nowe znajomości; 
- książek - by umilić czas wolny oraz pogłębić swoje 
zainteresowania literackie; 
- komputera wraz ze skanerem - by móc spokojnie 
popracować; 
- tablicy/monitora lub podłogi interaktywnej - do prowadzenia 
ciekawych zajęć. 
Szacunkowy koszt to ok. 50 000 złotych. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 39. Mała architektura w centrum Radomia 

Lokalizacja Radom- centrum 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł w 
system informacji miejskiej w Radomiu. Pieniądze maja zostać 
przeznaczone na informacje kierującą pieszych lub informacje 
opisowo - graficzną zgodnie ze stroną 11 (punkt 3 i punkt 6 



grafiki) uchwały nr 293/2016 w sprawie zmiany uchwały 
688/2014 rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014 roku 
w sprawie Systemu Informacji Miejskiej. 

Załączniki -  

 

Nr Tytuł  40. Tablica pamiątkowa ku czci poszkodowanych w trakcie 
rozruchów 25 Czerwca 76' 

Lokalizacja ul. Kilińskiego przed wejściem do Urzędu Miejskiego 

Opis z 
uzasadnieniem 

Tablica pamiątkowy ku czci obywateli poszkodowanych w 
trakcie rozruchów 25 Czerwca 76' w miejscu kaźni na ul. 
Kilińskiego przed wejściem do Urzędu Miejskiego w Radomiu, 
gdzie znajdował się wybieg dla aresztantów, a w piwnicach 
cela, w których odbywały się tzw. "ścieżki zdrowia". 

Załączniki -  

 

Nr Tytuł  41. Tablica pamiątkowa ku czci Polaków wywiezionych do 
Niemiec do obozów 

Lokalizacja Szkoła Muzyczna w Radomiu 

Opis z 
uzasadnieniem 

Na terenie Szkoły Muzycznej przywrócić tablicę pamiątkową ku 
czci Polaków wywiezionych do Niemiec do obozów.  
W tym miejscu w czasie II wojny światowej znajdował się 
niemiecki arbeitsamt.  

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 42. Słup z drogowskazami do miast Europy w okolicy 
Dworca PKP. 

Lokalizacja Radom  

Opis z 
uzasadnieniem 

Ciekawy  słup z drogowskazami do miast Europy oraz 
podaniem ilości km z Radomia.    Oczywiście musi być tam 
element radomski (Witamy w Radomiu, Pozdrawiamy z 
Radomia, Zapraszamy do Radomia itp) . Musi być 
umieszczony na tle, które będzie ładne  , żeby zachęcało do 
zrobienia zdjęcia. Być może pod takim słupem powinno być 
krzesełko do wykonania zdjęcia. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  43. Zakup eksponatów do Muzeum Polskich Rowerów 

Lokalizacja Muzeum Polskich Rowerów w Radomiu 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt dotyczy zakupu eksponatów (takich jak rowery, 
pamiątki kolarskie, dokumenty, katalogi rowerowe itp) w 
ramach rozwoju Muzeum Polskich Rowerów w Radomiu. 

Załączniki -  

 

Nr Tytuł  44. Brama getta w Radomiu - upamiętnienie 

Lokalizacja  Radom- ul. Wałowa 

Opis z Projekt zakłada upamiętnienie bramy (wejścia) do getta w 



uzasadnieniem Radomiu poprzez (tak jak w załączeniu) oznaczenie 
niewielkiego odcinka chodnika dla pieszych w identycznym 
sposób jak upamiętnienie murów getta w Warszawie. 
Projekt do 50 tys. zł 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  45. Zajęcia fitness dla seniorów w parku Ustronie 

Lokalizacja  Park Ustronie 

Opis z 
uzasadnieniem 

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. 

 

Nr Tytuł 46. Scena letnia – koncerty w parku Ustronie 

Lokalizacja Parku Ustronie 

Opis  z 
uzasadnieniem 

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. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 47. Piękne XV-lecie - rewitalizacja i ożywienie terenów 
zielonych. 

Lokalizacja Osiedle XV-lecia : działki 15/12 i 12/2 

Opis z 
uzasadnieniem 

Osiedle XV-lecia należy do jednych ze starszych osiedli 
mieszkaniowych na terenie Radomia. Na obszarze całego 
osiedla występuje duży niedostatek nowych, młodych drzew, 
krzewów i kwiatów.  Wiele drzew na terenie osiedla jest 
starych, zniszczonych, a swoimi rozmiarami zagrażają 
mieszkańcom Radomia. W ramach projektu przewidujemy 
gruntowną rewitalizację terenów zielonych na dwóch działkach: 
15/12 oraz 12/2. Na działce 15/12 posadzenie nowych drzew, 
krzewów i kwiatów wokół powstającego nowego placu zabawa 
i siłowni zewnętrznej oraz wycięcie starych oraz podcięcie 
drzew zagrażających mieszkańcom i dewastacji nowo 
powstającego placu zabaw. Na działce 15/12 w ramach prac 
wycięcie starych drzew, podcięcie gałęzi oraz posadzenie 
nowych. Dodatkowo posadzenie krzewów i kwiatów. W ramach 
projektu cała roślinność powinna być wielosezonowa, aby 
służyła mieszkańcom przez kilka sezonów.  
Wnioskowana kwota na realizację zadania: 50 tys. zł. 

Załączniki - 

 



Projekty do 400 tys. zł.  

Nr Tytuł 1. Bezpieczna droga do szkoły 

Lokalizacja Skrzyżowanie ul. Średnia - Odrodzenia Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada utworzenie bezpiecznego przejścia dla 
pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Średnia - Odrodzenia. 
Ulica Średnia jest kręta i w miejscu przecinania się z ul. 
Odrodzenia niewiele widać. Problemem są zaparkowane 
wzdłuż ulicy Średniej samochody - zmniejszające widoczność 
przejścia dla pieszych.  Kierowcy nie zachowują odpowiedniej 
ostrożności i często przekraczają dozwoloną prędkość. 
Ze względu na specyficzną geometrię połączenia dróg oraz 
ograniczoną widoczność na wlotach, zasadnym jest 
wyniesienie całej tarczy skrzyżowania na wzór sąsiedniego 
połączenia ulic Odrodzenia / Górna / Kaszubska. Takie 
rozwiązanie nie tylko zwiększy bezpieczeństwo pieszych 
przekraczających jezdnie po przejściach zlokalizowanych na 
wyniesionej tarczy, ale również ułatwi pojazdom wjazd na 
skrzyżowanie z wlotów podporządkowanych, w związku z 
fizycznym ograniczeniem prędkości na wszystkich najazdach. 
Koszt: 400 000 zł. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  2. Stacja roweru miejskiego - Gołębiów II 

Lokalizacja  Ul. Paderewskiego w pobliżu marketu Hop Stop 

Opis z 
uzasadnieniem 

Utworzenie stacji roweru miejskiego. 
Koszt: 200 000 zł. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  3. Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ulicy 
Paderewskiego, Sempołowskiej i Michałowskiej 

Lokalizacja  Ulica Paderewskiego, Sempołowska, Michałowska /Gołębiów II 

Opis z 
uzasadnieniem 

Poprawa wyglądu przestrzeni miejskiej poprzez nowe 
nasadzenia kwiatów wielosezonowych i krzewów, a także 
koszy na śmieci i ławek. 
 Koszt:200 000 zł. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 4. Nowy chodnik przy ul. Młyńskiej  

Lokalizacja  ul. Młyńska  

Opis z 
uzasadnieniem 

Chodnik przy ul. Młyńskiej jest bardzo zniszczony i stwarza 
zagrożenie dla korzystających z niego mieszkańców. Konieczne 
jest wykonane nowego chodnika. Koszt: 250 000 zł. 

Załączniki  

 

 



Nr Tytuł  5. Ścieżka rowerowa na Józefowie 

Lokalizacja  Okręg nr 4, ul. Aleksandrowicza 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada budowę 2 m szerokości asfaltowej drogi dla 
rowerów wzdłuż ul. Aleksandrowicza od istniejącej drogi dla 
rowerów na ul. Mieszka I do wjazdu na teren parkingu przed 
szpitalem na Józefowie. Obecnie w tym miejscu rowerzyści z 
uwagi na prędko ci z jakimi poruszaj się auta zmuszeni są do 
korzystania z chodnika. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na 
zgodne z przepisami dostanie się 
do szpitala wojewódzkiego a w przyszłości na kontynuację 
budowy drogi dla rowerów w kierunku ul. Warszawskiej  
Koszt: 350 000 zł. 

Załączniki  

 

Nr Tytuł 6. Bezpieczne przejście dla pieszych – Mieszka I/ 
Perzanowskiej 

Lokalizacja Dzielnica Józefów, ul. Mieszka I 

Opis z 
uzasadnieniem 

Zgłaszam projekt pod nazwą Bezpieczne przejście dla pieszych 
Mieszka I/ Perzanowskiej - sygnalizacja wzbudzana.  
Przejście  miałoby być istotnym elementem poprawy 
bezpieczeństwa pieszych na całej długości ulicy. Ulica Mieszka I 
generuje duży ruch zarówno pieszy jak i drogowy , przypomnę że 
ulica ta jest dwupasmowa i przez większość kierowców 
jeżdżących tędy jest traktowana jako droga szybkiego ruchu, a ze 
wspomnianego przejścia korzystają zarówno mieszkańcy jak i 
spacerujący czy biegający ulica ( których z roku na rok 
przybywa). Jeśli chodzi o miejscowych są to głównie mieszkańcy 
dzielnicy Mleczna dla których przejście jest jedyną drogą żeby 
dostać się do autobusów jadących w kierunku centrum, żeby 
zaprowadzić dzieci do szkoły PSP 30 czy PSP 3, lub pójść do 
kościoła. Wspomniane przejście jest słabo oznakowane i 
oświetlone, a duża prędkość kierowców spowodowała już wiele 
niebezpiecznych incydentów. 
 
Koszt: 300 000 zł. 

Załączniki -  

 

Nr Tytuł  7. Renowacja neonu ZREMB      

Lokalizacja  Radom, skwer przy skrzyżowaniu ulic. Mokrej i ul. St. Wernera 

Opis z 
uzasadnieniem 

W ramach upiększania naszego miasta składam wniosek o 
wyremontowanie neonu ZREMB pochodzącego z lat 70 lub 80. 
Konstrukcja neonu, w dobrym stanie zachowania znajduje się 
na skwerku pomiędzy ulicami Mokrą, Wenera oraz rzeką 
Mleczną. Po wstępnym rozpoznaniu koszt rekonstrukcji 
elementów świecących wynosi maksimum 15000 zł. Gdyby 
koszt okazał się mniejszy to w ramach wykorzystania środków 
proponuję przeniesienie neonu bliżej skrzyżowania. Posiadam 
kontakt z osobą która kiedyś zajmowała się konserwacją tego 



neonu. 
 
działka nr 125 KAPTUR 
Koszt:100 000 zł. 

  

Nr Tytuł  8. Rewitalizacja figurki przy ulicy Kierzkowskiej 

Lokalizacja  ul. Kierzkowska 87 

Opis z 
uzasadnieniem 

Figurka jest położona przy ulicy Kierzkowskiej 87. Jest 
wykonana z piaskowca przez radomskiego kamieniarza – 
znanego Piotra Leona Staniszewskiego (1864-1934) . Za 
fundament krzyżowi służą polne kamienie. Obiekt posiada 
dwuczęściowa bazę, w której znajduje się sygnatura 
kamieniarza: „L. STANISZEWSKI/ W RADOMIU”. Powyżej 
bazy znajduje się także dwuczęściowy cokół główny, w którego 
przedniej ścianie wyryta jest następująca inskrypcja;  
NA CZEŚĆ I CHWAŁĘ PANU BOGU. TĘ PAMIĄTKĘ 
POSTAWILI MAŁŻONKOWIE KAROLINA I LEON KURĘBSCY 
1912 ROK 
Powyżej inskrypcji – zapewne wtórne- wyryto niewielką 
płyciznę , w której za szkłem umieszczono obrazek Matki Bożej 
Częstochowskiej. Obiekt wieńczy pokaźny kamienny krucyfiks 
z metalową pasyjką. Choć obiekt wykonany z naturalnego 
kamienia wiejskim zwyczajem został „pobielony”. W swojej 
historii malowany był między innymi na niebiesko, obecnie 
posiada malaturę  jednolitym piaskowym kolorze. Od 
wybudowania krzyża minęło już prawie 120 lat.  
Tę cząstkę naszej historii chcemy zmodernizować i odnowić 
dla następnych pokoleń, tym bardziej, że figurka jest cały czas 
„czynna”  odbywają się przy niej nabożeństwa majowe i 
październikowe. 
Szacowany koszt rewitalizacji figurki go około 80 tys. zł  
(wybudowanie cokołu, przesunięcie figurki od budującej się 
drogi, piaskowanie , dorobienie pękniętego krzyża, wykonanie 
ogrodzenia zabezpieczającego figurę). 
Koszt:100 000 zł. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  9. Stop bazgrołom 

Lokalizacja  Budynki miejskie e centrum miasta. 

Opis z 
uzasadnieniem 

Przemalowanie zabytkowych elewacji farbami 
zabezpieczającymi przed graffiti. Elewacje zabezpieczone w 
ten sposób wystarczy wyczyścić wodą pod ciśnieniem, aby 
pozbyć się niechcianych bazgrołów. 
 
Dodatkowo farby mają działanie antyplakatowe oraz chronią 
przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi, wilgocią, 
mchami, itp. 
 
To skuteczny sposób zabezpieczenia najbardziej 



wartościowych budynków. 
100 000 zł. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 10. Ścieżka rowerowa na ul. Limanowskiego 

Lokalizacja  Okręg nr 3, ul. Limanowskiego 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada budowę 2 m szeroko ci asfaltowej drogi dla 
rowerów po wschodniej stronie ul. Limanowskiego od ronda 
Kisielewskiego do ul. Wałowej. Budowa tego fragmentu 
infrastruktury pozwoli na dalszy rozwój sieci rowerowej i 
umożliwi w przyszłości połączenie z planowaną infrastrukturą 
na ul. Narutowicza. 
Koszt:400 000 zł. 

Załączniki  

 

Nr Tytuł  11. Winda dla Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Lokalizacja ul. Królowej Jadwigi 15, 26-00 Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Celem projektu jest montaż windy w Warsztacie terapii 
Zajęciowej działającym przy Polskim Związku Niewidomych. 
Placówka funkcjonuje w budynku, który jest w zasobach 
Miejskiego Zarządu Lokalami. Codziennie udział w zajęciach 
prowadzonych przez WTZ bierze udział 25 osób z różnymi 
niepełnosprawnościami. Aby placówka w pełni była 
przygotowana do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 
niezbędna jest winda. Szacunkowy koszt budowy windy 
Koszt: 200 000 zł. 
 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 12. Bez względu na wiek- zabawa, kultura, inicjatywy 

Lokalizacja Radom, ul. Królowej Jadwigi 15 

Opis z 
uzasadnieniem 

W ramach projektu planowane jest utworzenie małego placu 
zabaw dla dzieci z bezpieczną powierzchnią, wyposażonym w 
urządzenia zabawowe: trampoliny w ziemi, huśtawki, 
zjeżdżalnie, karuzelę. Plac zabaw będzie otoczony 
ogrodzeniem i zadaszony, by chronić milusińskich przed 
nadmiarem słońca. Oraz altanki do 35 m2 w której można 
będzie organizować zajęcia takie jak:  
- czytanie bajek, gry planszowe, wymiana książek  
- spotkania z ciekawymi osobami i panele dyskusyjne, 
wieczorki taneczne,  
- próby zespołu muzycznego 
- wykorzystanie potencjału i kreatywnych pomysłów 
mieszkańców osiedla Michałów i Radomia dla podejmowania 
różnorodnych działań na rzecz środowiska lokalnego.  
 
Natomiast miejsce na organizowanie spotkań na świeżym 



powietrzu przy grillu, pikniki, zabawy oraz realizowanie pasji 
ogrodniczych jest zagospodarowanie w naszym zakresie i 
dokonanie korzystnych zmian. Teren jest ukwiecony i obsiany 
trawą co sprzyja wypoczynkowy również na leżakach.  
Uzasadnienie:  
Na osiedlu Michałów brakuje ośrodka kulturalnego. 
Stowarzyszanie  „Wzajemna pomoc” w ramach zadań 
statusowych wraz z Przedsiębiorstwem Społecznym „Gospoda 
Jaskółeczka” podejmuje wiele inicjatyw na rzecz społeczności 
lokalnej. Powyższy projekt jest odpowiedzią na potrzeby 
zgłaszane przez osoby korzystające z naszych usług. Ponadto 
w ramach celów statutowych mamy pozyskiwać środki 
zewnętrzne na realizacje w przyszłości przedstawionych 
działań. Projekt skierowany jest do mieszkańców Radomia, a 
obiekt jest ogólnodostępny .  
Szacunkowy koszt projektu do 150 tys. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 13. OFICER ESTETYCZNY MIEJSKI 

Lokalizacja Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

projekt zakłada zatrudnienie osoby, która będzie przez kilka 
godzin dziennie przemierzała pieszo i/lub rowerem teren 
miasta Radomia - proponowana nazwa Oficer Estetyczny 
Miejski (odmiennie może też być "UPIERDLIWIEC MIEJSKI"). 
Jego obowiązkiem będzie wyłapywanie najmniejszych nawet 
uchybień w estetyce lub funkcjonalności miasta. Należy nadać 
mu takie uprawnienia, aby pomijając skomplikowane procedury 
formalne, za pomocą telefonu (sms, aplikacja, kalendarz itp.) 
mógł bezpośrednio zgłaszać odpowiedzialnym służbom 
uszczerbki w estetyce lub funkcjonalnościach  naszego miasta. 
Służby te odpowiedzialne byłyby do usuwania zgłoszonych 
problemów w możliwie krótkim czasie. Na zakończenie 
tygodnia funkcjonariusz tworzyłby raport z problemów 
zgłoszonych i  naprawionych. Jeśli usterki nie zostaną 
naprawione w ciągu bieżącego tygodnia, podmioty 
odpowiedzialne muszą złożyć do "Oficera Estetycznego 
Miejskiego" wyjaśnienie oraz przewidywanty termin wykonania. 
"Oficer" dopilnowuje realizacji napraw, którymi się zajmował. 
Opieszałość w realizacji raportuje niezwłocznie właściwemu 
zastępcy prezydenta.  
Realizacja - struktury Urzędu Miejskiego. 
 
Przykłady uchybień estetyki, które miesiącami szpecą nasze 
miasto i nikt na nie nie reaguje: 
 
    Destrukcja kostki brukowej szczególnie widoczna na ul. 
Moniuszki. 
    Destrukcja kostki brukowej przy kamienicach na ul. 
Żeromskiego, na całym odcinku tygodniami zalega brud, 



odchody psów, niedopałki i inne śmieci. 
    Śmieci walające się na opuszczonych posesjach, nawet w 
ścisłym centrum. 
    Zapadające się studzienki infrastruktury (miesiącami nikt nie 
reaguje). 
    Stojące kałuże z powodu zapchanych lub wadliwie 
wykonanych studzienek kanalizacyjnych. 
    Brudne i pooblepiane witryny nieczynnych lokali także w 
centrum miasta. 
    Alejki w parkach wykonane według projektów, które nie 
pokrywają się z naturalnymi "przedeptami". 
    Ślepo (ul. Keles-Krauza, róg Staszica) lub na chodniku (ul. 
Chrobrego na mostku na Potoku Północnym) kończące się 
ścieżki rowerowe. 
    Miesiącami straszące bazgroły i wlepki na ścianach, 
przystankach i innych publicznych miejscach. 
Koszt zatrudnienia na 12 miesięcy po 3000 PLN brutto + 
premie za zrealizowane zadania + urządzenia techniczne 
Koszt: 100 000 zł. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 14. Monitoring powietrza - Smog to nie smok 

Lokalizacja Miasto Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

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  
 
Ponadto w ramach projektu zostaną przeprowadzone 
warsztaty z elektroniki i informatyki dla chętnych mieszkańców 
Radomia. Podczas warsztatów powstanie 10 czujników smogu, 
które uczestnicy zabiorą do swoich domów lub miejsc nauki i 
pracy, a następnie podłączą do światowej sieci "Luftdaten". 



Czujniki mają być uzupełnieniem obecnej w mieście sieci Airly. 
Czujniki smogu będą budowane według znanego w świecie 
standardu (https://luftdaten.info/pl/dom). W Polsce 
popularyzacją obywatelskich czujników zajmuje się Fundacja 
ePaństwo w ramach inicjatywy "Koduj dla Polski". 
Przeprowadzeniem zajęć w Radomiu zajmą się elektronicy i 
informatycy, mający doświadczenie w pracy z dziećmi i 
młodzieżą. 
 
Projekt zakłada również przeszkolenie wszystkich uczniów 
szkół podstawowych i średnich  tj. około 20 000 osób oraz 
wytypowanych przez szkoły nauczycieli, którzy powinni na 
zajęciach w szkole utrwalać wiedzę z tego tematu. Zajęcia 
powinny być zorganizowane w sposób ciekawy i gwarantujący 
wysoką skuteczność przekazu wiedzy. Zanieczyszczenie 
powietrza wpływa bardzo realnie na stan zdrowia całego 
społeczeństwa. Smog jest powodem wielu chorób układu 
oddechowego , układu krążenia . Bardzo negatywnie wpływa 
nie tylko na zdrowie ale na codzienne samopoczucie. Ocenia 
się , że rocznie z powodu smogu w Polsce umiera ponad 40 
000 ludzi rocznie. Przyczyn zanieczyszczenia powietrza jest 
dużo a wśród nich jest niska wiedza na tematy związane z 
ekologią a w szczególności z czystością powietrza. 
Koszt: 400 000 zł. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  15. Selfie punkty 

Lokalizacja  Plac Jagielloński ul. Żeromskiego, Rynek, Obozisko 

Opis z 
uzasadnieniem 

Stworzenie w mieście atrakcyjnych fotograficznie punktów 
typu: wieloformatowe, podświetlenie napisy przestronne, 
instalacje oświetlenia fotograficznego, poradniki fotograficzne z 
instrukcją zalecanych dla danej lokalizacji parametrów 
ekspozycji.   
Radom jest miastem ciekawym architektonicznie, znakomitym 
plenerem do zdjęć. Poprzez ten projekt chcemy zachęcić do 
fotografowania w mieście, a następnie publikowania zdjęć 
m.in. w mediach społecznościowych. Nasz projekt przyczyni 
się do wzrostu wiedzy fotograficznej czego skutkiem będą 
powstające lepsze zdjęcia. Napisy przestrzenne i oświetlenie 
będą nowa atrakcją turystyczną promującą miasto. 
Koszt: 200 000 zł. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 16. Wodopoje dla zwierząt 

Lokalizacja Radom - parki miejskie 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada wybudowanie wodopoi dla zwierząt w parkach 
miejskich. Wodopoje identyczne jak miejskie wystawianie m.in. 
przed Urzędem Miejskim i Kościołem Bernardynów. 



 
Koszt:  300 000 zł. 
Parki Miejskie: P. Kościuszki, P. Stary Ogród, P. Gołębiów, P. 
Leśniczówka, P. os. Południe, P. Michałów, P.Glinice, P. 
Obozisko, P. Planty. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 17. Zakup dla miasta mobilnej sceny wraz z nagłośnieniem 

Lokalizacja Radom  

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada zakup mobilnej (tzn. przymocowanej na stałe 
do przyczepy) sceny wraz z nagłośnieniem. Umożliwi ona 
tańszą i łatwiejszą niż dotychczas organizację imprez, także w 
miejscach takich jak parki czy place. Jest to zasadne 
zwłaszcza przy zwiększającej się stale liczbie wydarzeń. 
Scena taka nie wymaga zatrudniania dodatkowych ekip 
montażowych (wystarczy kilka przeszkolonych osób), łatwiej ją 
także przetransportować. 
 
Projekt do 300 tys. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 18. Mural poświęcony Marii Kelles-Krauz 

Lokalizacja Ulica Reja lub okolice, centrum 

Opis  z 
uzasadnieniem 

Wybitna radomianka Maria Kelles-Krauz 1 kwietnia 1919 roku 
jako pierwsza kobieta w Polsce została przewodniczącą Rady 
Miejskiej w Radomiu. Polityk, radna, działaczka społeczna, 
niepodległościowa oraz oświatowa.  
 
Nie każdy o tym wie. Raczej Radom kojarzony jest z 
negatywnymi stereotypami, a można by to zmieniać. Dajmy 
taką możliwość tym, którzy dowiadują się o naszym mieście z 
mediów, odwiedzającym turystom i mieszkańcom Radomia, 
aby wszyscy wiedzieli o kobiecie, która w sposób wyjątkowy 
wpisała się w historię tego miasta. Stwórzmy mural na ścianie 
z wizerunkiem Marii Kelles-Krauz. Niech on ociepla wizerunek 
Radomia. 
 
Mural mógłby wykonać na przykład Rafał Roskowiński, artysta 
urodzony w Radomiu, pionier i legenda polskiego muralu, 
malarz murali historycznych, który w swoim dorobku ma ponad 
200 murali, ale żaden nie powstał w Radomiu. Maria Kelles-
Krauz urodziła się przy ulicy Reja, tam mógłby powstać mural 
lub w innym miejscu na miejskiej ścianie. 
Koszt: 100 000 zł.  

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  19. Kuźnia talentów. Warsztaty literacko- teatralne. 



Kontynuacja 

Lokalizacja  Radom, Mok Amfiteatr 

Opis z 
uzasadnieniem 

Uczenie się sztuki, pozwala na jej oswajanie i przyswajanie. A 
obcowanie ze sztuka jest jedna z wyższych potrzeb człowieka. 
Projekt zakłada kontynuowane działań powstałych w ostatnich 
latach amatorskich grup teatralnych, umożliwienie im udziału w 
Ogólnopolskich Przeglądach Teatrów Amatorskich oraz 
realizację kolejnych działań warsztatowych oraz premier 
Projekt obejmuje również rozwijanie działań w obszarze teatru 
musicalowego. Radom ma w tym zakresie duże tradycje 
(musicale Wojciech Kępczyńskiego), a powstała w roku 2019 
grupa musicalowa powinna te tradycje kontynuować. 
Projekt zakłada zrealizowanie i wyemitowanie w radomskich 
rozgłośniach radiowych – słuchowiska radiowego 
opowiadającego i utrwalającego historie związane z  
Radomiem, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości z 
miastem. 
Projekt pozwala także na wsparcie rozwoju radomskich 
literatów, radomian (w tym młodzieży) uzdolnionych literacko 
poprzez prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu szeroko 
pojętej literatury. 
Szacowany koszt warsztatów – 150 000, 00 zł 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 20. Uzupełnienie nazw ulic o rys historyczny 

Lokalizacja Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Wiele ulic w Radomiu ma ciekawe nazwy odwołujące się do osób, 
wydarzeń historycznych.  
 
Projekt zakłada przygotowanie i montaż tabliczek z informacją 
czego dotyczy nazwa ulicy, kim był patron, opis wydarzeń itp. w 
wybranych miejscach w mieście.  
 
Tabliczka była by w jednym lub 2 punktach wybranych ulicy np: - 
na budynku, przystanku autobusowym, na początku końcu ulicy. 
 
Tabliczki będą traktowane jako element uzupełniający SYSTEM 
INFORMACJI PRZESTRZENNEJ i zgodne z ich założeniem. 
 
Lokalizacja i ilość tabliczek dostosowana zostanie do możliwości 
realizacji w 1 roku. Wybór tabliczek i lokalizacji po ustaleniach z 
jednostką realizującą. 
    
 
Szacunkowy koszt projektu 100 000 zł 

Załączniki -  

 

Nr Tytuł  21. Wielki koncert na jubileusz. 40 lat radomskiego 



amfiteatru 

Lokalizacja  Miejski ośrodek kultury amfiteatr ul. Parkowa 1 w Radomiu 

Opis z 
uzasadnieniem 

Radomski Amfiteatr to 40 lat działań kulturalnych na rzecz 
mieszkańców . To dziesiątki artystów, setki wydarzeń, tysiące 
widzów.  
29 sierpnia 2020 roku, w sobotni, letni wieczór AMFITEATR 
znów ożyje. Za sprawą artystów, którzy poprzez ostatnie 
czterdzieści lat zaznaczyło swoją obecność na wielkiej scenie 
przy ul. Parkowej . 
Koncert składał się będzie z dwóch części : 
 
 Cz. I „ 40 lat minęło…” będzie wspomnieniem minionych lat 
Zaproszeni artyści tacy jak Andrzej Rosiewicz , który 
inaugurował działalność Amfiteatru w roku 1980, Maryla 
Rodowicz, Edyta Geppert, Alicja Majewska, Ryszard 
Rynkowski, Hanna Banaszak czy radomianin Jerzy Połomski 
rozświetlą jubileusz swoim występem w towarzystwie 
rodzimych orkiestr :Radomskiej Orkiestry Kameralnej i Big 
Bandu Mundana. Tę część koncertu poprowadzą legendarni 
konferansjerzy: Krystyna Loska i Wojciech Mann, osobowości 
którym scena Amfiteatru nie jest obca. 
 
Cz. II to współcześni artyści, którzy będą gośćmi zespołu, 
zaczynającego swą wielką karierę właśnie w Amfiteatrze, w 
Sali nr 23 czyli zespół IRA. Obok nich wystąpią m. in. Szymon 
Wydra , Paweł Domagała, Kękę, artyści którzy również mają 
radomskie korzenie ale też Kayah czy Agnieszka Chylińska. 
 
Całość zrealizowana będzie ze wsparciem o najlepszą 
technikę nagłośnieniowo- oświetleniową , efekty sceniczne  i 
multimedialne.  
W finale -pokaz efektów scenicznych i fajerwerków. 
 
Szacowany koszt wydarzenia ok. 300 000, 00zł 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  22. Kultura Na Dzielnicy 
 

Lokalizacja  Kozia Góra, Glinice, Michałów, Halinów 
 

Opis z 
uzasadnieniem 

Głównym celem projektu jest zorganizowanie święta czterech 
oddalonych od centrum miasta dzielnic w Radomiu, by 
spopularyzować je jako miejsca z potencjałem kulturalnym w 
mieście. Realizacja takiego pomysłu pomoże zminimalizować 
utrudniony dostęp do uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych, który wynika ze zbyt dużej odległości od ścisłego 
śródmieścia, gdzie znajduje się znaczna większość instytucji 
kultury. 
 



Każda z imprez w wybranych miejscach będzie miała swój 
motyw przewodni, wynikający z historii i cech 
charakterystycznych zarówno samej dzielnicy, jak i opowieści i 
wspomnień jej mieszkańców. Na jeden dzień zostanie 
odmieniona przestrzeń w obrębie danego osiedla, stając się 
przyjaznym, otwartym i roztańczonym centrum wydarzeń 
twórczych, artystycznych, angażujących i integrujących, a przy 
tym zaskakujących i oryginalnych. 
 
Planowane lokalizacje to: Kozia Góra, Glinice, Michałów oraz 
Halinów. 
Święto dzielnicy będzie zorganizowane przez lokalną 
społeczność we współpracy z animatorami Miejskiego Ośrodka 
Kultury Amfiteatr. Szczególnie aktywni mieszkańcy będą mieli 
możliwość poprowadzić warsztaty o różnorodnej tematyce dla 
swoich sąsiadów, wykorzystując swoje umiejętności i talenty. 
Taka forma pozwoli na zintegrowanie się społeczności oraz 
nawiązanie i pogłębianie wzajemnych relacji. Zostaną także 
mianowani liderzy osiedlowych działań, którzy wezmą czynny 
udział w pracach organizacyjnych nad ostatecznym kształtem 
święta. Pozwoli to na stworzenie oddolnej, lokalnej inicjatywy i 
znacznie bardziej zaangażuje poszczególne osoby we wspólną 
imprezę. 
 
Wydarzenia warsztatowe, dziejące się przez cały dzień 
zostaną uzupełnione częścią artystyczną – koncertami, 
spektaklami, happeningami. 
 
Szacowany koszt przedsięwzięcia: 400 000 zł 
 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  23. Nasi przyjaciele- darmowa kastracja i sterylizacja psów 
i kotów 

Lokalizacja  Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Opis projektu wraz z uzasadnieniem 
Projekt polega na przeprowadzeniu darmowego zabiegu 
kastracji i strelizacji psów i kotów mieszkańców gminy 
Radomia. 
W ramach projektu pokryte będą następujące koszty: 
    Wizytę kwalifikacyjną do zabiegu wraz ze zbadaniem stanu 
zdrowia czworonoga. Wykonanie standardowego zabiegu 
kastracji/sterylizacji. Zapewnienie zwierzętom opieki 
pooperacyjnej wraz z podaniem odpowiednich leków 
 Wizytę kontrolną obejmująca sprawdzenia zdrowia 
czworonoga oraz zdjęcie szwów 
Warunki skorzystania z zabiegu: 
 Zamieszkanie na terenie Gminy miasta Radomia przez 
właściciela czworonoga 



    Okazanie dokumentu tożsamości oraz dokumentu 
potwierdzającego prawa do czworonoga np. ksiązeczka 
zdrowia Ukończenie przez zwierzęcia 6 miesiąca życia. 
Sterylizacja/kastracja zwierzęcia – uzasadnienie projektu: 
Kastracja i sterylizacja to zabiegi, przez które świadomie 
możemy ograniczyć proces reprodukcji oraz związane z nim 
problemy (np. głośna ruja u kotek, znaczenie terenu 
charakterystyczne dla kocurów, zachowania agresywne lub 
ucieczki psów samców w okresie cieczek u suk itp.), które 
bywają kłopotliwe i dokuczliwe dla samych właścicieli. Biorąc 
jednocześnie pod uwagę wsparcie dla Radomskiego 
Schroniska dla bezdomnych zwierząt ograniczenie 
nieświadomej reprodukcji wydaje się właściwym i skutecznym 
działaniem. 
Korzyści dla kotów: 
Zapobiega znaczeniu terenu moczem przez kocury – jest to 
bardzo uciążliwe u kotów domowych, ponieważ mocz 
niekastrowanego kocura ma bardzo nieprzyjemny i intensywny 
zapach. Brak rujek u kotek, a co za tym idzie 
charakterystycznych objawów rujki (głośne miauczenie, 
plamienie, zmiana zachowania) 
Zmniejszona agresja kocurów – bardzo istotne u kotów 
wychodzących. Koty unikają bójek, dzięki czemu znacznie 
spada ryzyko przeniesienia ciężkich chorób zakaźnych (FIV, 
FeLV) i powstania ciężkich ran. 
    Spada chęć znacznego oddalania się od domu. 
    Nie dochodzi do ciężkich chorób macicy (ropomacicze), 
znacząco spada ryzyko nowotworów listwy mlecznej 
    Dzięki sterylizacji znacznie ogranicza się populacja 
bezdomnych kotów, a co za tym idzie śmiertelność tych 
zwierzaków, które nie mają stałej opieki. 
Koszt:  100 000 zł. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  24. Rakowi na wspak 

Lokalizacja  Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Kontynuacja projektu obejmującego punkt konsultacyjny, w 
którym można będzie otrzymać wsparcie jak i gdzie kierować 
się w sytuacji wykrycia nowotworu oraz pakiet bezpłatnych 
badań dla mieszkańców. 
Koszt: 100 000 zł. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  25. Neon Miejski 

Lokalizacja  Radom, ciekawe miejsca 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada ustawienie w kilku miejscach Radomia 
ciekawych w formie neonów - znaków promujących miasto. 
proponujemy np.:  



-  #Radom o rozmiarach zbliżonych do rozmiarów iluminacji na 
placu Corazziego zlokalizowany w miejscu dostępnym dla 
mieszkańców. To świetny sposób na poprawienie wizerunku 
Radomia. Niech #Radom zacznie żyć swoim życiem i pokazuje 
w mediach społecznościowych to, co pozytywne, wyjątkowe w 
naszym mieście. 
-  „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.).  
 
Przy wygranej projektu możliwe będzie zaplanowanie także 
innych wzorów i lokalizacji.  
 
Szacunkowy koszt projektu 200 000 zł 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 26. Akcja Drzewo - nie tnij przeprowadź. 

Lokalizacja Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada wprowadzenie w Radomiu dodatkowej opcji w 
przypadku konieczności usunięcia drzewa / krzewów. 
 
Przy pozytywnej ocenie drzewa można by je było pozyskać 
odpowiednią przesadzarką.  
Podobnie można postąpić z wartościowymi drzewami, 
krzewami z terenów inwestycji - takich jak drogi.  
Tak pozyskanymi drzewami można by obsadzać tereny 
miejskie w których brakuje dużej, rozwiniętej zieleni.  
 
Do realizacji projektu konieczne będą: 
1. Przeszkolenie personelu 
2. Przesadzarka do drzew - dostosowana do wielkości sprzętu 
ZUK 
3. Przesadzarka do krzewów - dostosowana do wielkości 
sprzętu ZUK 
4. Utworzenie odpowiednich procedur przy udziale np. 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Miejskiego 
Konserwatora Przyrody 
Koszt: 200 000 zł.  

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  27. Festiwal fotografii 

Lokalizacja  Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Festiwal fotografii obejmujący wystawy, warsztaty oraz 
konkursy na najpopularniejsze zdjęcia Radomia. Umożliwi to 
pokazanie naszego miasta z najlepszej strony na przestrzeni 
ogólnopolskiej. Pozbądźmy się przekonania, że Radom to tylko 
"chytra baba" i inne nieprzychylne stereotypy. 



 
Warsztaty fotograficzne, np. kompozycji, fotografii smartfonem, 
itp. Konkurs na najlepsze prace warsztatowe oraz konkurs 
przeprowadzony w mediach społecznościowych na najbardziej 
popularne zdjęcie oznaczone #Radom. Plenerowa wystawa 
zwycięskich prac - lipiec i sierpień. 
Czas trwania: 13 czerwca 2020 - Festiwal Fotografii, Lipiec i 
Sierpień - plenerowa wystawa zwycięskich prac (ul. 
Żeromskiego). 
Szacunkowy koszt projektu 100.000 zł. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  28. Zajęcia sportowe Aqua Fitness, Nordic Walking 55+, 
matek z małymi dziećmi oraz 4-6 latków 

Lokalizacja  Radom  

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada zorganizowanie nieodpłatnych odbywających 
się systematycznie zajęć aktywności sportowej dla : 

1. Sportowe przedszkole dla 4-6 latków – zajęcia sportowo 
rekreacyjne ukierunkowane na poprawę sprawności , 
koordynacji i rozładowaniu nadmiaru energii poprzez 
zorganizowanie aktywności sportowej w formie zabawy 
na obiektach przedszkolnych lub innych spełniających 
określone wymagania. Zajęcia sportowe z 
wykorzystaniem elementów gier zespołowych, np. : piłki 
ręcznej, siatkówki, piłki nożnej i koszykówki. Dla tej 
grupy  wiekowej jest ograniczona oferta na rynku. We 
wszystkich radomskich przedszkolach po 2- 3 godziny w 
tygodniu będą prowadzone zajęcia  od  1 września do 
30 czerwca. 

2. Organizacja zajęć prozdrowotnych tj.  Aqua Fitness, 
zajęcia grupowe na pływalni z instruktorem oraz Nordic 
Walking- zajęcia z kijkami dla osób 55+. 
Godzinne zajęcia dla każdego uczestnika w tygodniu w 
rocznym cyklu cieszą się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Radomia. Zajęcia prowadzone będą 1-2 
razy w tygodniu przez cały rok. 
Przewidujemy objąć uczestnictwem około 1000 osób. W 
trakcie trwania programu przewidziano możliwość  
prowadzenia zawodów sportowych i spotkań 
integracyjnych dla uczestników.  

3. Zorganizowane zajęcia sportowe Aqua Fitness lub zajęć 
Fitness dla matek z małymi dziećmi na pływalniach  lub 
obiektach fitness specjalnie do tego przygotowanych 
pod opieką instruktorów. Zajęcia mają na celu powrót do 
sylwetki i sprawności sprzed porodu, poprawę kondycji 
oraz sprawności fizycznej. Przewiduje się możliwość 
prowadzenie opieki nad dziećmi podczas uczestnictwa 
matek w zajęciach. 

 



Koszt przedsięwzięcia około 250 000 zł 
      
 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  29. Rzut za 3. Uczę się , chronię swoja sprawność i dbam o 
środowisko naturalne. 

Lokalizacja  Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Mając na uwadze oddanie do użytku nowo powstający obiekt 
hali sportowej na 5 tys. miejsc oraz rozwój i popularyzacje 
koszykówki w Radomiu oraz rozpowszechnianie pozytywnego 
wizerunku o mieście poprzez organizację imprez sportowym o 
zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym na terenie 
Radomia. Planujemy przeprowadzić szereg działań mających 
na celu zainteresowanie uczestnictwem w takich widowiskach 
sportowych. Mecze koszykówki i pozyskanie nowej grupy 
kibiców i sympatyków oraz wyrobienie pozytywnych nawyków 
poprzez innowacyjne połączenie obszarów kultury fizycznej , 
edukacji i ekologii. 

1. Planujemy aby poprzez realizację projektu wpłynąć na 
poprawę sprawności fizycznej społeczności radomskiej, 

2. Zainteresowanie całorocznymi akcjami do czynnego 
udziału jak największej liczby mieszkańców w widowisku 
sportowym – meczach koszykówki, rodzin z dziećmi, 
poprzez organizację kilku festynów sportowo – 
rekreacyjnych, organizacja quizów dla kibiców i dzieci, 

3. Organizacja całorocznych zajęć fitness dla matek z 
dziećmi przez wykfalifikowanych instruktorów (podczas 
zajęć dla dzieci gry i zabawy edukacyjne , animacje, 
zajęcia plastyczne itp.) Zadanie będzie realizowane w 
co najmniej 5 punktach w Radomiu, minimum 1 raz w 
tygodniu. 

Projekt zakłada wykorzystanie dyscypliny sportu jakim jest 
koszykówka do kreowania właściwych zachowań, 
poszanowania środowiska i wyrobienia nawyk…ów właściwej 
selekcji odpadów poprzez zabawy z celnym rzucaniem do 
odpowiedniego koloru kosza. 
Koszt około 150 000 zł 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  30. Piękniejsze śródmieście – symbole naszego miasta w 
formie małej architektury (etap II) 

Lokalizacja  Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 został zrealizowany 
projekt “Piękniejsze śródmieście – symbole naszego miasta w 
formie małej architektury”. Już podczas jego realizacji jak i po 
zakończeniu odbił się on szerokim echem także poza 
granicami miasta. Powstałe obiekty przyciągają uwagę, 



edukują, nadają tożsamości, upiększają przestrzeń publiczną i 
są pewną atrakcją turystyczną. Pragniemy aby w mieście 
pojawiła się druga część naszym zdaniem brakujących 
obiektów. Lista została stworzona przez współautorów projektu 
na bazie rozmów z mieszkańcami. Proponujemy więc: 
1. 2 szt. butelek napoju 3 cytryny - Zbyszko Company Sp. z o.o. 
2. 1 szt. broni Modułowy System Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm 
Grot - Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. 
3. 1 szt. krzesła z Fabryki Giętych Mebli Johann Kohn i S-ka 
4. 1 szt. umywalki z Zakładu Wyrobów Sanitarnych "RADIMP" w 
Radomiu 
5. 1 szt. kuchenki gazowej typ 341 - Fabryka Wyrobów Metalowych 
"Polmetal" 
6. 1 szt. telefonu Akant - Radomska Wytwórnia Telefonów 
7. 4 szt. płytek podłogowych - "Marywil" Fabryka Wyrobów 
Szamotowych i Kamionkowych 
8. 1 opakowanie płatków mydlanych - "Spoiwo" Spółdzielnia Pracy 
Chemiczno - Wytwórcza 
9. 1 szt. kłódki Łucznik - Fabryka Broni w Radomiu 
10. 1 szt. przybornika na igły i szpulki do maszyn do szycia - 
Chemiczna Spółdzielnia Pracy "Świt" 
11. 1 szt. torebki damskiej - Robotnicza Spółdzielnia Pracy "Sport" 
12. 1 szt. telefonu polowego MB-66 - Radomska Wytwórnia 
Telefonów 
13. 1 szt. hełmofonu czołgowego HC-98 - Interprotel 
14. 5 szt. złączek żeliwnych - Fabryka Łączników w Radomiu 
15. 1 szt. roweru dziecięcego - Fabryka Broni w Radomiu 
16. 1 szt. ciastka "Radomianka" na talerzyku z Ćmielowa wraz z 
widelczykiem z Gerlacha 

Tak jak poprzednio obiekty muszą być wykonane w skali 1:1 i 
umieszczone bezpośrednio w przestrzeni publicznej (nie na 
podestach czy cokołach) w tym w pasie drogowym np. na 
ławce, oparte o budynek etc. Doświadczenia w realizacji 
innych projektów wskazują, że obiekty (jak płyty informacyjne) 
są umieszczane na budynkach prywatnych (np. na kamienicy 
Glogierów). 
Szacowana wartość projektu to 150 tys. zł. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  31. Cykl pokazów filmowych i spektakli z audiodeskrypcją 
i tłumaczeniem na język migowy 

Lokalizacja  Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Dostępność wydarzeń kulturalnych dla osób z 
niepełnosprawnością sensoryczną jest ważnym elementem 
polityki społecznej. Projekt zakłada objęcie dostosowaniem do 
potrzeb osób niepełnosprawnych sensorycznie 5 sztuk 
teatralnych oraz 8 pokazów filmowych. Dla osób 
niepełnosprawnych i ich asystentów udział w tych 
wydarzeniach będzie darmowy. Z projektu sfinansowane 
zostanie przygotowanie audiodeskrypcji oraz tłumaczenia na 
język migowy. 



Koszt: 100 000 zł. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 32. Rzeźba Amorka wraz z ławkami i małą  fontanną 

Lokalizacja Radom  

Opis z 
uzasadnieniem 

Rzeźba Amorka wraz z małą fontanną i ławkami dookoła  
będzie dobrym miejscem spotkań  zakochanych, zdjęć 
ślubnych  itp Element wodny pozwoli także uatrakcyjnić  
okolicę.   
Koszt: 300 000 zł.  

Załączniki - 

 

 

Nr Tytuł 33. Rzeźba Andrzeja Wajdy 

Lokalizacja np. ul. Malczewskiego , skraj placu przy mauzoleum 
Czachowskiego 

Opis z 
uzasadnieniem 

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. 
Koszt: 150 000 zł. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 34 Wielka Ławka - poczuj się jak dziecko, zrób zdjęcie 

Lokalizacja Radom, poza strefą konserwatorską 

Opis z 
uzasadnieniem 

Umieszczenie wielkiej ławki do siedzenia stanie się ciekawym 
elementem. Ławka będzie miała odpowiednie proporcje, żeby 
uzyskać efekt jaki  małe dziecko odczuwa siedząc na zwykłej 
ławce dla dorosłych.  Przykładem jest np. Ławka w mieście 
KOTOR (Czarnogóra). Koniecznie ławka powinna mieć 
element radomski  np. napis " Pozdrowienia z Radomia", lub 
"Zapraszamy do Radomia" .  Dokładne miejsce powinno być 
wybrane w taki sposób, żeby można było zrobić ciekawe 
zdjęcia  z ciekawym tłem (np. zieleń przy pl. Jagiellońskim).  
Koszt: 150 000 zł.  

Załączniki - 



 

Nr Tytuł  35. Czas Legend Czarnych i Radomiaka 

Lokalizacja Teren Radomskiego Sportu przy Struga 

Opis z 
uzasadnieniem 

W 2020 roku fani radomskiego sportu będą obchodzić 110 
lecie powstania klubu piłkarskiego RKS Radomiak Radom. 
Będzie on także czasem poprzedzającym rok, w którym 
celebrować będą 100 rocznicę powstania klubu siatkarskiego 
WKS czarni Radom- najbardziej utytułowanego klubu w 
mieście. Także w tym roku (2020), zgodnie z planami , 
funkcjonować ma hala, a być może i stadion Radomskiego 
Centrum Sportu przy ul. Struga (gdyby jednak nie doszło do 
skutku impreza odbędzie się na obiekcie MOSiR przy ul. 
Narutowicza).  
W ramach interdyscyplinarnego projektu „Czas legend 
Czarnych i Radomiaka” planujemy stworzenie „Kapsuły czasu 
legend i fanów Radomskiego sportu 2020”, która będzie 
wiadomością dla przyszłych pokoleń sympatyków radomskiego 
sportu i umiejscowienie jej na terenie RCS. 
Rocznicę 110- lecia Radomiaka Radom uczcimy wyjątkowym 
wydawnictwem, zatytułowanym „Legendy Radomia – 
bohaterowie o zielonych sercach”. Zostanie ono wydane w 
nakładzie 1500 szt. Przygotowując także do rocznicy 100- lecia 
WKS Czarni Radom, w ramach projektu zostanie wydana 
kolejna wyjątkowa publikacja tematyczna, pt. „Historia 
Czarnych wydarzeniami spisana – 100 wydarzeń na 100 –lecie 
WKS Czarni Radom” (1500 egzemplarzy). Obydwa 
wydawnictwa mają mieć wyjątkową formę graficzna, twardą 
oprawę i będą bezpłatne dla fanów radomskiego sportu. Żeby 
zagwarantować najwyższą wartość merytoryczną publikacji, jej 
przygotowanie zostanie zlecone podmiotowi, który na 
przestrzeni trzech ostatnich lat  wydał , bądź uczestniczył w 
wydawnictwie co najmniej trzech publikacji dotyczących sportu 
i jego historii. Będzie on także odpowiedzialny za wydruk , 
promocje oraz dystrybucję. 
Koszt projektu ok. 200 000 zł 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 36. Budowa zintegrowanego dostępu do automatycznych 
defibrylatorów AED 

Lokalizacja Miejsca o dużym zagęszczeniu osób: ul. Żeromskiego UM, 
Piłsudskiego Biblioteka, Płac Jagieloński OSiR, Dworzec PKP,  
budynek Teatru, Moniuszki Pałac Ślubów , Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej , MOSiR, Dworzec PKP, oraz inne miejsca po 
przeprowadzeniu analizy    

Opis z 
uzasadnieniem 

Wyposażenie miejsc publicznych ( o dużym zagęszczeniu 
osób przebywających w jednym czasie ) lub przepływu dużej 
ilości osób przez dane miejsce w automatyczne defibrylatory 
AED wraz z szafką montażową ( kapsułą rotacyjna ) 
oznakowaniem, instrukcją obsługi i przeszkoleniem osób 



pracujących w lokalizacjach umieszczenia AED. Zakup i 
umieszczenie 20 defibrylatorów, znacząco poprawi 
bezpieczeństwo mieszkańców i osób odwiedzających nasze 
miasto. Szybkie wykonanie defibrylacji za pomocą defibrylatora 
AED jest łatwe i bezpieczne i do wykonania przez każdego 
świadka zatrzymania krążenia. Skuteczność szybkiej 
defibrylacji jest potwierdzona i szansą powrotu spontanicznego 
krążenia. Duże zakorkowanie naszego miasta powoduje iż 
nawet najlepsze służby ratownicze potrzebują czasu aby 
dotrzeć do poszkodowanego. Szybka defibrylacja = nasze 
życie. 
Koszt: 200 000 zł.  

Załączniki -  

 

Nr Tytuł  37. ANTYSMOGOWE ŁĄKI KWIETNE W RADOMIU 

Lokalizacja np. park Rózika lub inne skwery miejskie ew. do ustalenia z 
pracownikami Urzędu Miejskiego 

Opis z 
uzasadnieniem 

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 
zapotrzebowanie na 
wodę roślin kwitnących niż traw. 
Koszt: 100 000 zł.  

Załączniki -  

Nr Tytuł 38. Przewóz osób Niepełnosprawnych Dorosłych na WTZIŚDS 
Finansowanie Transportu Niepełnosprawnych. Kontynuacja. 

Lokalizacja Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakładał:  
Zapewnienie bezpłatnego transportu dorosłych osób 
niepełnosprawnych uczęszczanych na zajęcia WTZ i ŚDS. 
(Projekt dotyczył zakupu busa i wynagrodzenie dla kierowców, 
amortyzacja, paliwo, opiekunów). Obecnie projekt bardzo dobrze 
się sprawdza, ale obecnie kończą się fundusze na bezpłatny 
transport  dla osób niepełnosprawnych uczęszczających na WTZ 
i ŚDS, kierowców, opiekunów, amortyzacja,paliwo. Osoby te nie 
są wstanie płacić za transport, iż większość z nich nie posiada 
funduszy.  "kontynuacja". 
Koszt: 300 000 zł.  



Załączniki -  

 

Nr Tytuł  39. Stop Bezdomności Zwierząt 

Lokalizacja  miasto Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt ogólnomiejski. Problem bezpańskich psów i kotów to 
duży problem. Wystarczy jedna wizyta w radomskim 
schronisku dla psów , żeby zobaczyć i poczuć w dosłownym 
znaczeniu tego słowa z czym musimy sobie poradzić. Nie 
wzyscy wiedzą , że na tak małym obszarze egzystuje w 
ciasnych boksach , po kilka sztuk razem ponad 600 psów.  
Pomimo starań pracowników i całej masy wolontariuszy nie 
jest to wymarzony los dla psów. . Większość z tych psów 
niestety nie ma szansy na adpcje a to znaczy , ze będą tam do 
końca swojego życia. Idealną sytuacją byłaby ta , gdzie 
schroniska by nie było bo nie było by bezdomnych psów. Długo 
tak nie będzie ale trzeba do tego zmierzać. Projekt zakłada 
masową sterylizację psów jako jedyną skuteczną metodę na 
ograniczenie populacji psów. Z informacji ze schronisk 
wiadomo, że codziennie trafiają tam  całe rodziny dopiero co 
urodzonych szczeniaków. Adopcja jest jewdnym ze sposobów 
zagospodarowania piesków ale jest to sposób nie 
wystarczający. Tylko kontrola urodzin może dać  sensowne 
rezultaty . Które psy powinna objąć akcja sterylizacji ? 
Wszystkie , które nie są  "zawodowymi" reproduktorapieniezy 
na temi.  To samo dotyczy kotów szczególnioe tych żyjących 
wolno.  Bez przeznaczenia  pieniędzy na te cele nie 
pozbędziemy się nigdy problemu  i kosztów związanych z 
utrzymywaniem schroniska. Koszty związane zty m projektem 
to głownie koszty sterylizacji i opieki nad wysterylizowanym 
zwierzęciem prze kilkanaście dni. Projekt trzeba szacować na 
około 200 tysięcy zł . 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  40. Mia100 Zagadek - Interaktywny przewodnik po 
Radomiu 

Lokalizacja  Całe miasto 

Opis z 
uzasadnieniem 

Wybranych zostanie sto najciekawszych punktów w Radomiu, 
w których umieszczone będą tabliczki z kodami QR. Punkty 
zostaną opisane na interaktywnej mapie, udostępnionej za 
pomocą aplikacji. Aplikacja ta, po zeskanowaniu kodu pozwoli 
przybliżyć historię danego miejsca, zobaczyć archiwalne 
zdjęcia, poznać treść zagadki i udzielić odpowiedzi na nią oraz 
poinformuje o aktualnej ilości rozwiązanych zagadek. Forma 
ich rozwiązywania będzie wymagała od graczy także 
aktywności fizycznej, gdyż każdy z punktów trzeba będzie 
odwiedzić na żywo. 
 
Koszt: 100 000 zł.  



Załączniki - 

 

Nr Tytuł 41.  Bezpieczne przejście dla Ciebie 

Lokalizacja Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Doświetlenie przejść dla pieszych    
 
Projekt zakłada doświetlenie (100 przejść dla pieszych gdzie 
nie ma świateł). " Dzięki takiemu rozwiązaniu piesi i rowerzyści 
będą mieli zwiększone szanse na bezpieczne korzystanie z 
przejścia po pasach a kierowcy zwiększą czujność i zwolnią 
przed pasami dla pieszych. 
 
Doświetlenie przejść dla pieszych w sposób znaczny poprawi 
bezpieczeństwo na drogach miasta. Takie przejścia bardziej 
zwracają uwagę kierowców.  
Szacowany koszt to 250 000 PLN. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 42. Miastotwórczość - radomskie pismo o kulturze 

Lokalizacja Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Zadanie obejmuje wydanie czterech numerów radomskiego 
pisma o kulturze "Miastotwórczość", wydawanego w cyklu 
kwartalnym. Wydawcą jest Stowarzyszenie Zwykłe 
"Miastotwórczość, skupiające osoby zainteresowane kulturą i 
sztuką. 
W Radomiu, mieście liczącym ponad 200 tysięcy mieszkańców 
nie ukazuje się żadne pismo o kulturze (ostatnie, finansowane 
z budżetu miasta, „Miesięcznik Prowincjonalny” przestał się 
ukazywać w grudniu 2016 r.). W Radomiu mieszkają i tworzą 
artyści różnych dziedzin, organizowane są wystawy, koncerty, 
wydawane publikacje. W większości wydarzenia te nie są 
recenzowane w mediach ogólnopolskich, istotne jest więc by 
twórczość ta była zauważona i oceniana/doceniana lokalnie, 
by istniał dialog pomiędzy twórcami a odbiorcami sztuki. 
Istnienie takiego niezależnego pisma ma znaczenie 
miastotwórcze, buduje lokalną warstwę twórców i uczestników 
kultury, dając im szansę funkcjonowania, prowadzenia dialogu 
i wyrażania swoich opinii w sposób swobodny, poza 
oficjalnymi, lokalnymi instytucjami kultury. 
Celem zadania jest promocja kultury i informowanie 
mieszkańców miasta o wydarzeniach kulturalnych, twórcach, 
wystawach, nowościach wydawniczych, wydarzeniach 
muzycznych czy muzealnych. Jest to jedno z zadań własnych 
gminy, wymienione w art. 7, ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie 
gminnym.( Dz.U.2018.0.994 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym) 
"Miastotwórczość" będzie jedynym w Radomiu i regionie 
czasopismem w całości poświęconym kulturze. Pismo 



dostarczy informacji o najnowszych zjawiskach w kulturze oraz 
refleksji na temat w jaki sposób uniwersalne tendencje w 
sztuce znajdują wyraz w lokalnych realizacjach. Celem 
społecznym jest poszerzenie wiedzy o kulturze i historii, 
zwiększenie dostępu do kultury poprzez publikowane teksty. 
Do tej pory został wydany 1 numer pisma. 
Nakład 400 egzemplarzy, rozdawany bezpłatnie. W sieci 
dostępna będzie także elektroniczna wersja pisma. 
W 2020 r.  wydane zostaną 4 numery, w cyklu kwartalnym. 
Przewidywany koszt realizacji zadania 100.000 złotych 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 43. Retro Radom. Album o Radomiu 

Lokalizacja Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada stworzenie pierwszego z serii albumu ze 
zdjęciami Radomia z lat 60. i 70. W albumie zostaną 
wykorzystane zdjęcia p. Jerzego Szepetowskiego. Dawne 
zdjęcia zostaną uzupełnione przez fotografie współczesne i 
krótkie wspomnienia o prezentowanych miejscach np. o targu 
na Wale, kwiaciarkach na Placu Konstytucji, fontannach... 
Retro Radom to doskonała pamiątka dla mieszkańców, ale 
także jedna z pozycji wydawniczych, która mogłaby 
zainteresować turystów. 
Aby zapewnić szeroką, darmową dostępność albumu 
planowany jest wydruk 300 szt. oraz umieszczenie go w 
całości na stronie internetowej. 
Koszt: 100 000 zł.  

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  44.  Upiększamy Park Planty             

Lokalizacja Park Planty 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada uzupełnienie przeprowadzonego niedawno 
remontu parku o elementy małej infrastruktury, które uczynią 
wypoczynek w Parku Planty jeszcze przyjemniejszym. Zakres 
prac obejmuje: 
- ustawienie kilku leżaków miejskich na trawie w parku (ok. 10 
szt.) - zał. 1 
- budowa mini fontanny (studni lub kaskady) na wysokości ul. 
Chałubińskiego (zał. 2 i 3) 
- zasadzenie drzew owocowych i wonnych kwiatów 
- stworzenie "motylowych zakątków", czyli punktów, w których 
będą zasadzone rośliny przyciągające motyle i ustawione 
domki dla tych owadów (zał. 4) 
- instalacja edukacyjnych tablic zawierających opisy roślin 
występujących w parku, zwierząt i ich zwyczajów, itp. 
- ustawienie trejaży z różami lub innymi roślinami pnącymi w 
niektórych punktach parku (zał. 5) 
Koszt: 250 000 zł.  



Załączniki  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Nr Tytuł 45. Ścieżka rowerowa Grzecznarowskiego – Broni 

Lokalizacja  pl. Ołdakowskiego 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada budowę 2 m szerokości asfaltowej drogi dla 
rowerów oraz 2 m szerokości chodnika wzdłuż u pl. 
Ołdakowskiego od istniejącej drogi dla rowerów wzdłuż al. 
Grzecznarowskiego do istniejącego przejazdu dla rowerów 
przez ul. Dowkontta. Obecnie w tym miejscu istnieje wspólny 
ciąg pieszo-rowerowy, którego nawierzchnia jest zniszczona i 
utrudnia poruszanie pieszym i rowerzystom. 
Koszt: 150 000 zł.  



Załączniki 

 

 

Nr Tytuł 46. Podwórko pełne dziecięcej radości 

Lokalizacja Działka nr 13/17 ulice Planty 5. Broni 2 i 4, Poniatowskiego 6 

Opis z 
uzasadnieniem 

Cel główny: remont miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców os. 
Plant do wykorzystania aktywnego i wypoczynku. Wokół działki 13/17 
znajdują się cztery ulice; 5 wspólnot mieszkaniowych, 4-ry budynki 
mieszkalne w których umiejscowione jest 250 mieszkań i ok. 900 
mieszkańców.  
Cele szczegółowe: 
Modernizacja urządzeń istniejącego placu zabaw. 6. Wydzielenie 
pasem zieleni placu zabaw 
7. Tablica informacyjna -regulamin placu zabaw 
Koszt 150 000 zł.  

Załączniki  

 

 



Nr Tytuł  47. Odnowienie zabytkowego „Krzyża Wolności” z ul. 
Limanowskiego 31 

Lokalizacja Ul. Limanowskiego 31 – pas drogowy, obok zatoczki 
autobusowej 

Opis z 
uzasadnieniem 

Istotą projektu jest przywrócenie do świetności kamiennego 
„Krzyża Wolności” stojącego przy ul. Limanowskiego 31 (obok 
„Tytoniówki”). Jest to obiekt zabytkowy (wpisany do rejestru 
zabytków WKZ, Nr 81/B/93 pod datą 7.09.1993 r.), wykonany 
został w warsztacie kamieniarskim znanej radomskiej rodziny 
rzemieślników – Staniszewskich. Posiada liczne i ciekawe 
inskrypcje. Jest jednym z nielicznych w mieście obiektów 
upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości w 
1918 r. Ufundowany został przez radomskich garbarzy w 1919 
r. – w tym roku przypada zatem stulecie obiektu. 
Ponieważ krzyż przez lata pozostawał w zaniedbaniu lub 
„odnawiany” był w sposób nieprofesjonalny (obecnie 
pomalowany jest jaskrawymi farbami) – jego stan zachowania 
pozostawia wiele do życzenia i wymaga podjęcia pilnych prac 
konserwatorskich. Stulecie istnienia obiektu jest ku temu chyba 
najlepszą okazją. Obiekt warto przywrócić do świetności także 
z innego powodu – jest bodaj jedynym w mieście, na którym 
odzwierciedlenie znalazło  inne ważne wydarzenie z dziejów 
Polski i Radomia. Chodzi o kamienną płytę dodaną do krzyża 
w pierwszą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – 13 XII 
1982 r., przez pracowników Zakładów Przemysłu Tytoniowego 
(gdyby powiodło się odnowienie obiektu – byłby w dobrym 
stanie na 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, która 
przypadnie w 2021 r.). Cały obiekt stanowi tym samym jedyny 
w swoim rodzaju pomnik umiłowania wolności przez radomian i 
zarazem świadectwo zawierzenia przez nich swych losów 
opiece Boga. 
Jego odnowienie stanowić będzie wyraz pamięci radomian o 
własnych dziejach i swoisty hołd dla tych, którzy walczyli o 
wolną Polskę. 
Koszt: 150 000 zł.  
 

Załączniki -  

 

Nr Tytuł 48. Rewitalizacja parku Południe 

Lokalizacja Park Południe ( działki 214/205, 139/127) 

Opis z 
uzasadnieniem 

Park na osiedlu Południe jest miejscem odpoczynku dla 
wszystkich mieszkańców osiedla oraz dla wielu radomian 
mieszkających w okolicy. Konieczne jest przeprowadzenie 
rewitalizacji parku, aby miejsce to było przyjazne dla 
wszystkich.  
Projekt obejmuje:  
- wymianę starych ławek ok. 63 szt. + 15 szt. dodatkowych 
ławek  
- zamontowanie stojaków rowerowych  



- nowe kosze na śmieci ok. 25 szt.  
- 10 leżaków miejskich 
 
Lokalizacje nowych ławek oraz leżaków do ustalenia ze stroną 
społeczną według obecnego zacienienia przez drzewa (warto 
je ustawiać parami). 
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.  
 
Łączny koszt projektu ok. 200 000 zł.   

  

 

Nr Tytuł  49. Dojrzałe drzewa w parku Południe 

Lokalizacja  Park Południe 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada nasadzenia dojrzałych drzew w Parku 
Południe, sadzenie młodych drzew obarczone jest dużym 
ryzykiem nieprzyjęcia się jak i dewastacji. Nasadzenia 10 
drzew w centralnej części parku spowoduje jego 
uatrakcyjnienie i sprawi, że to miejsce stanie się rzeczywistym 
parkiem. 
Koszt: 300 000 zł.  

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  50. Strefy chilloutu 

Lokalizacja  Park Południe, Park Kościuszki 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt obejmuje aranżowanie tzw. stref chilloutu - 
ogólnodostępnych, bezpłatnych miejsc relaksu - odpowiednio 
zaaranżowanych, wygodnych leżaków miejskich oraz 
stoliczków dostępnych dla wszystkich chcących wypocząć w 
okresie wiosenno-letnim.  
 
    Funkcjonalne miejskie leżaki (jedno i dwuosobowe)  
stalowo-drewniane oraz stoliczki przystosowane są do 
montażu przez przykręcenie, zabetonowanie w podłożu, lub w 
formie jako wolnostojące. Naszą propozycją jest montaż 
poprzez przykręcenie, by po skończonym sezonie można je 
było bezpiecznie przechować i zabezpieczyć przed kolejnym. 
 
    Dodatkowo w ramach wyposażenia strefy chilloutu 
proponujemy klimatyczne oświetlenie, budujące przytulną 
atmosferę wieczorami, w postaci lamp zewnętrznych 
dekoracyjnych zasilanych energią słoneczną. 
 
    Stojaki na rowery są również praktycznym elementem 
wyposażenia, które umożliwia bezpieczne pozostawienie 
roweru (opcja dla rowerzystów chcących odpocząć w trasie). 



Koszt: 200 000 zł.  

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 51. Kolorowa wieża ciśnień 

Lokalizacja Wieża ciśnień ul. Żelazna, przy obwodnicy południowej 

Opis z 
uzasadnieniem 

Pomalowanie wieży ciśnień  oraz podświetlenie zmieniającymi 
się kolorami spowoduje  atrakcyjny element dla 
przejeżdżających obwodnicą  południową  Radomia.  Obecnie 
budynek jest szary i szpeci okolicę. Niewielkie nakłady pozwolą  
z niego zrobić   ciekawy obiekt witających wjeżdżających do 
Radomia.  Przykładem takiego rozwiązania jest wieża ciśnień 
w Spale (przy trasie 48) . 
Koszt: 150 000 zł.  

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  52. Grodzisko Piotrówka- miejscem wydarzeń plenerowych 

Lokalizacja  Grodzisko Piotrówka  

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada organizację 8 wydarzeń w okresie wiosenno - 
letnim, mających na celu promocję miejsca Grodziska 
Piotrówka a także podniesienie poziomu świadomości 
mieszkańców dotyczącej historycznego znaczenia tego 
miejsca. Ponadto uporządkowanie terenu Grodziska Piotrówka 
poprzez regularne koszenie trawy, przycięcie drzew i krzewów, 
postawienie koszy na śmieci.   
Prace porządkowe oraz organizowane wydarzeń w miejscu 
spowoduje, że niezbędne będzie utrzymanie Grodziska w 
czystości oraz zadbanie o  jego ogólną estetykę.  
koszt do 150 000 zł.  
 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  53.  Remont skweru przy dworcu PKP 

Lokalizacja  Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada remont skweru przy Dworcu PKP - m.in. 
wymiana ławek, koszy na śmieci, remont chodników + nowe 
nasadzenia. 
Koszt: 400 000 zł.  
  

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  54. Ławeczka Mikołaja z Radomia 

Lokalizacja  Ul. 25 Czerwca 

Opis z 
uzasadnieniem 

Ławeczka zlokalizowana w parku Kościuszki od strony ulicy 25 
czerwca. Koszt: 150 000 zł.  

Załączniki - 

 



Nr Tytuł 55. Teatr na Fontannach 

Lokalizacja Radom, ul. Żeromskiego 35 

Opis  z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada występy teatrów ulicznych w Radomiu w 
okresie letnim z dużymi widowiskami plenerowymi.  Teatr na 
Fontannach to propozycja 5 spektakli ulicznych na placu przy 
radomskich fontannach. Pierwszy spektakl byłby zagrany w 
końcu czerwca, następnie dwa w lipcu i dwa w sierpniu.                                
Proponowane przedstawienia to: 
 
1) Teatr Ósmego Dnia z Poznania - "Gniew" lub "Arka" 
 
2) Teatr Pijana Sypialnia z Warszawy - "Wesele" 
 
3) Teatr Biuro Podróży z Poznania - "Carmen funebre" lub 
"Silence" 
 
4) Teatr Klinika Lalek z Wolimierza - "Cyrk bez przemocy" 
 
5) Teatr KTO z Krakowa - "Ślepcy" 
 
Spektakle uliczne ożywiłby życie kulturalne i towarzyskie w 
okresie letnim w Radomiu. 
 
Radomianie mieliby okazje przeżyć artystycznie 
niezapomniane chwile. 
 
Moglibyśmy się na chwilę poczuć, jak na Festiwalu Teatrów 
Ulicznych w Jeleniej Górze lub na poznańskiej MALCIE. 
 
Koszt projektu 150.000 zł. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 56. Zazielenienie Mauzoleum Dionizego Czachowskiego 

Lokalizacja Mauzoleum Dionizego Czachowskiego 

Opis  z 
uzasadnieniem 

Projekt polega na postawieniu 10-15 gazonów z drzewami, 
które uatrakcyjnią skwer i dadzą schronienie przed słońcem. 
Koszt: 100 000 zł. 

 

Nr Tytuł 57. Multimedialny Kochanowski - Iluminacja pomnika wraz 
z odtwarzaniem utworów wieszcza 

Lokalizacja Ul. Żeromskiego 

Opis z 
uzasadnieniem 

Ciekawy pomnik bez iluminacji niknie wieczorem, a jest 
ważnym elementem  naszego deptaka, a  instalacja 
umożliwiająca odtworzenie kilku wybranych utworów lub 
fragmentów z twórczości Jana Kochanowskiego dodatkowo 
uatrakcyjni ten obiekt.  
Koszt: 150 000 zł.  

Załączniki - 



 

Nr Tytuł 58. Przywrócenie oryginalnej elewacji III L.O. im 
D.Czachowskiego 

Lokalizacja III  L.O. im D.Czachowskiego ul. Traugutta 

Opis z 
uzasadnieniem 

Przywrócenie oryginalnej elewacji III L.O.  spowoduje , że ten 
historyczny budynek  będzie  elegancką  wizytówką  ul. 
Traugutta  , zwłaszcza, że   blisko jest Centrum  Elektrownia, 
do której przyjeżdżają osoby  z  kraju i ze świata.   
Koszt:300 000 zł. 

Załączniki -  

 

Nr Tytuł 59. Iluminacja budynku "Samochodówki" 

Lokalizacja ul. 25 czerwca 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada oświetlenie budynku Samochodówki. Ciekawy, 
zabytkowy obiekt w centrum miasta przy ruchliwej ulicy. 
Koszt: 300 000 zł. 

Załączniki -  

 

Nr Tytuł  60. Urząd dostępny dla wszystkich 

Lokalizacja  Urząd Miejski w Radomiu od strony ul. Jana Kilińskiego 30 

Opis z 
uzasadnieniem 

1. Zatwierdzenie proponowanej inwestycji. 
2. Przygotowanie dokumentacji przebudowy wejścia do Urzędu 
Miejskiego w Radomiu. 
3. Przeprowadzenie prac związanych z zakupem i montażem 
drzwi przesuwnych w urzędzie. 
4. Wykonanie inwestycji. 
Projekt  inwestycyjny „ Urząd dostępny dla wszystkich” 
skierowany jest do wszystkich mieszkańców załatwiających 
sprawy w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 
30 i polega na zainstalowaniu zewnętrznych wejściowych drzwi 
automatycznych w Urzędzie Miejskim w Radomiu od strony ul. 
Jana Kilińskiego 30. Projekt ma na celu usunięcie barier 
architektonicznych tak, aby osoby niepełnosprawne 
poruszające się na wózkach inwalidzkich miały ułatwiony 
dostęp do urzędu miejskiego. 
Proponowany koszt inwestycji 100 000 zł ( sto tysięcy złotych) 
Uzasadnienie 
Przed wejściem głównym radomskiego urzędu jest podjazd, 
ale podwójne drzwi wejściowe nie tylko ciężko się otwierają, 
ale również są zbyt wąskie, żeby osoba na wózku mogła 
poradzić sobie sama i wjechać do urzędu samodzielnie. Można 
i należałoby to zmienić poprzez zainstalowanie zewnętrznych 
drzwi automatycznych, przesuwnych, co ułatwi wejście do 
urzędu interesantom, ale również i przede wszystkim osobom 
niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. 
Oczywiście korzystanie z obiektu będzie bezpłatne. 
Proponowane drzwi automatyczne przesuwne wyposażone są 



w bariery podczerwieni, jeżeli na drodze ruchu skrzydeł pojawi 
się przeszkoda, to przecięcie strumienia podczerwieni 
spowoduje natychmiastowe rozsunięcie skrzydeł drzwiowych, 
co ułatwi wejście do urzędu osobom niepełnosprawnym, ale 
również zapewni im bezpieczeństwo.  Mikroprocesor automatu 
do drzwi przesuwnych wyposażony jest w urządzenie samo 
kontrolujące, wykrywające wszelkie zakłócenia podczas pracy 
drzwi. Mikroprocesor podejmuje automatycznie czynności 
konieczne dla zapewnienia bezpiecznego działania drzwi, a 
kody błędów wyświetlane są na programatorze. Automat do 
drzwi przesuwnych wyposażony jest w samouczący sterownik 
mikroprocesorowy umożliwiający samoczynne zapamiętanie 
parametrów pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu Urząd Miejski 
będzie dostępny dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. W tej chwili osoby niepełnosprawne, poruszające 
się na wózkach inwalidzkich, nie mają żadnych szans, aby 
dostać się do budynku urzędu przy ul. Kilińskiego. 
Koszt: 100 000 zł. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 61. Plac Jagielloński - Mobilna Galeria Sztuki 

Lokalizacja Radom, Plac Jagielloński 

Opis  z 
uzasadnieniem 

Plac Jagielloński to świetne miejsce do zagospodarowania 
kulturalno - turystycznego. Z jednej strony jest integralnym 
elementem wizualnym związanym z teatrem, z drugiej ciągiem 
pieszym, przez który przemieszcza się wielu radomian i osób 
przyjezdnych. Projekt zakłada zamontowanie około 8 
cyfrowych paneli multimedialnych w technologii LCD lub LED 
(np.: Digital Citylight). Na ich ekranach prezentowane będą 
treści kulturalne, historyczne czy informacyjne w postaci 
multimedialnej. Każdy panel posiadał będzie również 
sterowanie treścią, czyli na przykład wyświetlanie mapy 
Radomia czy ładowarkę USB do telefonów komórkowych. Na 
ekranach prezentowane będą na przykład wystawy plakatu 
teatralnego, dzieła młodych, cenionych twórców radomskich 
wraz z informacjami o nich, informacje o zbliżających się 
imprezach kulturalnych czy ważne informacje z punktu 
widzenia turysty lub mieszkańca. Zamontowanie tego typu 
galerii podniesie prestiż miejsca oraz samego miasta, 
pokazującego, że nadąża za nowoczesnymi technologiami. To 
również promocja i zewnętrzna, i wewnętrzna miasta. Koszt 
montażu i obsługi technicznej, redakcyjnej - około 300 tysięcy 
złotych. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  62. Aranżacja i pielęgnacja zieleni przy ul. PCK     

Lokalizacja  UL. PCK od Al. Grzecznarowskiego do żłobka 

Opis z Pasy zieleni wzdłuż ul. PCK po stronie bloków 3,5 i 7 są 



uzasadnieniem zaniedbane. Obecnie zieleń w mieście jest bardzo ważna i 
należy o nią dbać. 
Konieczne jest: 
- pielęgnacja istniejącej zieleni 
- nasadzenia  
Koszt: 150 000 zł. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  63. Naprawa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ulicy 
Jasińskiego w Radomiu 

Lokalizacja  Osiedle XV-lecia 

Opis z 
uzasadnieniem 

Naprawa ciągu pieszo jezdnego" wzdłuż ul. Jasińskiego 
naprzeciwko bloku ul. Miła 27 w Radomiu, na odcinku między 
ul. Miłą a ul. Chrobrego, oraz budowa podjazdu do wiat 
śmietnikowych z bloków: ul. Miła 27 i ul. Miła 29. 
Remont nawierzchni miejsc postojowych (płyty ażurowe - 
Jumbo), wraz z wykonaniem dojazdów do wiat śmietnikowych, 
uporządkowanie miejsc postojowych (prostopadłe parkowanie 
samochodów). 
Parking znajdujący się na ul. Jasińskiego naprzeciwko bloku ul. 
Miła 27 służy mieszkańcom pobliskich bloków.  
Ulica Jasińskiego jest drogą jednokierunkową, dlatego 
usystematyzowanie miejsc postojowych i wykonanie dojazdów 
do wia śmietnikowych usprawni komunikację.  
Ciąg pieszy jest często uczęszczany przez mieszkańców 
osiedla, ze względu na usytuowane przy ulicy Chrobrego 
przystanki autobusowe, Przedszkole na ul. Jasińskiego, szkołę 
Podstawową na ul. Sowińskiego i ul. Miłej. Remont znacznie 
poprawi bezpieczeństwo i zwiększy ilość miejsc parkingowych. 
Koszt: 200 000 zł.  



Załączniki  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Nr Tytuł  64. Remont chodnika na 11 Listopada 

Lokalizacja  Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada remont ok 230 metrów chodnika po 
południowej stronie 11 listopada na odcinku od wjazdu do 
supermarketu Stokrotka do skrzyżowania z ulicą Żwirki i 
Wigury. 
 
Koszt: 250 000 zł.  

Załączniki - 

 

 



Nr Tytuł 65. Odnowienie "Krzyża Wolności" wraz z upamiętnieniem 
mogiły zbiorowej "czerwonki" 

Lokalizacja Róg ul. Głównej i ul. Okulickiego 

Opis z 
uzasadnieniem 

Odnowienie "Krzyż Wolności" na rogu ulic Głównej i 
Okulickiego, jak również podczas rewitalizacji zamieścić na 
nim informację, iż w tym miejscu jest zbiorowa mogiła 
"czerwonki" w trakcie epidemii obywateli miasta Radomia. 
Koszt:200 000 zł.  

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  66. Poprawa ciągów pieszych 

Lokalizacja  Radom, Żakowicka odcinek od Przepustowej do Wierzbickiej 

Opis z 
uzasadnieniem 

Zwiększenie bezpieczeństwa dla pieszych poprzez wykonanie 
chodnika na ulicy Żakowickiej odcinek od  Wierzbickiej do 
Przepustowej 
Szacunkowy koszt projektu 350 000 zł 

  
 

 
 
 

Nr Tytuł  67. Progi zwalniające na ul. Brackiej 

Lokalizacja  ul. Bracka Żakowice 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada zamontowanie progów zwalniających na ul. 
Brackiej.  



Ul. Bracka jest ulicą utwardzoną co powoduje, że samochody 
przejeżdżające rozwijają bardzo duże prędkości. Jest to obszar 
zamieszkały i zabudowany. Zamontowanie progów zwalniających 
poprawi bezpieczeństwo w tym obszarze. 
Koszt: 100 000 zł.  

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  68. Butelkomaty dla Radomia 

Lokalizacja  Radom  

Opis z 
uzasadnieniem 

Rosnące góry odpadów oraz ich sortowanie to problem naszych 
czasów oraz problem przyszłości, który trzeba rozwiązać . Miliony 
opakowań po napojach zalegają na wysypiskach śmieci , a 
przecież do naturalnego rozkładu butelki „PET” potrzeba kilkaset 
lat. Nie wszystkie śmieci to odpad, który pozostawiony na ulicy 
zanieczyszcza miejską przestrzeń lub zalega powiększając 
obszar wysypisk. Niektóre odpady odpowiednio gromadzone i 
posortowane mogą stanowić produkt, który może zostać 
ponownie wykorzystany lub poddany recyklingowi.  Prawidłowe 
obchodzenie się ze zużytymi opakowaniami przynosi 
oszczędność cennych zasobów, takich jak energia, woda i ropa 
naftowa oraz przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych. Zgodnie z filozofią „Zero Waste”( „brak śmieci” lub 
„brak marnowania”), to styl życia w którym człowiek stara się 
generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie 
zanieczyszczać środowiska. Wprowadzenie samoobsługowych 
butelkomatów (automatów do odbioru butelek PET, aluminiowych  
puszek i butelek szklanych)  ma uświadomić oraz przekonać 
mieszkańców Radomia, że opakowania po napojach powinny być 
przekazywane do recyklingu materiałowego, a wykorzystywanie 
butelek PET jako paliwo w kotłach jest niebezpieczne dla zdrowia 
i szkodliwe dla środowiska naturalnego. 
Projekt zakłada: 
 
1.       Zakup 2 samoobsługowych automatów do odbierania 
butelek PET, aluminiowych  puszek i butelek szklanych. 
 
2.       Za oddanie butelek PET, puszek aluminiowych czy butelek 
szklanych mieszkaniec Radomia otrzymywałby np. pkt. które 
trafiałyby na Radomską Kartę Miejską, Radomską Kartę Seniora,  
zamieniane były na bilet autobusowy, uprawniałyby do 
Korzystania z obiektów MOSIR Radom lub można by było je 
wykorzystać podczas parkowania w płatnej strefie w centrum 
miasta lub przy wypożyczeniu Radomskiego Roweru Miejskiego. 
 
Projekt do 200 tys. 

Załączniki - 

 

 



Projekty powyżej 400 tys. zł.  

Nr Tytuł  1. Wodny plac zabaw 

Lokalizacja  Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada wykonanie wodnego placu zabaw czynnego w 
okresie letnim (np. czerwiec - wrzesień). Stanowi on świetną 
alternatywę dla kąpieli dzieci w fontannach na Placu 
Konstytucji 3 Maja... 
proponuję następujące lokalizacje: 
- okolice zalewu Borki 
- Park Ustronie 
- Park Południe 
Koszt: 2 mln zł 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  2. Remont Parku Ruzika 

Lokalizacja  ul. Kwiatkowskiego 

Opis z 
uzasadnieniem 

Remont Parku polegający na wymianie nawierzchni alejek, 
wyrównaniu gruntu i posadzeniu łąki kwietnej. 
Koszt: 600 tys. zł 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 3.  Budowa Boiska na Godowie - Etap II 

Lokalizacja Radom ulica Ciborowska (145/1, 146/1, 147/1, 148 i 149– ark. 
130, obręb 0121-Godów) 

Opis z 
uzasadnieniem 

Celem projektu finansowanego z Budżetu Obywatelskiego będzie 
stworzenie kompleksu sanitarno-szatniowego niezbędnego do 
organizowania zawodów sportowych, szkolenia młodzieży i 
zachęcenie okolicznych mieszkańców do uprawiania sportu, 
integracji i prowadzenia zdrowego trybu życia. W roku 2019 
dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego, powstanie boisko 
piłkarskie. Niestety koszt całej inwestycji jest większy niż 
przyznane środki. Przyznane środki wystarczyły na 
przygotowanie murawy, ogrodzenie terenu, aby boisko spełniało 
swoją funkcję i inwestycja była kompletna musi posiadać 
zaplecze sanitarno-szatniowe. 
Dzięki takiemu kompleksowi będzie można na tym terenie 
utworzyć struktury do szkolenia młodzieży, odbywać oficjalne 
spotkania drużyn seniorskich, organizowanie warsztatów, 
szkoleń, zabaw integracyjnych dla dzieci, młodzieży, 
mieszkańców jak i wszystkich ludzi odwiedzających okolicę.  
Na terenie Godowa od dłuższego czasu nie organizowane są 
żadne zawody sportowe, żadne gry i zabawy integracyjne dla 
młodzieży, dzieci czy osób starszych lub niepełnosprawnych. 
Dzięki kompleksowi sanitarno-szatniowemu będziemy w stanie 
propagować zdrowy i sportowy styl życia, umożliwić 
mieszkańcom rozrywkę w postaci wydarzeń sportowych, 
organizować różne warsztaty, gry, zabawy, szkolenia sportowe, 



półkolonie. Ponadto zapewnimy dzieciom i młodzieży miejsce do 
rozwijania swoich pasji i zainteresowań związanych ze sportem, 
będą mogli wzmacniać swoje mięśnie, ogólną budowę ciała, 
koordynację, a także rozwiną swoje umiejętności interpersonalne, 
kreatywność, pracę w grupie co niewątpliwie pozytywnie wpłynie 
na ich życie. Spędzając czas na treningach, nie będą poddawane 
na negatywny wpływ patologii społecznych jakim są używki i 
przemoc, gdyż w duchu sportu propagowane są zasady 
zdrowego stylu życia, fair play oraz szacunku dla 
współzawodników i innych ludzi. 
W załączniku przykładowe kontenery modułowe wraz z wyceną.  
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Nazwa Opis Data 
Przygotowanie terenu pod montaż kontenerów. Przygotowanie 
terenu pod osadzenie 3 kontenerów. Plac zostanie wyrównany, a 
w ziemi powstaną odpowiednie podpory, na których będzie 
można ustawić szatnie, oraz zostanie stworzony system 
odwadniający plac. 2020-03-01 do 2020-03-31 
Zakup kontenerów wraz z montażem oraz podłączeniem 
instalacji. Zakup oraz zamontowanie kontenerów na wcześniej 
przygotowanych podporach, scalenie ich razem, oraz 
podłączenie niezbędnych mediów. 2020-04-01 do 2018-04-20 
Zakup i montaż wyposażenia szatni. Zakup i wyposażenie szatni 
w niezbędne ławki, wieszaki, stoliki itp. elementy. 2020-04-21 do 
2020-04-25 
Odbiór prac. Sprawdzenie jakości i prawidłowości wykonanych 
prac. 
Koszt: 500 tys. zł 

Załączniki  



 
 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 



Nr Tytuł 4. Modernizacja boiska na Rapackiego 

Lokalizacja Radom, ulica Rapackiego 

Opis  z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada modernizację syntetycznej nawierzchni boiska  
na ulicy Rapackiego  i dostosowanie go do rekreacyjnego, 
szkoleniowego, a także bezpiecznego użytkowania podczas 
treningów piki nożnej grup dziecięcych, młodzieżowych i 
dorosłych.  Modernizacja zakłada dostosowanie oświetlenia 
boiska do standardów umożliwiających grę w piłkę nożną w 
godzinach popołudniowych oraz wieczornych, remont 
ogrodzenia metalowego i piłko chwytów i montaż innej 
infrastruktury koniecznej do prowadzenia zajęć wraz z trybuną 
dla widzów. 
Obecnie treningi są prowadzone na bocznych boiskach  
Stadionu im. Braci Czachorów, jednak przez budowę 
Radomskiego Centrum Sportu jest to utrudnione. 
UZASADNIENIE: 
Modernizacja boiska pozwoli na przystosowanie obiektu do 
standardów nowoczesnego szkolenia dzieci, młodzieży i 
seniorów, umożliwiając przeprowadzanie treningów i meczów 
w profesjonalnych warunkach  Zmodernizowany obiekt 
powinien być dostępny nie tylko dla drużyn zrzeszonych w 
klubach sportowych, oraz uczniów ale także otwarty dla 
wszystkich mieszkańców w godzinach od 08:00 do 22:00, co 
najmniej przez 10 godzin tygodniowo. Pierwszeństwo w 
korzystaniu z boiska będą miały osoby niepełnosprawne. 
Korzystanie z boiska będzie bezpłatne. 
Szacunkowy koszt projektu to 2 mln zł 

Załączniki -  

 

Nr Tytuł  5. Deptak na Rwańskiej - ulica przyjazna dla wszystkich   

Lokalizacja ul. Rwańska 

Opis z 
uzasadnieniem 

Celem projektu jest uczynienie ul. Rwańskiej przyjazną dla 
pieszych, uwzględniając jednocześnie pozostałych uczestników 
ruchu. W jego ramach zostanie wykonane: 
1. Ustawienie mebli miejskich, klombów z kwiatami i innych 
elementów małej infrastruktury 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 na ulicy w 
miejscach uwzględniających możliwość powstania w przyszłości 
ogródków lokali gastronomicznych. 
4. Użycie znaków w wersji „mini” (wpłynie to pozytywnie na 
wygląd ulicy) 
Takie rozwiązanie poprawią estetykę tego miejsca i będzie 
sprzyjało rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego 
Koszt: 600 tys. zł 

Załączniki  



 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Nr Tytuł 6. Zakup dodatkowych nowych łóżek dla pacjentów  
oddziałów szpitala miejskiego przy ul. Tochtermana   

Lokalizacja RSS ul. Tochtermana 

Opis z 
uzasadnieniem 

Celem projektu jest zakup dodatkowych, zgodnych z 
najnowszymi normami łóżek dla pacjentów oddziałów szpitala 
miejskiego przy ulicy Tochtermana w Radomiu. Łóżek, jak 
wiadomo ciągle brakuje, stare są już nadmierne zużyte i 
wymiana ich na nowe i dokupienie dodatkowych pozwoli 
pomóc szpitalowi rozwiązać ten problem w pewnym procencie, 
ale po pierwsze podniesie jakość świadczonych przez szpital 
usług i poprawi warunki popytu w szpitalu dla nas - radomian. 
Koszt jednego łóżka to około 6000 zł. 
Koszt: 600 tys. zł 

Załączniki - 

 

 

Nr Tytuł 7. Mistrzostwa Polski Orkiestr Dętych - Radom 2020 

Lokalizacja Radom, Sale koncertowe (ZSM, ROK); Stadion MOSiR; ew. 
Hala RCS; UL. Żeromskiego, PL. Jagielloński 

Opis z Cele zgłaszanego projektu 



uzasadnieniem 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 
pl. Jagielloński - koncerty towarzyszące i konkurencje 
ulice Radomia - Przemarsz gwiaździsty, parada 
stadion - Konkurs Show, Przemarsz 
sale koncertowe - konkurs koncertu 
Opis 
Mistrzostwa Polski Orkiestr - konkurs ogólnopolski trwający 3-4 
dni poprzedzony konferencją informacyjną dla orkiestr. 
Planowany udział orkiestr - około 15 Liczba uczestników ok 
900. 
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. 
Koncepcja Przeprowadzania Mistrzostw Polski Orkiestr Dętych 
została opracowana przez Dariusza Krajewskiego w ramach 
realizacji stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w 2018 roku. Koncepcja została opracowana i 
skonsultowana ze środowiskiem polskich orkiestr dętych 
(koncepcja w załączeniu). 
W kwietniu 2019 roku podczas zorganizowanej w Radomiu I 
Ogólnopolskiej Konferencji Orkiestr Dętych powołane zostało 
do życia Stowarzyszenie Polskich Orkiestr Dętych (z siedzibą 
w Radomiu), którego założycielami jest 20 przedstawicieli 
polskich orkiestr dętych (stowarzyszenie w fazie rejestracji). 
Stowarzyszenie posiada wsparcie organizacji 
międzynarodowych ( WAMSB - World Association of Marching 
Show Bands,  WASBE-World Association for Symphonic 
Bands and Ensembles) w zakresie organizacyjnym, delegacji 
jurorów i wykorzystania metod oceniania. 
Koszt: 1 mln zł  



Załączniki 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 (koszt ok 20.000 zł) 
-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) 

-wynagrodzenie jurorów zagranicznych (hotel, wyżywienie, 
transport) 

-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, pl. Jagiellońskiego i ulic na 



przemarsz gwiaździsty 

-podesty siedzące/ praktykable dla widzów na Żeromskiego, pl. 
Jagielloński 

-podesty dla jurorów na Żeromskiego i pl. Jagielloński 

-ochrona i zabezpieczenie imprezy 

-reklama imprezy wśród orkiestr 

-reklama imprezy wśród widzów (TV RADIO PRASA) 

-parkingi dla autobusów w miejscach występów (wraz z 
obsługą) 

-Imprezy rozrywkowe/integracyjne dla uczestników (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 powyżej 300.000 zł. 
Realizacja w partnerstwie Misto - Stowarzyszenie Grandioso - 



Stowarzyszenie Polskich Orkiestr Dętych. 

 

Nr Tytuł  8. Organizacja dwudniowego Festiwalu Muzycznego 

Lokalizacja Tereny zielone nad zalewem Borki 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada organizacje dużej imprezy muzycznej ze 
znanymi oraz lokalnymi zespołami grającymi muzykę rockową, 
alternatywną i elektroniczną oraz wydarzeniami 
towarzyszącymi takie jak warsztaty, wykłady, performance czy 
kabarety. Imprezy tego typu przynoszą miastu wiele zalet: dają 
rozrywkę na najwyższym poziomie mieszkańcom, przynoszą 
zyski lokalnym przedsiębiorcom i wzbudzają zainteresowanie 
sponsorów. 
Festiwal odbędzie się jeden z weekendów na przełomie 
czerwca i lipca w godzinach ok. 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 już 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 do wzrostu atrakcyjności 
turystycznej. Wydarzenie da również szanse lokalnym 
muzykom na zagranie przed znanymi gwiazdami (support) . 
Należy pamiętać, że ostatnie duże koncerty  z okazji Czerwca 
76’ , które odbyły się w Radomiu, zgromadziły tłumy ludzi i był 
bardzo pozytywnie odebrany wśród mieszkańców. 
Koszt: 800 tys. zł 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  9. Murale dla Radomia 

Lokalizacja  Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Wykonanie 10 murali upamiętniających ważne dla Radomia 
wydarzenia i postaci, jak Air Show, ustanowienie konstytucji 
Nihil Novi, Gombrowicz, Kołakowski, itp. w różnych miejscach 
Radomia. 
Koszt: 800 tys. zł 



Załączniki - 

 

 

 

Nr Tytuł  11. Remont (rewitalizacja) radomskich kamienic 

Lokalizacja  Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada powstanie funduszu, którego celem będzie 
rewitalizacja w postaci remontu frontów radomskich kamienic w 
centrum miasta. 
Koszt: 1 mln zł 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 12. Ławeczki Honorowych Obywateli Radomia – 5 
ławeczek  

Lokalizacja Radom 

Opis  z 
uzasadnieniem 

Zlokalizowanie w różnych miejscach miasta w parkach pięciu 
ławeczek (nie stoliczków i krzesełek) ważnych dla Miasta 
Radomia Ludzi z listy Honorowych Obywateli Miasta 
wybranych przez Radę Miejską. 
Koszt: 750 tys. zł 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 13. Biletomaty w Autobusach 

Lokalizacja Radom 

Opis  z 
uzasadnieniem 

Znów nie zdążyłeś przed zamknięciem punktu biletowego 
MZDiK? W pobliżu przystanku, którego zwykle wsiadasz, nie 
ma biletomatu, a kiosk w którym zawsze kupowałeś bilety 

Nr Tytuł  10. Ośrodek leczenia i ochrony dzikich zwierząt 

Lokalizacja  Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

W Radomiu brakuje miejsca, gdzie mogłyby trafiać dzikie 
zwierzęta potrzebujące pomocy. Np. potrącone przez auta lisy. 
Ośrodek zatrudniający specjalistów weterynarii. Funkcjonujący 
przy wsparciu wolontariuszy. 
Jest w Polsce wiele przykładów ośrodków zajmujących się 
leczeniem i rehabilitacją dzikich zwierząt. W Radomiu brakuje 
takiego miejsca. Miałoby to być miejsce, gdzie można zgłosić 
znalezienie rannego zwierzęcia, a wykwalifikowana kadra 
weterynarzy i wolontariuszy zadbałaby o jego leczenie. Miejsce 
powinno być na miejskiej działce na obrzeżach miasta i 
dostosowane na potrzeby ośrodka. Na początku mógłby to być 
niewielki teren, z możliwością zwiększenia jego powierzchni. 
przykładowa lista ośrodków zajmujących się rehabilitacją 
dzikich zwierząt: http://dzikaklinika.com/lista-osrodkow-
rehabilitacji-dzikich-zwierzat/  
Koszt: 600 tys. zł 

Załączniki - 

http://dzikaklinika.com/lista-osrodkow-rehabilitacji-dzikich-zwierzat/
http://dzikaklinika.com/lista-osrodkow-rehabilitacji-dzikich-zwierzat/


został niedawno zamknięty na dobre? Jesteś już zmęczony 
kolejnym spóźnieniem Twojego autobusu z powodu pasażerów 
kupujących bilety u kierowcy? Chciałbyś zapłacić kartą?  
Ten projekt jest właśnie dla Ciebie! 
Oddaj swój głos na zamontowanie biletomatów w radomskich 
autobusach. Sprawmy razem, że korzystanie z komunikacji 
miejskiej w Radomiu będzie wygodniejsze i szybsze dzięki 
czemu z pewnością część kierowców samochodów osobowych 
zdecyduje się na korzystanie z komunikacji miejskiej, 
zmniejszą się korki, a poprawi się stan powietrza w Radomiu. 
W wielu miastach się to sprawdza - w Radomiu też tak będzie! 
Koszt: 2 mln zł  

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 14. Radomski fundusz ratowania zabytków 

Lokalizacja Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada utworzenie Funduszu np. w wysokości 1 000 
000 zł na ratowanie radomskich zabytków. W ramach funduszu 
możliwe by były: 
- remonty zabytków należących do GMR 
- dofinansowania remontów zabytków należących do osób 
prywatnych/ firm 
- wykup zabytkowych nieruchomości - w celu ich ochrony i 
udostępniania mieszkańcom 
- działania promocyjne: wydawnictwa, mapy zabytków itp. 
Są to przykładowe działania, plan na 2020 rok ustali powołany 
Zespół. 
Koszt: 1 mln zł  

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 15. Miejskie ekrany informacyjne   

Lokalizacja W ruchliwych miejscach Radomia 

Opis z 
uzasadnieniem 

Ideą jest instalacja w ruchliwych miejscach ekranów  
elektronicznych na bocznych ścianach przystanków. Na 
ekranach tych byłyby wyświetlane przemiennie  informacje dot. 
miasta jego historii, fakty,  ale też  o aktualnych wydarzeniach, 
zmianach itp.  Ekrany te mają edukować mieszkańców o 
historii miasta, ważnych wydarzeniach, osobach związanych z 
miastem i regionem, aktualnych ważnych  wydarzeniach, 
rocznicach itp.   
Proponowane miejsca: blisko Dworca PKP, blisko Galerii 
Słonecznej, blisko M1.  Chodzi o to, żeby widzieli to kierowcy, 
piesi a także korzystający z komunikacji miejskiej.  
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. 
Koszt: 600 tys. zł 

Załączniki -  

 

 

 

 

 

 

Nr Tytuł  16. Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla 
noworodków  

Lokalizacja Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego dysponuje mocno 
już wyeksploatowanym 11- letnim ambulansem 
neonatologicznym. 
Od dziesięcioleci zespoły neonatologiczne RSPR niosą pomoc 
noworodkom znajdującym się w stanie zagrożenia życia. Tylko 
w szpitalach w Radomiu  każdego roku rodzi się ponad 3 
tysiące dzieci, część z nich wymaga bezzwłocznej opieki 
specjalistycznej w ośrodkach o wyższym poziomi 
referencyjnym. Niestety sprzęt jakim aktualnie dysponuje 
RSPR nie pozwala spełnić coraz wyższych standardów opieki 
nad najsłabszymi pacjentami. Środki finansowe , które 
otrzymuje z NFZ, nie pozwalają na zapewnienie 
systematycznego odtwarzania parku samochodowego w 
niezbędnym zakresie. 
Projekt zakłada zakup ambulansu neonatologicznego z pełnym 
wyposażeniem. 
W skład wyposażenia będą wchodzić: inkubator oraz aparatura 
i sprzęt medyczny niezbędny do ratowania życia najmłodszych 
pacjentów.  
Koszt: 800 tys. zł 

Załączniki -  

 

 

 

 

 

 



 

Nr Tytuł 17. Nowe miejsca parkingowe na osiedlu XV-lecia 

Lokalizacja Osiedle XV-lecia 

Opis z 
uzasadnieniem 

Osiedle XV-lecia należy do jednych z najstarszych osiedli 
Radomia. Z każdym rokiem, na skutek coraz większej liczby 
samochodów, mieszkańcy osiedla ale również przyjezdni maja 
problem ze znalezieniem miejsc parkingowych. Powstawanie 
nowych sklepów i lokali usługowych generuje duży ruch, co w 
konsekwencji przekłada się na stale narastający problem z 
zaparkowaniem samochodów. Stworzenie nowych 
dodatkowych miejsc spowoduje w stopniu znacznym 
zwiększenie komfortu mieszkańcom osiedla XV-lecia jak i 
całego miasta.  
 
W ramach Budżetu Obywatelskiego przewidujemy utworzenie 
nowych miejsc parkingowych: 
1) Wzdłuż bloku Mila 27 na terenie zielonym powstałym na 
skutek wycięcia starych drzew. Działka nr: 16/1 . Budowa około 
25 miejsc parkingowych prostopadłych lub skośnych.  
2) Miejsca parkingowe naprzeciwko pawilonów usługowych za 
przystankiem autobusowym Chrobrego/Sowińskiego, wzdłuż 
pasa zieleni. Działka nr 10/5. Miejsca parkingowe prostopadłe 
lub skośne zakładający powstanie około 15 miejsc 
parkingowych.  
3) Rozszerzenie istniejącego parkingu od przystanku 
autobusowego Żwirki i Wigury/11- listopada do przejścia dla 
pieszych przy skrzyżowaniu Żwirki i Wigury i Kusocińskiego. 
Uzupełnienie i modyfikacja istniejącego parkingu przy ulicy 
Żwirki i Wigry. Powstanie nowych skośnych miejsc 
parkingowych oraz modyfikacja istniejących miejsc na skośne. 
Poprzez zmianę obecnego parkingu na skośny, 
zaoszczędzone miejsce przyczyni się do powstania nowych 
miejsc. Drzewa i krzewy znajdujące sie na terenie zielonym 
przeniesione na teren przed chodnikiem wzdłuż ulicy Żwirki i 
Wigury. Działka nr :37/1 i 19dr28/.  
4) Przedłużenie istniejącego parkingu za kioskiem ruchu przy 
il. Kusocińskiego/ Warszawska. Działki nr 8/47 i 8/48. 
Wyrównanie terenu, utwardzenie i wyznaczenie miejsc 
parkingowych  
 
W miejscach gdzie to możliwe przesadzenie drzew istniejących 
drzew, jeżeli utrudniają wycięcie, a w pobliżu wycięcia 
nasadzenie nowych.  Kwota wnioskowana projektu 1500 000  
zł. 



Załączniki  
 
 

 
 
 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Nr Tytuł 18. Biletomaty MZDiK w Radomiu 

Lokalizacja pętle końcowe oś. Michałów, oś. Południe, oś. Prędocinek, oś. 
Wośniki i Józefów/ Szpital 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada utworzenie pięciu biletomatów, ktore miałyby 
powstać na pętlach końcowych osiedla Michałów, Południe, 



Prędocinek. pętlach osiedla Wośniki i Józefów/ Szpital.  
Biletomaty mają ułatwić podróżowanie radomska komunikacją 
miejską gdyż nie trzeba będzie jechać przez pół miasta by 
doładować kartę miejską czy przepłacać za bilet u kierowcy. 
Koszt: 1 400 000 zł.  

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 19. . Magiczny GAJ 

Lokalizacja Centrum Miasta - Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

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. 
 
Szacowany koszt to  800 000 PLN. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 20. Inteligentne systemy sterowania ruchem miejskim 

Lokalizacja Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Inteligentny system sterowania ruchem drogowym ma za 
zadanie optymalizację sterowania sygnalizacją świetlną 
poprzez automatyczne oraz wspomagane przez operatora 
dostosowywanie parametrów programów sygnalizacji do 
zmiennych warunków ruchu w czasie rzeczywistym. Dzięki 
temu możliwe jest uzyskanie efektu tzw. „zielonej fali", czyli 
przejazdu przez ciąg skrzyżowań w sposób płynny, bez 
zatrzymania. 
System powinien integrować największe skrzyżowania 
Radomia oraz umożliwiać sterowanie transportem w mieście. 
W jednym miejscu powinno być zlokalizowane centrum 
zarządzania wraz z podglądem wizyjnym. 
 System powinien umożliwiać: 
• raportowanie sytuacji awaryjnych (awarie sprzętowe i 
programowe); 
• wyświetlanie na bieżąco stanu sygnalizacji, wyświetlanych 
sygnałów i informacji z detektorów; 
• zgrywanie i analizowanie pomiarów natężeń ruchu; 
• zdalną zmianę programów sygnalizacji, z których korzystają 
sterowniki; 
• tworzenie planu pracy dziennej (w zależności od dnia 
tygodnia) sygnalizacji świetlnych (wybór programu i sposobu 
sterowania zależny od pory dnia); 
• nadawanie priorytetu dla transportu publicznego. 
Wybór głównych skrzyżowań wchodzących w skład systemu, 
powinien być dobrany na podstawie profesjonalnej analizy 
ruchu w mieście. 



 
Szacowany koszt I etapu wdrożenia systemu to 1000 000 zł. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  21. Remont generalny Rogatki Warszawskiej 

Lokalizacja  Radom, ul. Malczewskiego 20 

Opis z 
uzasadnieniem 

Rogatkę miejską stojąca przy skrzyżowaniu ulic Kelles-Krauza 
i Malczewskiego wybudowano w 1836 roku przy trakcie 
warszawskim, w miejsce dawnej rogatki drewnianej. To 
klasycystyczny budynek z arkadowymi podcieniami wzniesiony 
według projektu Stefana Balińskiego i koncepcji 
architektonicznej Henryka Marconiego. W latach 50. ubiegłego 
wieku urządzono w rogatce kaplicę przedpogrzebową dla 
znajdującego się nieopodal szpitala św. Kazimierza (obecnie 
Hotel Aviator). Po odrestaurowaniu i adaptacji, na początku lat 
70. otwarto w budynku punkt informacji turystycznej 
Radomskiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku. W 
1999 r. miasto użyczyło rogatkę uczelni na potrzeby wydziału 
sztuki. Prezentowano tam prace głównie wykładowców 
wydziału. W 2007 r. otwarto w niej setną wystawę. Od kilku lat 
budynek stoi pusty i niszczeje. 
 
Nieruchomość należy do gminy Miasta Radomia, jest wpisana 
do rejestru zabytków. Po wyremontowaniu Rogatka powinna 
być oddana w zarządzanie jednej z radomskich placówek 
kultury i być przeznaczona na galerię dostępną dla każdego 
twórcy z Radomia, prezentującą różnorodną sztukę 
radomskich twórców. 
Koszt ok.  1 000 000zł 

Załączniki - 

  

Nr Tytuł  22. Rewitalizacja Parku przy Placu Jagiellońskim 

Lokalizacja  park(skwer) przy Placu Jagiellońskim 

Opis z 
uzasadnieniem 

Projekt zakłada rewitalizację parku (skweru) zlokalizowanego 
tuż przy Placu Jagiellońskim.  
M.in. remont alejek, oświetlenie terenu, ławki, śmietniki, 
nasadzenia. 
Koszt: 2 000 000 zł.  

Załączniki - 

 

 

Nr Tytuł 23. Nowy chodnik przy Starokrakowskiej   

Lokalizacja  ul. Starokrakowska 

Opis z 
uzasadnieniem 

Remont chodnika na części ulicy Starokrakowskiej od ul. 
Młyńskiej do ul. Toruńskiej. 
Koszt: 600 000 zł.  

Załączniki  

 



Projekty Instytucjonalne  

Nr Tytuł  1. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym 
Nr 5 im. T. Kościuszki w Radomiu 

Lokalizacja ul. Czarnoleska 15, Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

PROJKET - modernizacja placu zabaw przy PP Nr 5 w 
Radomiu: 
Nawierzchnia - z płyt warstwowych z granulatu gumowego 
SBR dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych 
stabilizatorów, kolor na wierzchniej warstwie płyty jest odporny 
na promieniowanie UV. Nawierzchnie bezpieczne z płyt EPDM, 
pozwolą stworzyć bezpieczną, kolorową i wymarzoną strefę 
zabaw. 
Wyposażenie: 
- nowoczesne zestawy zabawowe: zjeżdżalnia duża i mała, 
- ścieżka zdrowia, 
- bujaki sprężynowe 5 szt, 
- huśtawki wahadłowe - 3 szt, 
- huśtawki wagowe 2 szt, 
- karuzela, 
- piaskownica z zadaszeniem, 
- domek wolnostojący 
na terenie przedszkola znajduje się plac zabaw dla dzieci. 
Teren jest przestronny z dużą ilością zieleni. Sprzęt będący 
wyposażeniem placu zabaw na chwilę obecną jest przestarzały 
z oprzyrządowaniem z lat 90-tych. Do placówki uczęszcza 195 
wychowanków osiedla Południe, a nowoczesny plac zabaw 
spełniałby wymagania i oczekiwania rodziców i dzieci, nie tylko 
uczęszczających do PP Nr 5, ale również mieszkańców tej 
strefy Radomia. Ponadto byłby wizytówką osiedla Południe, 
gdyż lokalizacja przedszkola znajduje się przy głównej ulicy. Z 
nowoczesnego placu zabaw korzystałyby dzieci uczęszczające 
do przedszkola, co skutkowałaby uatrakcyjnieniem dziecięcej 
aktywności w przedszkolu, a dla mieszkańców osiedla 
Południe możliwość i miejsce dla spędzania wolnego czasu z 
dzieckiem w wieku przedszkolnym.  
działka nr 214/140 
Koszt: 300 tys. zł 

Załączniki -  

Nr Tytuł 2. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym 
Nr 8 im. Króla Maciusia I 

Lokalizacja Radom, ul. Królowej Jadwigi 17 

Opis z 
uzasadnieniem 

Szeroko pojęta społeczność Przedszkola (dzieci, rodzice i 
nauczyciele) bardzo pragną wzbogacić bazę przedszkola o 
nowy, profesjonalny i atestowany plac zabaw.  
Projekt modernizacji obejmowałyby wyposażenie 
przedszkolnego placu zabaw w:  
I Sprzęt rekreacyjny:  
1) zestaw wielofunkcyjny 1 szt.  
2) urządzenie wielosprawnościowe- 1 szt,  



3) urządzenie typu linarium- 1 szt.  
4) huśtawka podwójna wahadłowa 1 szt,  
5) tuba na sprężynie 1 szt,  
6) kiwak na sprężynie 1 szt,  
7) piaskownice zamykane 2 szt.  
II Nawierzchnię 1) elastyczną- piankową, na której 
zainstalowany będzie sprzęt rekreacyjny, amortyzującą upadek 
dziecka z wysokości, charakteryzującą się dużą trwałością 
kolorów oraz odpornością na ścieranie i warunki 
atmosferyczne. 2) syntetyczną, charakteryzującą się dużą 
trwałością kolorów oraz odpornością na ścieranie i warunki 
atmosferyczne. 
III. Zieleń- nowe nasadzenia, wykorzystanie istniejących 
zasadzeń oraz wydzielenie terenu na ławeczki i kosze.  
Posiadamy plac zabaw, który służy dzieciom od ponad 25 lat. 
Wiele lat temu spełniał normy, dziś już niestety nie. Obecnie do 
placówki uczęszcza 420 dzieci w wielu od 3-6 lat. Wszystkie 
dzieci korzystają z przestarzałego placu przy Królowej Jadwigi 
17, nawet oddziały przedszkolne  zlokalizowane przy 
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 (7 oddziałów, tj. 175 
dzieci) . Korzystanie z placu zabaw umożliwia długie 
przebywanie dzieci na świeżym powietrzu, co z kolei sprzyja 
wspieraniu odporności i rozwojowi dziecięcej wyobraźni. 
Niestety plac zabaw jest zbyt mały dla tak dużej liczby 
przedszkolaków, dlatego mimo wymarzonych warunków 
atmosferycznych, dzieci skazane są na kąciki zabaw w salach 
dydaktycznych.  
W celu podniesienia standardu opieki przedszkolnej oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa należy wyposażyć placówkę w 
odpowiednia infrastrukturę- zorganizowany plac zabaw.  
Nowoczesny, zmodernizowany plac zabaw będzie przez wiele 
lat służył kolejnym pokoleniom przedszkolaków, będzie to 
również bezpieczna i przyjazna strefa dla dzieci z pobliskich 
bloków będzie to dla wszystkich dzieci frajda i możliwość 
spędzania wolego czasu bezpiecznie i przyjemnie. Nowy plac 
zabaw będzie spełnieniem marzeń dzieci i satysfakcją dla 
dorosłych. Pamiętajmy że "Gdy śmieje się jeno dziecko, to tak 
jakby śmiał się świat". 
Koszt: 600 tys. zł 

Załączniki -  

 

Nr Tytuł  3. Modernizacja sali gimnastycznej w VII LO im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Radomiu 

Lokalizacja  Radom, ul. Warszawska 12 

Opis z 
uzasadnieniem 

Budynek przy ul. warszawskiej 12 w Radomiu, w którym 
obecnie mieści się VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego, powstał w 1969 roku. Od tego czasu 
sala gimnastyczna w obiekcie remontowana była tylko raz, tj. w 
1999 roku. Intensywna nieprzerwana eksploatacja obiektu 



przez 20 lat skutkuje koniecznością wymiany podbudowy 
podłogi , tj. rozebraniem istniejącej i położeniem nowej 
wykładziny typu tarket oraz wymianą oświetlenia, a także 
dwojga drzwi wraz z drabinkami. Szacowana na podstawie 
konsultacji, wstępna minimalna wymagana kwota, o którą 
występujemy to 85 tysięcy złotych. 
Obecnie stan techniczny posadzki wykonanej z wykładziny 
PCV nie spełnia wymogów przepisów BHP ani też 
podstawowych standardów właściwych współczesnym 
obiektom sportowym. Nierówna wylewka pod wykładziną, jej 
łączenia spoinowe oraz zużyta powłoka stwarzają 
niebezpieczeństwo dla korzystających z sali licealistów, 
nauczycieli i społeczności lokalnej tj. dzieci - członków szkółek 
piłkarskich korzystających z boiska zewnętrznego i sali, 
członków Radomskiego Klubu Taekwondo trenujących pod 
opieką p. Germana Anfinogenowa i osób dorosłych. Podobne 
niebezpieczeństwo stwarzają wielokrotnie naprawiane 
niestabilne drabinki gimnastyczne. 
Współczesne standardy obiektów sportowych, w tym także w 
większości radomskich szkół, są znacznie lepsze niż te, które 
oferuje mieszkańcom XV-lecia i swoim uczniom VII Liceum 
Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sala 
gimnastyczna w jej obecnym kształcie jako obiekt 
wielofunkcyjny - a przecież pełni funkcję miejsca cyklicznych 
spotkań mieszkańców osiedla z władzami miasta spotkań 
ogólnych dyrekcji z rodzicami przed wywiadówkami, miejsca 
gdzie odbywają się wszystkie szkolne uroczystości o 
charakterze prospołecznym, proobywatelskim i integrującym - 
nie stanowi wizytówki szkoły, a wręcz odstrasza brzydotą, 
nierówną zapadającą się podłogą i nieprzyjemnym zapachem 
wydobywającym się spod niej. W budżecie szkoły na remont 
całego obiektu zwykle mamy zapisane od 15 do 24 tysięcy 
złotych, co przy zaniedbanym nieremontowanym od lat 
budynku uniemożliwia podjęcia tak kosztownego zadania jak 
modernizacja sali gimnastycznej. Dziś bardzo ważnym 
aspektem życia i zdrowia jest aktywność fizyczna i nowatorskie 
metody pracy na lekcjach wychowania fizycznego i 
nowatorskie metody pracy na lekcjach wychowania fizycznego, 
zajęciach pozalekcyjnych oraz rekreacyjnych. Dlatego też 
istniejące warunki znacznie ograniczają możliwość rozwoju 
fizycznego naszych uczniów oraz innych użytkowników 
obiektu. Będąc szkoła otwartą na środowisko lokalne oraz 
chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkich 
zainteresowanych korzystaniem z naszej sali gimnastycznej, 
staramy się o jej podstawowy remont w opisanym wyżej 
zakresie. Niemniej jednak głównym powodem naszych starań 
jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zgodnego z 
wymogami przepisów BHP. 
Koszt: 300 tys. zł 

Załączniki - 



 

Nr Tytuł  4. Naukowo- sensoryczny plac zabaw na terenie 
Przedszkola nr 7 

Lokalizacja  Sadków 6, Radom 

Opis z 
uzasadnieniem 

Na zielonym terenie wokół Przedszkola nr 7 chcemy stworzyć 
ogólnodostępny, naukowo- sensoryczny plac zabaw składający 
się z 18 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń. Projekt 
zakłada stworzenie czterech tematycznych stref: Muzyki, 
Nauki, Optyki i Sensoryki. 
W skład Strefy Muzyki wejdą takie elementy jak bębny i 
wieloelementowy panel muzyczny. 
Druga strefą będzie Strefa Nauki, a w niej koło optyczne wersja 
napędzana korbką , wir wodny, kompas, zegar słoneczny, 
głuchy telefon oraz film animowany. Trzecia strefą będzie 
Strefa Optyki, złożona z takich urządzeń jak: bliźniacze lustra, 
czyja to twarz, krzywe zwierciadła i pisanie lustrzane. 
W składzie czwartej strefy Sensorycznej znajdą się takie 
urządzenia jak: eko-kuchnia, eko-memory, tablica 
magnetyczna z kulodromem, panel sensoryczny, rury 
deszczowe i ściana do pisania. 
Każde urządzenie wyposażone w tabliczkę informacyjną z 
opisem działania danego eksponatu. Dodatkowo na terenie 
zostanie zamontowany nowy zestaw sprawnościowy dla 
najmłodszych. 
 
Koszt: 300 tys. zł 
 
 
 
 



Załączniki  
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Nr Tytuł  5. Modernizacja boiska betonowego przy Zespole Szkół 
Technicznych 

Lokalizacja  ZST, ul. Limanowskiego 

Opis z 
uzasadnieniem 

Celem zgłoszonego projektu jest modernizacja boiska 
betonowego na boisko piłkarskie o nawierzchni trawy 
syntetycznej o wymiarach 50m na 25 m.  
Uzasadnienie: Obecne boisko betonowe nie spełnia wymogów 
bezpieczeństwa do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego 
oraz uniemożliwia spędzanie czasu wolnego przez uczniów 
oraz mieszkańców środowiska lokalnego (boisko obecnie 
wyłączone z użytkowania) 
Na wyremontowanym boisku mogłyby odbywać się zajęcia 
wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół 
Technicznych. 
Z boiska mogliby korzystać uczniowie Zespołu Szkół 
Technicznych (na dzień dzisiejszy w szkole uczy się 
ponad1140 uczniów), a także mieszkańcy środowiska 
lokalnego oraz Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka, które 
znajduje się w sąsiedztwie szkoły. 
Koszt: 700 tys. zł. 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  6. Modernizacja ORLIKA 

Lokalizacja  Radom, ul. Powstańców Śląskich 4 

Opis z 
uzasadnieniem 

Boisko Orlik i ogrodzenie terenu szkoły od strony północnej i 
fragmentu strony zachodniej. 
Remont boiska polegający na uzupełnieniu sztucznej murawy, 
wymiana bramek, siatek zabezpieczających oraz ogrodzenia 
metalowego, remont łazienek i szatni oraz zainstalowanie 
monitoringu i ogrodzenia terenu szkoły os strony północnej  i 
fragmentu strony zachodniej. 
Boisko Orlik przy Publicznej Szkole Podstawowej  nr 24 było 
oddane do użytku jako pierwsze w Radomiu w roku 2008. Od 
tego czasu nie przechodziło żadnych remontów. W ciągu 
ponad 10 lat korzystali z niego uczniowie dwóch szkół (PSP nr 
24 i VII LO), mieszkańcy Gołębiowa oraz sąsiednich osiedli, a 
także kluby sportowe. 
Uszkodzone ogrodzenie i brak monitoringu spowodowały , iż 
chuligani zbierali się często wieczorami na terenie boiska i 
sukcesywnie dewastowali obiekt. Uszkodzone zostało również 
ogrodzenie terenu po stronie VII LO, stanowiąc łatwy 
niekontrolowany dostęp na teren boiska. 
Koszt: 500 tys. zł 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  7.  Bezpieczny i przyjazny Ogródek Jordanowski 

Lokalizacja  Publiczny Ogródek Jordanowski, ul. Śniadeckich 9, Radom 
(działka nr 21) 



Opis z 
uzasadnieniem 

Założeniem projektu jest stworzenie bezpiecznej, przyjaznej i 
wygodnej przestrzeni dla dzieci i dorosłych na terenie placówki 
oraz podniesienia walorów edukacyjnych, funkcjonalnych i 
estetycznych. W tym celu zaplanowano następujące działania: 
wymiana ogrodzenia terenu, wymiana kostki brukowej na 
ścieżkach i drodze wjazdowej do placówki, dostosowanie 
frontowego wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych 
(podjazd); rewitalizacja terenu, nasadzenie drzewek, krzewów, 
kwiatów i innych roślin; zakup i montaż ławek, stolików, koszy 
na śmieci; zakup stolików szachowych, doposażenie w 
oświetlenie; stworzenie miejsc parkingowych przy budynku. 
Placówka jest mocno zaangażowana  w działania na rzecz 
lokalnej społeczności. Duże „zużycie” terenu zielonego i brak 
dofinansowania na jego rewitalizację sprawia, że nie możemy 
zapewnić korzystającym odpowiednich warunków, które w 
pełni przyczynią się do polepszania komfortu, wizerunku oraz 
możliwości aktywnego rozwoju. Nasadzenie roślinności 
wpłynie na poprawę atrakcyjności terenu placówki, poprawi 
jego estetykę, będzie istotnym narzędziem do walki z 
zanieczyszczeniem powietrza i ograniczającym hałas. Od lat 
placówka współpracująca z różnymi instytucjami, organizując 
wszelakiego rodzaju zajęcia plenerowe, wspólne imprezy i 
uroczystości oraz letnie i zimowe zajęcia dla dzieci. Plac POJ 
jest obszerny, co pozwala na zaproszenie dużej grupy 
radomskiej społeczności, dlatego tez projekt przewiduje 
również doposażenie terenu w dodatkowe ławki i stoliki 
szachowe, umożliwiając większej liczbie osób rekreację, 
wypoczynek i wyciszenie. Doposażenie w oświetlenie 
natomiast pozwoli na zwiększenie dostępności i zadbanie o 
lepsze bezpieczeństwo korzystających z placu. Z terenu 
„zielonego” mogliby korzystać wychowankowie placówki, ich 
rodziny, mieszkańcy osiedla i przyjezdni, odpoczywając na 
ławce czy podczas gry w szachy na zagospodarowanym, 
ukwieconym obszarze w południowej części placówki. Miejsce 
tętnić będzie życiem ze względu na atrakcyjne propozycje tak 
dla najmłodszych, jak i dla seniorów. Niestety istnieją duże 
utrudnienia dla osób przyjezdnych ze względu na brak miejsc 
parkingowych. Projekt zakłada wymianę kostki brukowej na 
ścieżkach i drodze wjazdowej do placówki oraz wymianę 
ogrodzenia. Zły stan płyt chodnikowych na terenie placówki, 
rozpadająca się podmurówka i przerdzewiałe elementy 
konstrukcyjne ogrodzenia stwarzają zagrożenia dla dzieci 
bawiących się na tym terenie. Położenie kostki brukowej, 
naprawa ogrodzenia i nasadzenie roślinności istotnie poprawi 
bezpieczeństwo i pozytywnie wpłynie na odczucia estetyczne 
osób przebywających na terenie placówki, przechodzących czy 
zamieszkujących obok. Naprawa chodników poprawi również 
komfort korzystania z terenu przez osoby niepełnosprawne. 
Obecnie, ze względu na nierówności terenu i brak podjazdu do 
budynku, mają one bardzo ograniczoną możliwość korzystania 



z oferty placówki. Dzięki realizacji projektu miejsce to będzie 
wspaniałą okazją do spotkań z sąsiadami, spędzenia czasu z 
rodziną, czy odpoczynku. 
Koszt: 400 tys. zł 

 

Nr Tytuł 8. Elektronik – boisko wielofunkcyjne 

Lokalizacja Z.S. Elektronicznych  w Radomiu ul. Sadkowska 19 

Opis  z 
uzasadnieniem 

Boisko wielofunkcyjne ( pełnowymiarowe do piłki ręcznej a w 
tym 2 boiska do kosza oraz boisko do tenisa) o nawierzchni 
tartanowej. Z ogrodzeniem metalowym oraz oświetleniem. 
Koszt: 800 tys. zł 

Załączniki -  

 

Nr Tytuł 9. Remont sali gimnastycznej w Publicznej Szkole 
Podstawowej 

Lokalizacja Radom ul. Ofiar Firleja 14 

Opis z 
uzasadnieniem 

Sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 18 im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym Nr 1 w Radomiu wymaga generalnego 
remontu. Została oddana do użytku w 1964 roku, a w 2002 
roku przeszła modernizację. 
Od tego czasu były prowadzone jedynie drobne prace 
remontowe. Mimo tego podłoga zapadła się, wymaga wymiany 
legarów. Należy położyć nowy drewniany dębowy parkiet 
sportowy . Należy uzupełnić tynki, pomalować ściany, 
unowocześnić wentylację i zamontować osłony na grzejniki. 
Realizacja projektu znacząco wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa i warunków prowadzenia zajęć edukacyjnych. 
Na tej sali gimnastycznej odbywają się wszystkie uroczystości 
szkolne i przedszkolne.  Ze względu na niesprawną wentylację, 
często zdarzają się wśród uczniów omdlenia. W październiku 
2019 roku nasza szkoła będzie obchodzić 100-lecie istnienia. 
Nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w wielu dyscyplinach 
sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym i wojewódzkim. 
Przy naszej szkole prężnie działa Uczniowski Klub Sportowy 
„Młodzik”, który trenuje dzieci i młodzież z całego Radomia. 
Współpracujemy ze „Stowarzyszeniem mieszkańców z Mroza” 
przy organizacji balów karnawałowych. Stowarzyszenie 
„Przyjaciół Osiemnastki” wynajmuje salę na rozgrywki 
sportowe. Szkoła również jest współorganizatorem wielu 
zawodów międzyszkolnych. 
Wykonanie wymienionych prac remontowych znacząco 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa przeprowadzanych zajęć 
oraz stworzy pozytywny wizerunek szkoły wśród dużej liczby 
osób korzystających z obiektu. 
Od początku istnienia szkoły sala gimnastyczna udostępniana 
jest szerokiej rzeszy mieszkańców (kluby sportowe, uczniowie, 
rodzice, pozalekcyjne zajęcia sportowe organizowane zgodnie 



z zainteresowaniami uczniów oraz mieszkańców Radomia). 
Koszt: 300 tys. zł 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 10. Remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 11 w Radomiu 

Lokalizacja Radom ul. Gagarina 19 

Opis z 
uzasadnieniem 

Sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w 
Radomiu nie była remontowana od ponad 30 lat. W chwili 
obecnej remontu 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.  Niezbędne jest również dostosowanie 
zaplecza socjalnego, w tym szatni do potrzeb uczniów i 
nauczycieli. 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 między 
powiatowych. 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. 
Koszt: 1 mln zł 



Załączniki  

 
 
 

 
 



 
 
 



 
 

Nr Tytuł  11. Jesteśmy blisko – szkoła środowiskowym centrum 
sportowo-rekreacyjnym 

Lokalizacja Radom ul. Świętego Brata Alberta 1 Nr działki 319/7, 319/6, 
319/4 

Opis z 
uzasadnieniem 

Założeniem projektu jest zmodernizowanie i doposażenie Sali 
gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Spożywczych i 
Hotelarskich i udostępnienie jej lokalnej społeczności. 
Zakres prac modernizacyjnych: 
- wymiana drzwi i okien 
- prace remontowe w zakresie instalacji elektrycznej – 
wymiana opraw oświetleniowych 
- modernizacja instalacji c.o. 
- remont szatni i łazienek 
- remont ścian/malowanie 
- montaż ściany wspinaczkowej 
- montaż ruchomej kotary dzielącej dużą salę na mniejsze, co 
umożliwia symultaniczne wykorzystanie przestrzeni do 
różnorodnych form aktywności fizycznej 
- wyposażenie małej Sali gimnastycznej w lustra konieczne do 



zajęć fitness i tańca towarzyskiego. 
Sala gimnastyczna wymaga remontu i modernizacji. Stolarka 
okienna i drzwiowa nie była wymieniana, zamontowane 
oświetlenie jest stare i nieefektywne. 
Położenie i możliwości lokalowe szkoły stwarzają warunki do 
tego, by stała się ona centrum promocji i krzewienia kultury 
fizycznej, zarówno wśród uczniów, pracowników, jak i 
środowiska lokalnego, a zwłaszcza mieszkańców osiedli 
Prędocinek, Ustronie i Idalin. Dotychczas mieszkańcy mogli 
korzystać w sposób ograniczony z boiska szkolnego. 
Infrastruktura obiektu umożliwia szerokie spektrum 
zastosowania z pożytkiem dla okolicznych mieszkańców 
różnych grup wiekowych, niezależnie od warunków 
pogodowych. 
Koszt: 1 mln zł 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł 12. Plac zabaw przedszkola nr 11 - kreatywna zabawa w 
zgodzie z naturą 

Lokalizacja Przedszkole publiczne nr 11, ul. Kościuszki 10, Filia 

Opis z 
uzasadnieniem 

Czy można stworzyć w przedszkolnym ogrodzie kreatywny a 
jednocześnie ekologiczny plac zabaw dla dzieci? 
Długo zastanawialiśmy się nad stworzeniem najlepszego dla 
naszych podopiecznych miejsca do wspólnych zabaw i 
przygód.  
I oto zrodził się w naszych głowach projekt: "Plac zabaw 
przedszkola nr 11- kreatywna zabawa w zgodzie z naturą". 
Inspiracją była sama natura i troska o nią.  
Nasz (planowany ??) plac zabaw nie jest szczególnie duży - 
sprzęty wykonane są z drewna. Pod stopami piasek, trawa, 
kamyki. Przeszkody, stołeczki i stoliki wykonano z drewnianych 
pieńków. Pośrodku placu stoi drewniany domek z fajnymi 
zakamarkami obok huśtawki i drewniane bujaczki - ślimaczki 
dla maluszków (2,5 -3 lat). Niezwykle atrakcyjne jest linarium - 
komin, który stworzyłyśmy z myślą o starszych dzieciach (5-6 
lat). Tuż za nim dumnie prezentujemy kilka wiklinowych 
wigwamów. Obok nich tunele, parawany, domki i żywopłot z 
witek wierzbowych. I jeszcze warzywniak. Dzieci dzięki temu 
mają możliwość same pielęgnować i dbać o rozwój roślin od 
nasionka, sadzonki do owocu. Po  pasjonującej zabawie i 
pracy w ogródku będzie można odpocząć na eko - ławeczkach. 
Uważamy, że plac zabaw przedszkola nr 11 stworzy maluchom 
warunki dla zauważania piękna, mądrości i różnorodności 
przyrody. Celem stworzenia tego wyjątkowego jest 
wytworzenie emocjonalnego związku dziecka z przyrodą. To 
natura jest ich naturalnym środowiskiem, a nie plastikowe 
pstrokate sprzęty. 
Koszt: 150 tys. zł 



Załączniki  

 
 

 

Nr Tytuł 13. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 27 Nad 
Potokiem 

Lokalizacja Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27 w Radomiu, ul. 
Sadkowska 16 

Opis z 
uzasadnieniem 

Niedawno utworzona Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27 jest 
jedną z nielicznych placówek oświatowych w Radomiu, która 
nie posiada własnego placu zabaw. Obecnie funkcjonują w 
szkole dwie klasy pierwsze, jedna druga i jedna piąta. Ponadto 
szkoła użycza pomieszczeń dla trzech oddziałów 
przedszkolnych  z Publicznego Przedszkola nr 3. Trwa 
rekrutacja na rok szkolny 2019/2020, w związku z czym 
spodziewane jest utworzenie dwóch klas pierwszych. Budowa 
placu zabaw przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz 
polepszenia warunków zabawy dla przedszkolaków oraz 
uczniów uczęszczających do szkoły.  
Powierzchnia placu zabaw- trawiasta. 
Koszt: 200 tys. zł 

Załączniki - 

 

Nr Tytuł  14. Boisko wielofunkcyjne przy PSP Nr 17  w Radomiu, ul. 
Czarnoleska 10 



Lokalizacja  Działka nr ewid. 214/207 (obr. 0080, ark.106) Własność Gminy 
Miasta Radomia, trwały zarząd PSP nr 17 

Opis z 
uzasadnieniem 

Publiczna szkoła podstawowa Nr 17 w Radomiu w wyniku 
reformy edukacji została przeniesiona z ulicy Wierzbickiej 
89/93 na ulicę Czarnoleską 10, zajmując budynek byłego 
Gimnazjum Nr 3 w Radomiu. Szkoła wyposażona jest w trzy 
boiska, jednakże nie były one remontowane od czasu 
powstania szkoły i w związku z tym nie odpowiadają 
dzisiejszym standardom bezpieczeństwa i wygody korzystania 
z nich. Dzieci i młodzież potrzebują terenów do aktywnego 
spędzania czasu w godzinach poza lekcyjnych, a nowoczesne 
boisko wielofunkcyjne taką możliwość im da. Wnioskuję o 
budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni utwardzonej, 
bez oświetlenia i bez zaplecza. Wnioskowane boisko 
wielofunkcyjne będzie dostępne dla lokalnej społeczności, w 
tym szczególnie dla dzieci i młodzieży z osiedla Południe. Nie 
wymaga inwestowania w ogrodzenie zasadnicze – teren szkoły 
jest już ogrodzony. W zależności od lokalizacji może wymagać 
wygrodzenia od innych urządzeń szkolnych.  
Koszt: 600 tys. zł 

Załączniki - 

Nr Tytuł  15. „Czas dzieciństwa”- budowa placu zabaw przy PSP nr 
17 w Radomiu ul. Czarnoleska 10 

Lokalizacja  Działka nr ewid. 214/207 (obr.0080,ark. 106) Własność Gminy 
Miasta Radomia, trwały zarząd PSP nr 17 

Opis z 
uzasadnieniem 

Działka nr ewid. 214/207 (obr. 0080, ark. 106) Własność 
Gminy Miasta Radomia, trwały zarząd PSP nr 17 
Opis projektu wraz z uzasadnieniem: Publiczna szkoła 
podstawowa Nr 17 w Radomiu w wyniku reformy edukacji 
została przeniesiona z ulicy Wierzbickiej 89/93 na ulicę 
Czarnoleską 10, zajmując budynek byłego Gimnazjum Nr 3 w 
Radomiu. W budynku szkoły mieszą się klasy od pierwszej do 
ósmej oraz oddziały przedszkolne. Ponieważ w budynku szkoły 
znajdowało się gimnazjum, teren wokół szkoły nie jest 
wyposażony w żaden plac zabaw. Małe dzieci, przebywając na 
świeżym powietrzu, poza spotkaniami z rówieśnikami powinny 
móc korzystać ze sprzętu terenowego umieszczonego na 
odpowiednio przygotowanym placu zabaw. Jest on konieczny 
dla prawidłowego rozwoju każdego dziecka i spełnia wiele 
bardzo ważnych funkcji: 
• zachęca do aktywności fizycznej, która jest niezbędna w 
procesie wzrostu i wzmacniania układu kostnego oraz mięśni; 
• stwarza okazję do treningu umiejętności społecznych - dzieci 
uczą się współpracy, współzawodnictwa i kreatywności. 
Dziecko uczy się funkcjonowania w grupie rówieśników, a 
także nawiązywania relacji. Przy okazji mogą doświadczyć 
wielu uczuć, nie tylko pozytywnych, ale też negatywnych, 
• sprzyja pracy układu nerwowego oraz mózgu, gdyż zabawa i 
ruch dostarczają wielu potrzebnych bodźców, 
• dzieci uczą się kontrolować własne ciało, ćwiczą równowagę i 



koordynację oraz planowanie swoich ruchów; 
• stwarzają okazję do pozytywnego spożytkowania dziecięcej 
energii. 
Wnioskuję o umieszczenie na placu następujących urządzeń: 
• piaskownica - dotykanie piasku pobudza receptory w rękach i 
jest całkowicie odmiennym   doznaniem od tego podczas 
zwykłej zabawy. Nawet stawianie babek z pisaku ma swoje 
ukryte znaczenie – doskonali precyzję i koordynację ruchów, 
• huśtawka - bujanie się na huśtawce ćwiczy utrzymywanie 
równowagi, koordynację ruchów, a także siłę mięśni nóg, 
tułowia i ramion, 
• drabinki - świetnie sprzyjają pracy obu półkul mózgowych 
(dzięki naprzemiennym ruchom rąk i nóg). Wspinanie się 
ćwiczy równowagę, koordynację ruchów i siłę rąk, 
• karuzela  jest przede wszystkim treningiem utrzymywania 
równowagi. Rozkręcanie karuzeli wymaga od dziecka włożenia 
siły i panowania nad ruchem, 
• zjeżdżalnia - uczy balansowania własnym ciałem 
(przyjmowania takiej pozycji, żeby prawidłowo zjechać i nie 
upaść). W znacznym stopniu jest więc ćwiczona równowaga. 
Bezpieczeństwo w miejscu zabaw dzieci: 
• o bezpieczeństwie palcu zabaw decyduje jego lokalizacja, 
ogrodzenie oraz odpowiednie   wyposażenie. Umieszczanie 
urządzeń nie może być przypadkowe, nad całością powinni 
czuwać specjaliści. Dla rozwoju dziecka ważny jest zarówno 
rodzaj, wymiar, jak i materiał z jakiego zostały wykonane 
sprzęty. 
Koszt: 500 tys. zł 

Załączniki - 

 

 


