
 3. „Astro Baza” – obserwatorium astronomiczne + mini planetarium 

Projekt ogólnomiejski , lokalizacja w miejscu zacienionym (brak dużej liczby okolicznych lamp). Lokalizacja np. blisko szkoły albo 

Uniwersytetu. 
Radom potrzebuje wielu inwestycji, także i tych bardziej przyziemnych np. związanych z remontem chodnika czy budową ścieżki 

rowerowej. Ale pomysł stworzenia Obserwatorium Astronomicznego jest pomysłem innowacyjnym i spowoduje, że do Radomia 

mogłyby przyjeżdżać osoby także z najbliższych regionów. Ściągnęłoby to wycieczki szkolne, pasjonatów astronomii, a także 

osoby, które chciałyby zobaczyć coś nowego i ciekawego. Radomska Astrobaza wyposażona byłaby m.in. w teleskop o średnicy 

minimum 14” (np Meade LX850), teleskop słoneczny (np Coronado PST 40/400), lornetkę z piętnastokrotnym powiększeniem, 

astronomiczną kamerę CCD, stację prognozowania pogody (np Oregon WMR 200) oraz mini-planetarium (iOptron LiveStar). 

Kształt Radomskiej Astrobazy będzie nawiązywać do kujawsko-pomorskich astrobaz, dzięki czemu na parterze znajdować się 

będzie pomieszczenie dydaktyczne, w którym będą prowadzone m.in. prelekcje dla młodzieży i dorosłych, zaś na piętrze pojawi 

się zautomatyzowana kopuła (co oznacza możliwość podążania za teleskopem oraz zdalne zamykanie i otwieranie) oraz taras 

obserwacyjny. Zalety zlokalizowania Astro-Bazy w Radomiu: - możliwość prowadzenia ciekawych lekcji dla uczniów oraz 

studentów. - stworzenie czegoś nowego, innowacyjnego. Innego pobliskie regiony i miasta nie mają takiego obserwatorium a 

więc możemy liczyć także na osoby przyjezdne. - możliwość korzystania z Astro-Bazy dla wszystkich mieszkańców miasta, 

ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu, poszerzenie oferty kulturalnej dla miasta. Koszt jednej Astrobazy wybudowanej w 

woj. kujawsko-pomorskim wynosił ok 299 tys. Koszt Radomskiej Astro Bazy wyznaczamy jednak na do 700 tys. zł. Od tego ile 

uda się uzyskać środków zależy jaki sprzęt (m.in. teleskop) pojawi się ostatecznie w Radomskiej Astro Bazie. 
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 7. Muzeum Historii Radomia 

Radom, Rynek 4-5 (obecnie Muzeum Sztuki Współczesnej) 

Projekt adaptacji budynku dla potrzeb muzeum Historii Radomia (robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych). 
Wniosek Społecznego komitetu ratowania Zabytków Radomia, w sprawie powołania do życia Muzeum Historii 
Radomia jako oddziału Muzeum Jacka Malczewskiego, został pozytywnie przyjęty i zaopiniowany przez Komisje 
Kultury Rady Miejskiej 29 maja 2006 r. ponieważ zapewnia kompletowanie rzetelnej dokumentacji naukowej na 
nowoczesnych nośnikach elektronicznych oraz daje możliwość stworzenia stałej bazy informacji o historii miasta 
dostępnej dla mieszkańców, uczniów środowisk akademickich w celach poznawczych, edukacyjnych i naukowych. 
Będzie również istotnym elementem promocji Radomia w regionie i kraju. Pozwoli na przeniesienie istniejących już 
zbiorów zgromadzonych w Muzeum J. Malczewskiego, Galerii Dziedzictwa Kulturowego Radomia, Ekspozycji 
muzealnej ZHP w jedno miejsce, zapewniając im możliwość dalszego rozwoju pod fachowym nadzorem muzealnym i 
konserwatorskim. Wdrożone w Zycie powyższej koncepcji uznane zostało przez Komisję Kultury Rady Miejskiej za 
jedyne celowe i uzasadnione działanie zarówno pod względem merytorycznym jak i ekonomicznym, zmierzające do 
realizacji, długo oczekiwanego przez społeczność Radomia, wyżej wymienionego celu. Przewidywany koszt 
opracowania dokumentacji - 60 tysięcy złotych. 
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9. Utworzenie Muzeum Historii Miasta Radomia i Ziemi Radomskiej - jako Oddziału Muzeum im. Jacka Malczewskiego w 

Radomiu - w ramach współpracy Samorządu miasta Radomia oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

MIASTO RADOM - zabytkowe kamienice: Dom Gąski i Esterki 

Na terenie Radomia nie funkcjonuje muzeum dedykowane kultywowaniu historii miasta oraz Ziemi Radomskiej. W 

ograniczonym stopniu rolę tę wypełnia Muzeum im. Jacka Malczewskiego, posiadające gros najważniejszych eksponatów. 

Zgodnie ze Stanowiskiem Rady Miasta Radomia z 2006 roku (załącznik), zasadne byłoby utworzenie Muzeum Historii Miasta 

Radomia i Ziemi Radomskiej, jako oddziału Muzeum im. J. Malczewskiego. Naturalną siedzibą Muzeum mogłyby stać się 

zabytkowe kamienice: "Dom Gąski i Esterki", które w najbliższym czasie zostaną opuszczone przez Muzeum Sztuki Współczesnej 

(będące oddziałem Muzeum im. J. Malczewskiego), w związku z przeniesieniem jego zbiorów do powstającego Mazowieckiego 

Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia". 

Z uwagi na fakt, iż organem prowadzącym dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, 

zaś ekspozycja w nowotworzonym Muzeum miałaby charakter głównie lokalny, zasadnym byłaby inicjatywa oraz współpraca (w 

tym partycypacja finansowa) Gminy Miasta Radomia we wstępnych działaniach związanych z uruchomieniem placówki, w tym 

wstępnych pracach koncepcyjnych i adaptacyjnych - zakładany udział GMR - do 500 000 zł. 

Uruchomienie środków mogłoby nastąpić po podpisaniu stosownego porozumienia pomiędzy Samorządami. 

 

k.w. 
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 54. "Dar dla Radomia. Dzieła sztuki podarowane Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu. 

RADOM 

Wydawnictwo albumowe. Tekst: Mieczysław Szewczuk, fotografie i opracowanie graficzne: Marcin Kucewicz, 
współpraca redakcyjna: Magdalena Kwiatkowska – Rzodeczko. Stron nie mniej niż 160 format A4. Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Radomiu zgromadziło w latach 1992 – 2013 jako dary ponad 2500 dzieł sztuki (w zbiorach jest teraz 
ponad 4500). Powołane zostało 1990 r. jako pierwsze w Polsce muzeum sztuk współczesnej, w 1992 rozpoczęło akcję 
gromadzenia darów. Ofiarodawcami są wybitni, także najwybitniejsi artyści polscy, m.in. A. Wajda, Nowosielski 
Fangor, Gierowski, Tarasin, Hasior, Beroś, Berdyszak, Makowski, Walltoś, Dwurnik, Gaj, Stasys, Smoczyński, 
Ambrozik…, ale też inne osoby, np. rodziny nieżyjących twórców. Ofiarodawców jest jest blisko 200. Pochodzą z 
różnych ośrodków w kraju (Kraków, Warszawa, Łódz, Lublin, Olsztyn, Gdańsk, Poznań, Gorzów, Wrocław, 
Katowice, Zakopane, Kielce, Radom). Są też twórcy zagraniczni (niewielu). Radom otrzymał dary o wielkiej wartości 
materialnej i artystycznej, ale dotychczas nie ukazała się żadna książka prezentująca podarowane dzieła. 
Wydawnictwo będzie formą podziękowania dla ofiarodawców, ale też służyć promocji Radomia jako ważnego 
ośrodka kultury. Stał się Radom jednym z dziesięciu Polskich ośrodków posiadających największe kolekcje polskiej 
sztuki XX wieku. Przewidywany koszt, ok. 45.000, - zł. 
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 60. SENIOR - iada 

Rynek w Radomiu ( przedostatnia niedziela sierpnia) 

Spotkanie i prezentacja radomskich seniorów wydarzenie cykliczne odbywające się co rok na Rynku radomskim. 

Wśród osób dojrzałych wśród radomskiej braci senioralnej mamy szeregi uzdolnionych kobiet i mężczyzn, których 
zaszufladkowano czyniąc z nich domowe pomoce, ciepłe nianie i kochanych dziadziusiów bardzo pomocnych przy 
wychowaniu wnucząt i pomocy w domu. Nie chcąc im odbierać radości ze szczęśliwego czasu dojrzałości i mając 
zarazem na względzie ich radość z zaprezentowania swoich umiejętności i pasji rozwijanych teraz w okresie 
zasłużonego wypoczynku warto sprowokować i zorganizować ogromne, wielkie spotkanie Seniorów wszystkich 
placówek w Rynku. 

Działające na terenie miasta różnorodne sformalizowane grupy seniorów poprzez ich zaszufladkowanie i " schowanie 
"przed światem powoli popadają w taką przestrzeń odrzucenia. A to wspaniali ludzie, takie otwarte księgi historii 
posiadający wspaniałą wiedzę z różnych dziedzin, kulinarnej, historycznej, towarzyskiej, kulturowej i wielu innych 
dzięki którym i nasze myślenie o starszych może się zmieni. Spotkanie miałoby również charakter integracyjny, 
kulturowy oraz ożywający stare miasto w Radomiu. 
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 61. Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z dysfunkcją narządu ruch 

Projekt ogólnomiejski 

Wśród ogółu osób niepełnosprawnych, wskutek dysfunkcji narządów ruchu poruszających się na wózku ok. 14% to 
osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Są one grupą docelową niniejszego projektu, mają znaczne 
trudności w poruszaniu się i codziennym niezależnym funkcjonowaniu społecznym i zawodowym. Osoby z 
dysfunkcją narządu ruchu poruszające się na wózku cechuje wysoki wskaźnik bierności, a ograniczenia wynikające z 
niepełnosprawności ( w tym bariery funkcjonalne). utrudniają lub uniemożliwiają podjęcie wielu zadań społecznych w 
tym zatrudnienia w tradycyjnym systemie organizacji pracy. Za istotne uznaje się zapewnienie takiego wsparcia ON w 
zakresie wejścia i funkcjonowania w społeczeństwie, który pozwoli na większe ich usamodzielnienie. Realizacja 
projektu zakładającego rozwój zindywidualizowanych usług adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb ON ruchowo, 
pozwoli na zaplanowanie właściwego rozwoju tych osób. Projekt obejmuje bezpośrednie dotarcie do osób na stałe 
uzależnionych od wózka inwalidzkiego oraz ich indywidualne wsparcie w procesie usamodzielniania. Efektem tych 
działań będzie aktywność społeczna, sportowa, w dalszej konsekwencji zawodowa beneficjentów projektu. Osiągnięte 
to zostanie poprzez rozwiniecie, podtrzymanie i przywrócenie sprawności i aktywności społecznej osobom 
niepełnosprawnym oraz zapewnienie tym osobom kompleksowego, profesjonalnego wsparcia specjalistycznego, 
szkoleniowego i doradczego. 
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 66. Racjonalne gospodarowanie wodą. 

Miasto Radom 

W ramach projektu proponuję zorganizowanie spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta, administratorów budynków, 
dostawców ciepła i zimnej wody - celem ustalenia zasadności i natychmiastowego, cyklicznego montowania w 
instalacjach ciepłej wody- buforów wodnych: naczyń przeponowych. Finansowanie może być zabezpieczone ze 
środków jakie są obecnie pobierane od użytkowników ciepłej wody( lokatorów) - jako koszty stałe zużycia wody. w 
przyszłości - odstąpić od naliczania tych kosztów. 
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 70. Program szczepień dzieci w wieku 1 – 18 rok życia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby t. A                 

Radomski Szpital Specjalistyczny 

Projekt obejmuje szczepienie dzieci w wieku 1 – 18 lat. Pełny cykl szczepienia polega na podaniu 2 dawek 
szczepionki w odstępie 6 miesięcy. Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest chorobą zakaźną rozprzestrzeniającą się 
drogą feralno – pokarmową i mogącą prowadzić do objawów niewydolności wątroby o bardzo poważnym rokowaniu. 
W szczególności do zakażenia może dojść poprzez: bezpośredni kontakt z chorą osobą, spożycia zakażonej żywności, 
spożycia zakażonej wody, mycia rąk w zakażonej wodzie. W Polsce w okresie kilkunastu lat wzrosła liczba 
zachorowań co wiąże się z rozwojem światowej turystyki ponieważ atrakcyjnie turystyczne rejony są jednocześnie 
regionami o najczęstszym na świecie występowania tej choroby. Są to kraje basenu Morza Śródziemnego oraz 
Czerwonego i Azji Południowo – Wschodniej Chorują głównie nieuodpornione dzieci ale i dorośli. 
Rozprzestrzenianie się choroby ma charakter endemiczny a zakaźność występuje jeszcze przed wystąpieniem 
objawów choroby. Stwarza to niebezpieczeństwo lawinowego szerzenia się choroby zwłaszcza w środowiskach 
dużych skupisk tj. żłobki, przedszkola, szkoły. Szczepienie przeciw WZW t. A utrzymuje się przez wiele lat. 
Oceniono, że ochronny poziom przeciwciał u dzieci utrzymuje się co najmniej 15 lat po podaniu 2 dawek szczepionki 
szczepienia podstawowego. 
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 71.Badanie profilaktyczne jamy ustnej uczniów klas pierwszych radomskich szkół.    

Poradnia Stomatologiczna przy  radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Lekarska 4   

Opis projektu wraz z uzasadnieniem: 1. Cele programu: - ograniczenie próchnicy zębów a w konsekwencji wad zgryzu u dzieci - 

ograniczenie przypadków zaawansowanej próchnicy (utrata zębów) - zmotywowanie dzieci do dbania o zdrowie jamy ustnej - 

włączenie Rodziców do działań profilaktycznych (higiena jamy ustnej) - przygotowanie najmłodszych uczniów do wizyt u 

dentysty 2. adresatami programy są uczniowie klas pierwszych radomskich szkół. 3. Zasady realizacji: program jest dobrowolny i 

bezpłatny jest realizowany w porozumieniu z dyrektorami szkół, należy uzyskać zgodę rodziców na przeglądy i zabiegi 

profilaktyczne u dzieci. 4. Zakres świadczeń zdrowotnych w ramach programu: badanie z instruktażem higieny, zalecenia dla 

Rodziców dotyczące dalszego postępowania. 5. Kadra realizująca program: Lekarze dentyści + higieniści – stomatolodzy 

zatrudnieni w Poradni Stomatologicznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. 6. Uzasadnienie: zdrowie dzieci to również 

zdrowie jamy ustnej. Z powodu braku możliwości przeprowadzenie podstawowych zabiegów profilaktycznych w szkołach 

proponuję program, który umożliwiłby rodzicom zapoznanie się ze stanem zdrowia jamy ustnej ich dzieci. Mamy świadomość 

że nie wszystkie dzieci mogą to świadczenie uzyska w ramach NFZ (mały kontrakt) lub w gabinetach prywatnych ze względów 

ekonomicznych. 
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 73.Budowa muszli takiej jak była w roku 1953    

Park w alei biskupa Charbka 

Proponuje wybudowanie muszli w parku takiej wielkości jak była 65 lat temu. Muszle bardzo miło wspominam bo właśnie przy 

tej muszli odbywał się koncert muzyki rozrywkowej ja będąc z kolegą zapoznałem uroczą dziewczynę tańcząc na płycie 

asfaltowej do samego końca zabawy. Moje pójście do parku zakończyło się małżeństwem i jestem bardzo szczęśliwy, że muszla 

przyczyniła się do długiego i szczęśliwego małżeństwa. Koszt takiej muszli oceniam n a 150 - 200 tysięcy złotych. Powstanie 

takiej muszli stworzyłoby możliwość występów zdolnych muzycznie dzieci a nam starszym przyjemne oglądanie ich twórczej 

pracy. 
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 75. Napełniamy talerzyk. 

Gmina Miasta Radomia.             

Celem projektu jest pozyskanie i nieodpłatne przekazanie do organizacji, działających na polu pomocy społecznej, 
żywności, przeznaczonej dla najuboższych Radomian. Cel będzie realizowany przez uczestnictwo Radomskiego 
Banku Żywności w unijnym Programie operacyjnym Pomoc Żywnościowa ( w ramach którego uzyskamy 
pełnowartościowe produkty z różnych grup towarowych: zbożowe, mleczne, owocowo – warzywne, mięsne, cukier, 
tłuszcze pochodzenia roślinnego), organizowanie publicznych zbiórek żywności ( dwie przedświąteczne i jedna 
wrześniowa – prowadzone przez wolontariuszy w placówkach handlowych), codzienne zbiórki ziemiopłodów na 
Radomskiej Giełdzie Rolnej (prowadzone przez wolontariuszy), współpracę z lokalnymi producentami i 
dystrybutorami żywności oraz bankami, zrzeszonymi w Federacji Polskich Banków Żywności. Pomoc żywnościowa 
jest jedną z najważniejszych i podstawowych form wsparcia – obok pracy socjalnej – dla osób najuboższych i 
wykluczonych społecznie, w tym w szczególności dotkniętych głęboką depresją materialną. Dzięki pełnemu 
zaangażowaniu w realizację projektu pełny talerzyk otrzymają osoby i rodziny, które oprócz niskich dochodów 
spełniają dodatkowe przesłanki, takie jak bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka 
choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. 
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 76. " Zakup sprzętu ratunkowego i ratowniczego" 

Radomskie  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Filtrowa 4 

Zakup sprzętu ratunkowego i ratowniczego dla potrzeb Radomskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego celem zabezpieczenia imprez rekreacyjnych i sportowych organizowanych przez Miasto i Gminę 
Radom na terenie Zalewu Borki w Radomiu w wysokości 100.000- zł / słownie: sto tysięcy/ 
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 77. Koncertowa Zbiórka Żywności 

Miasto Radom 

Istotą projektu jest zorganizowanie koncertu (koncertów), na który biletem wstępu będzie żywność- artykuły 
spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia. We wstępnej fazie projektowej zakłada się 2 godzinny 
koncert muzyki pop jako główny, oraz godzinne, tematyczne, organizowane lokalnie ( muzyka klasyczna, sakralna, 
funk, turystyczna). Koncert ( koncerty) zostanie zorganizowany w miejscu publicznym ( np. pl. Corazziego, 
Amifiteatr, pl. Jagielloński, Resursa Obywatelska, plac przed supermarketem i in.). Do udziału zaprosimy artystów, 
dla których zysk nie jest jedynym elementem działalności. Termin przeprowadzenia akcji: czerwiec 2015, w czasie 
dni Radomia. 

Celem projektu jest zebranie jak największej ilości artykułów spożywczych dla placówek, organizujących różne 
formy wypoczynku letniego dla radomskich dzieci, szczególnie z rodzin potrzebujących wsparcia. Dzięki 
nieodpłatnemu przekazaniu podstawowych produktów ( makaron, ryż, cukier, mąka itp), na których uzyskanie 
liczymy, organizatorzy będą mogli wzbogacić ofertę żywieniową dla dzieci o sezonowe owoce i warzywa. Potrzeby 
właściwego, zdrowego odżywiania, szczególnie dzieci w okresie wzrostu i rozwoju, nie trzeba uzasadniać. 
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 84.BADANIA STOMATOLOGICZNE DLA DZIECI Z RADOMSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.    

RADOM 

 

Profilaktyczne badanie stanu uzębienia uczniów radomskich szkół podstawowych. Kwota do 700 tyś. 
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 89. Przedłużenie autobusu linii 17 

Od ulicy Zubrzyckiego do ulicy Północnej 

Przedłużenie linii 17 od ulicy Zubrzyckiego do ulicy Kozieniecka Północna ( 2 przystanki około 700 mb). Uwaga. W 
przypadku zwiększenia częstotliwości linii 26 autobus od przystanku Kozieniecka cmentarz do Mysliszewic to 
stanowi w jedną stronę 8 km, z powrotem, 8 km = 16 km przy jednym kursie). Prosimy o linie 17 o mniejsze koszty 
przejazdu. Autobus 26 jest zatłoczony w godzinach szczytu. Zdarza się, ze w autobusie nie można znaleźć miejsca 
stojącego. częstotliwość jest niewystarczająca w związku z tym prosimy o przedłużenie linii 17, co jest ekonomicznie 
uzasadnione. W Rajcu nie ma żadnej szkoły. wszystkie dzieci i młodzież jadą do Radomia. Oprócz tego istnieją też 
zakłady pracy ( w ilości 6). Z ulicy Kozienickiej i przyległych zebraliśmy 386 podpisów. To świadczy o potrzebie 
przedłużenia autobusu linii 17. 
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 90.Budowa sygnalizacji przy przejściu na ul. Wierzbickiej oraz inne udogodnienia dla pieszych 

Ogólnomiejska 

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach na których, według policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków 

i Kolizji doszło do ponad 10 potrąceń w ciągu ostatnich kilka lat.Wnioskujemy o: 

- montaż sygnalizacji świetlnej: 

 przejście dla pieszych na ulicy Wierzbickiej / Gębarzewska 

- montaż progów wyspowych przed przejściami: 

 ulica Prażmowskiego / dworzec PKS 

- montaż azyli przed przejściami: 

 ulica Narutowicza / MOSiR 

 ulica 25 Czerwca / Park Leśniczówka 

. 
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 95. Ułatwienia rowerowe etap II 

Ogólnomiejska 

Celem projektu jest usprawnienie ruchu rowerowego na terenie miasta Radomia. Projekt zakłada kontynuacje działań z 

budżetu obywatelskiego z poprzedniego roku. 

 Wnioskujemy o: 

 -    połączenie osiedla Michałów w drogą rowerową na ulicy Warszawskiej poprzez budowę łącznika rowerowego od ulicy Jana 

III Sobieskiego i wytycznie przejazdu rowerowego po wschodniej stronie ronda NSZ; 

 -    budowę drogi rowerowej i remont chodnika wzdłuż Potoku Północnego na odcinku Park Leśniczówka – ulica Struga wraz z 

wytyczeniem przejazdów rowerowych przez ulicę 25 Czerwca i Struga 

 -    umożliwienie rowerzystom jazdy na wprost z ulicy Żeromskiego w kierunku ulicy Lubelskiej i w kierunku przeciwnym. 

Przejazd na fazie zielonej dla pojazdów skręcających w lewo lub w prawo w ulicę 25 Czerwca. Rowerzysta porusza się na 

zasadach ogólnych i ma pierwszeństwo przed pojazdami skręcającymi w lewo w ulicę 25 Czerwca z kierunku ulicy Lubelskiej. 

 -    umożliwianie rowerzystom wykonania manewru skrętu w lewo z ulicy Podwalnej w ulicę Narutowicza poprzez dodanie do 

odpowiednich znaków tabliczki T-22. 
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 96. Ławka na każdym przystanku autobusowym 

Ogólnomiejska 

Projekt zakłada podniesienie standardu przystanków autobusowych. Wnosimy o ustawienie ławek oraz koszy na śmiecie przy 

tych przystankach, które takiego wyposażenia nie posiadają. Ponadto wnosimy o ustawienie wspólnej wiaty przystankowej przy 

zespole przystanków Poniatowskiego / Dworzec PKP oraz pojedynczych wiat w następujących lokalizacjach: 

- 25 Czerwca / Wysoka (wiata wąska) 

- 25 Czerwca/Waryńskiego (wiata wąska) 

- Kelles-Krauza/25 Czerwca (wiata wąska) 

- Dworzec PKP 02 (wiata długa) 

- Poniatowskiego/Dworzec PKP 02 (wiata długa) 

- Poniatowskiego/Dworzec PKP 04 (wiata długa) 

- Limanowskiego/Lustrzana, w kierunku Maratońskiej (wiata wąska) 

- Limanowskiego/Cmentarz, w kierunku Maratońskiej (wiata wąska) 

- Mariacka/Sedlaka, w kierunku 1905 Roku (wiata wąska) 

 - Mariacka/Sedlaka 
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  122. Zegary odmierzające czas do zmiany świateł 

całe miasto 

Zegar do odmierzania czasu zmiany świateł zmniejsza korki, zwiększa bezpieczeństwo oraz przepustowość. Tego typu zegary w 

Europie to sprawdzony patent. W Polsce funkcjonują już m.in. we Wrocławiu, Opolu, Rzeszowie, Płocku, Zielonej Górze oraz w 

Wałbrzychu. 

W skali budżetu miasta zakup nie jest dużym wydatkiem, gdyż jedno urządzenie kosztuje około 3 tysięcy złotych wraz z 

montażem. 

Proponuję zainstalować takie rozwiązanie na 100 najbardziej ruchliwych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. 

Łączny koszt projektu wyniósłby zatem 300 tys. zł. 

Rozwiązanie to idealnie wpisywałoby się do strategii miasta "Siła w precyzji". 
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 127. Fundusz dla młodych. 

Radom 

Fundusz dla młodych to wydzielona pula pieniędzy w ramach budżetu miasta. Celem Funduszu jest umożliwienie młodym 

ludziom realizacji ich pomysłów na rzecz lokalnej społeczności. 

O granty mogą się ubiegać radomskie grupy młodzieżowe składające się z: młodych ludzi z organizacji pozarządowych, grup 

nieformalnych, uczniów oraz studentów. Przyznawanie dotacji odbywa się w drodze konkursu. Maksymalna wysokość dotacji to 

500,00 PLN. Z dotacji można pokryć wszelkie wydatki bezpośrednio związane z realizacją działania z wyjątkiem kosztów 

wynagrodzeń, gdyż wszelkie działania muszą opierać się na wolontariacie 
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 132.Radomskie Dni Młodzieży 2015r.           

Miasto Radom 

Chciałbym zorganizować wraz z Parlamentem Młodzieży Miasta Radomia szereg akcji w ramach Radomskich Dnia 
Młodzieży 2015r. Chcielibyśmy zachęcić, wręcz zaangażować całą radomską młodzież szkół gimnazjalnych i 
licealnych w to przedsięwzięcie. Szereg imprez: konkursów literackich, koncertu przy ul. Żeromskiego czy Gali w 
Szkole Muzycznej miałby na celu rozpropagowanie wśród młodych mieszkańców idei aktywności obywatelskiej oraz 
promocji naszego miasta (jego historii, tradycji i kultury). Projekt zgłaszam do 100.000zł – odbyłby się na przełomie 
maja/czerwca 2015r. 
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 137. Radomski Klaster Turystyczny 

Radom oraz Ziemia Radomska 

Utworzenie Klastra będzie skuteczną próbą zintegrowania i zaktywizowania środowiska funkcjonującego w obrębie 
szeroko rozumianego sektora turystycznego. Zakłada się, że doświadczeni przedstawiciele wzajemnie powiązanych 
firm (wyspecjalizowanych gestorów bazy noclegowej, turystycznej, touroperatorów, oraz innych podmiotów 
świadczących usługi wokół branży) oraz przedstawiciele instytucji publicznych utworzą sieć wzajemnych powiazań 
biznesowych i społecznych, których efektem będzie optymalna oferta turystyczna prowadząca do promocji miasta i 
regionu oraz do zwiększenia konkurencyjności zaangażowanych podmiotów i wzrost zatrudnienia w regionie. W 
ramach Radomskiego Klastra Turystycznego utworzone zostaną nowe produkty turystyczne oraz wypracowana spójna 
i skuteczna formuła pozyskiwania turystów krajowych i zagranicznych. 

 

Mapa myśli: klaster - koncepcja 
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 140. Gra miejska - śladami żołnierzy wyklętych. 

Teren miasta, ze szczególnym uwzględnieniem historycznego centrum. 

Gra miejska w założeniu ma promować zdrowy styl życia, przekazywać treści historyczne i patriotyczne. Ma być 
także okazją do dobrej zabawy. Scenariusz gry powinien zakładać opowiadanie historii radomskich wydarzeń 
powojennych oraz ukazanie miejsc z nimi związanych. Przewidywany koszt organizacji imprezy to około 10 tyś. zł. 
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 141. Muzeum Katedralne - edukacja i przyszłość. 

Muzeum Katedry Radomskiej 

Po wielu latach starań jest uruchamiane Muzeum Katedralne w Radomiu. Placówka ma ogromne znaczenie dla młodej 
Diecezji Radomskiej. Nie mniejsze znaczenie ma ono dla miasta Radomia. Kościół katedralny jest jednym z 
najważniejszych zabytków miasta. Z powstaniem świątyni i jej ponad 100 letnimi dziejami związani są radomianie. 
Projekt zakłada przeznaczenie od 50 do 100 tyś. zł na działanie edukacyjne w tym druk stosownego folderu oraz akcję 
promocyjną mającą na celu pozyskanie w Radomiu i diecezji pamiątek związanych z katedrą ze zbiorów prywatnych. 
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 142. Domeny internetowe dla radomskich organizacji pozarządowych 

Miasto Radom 

Organizacje pozarządowe nie posiadają środków finansowanych na utworzenie stron www. 

Strony www. w organizacjach pozarządowych są niezbędne w funkcjonowaniu i istnieniu tych instytucji.  
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 Ławka na każdym przystanku. 

Ogólnomiejska 

Opis i uzasadnienie: Projekt zakłada podniesienie standardu przystanków autobusowych. Wnosimy o ustawienie 
ławek oraz koszy na śmiecie przy tych przystankach, które takiego wyposażenia nie posiadają. Ponadto wnosimy o 
ustawienie wspólnej wiaty przystankowej przy zespole przystanków Poniatowskiego / Dworzec PKP oraz 
pojedynczych wiat w następujących lokalizacjach: 
- 25 Czerwca / Wysoka (wiata wąska) 
- 25 Czerwca/Waryńskiego (wiata wąska) 
- Chrobrego/Kusocińskiego w kierunku Struga 
- Czarnieckiego/Zielona, w obu kierunkach 
- Dworzec PKP 02 (wiata długa) 
- Kelles-Krauza/25 Czerwca (wiata wąska) 
- Limanowskiego/Cmentarz, w kierunku Maratońskiej (wiata wąska) 
- Limanowskiego/Lustrzana, w kierunku Maratońskiej (wiata wąska) 
- Mariacka/Sedlaka 
- Mariacka/Sedlaka, w kierunku 1905 Roku (wiata wąska) 
- Poniatowskiego/Dworzec PKP 02 (wiata długa) 
- Poniatowskiego/Dworzec PKP 04 (wiata długa) 
- Słowackiego/Średnia, w obu kierunkach 
- Witosa / Cmentarz, w kierunku Warszawskiej (wiata wąska) 
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