
 1. Wymiana ławek zamontowanych wzdłuż ulicy Piłsudskiego 

Ulica Piłsudskiego 

 

Ulica Piłsudskiego jest jedną z ważniejszych ulic w mieście. Jest również uważana za jedną z najpiękniejszych oraz najbardziej 

reprezentacyjnych radomskich ulic. Na tej ulicy znajduje się 9 ławek, które swoją brzydotą, prostotą, stopniem zniszczenia (są 

m.in. dwukolorowe – zielono-brązowe) kompletnie do niej nie pasują. Koszt wymiany 9 ławek na stylizowane (na przykład 

podobne do tych, które znajdują się w parku Kościuszki bądź też wzdłuż ścieżki rowerowej na os, Południe) to zaledwie ok 3 tys. 

zł. Jest to ułamek pieniędzy przeznaczonych na budżet obywatelski. Ułamek pieniędzy, który przy wymianie tych ławek 

spowoduje o wiele lepszy odbiór tej ulicy (tzw. „mała architektura”) oraz (przynajmniej w niewielkim stopniu) usunie 

„brzydotę” i „bylejakość” z miasta Radomia. 
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 14. Rowerem do szkoły 

Teren przed wejściem do ZSO 7 

Wiele młodych ludzi lubi wykorzystywać słoneczne pogody i dojeżdża do szkoły rowerem. By jednak mogli 
bezpiecznie pozostawić swój pojazd przed szkołą potrzebne są do tego stojaki, do których można je bezpiecznie 
przypiąć,. Myślę, że lokalizacja ich przed ZSO 7 jest dobrym pomysłem, ze względu na to, że uczęszczają do niego 
zarówno licealiści jak i gimnazjaliści. 
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 15. Remont Placu Jagiellońskiego 

Plac Jagielloński (pomiędzy Teatrem Powszechnym, a Galerią Słoneczną) 

Centralny Plac w Radomiu zamiast być jego wizytówką odstrasza swym wyglądem. Teren należy pokryć nowymi 
płytami chodnikowymi, zazielenić poprzez postawienie donic z drzewami lub kwiatami. Należy również ustawić 
kilkanaście ławek tak by teren ten stał się prawdziwym miejscem do wypoczynku, którego w Radomiu od lat brakuje. 
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 27. Modernizacja parkingu przy PG 13 

Radom ,ul. 25 Czerwca 79 

Parking wymaga remontu. Używany jest przez wielu mieszkańców oraz rodziców uczniów PG 13 i Szkoły 
Muzycznej. 
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 28. Modernizacja parkingu przy PG 13 

Radom ,ul. 25 Czerwca 79 

Parking jest w centrum miasta przy PG nr 13 od strony ul. 25 Czerwca. Mieszkańcy oraz rodzice uczniów gimnazjum 
i Zespołu Szkół Muzycznych chętnie z niego korzystają. Nierówności nawierzchni zagrażają bezpieczeństwu jego 
użytkowników. 
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 29. Modernizowanie projektu parkingu przy PG 13 

PG nr 13 w Radomiu, ul. 25 Czerwca 79 

Parking znajdujący się przy ul. 25 Czerwca 79 położony jest w centrum miasta Radomia. Obecny parking ma za mało 
miejsca dla przejeżdżających samochodów. W związku z tym nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia zagraża 
bezpieczeństwu uczniów. 
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 30. Modernizacja parkingu przy PG 13 

Radom, ul. 25 Czerwca 79 

Parking zlokalizowany jest przy PG 13 w centrum Radomia od ulicy 25 Czerwca. Rodzice, którzy podwożą swoje 
dzieci do gimnazjum często korzystają z tegoż właśnie parkingu. Mieszkańcy oraz osoby, które przyjeżdżają do 
Zespołu Szkół Muzycznych chętnie z niego korzystają. Nierówności zagrażają bezpieczeństwu uczniów, rodziców 
oraz mieszkańców. 
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 35. Chcemy Orlika dla Kopernika – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią 2 torową oraz częścią do skoków w dal. 

Radom, ul. Żeromskiego 10 – działka nr 83/1 

Przedmiotem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20m X 40m 
oraz bieżni 2 torowej wokół boiska o szerokości 1,22m każdy, przy czym z jednej strony tory bieżni wydłużone do 
długości 75 m, zakończone z jednej strony piaskownicą do skoku w dal o wymiarach 8 m X 4 m wraz z utwardzeniem 
pozostałego terenu oraz naprawą ogrodzenia od strony ulicy. I LO im. Mikołaja Kopernika w Radomiu to szkoła z 
ponad 80-letnią tradycją i bardzo skromną bazą sportową. Multimedia, komputeryzacja i elektronika w obecnych 
czasach sprzyjają siedzącemu trybowi życia uczniów. Raport NIK z 2013 roku w tym zakresie był druzgocący: częste 
i nagminne zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego zostały wyeksponowane jako główny ogólnopolski problem 
szkół każdego stopnia. Potwierdzeniem powyższego raportu było wezwanie Ministerstwa Sportu we współpracy z 
MEN podczas ogólnopolskiej konferencji, aby poprzez stworzenie odpowiednich warunków zachęcić uczniów do 
czynnego uczestnictwa w zajęciach sportowych w ramach lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Jednym z najważniejszych 
czynników jest zatem odpowiednia baza sportowa. Trudno jest zachęcić młodzież do gry w koszykówkę, piłkę nożną, 
siatkówkę czy piłkę ręczną na starym, asfaltowym podziurawionym boisku. Wiemy, że w tej części miasta brakuje 
tego typu ogólnodostępnych obiektów dla wszystkich mieszkańców. Ponadto prężnie działająca sekcja wolontariatu 
naszej szkoły, ściśle współpracująca ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży ARKA oraz środowisko osób 
niepełnosprawnych zyskałyby znakomitą bazę w dogodnym dla wszystkich położeniu w centrum miasta. Dzięki tej 
inwestycji można by organizować lub współorganizować (np. miasto, szkoła, ARKA, stowarzyszenia osób 
niepełnosprawnych) różne zawody nie tylko międzyszkolne np. w Trio Baskecie, ale również mini paraolimpiady i 
imprezy ogólnodostępne dla mieszkańców naszego miasta. Oprócz propagowania i upowszechniania szeroko 
rozumianej kultury fizycznej, będzie można także prowadzić bardziej rzetelne testy sprawnościowe badające młodzież 
przychodzącą do szkoły i kończącą naukę, zlecane przez Urząd Miasta w Radomiu (np. EUROFIT). 
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 37. Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej). 

działka nr 43/2 przy PSP Nr 13 w Radomiu, ul. Sienkiewicza 30 

Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego (pełny wymiar boiska do piłki ręcznej) z nawierzchnią 
syntetyczną, przystosowanego do gier zespołowych ( piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, 
unihokej), oświetlone, zaopatrzone w piłkochwyty i wieloosobowe ławki. Wszyscy powinni mieć dostęp do 
nowoczesnej, bezpiecznej infrastruktury sportowej ,a w szczególności uczniowie z naszej szkoły, która znajduje się w 
ścisłym centrum miasta. Istniejące betonowe boisko jest w bardzo złym stanie technicznym, co nie pozwala na 
bezpieczne prowadzenie zajęć. Sanepid wielokrotnie zalecał zmianę nawierzchni. Do naszej szkoły uczęszczają dzieci 
z różnymi dysfunkcjami, niepełnosprawnościami, zagrożone patologią, które nie mają pomysłu jak spędzać czas 
wolny. Dzięki nowemu obiektowi poprawi się jakość naszych podopiecznych, wyrównają się szanse dzieci i 
młodzieży. Budowa boiska wielofunkcyjnego zachęci do zagospodarowania czasu wolnego, upowszechniania sportu i 
zdrowego trybu życia dzieci i młodzieży oraz lokalną społeczność. Formy aktywności fizycznej powinny sprzyjać 
poprawie samopoczucia, podnosić aktywność fizyczną. Budowa boiska zapewni odpowiednie warunki do uprawiania 
sportu, podniesie standard zajęć sportowych, uatrakcyjni zajęcia wychowania fizycznego. Inwestycja korzystnie 
wpłynie na rozwijanie działalności profilaktycznej, przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym. Szacowany koszt 
budowy boiska to 400 000 – 450 000 zł. 

 

Załączniki 

xxxxx xxxxx 

Miasto Data 

X 

X 



 40. Modernizacja terenu do celów rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

działka nr 12/21 pomiędzy blokami Kościuszki 4a, Planty 7, Dowkontta 4, Broni 1a, Kościuszki 4 i Broni 1. 

1. Budowa mini boiska do piłki nożnej. 2. Plac zabaw. 3. Siłownia. 4. Gazony z kwiatami i ławki. 5. Naprawa 
istniejących latarni do oświetlenia przyszłego zagospodarowanego placu.  
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 41. Likwidacja barier architektonicznych - zwiększenie dostępu dla osób niepełnosprawnych: do Sali Koncertowej Urzędu 

Miasta, wejście do Kuźni Artystycznej - AMFITEATR 

Miasto Radom 

Ad. 1 Z Sali koncertowej chciałoby korzystać wiele osób poruszających się na wózkach lub z chodzikiem, ale trzeba pokonać 

schody. Stowarzyszenie organizuje od 5 lat koncerty charytatywne na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane ale nie wszyscy 

mogą dotrzeć na te koncerty ze względu na brak windy czy podjazdu. W Sali Koncertowej odbywa się wiele imprez kulturalnych, 

z których osoby na wózkach nie mogą skorzystać. 

Ad. 2 Na ul. Daszyńskiego 5 znajduje się biuro stowarzyszenia oraz sala gimnastyczna gdzie przez cały rok odbywa się 

rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane. Także AMFITETR organizuje w tym budynku wiele różnych imprez, ale na 

wejściu są schody i to stwarza ogromne trudności zarówno dla osób na wózkach jak i poruszających się o kulach. Likwidacja ww. 

Barier architektonicznych spowoduje iż osoby niepełnosprawne z różnymi schorzeniami i problemami ruchowymi będą miały 

dostęp do tych wymienionych obiektów użyteczności publicznej. Dzięki tej inwestycji możemy wyrównać szanse tych osób na 

korzystanie w pełni z tych obiektów tak jak mogą to czynić osoby zdrowe. Realizacja projektu pozwoli na aktywizację społeczną, 

polegająca na stworzeniu osobom niepełnosprawnym ruchowo takich samych szans i warunków aktywności, jak i innym 

obywatelom, bez względu na rodzaj i stopień posiadanej niepełnosprawności. 
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 47. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 na działce nr 101/7 

PSP Nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego, 26-600 Radom , ul. Tybla 7/11 

Przedmiotem inwestycji jest budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej oraz wymiana 
nawierzchni na istniejących miejscach postojowych wraz z dojazdem. Planowana inwestycja ma na celu poprawę 
obecnego stanu zabudowy, poprawę estetyki obszaru szkoły, dostosowanie warunków wychowania fizycznego i 
ogólno sportowego do zwiększenia oferty edukacyjnej szkoły. Szkoła nie posiada na dzień dzisiejszy zaplecza 
sportowego w postaci boiska do piłki nożnej, siatkowej, czy koszykowej, a co za tym idzie nie oferuje społeczeństwu 
lokalnemu możliwości czynnego wypoczynku poza godzinami pracy szkoły. W roku 2009 został opracowany projekt 
boiska, niestety do dnia dzisiejszego nie został zrealizowany. Szkoła jest jedną z niewielu placówek oświatowych, 
gdzie nie zostały zrealizowane tego typu plany projektowe. k.w. 
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 58.IZBA PAMIĘCI w budynku Dyrekcji  Fabryki Broni, który w czasie II wojny światowej był siedzibą Gestapo. 

 

Organizacja Izby Pamięci ma na celu upamiętnienie cierpień i utraty życia wielu osób więzionych i przesłuchiwanych 
w tym miejscu, które było niemalże odpowiednikiem warszawskiej katowni przy Al. Szucha.,z uwzględnieniem lat 
późniejszych kiedy wykorzystywano obiekt jako miejsce przesłuchań i więzienie późniejszych służb NKWD i UB. 

Ci, którzy odeszli, oraz ci którzy żyją, a także młodzi mieszkańcy Radomia zasługują na zaznaczenie na mapie 
Radomia miejsca leżącego w sercu miasta, obok którego przechodzą codziennie setki osób. Tablice umieszczone na 
frontach nie pozwalają na pełną edukacje i ukazanie materiałów i dowodów na to co kryją ściany tego budynku i jego 
piwnic. 

IZBA PAMIĘCI może być pierwszym krokiem do utworzenia w naszym mieście również Muzeum Historii Radomia, 
ośrodków mających wpływ na budowanie i kształtowanie świadomości jego obywateli począwszy od najmłodszych, a 
skończywszy na najstarszych, często nieświadomych znaczenia Radomia w historii naszego kraju. 
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 59.MUZEUM HISTORII MIASTA RADOMIA 

Budynek Archiwum Państwowego w Rynku 

Radom i jego mieszkańcy zasługują na chronologiczną prezentacje miasta od czasów najdawniejszych po dzień 
dzisiejszy. W tworzenie takiej placówki należy zaangażować społeczeństwo Radomia. Radomianie posiadają wśród 
swoich pamiątek oraz swoich domowych zbiorach unikalne dokumenty, przedmioty świadczące o bogatej historii 
miasta i jego mieszkańców. Młode pokolenie nie żyje i często nie chce żyć wspomnieniami, ale by było świadome 
wartości miasta winno znać jego historię i znaczenie dla historii państwa polskiego. 

Placówka ta winna być otwarta od godzin rannych do godzin wieczornych ( np. 10.00 - 20.00). W założeniu powinna 
skupiać wokół siebie wszystkie stowarzyszenia kombatanckie, które są ściśle związane z historią miasta, posiadać 
salką kinową ( pojemność do 50 osób), która mogłaby służyć do prezentacji materiałów filmowych wspartych 
opowiadaniem oraz spotkaniom z osobami tworzącymi historie Radomia, czy wreszcie służyć jako miejsce spotkań 
członków tych stowarzyszeń, którzy odchodzą zabierając ze sobą cenne, niemożliwe do odtworzenia karty historii 
miasta Radomia. Stworzone przez mieszkańców muzeum ma być taką otwartą KSIĘGĄ HISTORII TEGO MIASTA, 
zaprezentowaną w sposób dostępny i przystępny dla przedszkolaka, ucznia, studenta i osoby dojrzałej, która 
uczestniczyła w tworzeniu tej historii. Ponadto placówka miałaby także za zadanie ożywić Rynek, o którym tak wiele 
mówimy w Radomiu. Chcemy muzeum żywego i otwartego dla wszystkich, wierząc, ze pamiątki po naszych 
przodkach nie pójdą w zapomnienie. Projekt zakłada przeznaczenie 700 tyś. na wstępne prace umożliwiające 
rozpoczęcie działalności placówki. 
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 65. Zmiany w otoczeniu i wyeksponowanie Mauzoleum płk. Dionizego Czachowskiego, opracowanie nowych wydawnictw 

Radom. Plac 72 PP przy ul. Jacka Malczewskiego 

Zmiany w otoczeniu i wyeksponowanie płk Dionizaego Czachowskiego na Placu 72. PP w Radomiu, oraz 
dokończenie niepełnej rekonstrukcji z 1938 roku ( nie postawiono krzyża na zwieńczeniu mauzoleum). Zmiany mają 
obejmować, usuniecie obecnej nawierzchni i wyłożenie jej kostka brukową, usuniecie drzewostanu i zastąpienie go " 
cypryśnikami", wykonanie szerokiej Alejki Powstania Styczniowego ( poszerzenie obecnej od str. Korei do ul. 
Malczewskiego), zainstalowanie gablot informacyjnych dot. Powstania Styczniowego z uwzględnieniem osoby płk 
Dionizego Czachowskiego i Radomian biorących udział w Powstaniu Styczniowym, a także powstańców z okolic 
Radomia, mapy walk Partii płk Czachowskiego. Usunięcie starych krzewów, nieestetycznej tablicy reklamowej od str. 
Malczewskiego, oraz przestawienie kiosku- sklepiku, który jest zaporą widokową dla tego historycznego miejsca. 
Ustawienie tablic informacyjnych z napisem " Miejsce Pamięci Narodowej" od strony ul. Malczewskiego, oraz od 
strony " Korei" i wyrazistych tablic z napisem Plac 72. PP im. płk Dionizego Czachowskiego. Postawienie obok 
mauzoleum obelisku- pomnika upamiętniającego stacjonowanie w Radomiu 72 PP. Założenie monitoringu i 
oświetlenie bryły mauzoleum. Opracowanie i wydanie dwóch jubileuszowych książek dot. Powstania Stoczniowego: 
1) wydanie albumowe- reprezentacyjne o Powstaniu Styczniowym w regionie radomskim. 2) Radom - Czachowski w 
nakł. 1000 egz. dla szerszej rzeszy społ. Szczegóły w załącznikach. Uzasadnienie: Powstanie styczniowe jest ważnym 
wydarzeniem  w dziejach Polski, a mauzoleum radomskie, jedyne w swoim rodzaju w Polsce. Mając taki monument, 
należy przywrócić mu znaczenie i pamięć Powstania Styczn.,w dziejach Polski i Radomia poprzez jego 
wyeksponowanie i zabezpieczenie przed wandalizmem. 
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 67. Rewitalizacja podwórka poprzez remont chodników, drogi wewnętrznej oraz budowę ogólnie dostępnych parkingów. 

Planty, obszar ograniczony ulicami: Kościuszki, Narutowicza, Traugutta i Jaracza 

Obszar stanowiący przedmiot projektu nie był poddany żadnym pracom remontowym od ponad 40- tu lat. 
Generalnego remontu wymagają chodniki i droga, niezbędne jest też wybudowanie miejsc parkingowych. 

Obecnie miejsca parkingowe to chodniki trawniki, a właściwie to co po nich pozostało. Brak wydzielonych zatoczek 
parkingowych powoduje parkowanie samochodów, zarówno mieszkańców tego rejonu jak i klientów okolicznych 
banków (PKO BP, BGŻ) wg zasady " gdzie popadnie". Utworzone strefy płatnego parkowania przed w/w bankami 
spowodowało przeniesienie całego ciężaru parkowania na ul. Jaracza i właśnie podwórko ograniczenie w/w ulicami. 

Samochody stoją wszędzie, kierowcy bez skrupułów zostawiają chodniki (  nie ma na nich żadnych ograniczników) i 
rozjeżdżają trawniki. 

Przez obszar ten prowadzi ogólnie dostępny ciąg pieszy od zbiegu ulic Narutowicza i Traugutta w głąb osiedla Planty. 
Działka jest własnością Gminy Miasta Radom. Teren ten powinien być, ze względu na swoje położenie, wizytówką 
miasta, a obecnie stanowi powód do wstydu. Koszt projektu: ok. 500 000 zł. 
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 78.Projekt, wykonanie i posadowienie ławeczki – Pomnika Prof. Leszka Kołakowskiego.   

ul. Żeromskiego, między „Sezamem” (Żeromskiego 42), a kamienicą nr 41, dawną szkołą powszechną Leszka Kołakowskiego. 

Niezwykła i fascynująca postać Honorowego Obywatela Miasta Radomia – profesora Leszka Kołakowskiego, 
największego polskiego filozofa przełomu XX i XXI w., radomianina z urodzenia, zasługuje na szczególne 
upamiętnienie w przestrzeni publicznej Radomia. W naszym mieście od kilku lat organizowany jest Radomski 
Festiwal Filozofii „OKNA” noszący imię Leszka Kołakowskiego. Od roku 2009, każdego maja, Radom staje się 
stolicą polskiej filozofii; w mieście goszczą wybitni myśliciele, humaniści i artyści. Stałym gościem jest córka 
profesora – Agnieszka Kołakowska. Od kilku lat, dzięki rodzinie Leszka Kołakowskiego i władzom Radomia 
przyznawana jest Nagroda im. Leszka Kołakowskiego i Gminy Miasta Radomia, która trafia do laureatów 
Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej, dodatkowo wyróżniając laureatów pochodzących z Radomia. Kilku 
dotychczasowym emocjom „OKIEN” towarzyszyły spektakularne wydarzenia związane z upamiętnieniem patrona 
imprezy ((odsłonięcie tablicy pamiątkowej na kamienicy, w której mieszkał przed wojną L. Kołakowski, otwarcie 
pasażu imienia profesora, czy otwarcie stałej ekspozycji w Muzeum im. Jacka Malczewskiego „Gabinet Profesora 
Leszka Kołakowskiego”, powstałej na bazie pamiątek przekazanych do Radomia przez rodzinę filozofa). 
Zakończeniem tych działań byłoby uroczyste odsłonięcia w maju 2015r. ławeczki – pomnika Leszka Kołakowskiego 
(popularnej formy upamiętnienia wielkich postaci związanych z konkretnym miastem). Dokonałby się wtedy 
symboliczny powrót do rodzinnego miasta tego wielkiego myśliciela, który zawsze podkreślał, że „najmądrzejsi 
ludzie pochodzą z Radomia”. W założeniach ławeczka – pomnik ma stać się obiektem kojarzonym z Radomiem, 
jedną z miejskich wizytówek. Niewątpliwie uatrakcyjni ona przestrzeń publiczną i wzbogaci centrum o kolejny 
turystyczny walor. Będzie swoistą wartością naddaną, której nie sposób przekuć na pieniądze. Projekt zakłada 
realistyczne oddanie znanej w całej Polsce sylwetki filozofa, z laseczką i w kapeluszu borsalino. Szacowany koszt 
całości: 200 tys. PLN. 

 

Załączniki 
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 79. "Akademia Przedszkolaka" 

Przedszkole Publiczne nr 11, ul. Kościuszki 10, 26-600 Radom 

Projekt dotyczy utworzenia świetlicy środowiskowej dla 15 osobowej grupy w wieku przedszkolnym ( 3-5 lat), z 
terenu osiedla Planty, których rodzice ,z uwagi na trudną sytuację materialną korzystają z pomocy społecznej. 
Rodziny te borykają się z wieloma problemami, między innymi ze skutkami długotrwałego bezrobocia, które 
powoduje wykluczenie społeczne zarówno dorosłych, jak i dzieci. W takiej sytuacji dorośli skupiają się na 
zabezpieczaniu potrzeb bytowych rodziny  a nie wykazują większego zainteresowania rozwojem społecznym dzieci 
oraz ich potrzebami emocjonalnymi, psychologicznymi i edukacyjnymi. Celem działania świetlicy będzie włączenie 
dzieci w rytm życia przedszkolnego; zapoznanie ich z zasadami obowiązującymi w grupie. Dodatkowo zaplanowano 
wyrównanie szans rozwojowych na bazie naturalnej potrzeby dziecka do nauki, tworzenia i współtworzenia wiedzy, 
rozwijanie wiary dziecka we własne możliwości. Zadanie te będą realizowane poprzez zajęcia dydaktyczne, zajęcia 
muzyczno- ruchowe i plastyczne. Organizowane będą tu także konkursy w celu wzmocnienia poczucia wartości 
dziecka. Podczas zajęć dzieci będą mogły skorzystać z poczęstunku ( podwieczorek). Opiekę na dziećmi podczas 
zajęć w świetlicy sprawować będą nauczycielki wychowania przedszkolnego oraz trener tańca, zatrudnieni w 
placówce na umowę zlecenie. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu, w godzinach od 15.30- 18.00, w 
okresie od września 2015 do czerwca 2016. Łączny koszt funkcjonowania świetlicy 40 000 tysięcy złotych. 

Rekrutacja dzieci odbywać się będzie za pośrednictwem pracowników MOPS-u. 

 

Załączniki 
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 81.Budowa windy w X L. O. im St. Konarskiego 

 

Projekt zakłada budowę windy dla niepełnosprawnych w X L O . Winda miałaby postać kabiny z szybem windowym. 
Powodem zgłoszenia projektu jest fakt iż X L O im Stanisława Konarskiego jest placówką integracyjną do której 
uczęszczają dzieci niepełnosprawne. Brak tej windy powoduje, że część kandydatów z powodu bariery 
architektonicznej omija tę szkołę. 

 

Załączniki 
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 88.RATUJMY ZIELEŃ ŚRÓDMIEŚCIA.    

ŚRÓDMIEŚCIE RADOMIA – RADOM XIX – wieczny. Program ogólnomiejski. 

Opis projektu wraz z uzasadnieniem: Wielu Radomian bulwersuje sposób gospodarki drzewostanami w śródmieściu 
Radomia, a zwłaszcza przeprowadzane wycinki starych drzew przeprowadzone na terenach zieleni publicznej. Klub 
proponuje wzorem prac wykonanych na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wykonanie inwentaryzacji 
i opisu drzewostanu rejonu śródmieścia oraz opracowanie wieloletniego planu gospodarki drzewostanu w rejonie 
śródmieścia. Dokument powinien być poddany dyskusji publicznej w wyniku której zostaną przyjęte przejrzyste 
zasady kształtowania zieleni śródmieścia Radomia. Przewidywany koszt wykonania opracowania to ok. 160 000 zł. 

 

Załączniki 
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 93. Miejsce Parkingowe 

25 Czerwca 26/32 

Utworzenie kilku miejsc parkingowych dla samochodów za blokiem przy ulicy 25 Czerwca 26/32. W załączniku zdjęcie. 

Załączniki 
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 94. Automatycznie opuszczane słupki uniemożliwiające wjazd na deptak 

Deptak na ulicy Żeromskiego i Focha 

Celem projektu jest przywrócenie funkcji deptaka ulicy Żeromskiego na odcinku ulica Traugutta – ulica Niedziałkowskiego. 

Obecnie mimo znaków zakazu natężenie ruchu samochodowego oscyluje na poziomie około 100 pojazdów w ciągu godziny 

(badania Bractwa Rowerowego). Przyczynia się to nie tylko do pogorszenia bezpieczeństwa pieszych, ale również wpływa 

negatywnie na stan nawierzchni nie przystosowanej do przenoszenia tak dużych obciążeń. 

Wnioskujemy (patrz: rysunek) o: 

- montaż 7 automatycznie chowanych słupków blokujących wjazd w następujących lokalizacjach: 

Żeromskiego / Traugutta 

Żeromskiego / plac Konstytucji 3 Maja (2 szt.), 

 Focha / Kilińskiego, 

Żeromskiego / Moniuszki 

Żeromskiego / Niedziałkowskiego 

- montaż odpowiedniej ilości stałych przeszkód uniemożliwiających ominięcie automatycznie chowanych słupków; 

- podzielenie ulicy na sektory dojazdowe tak, aby nie było możliwe opuszczenie słupka i przejazd przez całą długość deptaka 

użytkownikom  poszczególnych sektorów 
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 103. Miejsce dla psów na Plantach. 

Park Planty (pomiędzy ul. Kościuszki, a Chałubińskiego). 

Wyznaczenie oraz ogrodzenie terenu w parku Planty, a także umieszczenie tam koszów na odchody, małych krzewów (najlepiej 

iglastych) lub słupków, oraz wybiegu wpłynie pozytywnie na estetykę parku (czystsze trawniki), a także bezpieczeństwo 

spacerowiczów (odgrodzenie psów od spacerujących). Obecnie właściciele psów spotykają się w stałym miejscu w parku, a 

wyznaczenie  takiego "wychodka" byłoby dobrym przykładem organizacji przestrzeni dla właścicieli psów. 

Załączniki 
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 106. Górka saneczkowa w parku Planty 

Park Planty na odcinku od Sedlaka do Chałubińskiego 

W okolicach parku Planty brakuje miejsc zabaw dla dzieci. Górka saneczkowa w parku niewątpliwie będzie jednym z takich 

miejsc, nie tylko w zimie. 

Załączniki 
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 111/131. RATUJMY RADOMSKIE SKWERY - remont skweru przy Mauzoleum Czachowskiego. 

ul. Malczewskiego 

Skwerek pomiędzy ul. Malczewskiego, Wernera i Koszarową mimo doraźnych remontów jest brzydki i zaniedbany. Jako jedno z 

reprezentatywnych miejsc w centrum miasta powinien zostać gruntownie wyremontowany wraz z całościową wymianą 

nawierzchni i oświetleniem. 

Załączniki 
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 112. Chodnik wzdłuż ul. Mariackiej na odcinku Sedlaka-Juliusza. 

ul. Mariacka 

Przy projektowaniu nowej ul. Mariackiej nie uwzględniono budowy chodnika po południowej stronie ulicy na odcinku pomiędzy 

ulicami Sedlaka i Juliusza. O tym, że odcinek ten jest wykorzystywany przez pieszych świadczy fakt, iż na nowej trawie szybko 

została wydeptana ścieżka. 

Załączniki 
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 116. Dwudniowy festiwal muzyczny w wakacje 2015 

Rynek lub tereny zielone na os. Południe. 

Dwudniowy letni festiwal muzyczny ze znanymi oraz lokalnymi zespołami (muzyka rockowa, elektroniczna, popularna) oprócz 

rozrywki dla mieszkańców może przyczynić się do rozwoju turystyki w Radomiu oraz do promocji miasta w Polsce. Poza tym 

może wzbudzić zainteresowanie sponsorów, co pozwoli na organizację kolejnych edycji w następnych latach. 

Załączniki 
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 117. Grające ławeczki - ławki z radiem na deptaku. 

ul. Żeromskiego, Rynek, Piłsudskiego 

Instalacja 10 ławek z radiem umili czas spacerowiczom, a także zapewni rozrywkę dla najmłodszych i nie tylko. Możliwe jest 

stworzenie ławeczek tematycznych: z muzyką, bajkami, informacjami itp. 

Załączniki 
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  118. Boisko wielofunkcyjne przy V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w 

Radomiu, Traugutta 52a 
Boisko szkolne V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu, ul. Traugutta 

52a 
Boisko wielofunkcyjne o podłożu syntetycznym do gier zespołowych (piłka siatkowa, koszykowa, nożna, ręczna) wyposażone w 

urządzenia sportowe (bramki, piłkochwyty) oraz boisko do piłki siatkowej plażowej wraz z minitrybunami i potrzebną 

infrastrukturą (słupki, osłony słupków, akcesoria). 

Załączniki 

xxxxx xxxxx 

Miasto Data 
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  128. Bezpłatny, ogólnomiejski system internetu wi-fi. 

ul. Żeromskiego, ul. Chrobrego (okolice Uniwersytetu), Stary Rynek, ul. Kilińskiego, ul. Struga, okolice Dworca 

Projekt zakłada budowę zwartego systemu hot spotów umożliwiających dostęp do bezpłatnego internetu  wi-fi, bez 

konieczności rejestracji (jak do tej pory) czy wysyłania płatnych sms-ów. Dodatkowo projekt zawiera identyfikacje wizualną w 

miejscach hot spotów - naklejki, tabliczki oraz stworzenie prostej strony startowej wymagającej tylko akceptacji regulaminu. 

System ten powinien zastąpić dotychczasowe próby stworzenia punktów wi-fi w naszym mieście. 

Załączniki 
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 133/68. BOISKA WIELOFUNKCYJNE 

Zespól Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, ul 25 Czerwca 70 

Boiska wielofunkcyjne przy ZSM im. O. Kolberga w Radomiu to niezrealizowany fragment inwestycji z roku 2010 
pn. " Budowa Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, ul 25 Czerwca 70 ". Boiska te zostały 
zaplanowane, zaprojektowane i skalkulowane. Ograniczenia budżetowe spowodowały, że boiska nie zostały 
wykonane w roku 2010 ani w latach późniejszych. Sprawa ta każdego roku zgłaszana była władzom Wydziału 
Edukacji, Sportu i Turystyki, Wydziału Inwestycji oraz Panu Prezydentowi Andrzejowi Kosztowniakowi. Negatywna 
odpowiedź na nasze monity uzasadniana była niewystarczającym stanem budżetu miasta Radomia. 

Uzasadnienie 1. ZSM uczy się obecnie 780 uczniów realizujących obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego.2. 
Priorytetem realizacji wszystkich programów wychowania fizycznego jest szeroko pojęty ruch i rekreacja na świeżym 
powietrzu. Dlatego brak zewnętrznej infrastruktury boiskowej uniemożliwia nam pełna realizację w/w celów. 3. 
Niezagospodarowany teren jest miejscem niekontrolowanych zabaw i gry w piłkę. Brak piło chwytów powoduje 
uszkodzenia elewacji z piaskowca od strony " Parku Leśniczówka". 4. Niezagospodarowany w/w teren stał się 
przeszkodą w realizacji programu - miejsce zabaw dla dzieci, który w minionych 3 latach był priorytetem radomskiej 
edukacji. 5.Teren ten bywa dzikim parkingiem dla samochodów.6. Okazały obiekt ZSM jest wizytówka Radomia , 
chętnie pokazywaną gościom zza granicy oraz wielu miast polskich. Jest miejscem organizowania wielu prestiżowych 
koncertów, konferencji i in. Wiejący pustka teren znacznie obniża estetykę tak ważnego dla Radomia obiektu. 7. 
Poziom wykorzystania naszej sali gimnastycznej przez liczne grupy dzieci i młodzieży z wielu radomskich klubów 
jest dowodem, że ciągle mamy w mieście niewystarczającą liczbę obiektów sportowych służących masowemu 
ruchowi fizycznemu. Nowe boiska sportowe z pewnością przyczynią się do poprawy tego stanu. Szacowana wartość 
inwestycji - 400 000zł.  
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  139. Skwer zielni dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 

Teren RSzS przy ul. Tochtermana 1 w Radomiu 

Po powstaniu szpitala zadbano także o jego otoczenie. W wyniku upływu lat niestety dochodziło do degradacji i 
starzenia się obiektów oraz roślinności. Obecnie chorzy nie mają możliwości w okresie wiosennym czy letnim 
swobodnego korzystania z terenu przyszpitalnego. Po kilku ważnych inwestycjach w obiekty oraz wyposażenie 
można zadbać o obszar zieleni i otoczenie szpitala. Przewidywany koszt nasadzeń oraz dostawienie ławek z 
odtworzeniem części chodników to około 200 tyś. zł. 

 

Załączniki 
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