
 4. Remont sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomiu. 

Radom, ul. Sandomierska 19 

Sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomiu nie była remontowana od ponad 30 lat. Jedynie w roku 

szkolnym 1990/91 została wycyklinowana podłoga i pomalowano ściany. W chwili obecnej sala wymaga generalnego remontu z 

powodu sypiącego się ze ścian tynku, odchodzących od podłoża klepek podłogowych oraz prowizorycznych osłon na grzejniki i 

okna. Instalacja elektryczna jest stara i wymaga regeneracji urządzeń elektrycznych. Zamontowane w 1981 roku wentylatory 

poza ogromnym hałasem nie spełniają swojego zadania. Z powodu zaduchu zdarzają się wśród uczniów omdlenia (otwierają się 

tylko okna na najniższym poziomie, co nie pozwala dobrze przewietrzyć pomieszczenia).Jesteśmy placówką z tradycjami 

sportowymi i liczącymi się osiągnięciami. Zajmujemy czołowe miejsca w wielu dyscyplinach na szczeblu miejskim, powiatowym i 

wojewódzkim, co przekłada się na miejsce, jakie szkoła zajmuje w rankingu najbardziej usportowionych szkół w mieście – od 

wielu lat plasujemy się w pierwszej trójce. W wrześniu 2012 zdobyliśmy złoty medal w mini piłce nożnej chłopców i i srebrny w 

mini piłce nożnej dziewcząt w XIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – Płock 2012, co wiąże się z promocją miasta 

Radomia na Mazowszu. 
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 5. Ścieżka rowerowa 

Radom Osiedle Mieszkaniowe „Ustronie” 

Ścieżka rowerowa powinna przebiegać wokół osiedla mieszkaniowego „Ustronie”, ulicami: Grzecznarowskiego, PCK, Nowo 

Młodzianowska, która jest w projekcie budowy wiaduktu nad torami w połączeniu z obwodnicą Południową w budowie, ul. 

Armii Ludowej dalej obwodnicą do ul. Grzecznarowskiego. Drugi odcinek może przebiegać od ul. Grzecznarowskiego obok 

Kościoła, przez Park, który jest w planie budowy przez Urząd Miasta w 2014 roku. Ten projekt pozwoli na bezpieczną jazdę 

rowerami mieszkańcom i będzie bezpieczny dla ruchu drogowego. 
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 26. Budowa oświetlenia ulicznego 

Radom, ul. Wilczyńskiego 

Celem jest podwyższenie bezpieczeństwa osób mieszkających przy ulicy Wilczyńskiego oraz osób poruszających się 
ta ulicą zarówno pieszo jak i rowerem (wiele osób traktuje ulice jako trasę rekreacyjną dla uprawiania nordic walking 
lub biegów). Naszym zdaniem do oświetlenia ulicy należy użyć lamp ulicznych typowych dla małych osiedli tzn. np. 
lamp wykonanych w technologii LED (niski pobór energii elektrycznej, emitujące oświetlenie ciepłe, świecące 
światłem rozproszonym, nieolśniewające mieszkańców posesji). Lampy należy montować pomiędzy posesjami w 
ilości zgodnej z normami oświetlenia lub wypracowana praktyką. 
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 36. Wykonanie oświetlenia ulicznego. 

ul. Zbożowa w Radomiu 

Opis i uzasadnienie: montaż lamp na istniejących słupach energetycznych oraz powstanie oświetlenia na pozostałej części ulicy. 

Wnioskujemy o montaż lamp na słupach energetycznych – odcinek 200 metrów – na tylu metrach są słupy energetyczne: oraz 

uzupełnienie na dalszym odcinku około 400 metrów słupów energetycznych wraz z lampami. Dlatego zwracamy się z prośbą o 

rozbudowę sieci oświetlenia na ulicy Zbożowej. Mieszkanie przy nieoświetlonej ulicy jest dla nas mieszkańców szczególnie 

niebezpieczne. Rozbudowa mieszkalnictwa w dzielnicy Nowiny Malczewskie spowodowała zwiększenie natężenia ruchu 

samochodów osobowych a nawet ciężarowych. Z punktu widzenia bezpieczeństwa nas samych i naszych dzieci, które chodzą 

nieoświetloną ulicą do szkoły, kościoła czy autobusu MPK, oświetlenie ulicy spowoduje, że będziemy czuć się bezpieczniej i 

bardziej widoczni. Celem jaki również chcemy osiągnąć poprzez tą inwestycję jest poprawa komfortu i jakości życia dla 

mieszkańców nie tylko ul. Zbożowej, ale także znacznej części dzielnicy. Przewidziany koszt realizacji wnioskowanego projektu 

szacujemy na ok. 120 000 zł. k.w. 
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 57. Budowa parkingu i remont chodników  na terenie Publicznej  Szkoły Podstawowej nr 23 w Radomiu. ( data złożenia wniosku 

06.03.2014 
Parkingi i chodniki będą zlokalizowane na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 w Radomiu przy ulicy Gajowej 60 

Projekt polega na wybudowaniu parkingu dla rodziców i remoncie chodników na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 
w Radomiu. Brak parkingu przy szkole i zły stan techniczny chodników powoduje zagrożenie dla uczniów, podczas drogi 
szkoły. Brak chodnika łączącego budynek szkoły z boiskiem syntetycznym utrudnia korzystanie z boiska w okresie wiosennym i 
jesiennym. 

Zrealizowanie tego projektu podniesie nie tylko bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły i w samej szkole, ale także 
przyczyni się do znacznej poprawy infrastruktury obiektu. Ukończona inwestycja będzie służyła mieszkańcom osiedla 
Prędocinek, Młodzianów i Malczew. Możliwość pozostawienia samochodu na czas odprowadzania dziecka do szkoły rozwiąże 
problem przechodzenia przez ulicę Gajową, uniemożliwi przypadkowe potrącenia uczniów i ich rodziców oraz umożliwi 
powstanie trawników w miejscu dotychczasowego parkowania samochodów. 

Obecny stan ciągów pieszych stwarza zagrożenie i fakt ten jest co roku zgłaszany do Wydziału Inwestycji UM w Radomiu. 
Dotychczasowe prace remontowe są niewystarczające. Wyremontowanie chodników zapewni większe bezpieczeństwo uczniom, 
rodzicom i pracownikom szkoły, szczególnie w okresie zimowym, gdyż umożliwi efektywne odśnieżenie i zabezpieczenie 
nawierzchni przed gołoledzią. 
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 72.Budowa ulic lokalnych  Ludowa – Równoległa – Tuwima   

osiedle IDALIN ulice Ludowa – Równoległa – Tuwima 

Opis i uzasadnienie: Budowa tych ulic jest bardzo ważnym przedsięwzięciem komunikacyjnym łączącym osiedle 
Idalin z ulicą Słowackiego oraz przybliżenie do cywilizacji tych ulic. Wskazane w projekcie ulice są drogami 
lokalnymi o powierzchni gruntowej. Brak chodnika, jezdni, kanalizacji deszczowej powoduje zaleganie dużych ilości 
wód opadowych co uniemożliwia przejście oraz przejazd tymi drogami do własnej posesji oraz notoryczne ich 
zalewanie. Ponadto dostępność jedynego na osiedlu Idalin placu zabaw dla dzieci w okresie jesienno – wiosennym jak 
również roztopów zimowych jest niemożliwy (brnie się po kostki w błocie). Prośbę swoją motywujemy tym, iż jest to 
bardzo uciążliwe i niebezpieczne. Zdeterminowani mieszkańcy założyli już Komitet Społeczny budowy tych ulic i z 
własnych pieniędzy został opracowany projekt budowy tych dróg, który jest dużym wkładem w przyszłej realizacji. 
Prosimy o wsparcie tych wysiłków i zaliczenie tego projektu do budżetu na 2015r. 
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 82. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 20 w Radomiu. 

Ul. Malenicka 29 Radom 

Boiska szkolne przy PSP nr 20 w Radomiu znajdują się w złym stanie technicznym, co utrudnia bezpieczne 
prowadzenie zajęć sportowych. Budowę nowego boiska uzasadnia dynamika rozwoju szkoły oraz potrzeby uczniów 
do niej uczęszczających. W pobliżu PSP nr 20 nie ma obiektu tego typu. 
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 109. Mural promujący sport i zdrowy tryb życia. 

Radom, Rondo Matki Bożej Fatimskiej 

Wybudowanie na rondzie Matki Bożej Fatimskiej na Idalinie konstrukcji umożliwiającej stworzenie coś w stylu muralu 

promującego sport i zdrowy tryb życia, którego tematem przewodnim byłby najstarszy klub sportowy w mieście: Radomiak 

Radom. Projekt muralu byłby wybrany w drodze konkursu. Miejsce i konstrukcja mogła by się stać ciekawym i rozpoznawalnym 

punktem miasta. 
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 110. Remont ulicy Przejazd na osiedlu Idalin. 

Radom, ul. Przejazd. 

Przedmiotem projektu jest remont ulicy Przejazd na osiedlu Idalin. Przedmiotowa ulica jest częścią głównego szlaku 

komunikacyjnego osiedla. Obecny stan techniczny ulicy pozostawia wiele do życzenia -dziury, łaty, nierówności, zapadnięte 

studzienki. Ulicą tą jeżdżą autobusy oraz znaczna część mieszkańców osiedla, tak więc korzyści z jej remontu będą odczuwane 

przez wielu obywateli Radomia. 

Załączniki 

xxxxx xxxxx 

Miasto Data 

X 

X 



 113. Przejście dla pieszych Młodzianowska/Chałubińskiego - dla bezpieczeństwa pieszych 

Skrzyżowanie Młodzianowska/Blaszana. 

Przejście dla pieszych (z sygnalizacją świetlną lub bez) będzie dużym udogodnieniem dla pieszych, których aby przejść na drugą 

stronę muszą pokonać dodatkowo ok. 400 metrów, co, szczególnie dla osób starszych, jest pewnym problemem. Będzie także 

poprawą bezpieczeństwa, ponieważ obecnie mieszkańcy skracają sobie drogę przechodząc w tym miejscu, co powoduje 

stwarzanie niebezpiecznych sytuacji na drodze. Ulica Mariacka, a dalej Młodzianowska dzieli osiedle Planty - po jednej stronie 

znajdują się bloki i domy, po drugiej szkoła podstawowa, kościół, sklepy i przychodnia. Z takiego przejścia korzystałyby także 

dzieci mieszkające na os. Borki, które uczęszczają do PSP 32. 
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