
 2. Biletomaty na os. Południe 

os. Południe 

 

Projekt Karty Miejskiej oraz Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Radomiu zakłada postawienie jednego biletomatu obok 

przystanku na Czarnoleskiej/Urszuli. Nasz projekt zakłada wyposażenie os. Południe w 2 dodatkowe biletomaty. Dokładna 

lokalizacja tych biletomatów odbyła by się po spotkaniu z MZDiK. Przykładowa lokalizacja znajduje się w załączniku. 

Załączniki 

xxxxx xxxxx 

Miasto Data 

X 

X 



 6. Trakt pieszo-rowerowy, Bezpieczna droga do szkoły 

Pobocze trasy nr 7 od ronda NSZ do ul. Witosa 

Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż trasy E7 od Ronda NSZ do ulicy Witosa. Wzrost bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, 

szczególnie trzeba wziąć pod uwagę bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do ZSP nr 1. Bezpieczne połączenie Młynka 

Janiszewskiego ze szkołą nr 18 oraz gimnazjalistów zamieszkałych północnej części Radomia uczęszczających do Gimnazjum nr 

8. 

Załączniki 

xxxxx xxxxx 

Miasto Data 

X 

X 



 10. Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego na os.: Gołębiów II i Akademickim 

osiedla : Gołębiów II i Akademickie 

Osiedla : Gołębiów II oraz Akademickie należą do najdynamiczniej rozwijających się obszarów miasta w zakresie 
zabudowy mieszkaniowej oraz przyrostu mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. Centrum obszaru stanowi zespół 
szkolny zlokalizowany przy ul. Rapackiego. Zasadne jest zbudowanie ciągu pieszo - rowerowego komunikującego 
poszczególne części osiedla z obiektami szkolnymi, jak również spełniającego rolę rekreacyjną. 

Proponowany układ docelowy ciągu: wzdłuż ulic: Rapackiego, Daszyńskiego, Michałowskiej, Paderewskiego, 
Sempołowskiej i Terenowej. 

Przewidywany koszt prac projektowych, stanowiących I etap inwestycji: do 250 000 zł. 

 

Załączniki 

xxxxx xxxxx 

Miasto Data 

X 

X 



 11. Urządzenie miejsca dla Mobilnego Miasteczka Drogowego 

Plac szkolny przy PSP w Radomiu, ul. Kielecka 2/6 

Szkoła posiada „Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego” za zdobycie I miejsca na Mazowszu w Ogólnopolskim Konkursie 

„Ratujemy i uczymy ratować”. Jest to kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego 

szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze i motorowerze. W skład wchodzą: mini 

znaki drogowe, bezprzewodowa sygnalizacja świetlna, rowerowy tor przeszkód, antypoślizgowe maty gumowe tworzące ścieżki 

rowerowe, skrzyżowania i ronda oraz 10 rowerów. Z powodu braku utwardzonego terenu o odpowiednich wymiarach oraz 

zabezpieczenia chroniącego przed kradzieżą, wandalizmem i opadami atmosferycznymi miasteczko jest niewykorzystywane. W 

ramach projektu chcielibyśmy : powiększyć istniejący plac asfaltowy o wymiarach 43x21,5m do wymiarów ok. 40x30m, ogrodzić 

i zadaszyć cały teren przeznaczony na miasteczko, zainstalować monitoring zewnętrzny składający się z kamer i rejestratora. 

Odpowiednie zabezpieczenie miasteczka pozwoli na korzystanie z niego niemal przez cały rok, uniemożliwi akty wandalizmu, 

kradzieży i zniszczenia. Z tego miasteczka będą mogli korzystać nasi uczniowie oraz wszystkie chętne okoliczne szkoły i 

przedszkola, co przyczyni się do podniesienia kultury motoryzacyjnej i działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze. 

Miasteczko to umożliwi przeprowadzenie praktycznej nauki chodzenia po drogach i jazdy na rowerze a także praktyczną część 

egzaminu na kartę rowerową, zawody rowerowe oraz turnieje BRD. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa na drodze dzieci i 

młodzieży szkolnej. k.w. 

Załączniki 

xxxxx xxxxx 

Miasto Data 
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 12. Wykonanie brakujących odcinków gazociągu w ulicach. 

Osiedle Pruszaków, ul. Różyckiego, Szymanowskiego, Szydłowiecka 

Wyżej wymienione ulice na osiedlu posiadają gazociąg na pewnych długościach: i tak na ul. Różyckiego gazociąg 
znajduje się na połowie jej długości, od ulicy Ogińskiego, a brak jest go do ulicy Szymanowskiego. Ul. szydłowiecka 
posiada gazociąg od ul. Starokrakowskiej do ul. Ogińskiego, natomiast brak jest gazociągu od ul. Ogińskiego do 
Kieleckiej. Na ul. Szymanowskiego brakuje gazociągu od ul. Różyckiego i Kieleckiej. Uzupełnienie brakujących 
odcinków gazociągu umożliwi podłączenie do sieci gazowej wiele budynków, co spowoduje zastąpienie stałych 
materiałów opałowych, a tym samym wpłynie korzystnie na ochronę środowiska. Nadmieniam, ze w połowie roku 
2013 położona została magistrala gazowa na ul. Kieleckiej aż do granicy miasta po stronie osiedla. Od tej magistrali 
położony został odcinek ulicznego gazociągu wzdłuż ul. Kieleckiej do ul. Szydłowieckiej. Tak na marginesie 
informuję, ze dla poprawienia warunków ekologicznych osiedla, które częściowo znajduje się na obszarze leśnym, 
całe osiedle zostało pokryte siecią kanalizacyjną i wodociągową z przyłączami do każdej posesji. 

 

Załączniki 

xxxxx xxxxx 

Miasto Data 

X 

X 



 16. Skatepark na Borkach 

W okolicy zalewu na osiedlu Borki 

W Radomiu istnieje zapotrzebowanie na skateparki. Udowodniły to inicjatywy zbierania podpisów poparcia pod 
wnioskiem o jego utworzenie. W związku z tym, że w „Leśniczówce” ma już jeden powstać, proponuje utworzenie 
drugiego w miejscu oddalonym od parki i również często odwiedzanym. Skatepark powinien posiadać: rampy, 
najazdy, wyskocznie (fun box), rury do sidle, itp.. 

 

Załączniki 

xxxxx xxxxx 

Miasto Data 
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 33. Remont Krzyża Wolności (w szczególności odtworzenie widniejącej dawniej na nim inskrypcji) 

zbieg ul. Okulickiego i ul. Głównej (Zamłynie) 

Zwracam się z wnioskiem o remont Krzyża Wolności znajdującego się u zbiegu ul. Okulickiego i Głównej ( 
Zamłynie). W dolnej części Krzyża widnieją resztki niemalże zupełnie nieczytelnej dziś inskrypcji: DZIĘI CI BOŻE 
ZA WSKRZESZONĄ POLSKĘ. PRACOWNICY GARBARSCY. 1919. Odnowienie, na w zasadzie przywrócenie tej 
inskrypcji jest koniecznością, póki widoczne są jeszcze jakiekolwiek ślady dawnego napisu. Ponadto obiekt szpecą 
resztki odchodzącej zielonej farby, którą wcześniej pomalowano krzyż. Uważam, że jest to jedno z ważniejszych 
miejsc w Radomiu, obiekt łączący charakter zabytkowy, historyczny, patriotyczny i sakralny; jedno z nielicznych w 
Radomiu miejsc upamiętniających odzyskanie przez Polsk1) niepodległości. Dołączone do wniosku zdjęcia 
przedstawiają obecny stan krzyża i nieczytelnego obecnie napisu. 

 

Załączniki 

xxxxx xxxxx 

Miasto Data 
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 34. Budowa boiska wielofunkcyjnego dla dzieci młodzieży i dorosłych w dzielnicy Potkanów przy ulicy Odlewniczej. 

Radom osiedle Potkanów za blokiem – Odlewnicza 2. Ponieważ na proponowanej przez mieszkańców działce nr 125/2 

planowana jest inwestycja prosimy o wskazanie innej działki w pobliżu na której możliwa byłaby realizacja projektu. 
- Zatwierdzenie proponowanej lokalizacji. - Wyrównanie i przygotowanie terenu. - Ogrodzenie terenu poprzez 
zamontowanie siatki ogrodzeniowej na słupkach. - Zamontowanie bramek do gry w piłkę nożną. 

Aktualnie na terenie osiedla Potkanów ( ul. Odlewnicza, Żelazna, Tokarska ) znajduje się dzikie boisko wykonane 
przez miejscową młodzież (tj. wydeptana trawa i bramki zbite z kawałków topoli) na terenie za blokiem Odlewnicza 
2. Najbliższe boisko znajduje się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Starokrakowskiej 124/128 
w dzielnicy Jeżowa Wola co wiąże się z koniecznością dojazdu istotnym jest również fakt, że poza godzinami 
funkcjonowania placówki nie można przebywać na jej terenie zarówno dzieci , młodzież i dorośli są zainteresowani 
spędzaniem wolnego czasu na grach zespołowych. Ze swojej strony zarówno mojej rodziny jak również w imieniu 
mieszkańców deklaruje wkład pracy fizycznej przy urządzaniu terenu. Wszyscy chcielibyśmy bardzo mieć na osiedlu 
Potkanów boisko, dlatego w tej sprawie na naszą prośbę MOPS w lipcu 2013 roku wystosował pismo do UM. Wiemy, 
że w najbliższym czasie planowana jest rozbudowa osiedla socjalnego, przez co wzrośnie znacznie liczba 
mieszkańców. Bardzo prosimy o poparci naszej inicjatywy . k.w. 

 

Załączniki 
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 42. Budowa łącznika w PSP Nr 26 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Wośnicka 125, 26-600 Radom (działka nr 131/2, obręb VII, ark.78) 

Przedmiotem projektu jest budowa murowanego łącznika o długości 40 m, który połączy szkołę ze stołówką. Od 1 
września 2013 r. PSP nr 26 zmieniła siedzibę i obecnie znajduje się w budynku po Zespole Szkół Agrotechnicznych. 
Stołówka wraz z kuchnią znajduje się w osobnym budynku, oddalonym od szkoły w linii prostej o 40 m. Dzieci 
korzystające z posiłków muszą obecnie przebyć około 200 m drogę, przechodząc przez parking i drogę dojazdową do 
szkoły, co bezpośrednio zagraża ich bezpieczeństwu. W chwili obecnej z obiadów korzysta 150 dzieci w wieku od 5 
do 12 lat (z czego większość stanowią uczniowie najmłodsi). Przejście do stołówki jest bardzo uciążliwe przede 
wszystkim z uwagi na różnorodne warunki pogodowe w ciągu roku szkolnego (deszcz, błoto, śnieg, mróz). Aby wyjść 
ze szkoły dzieci muszą się ubrać (założyć buty, kurtki i nakrycie głowy), następnie rozebrać na stołówce szkolnej, po 
zjedzeniu obiadu ponownie ubrać się, aby po przyjściu do szkoły znów się rozebrać. Jest to niedogodność zarówno dla 
dzieci, jak i dla opiekunów. W związku z powyższym rada rodziców uważa, że jest to inwestycja priorytetowa dla 
poprawy infrastruktury szkoły oraz bezpieczeństwa i zdrowia dzieci. W budżecie miejskim na 2014 rok zostały 
uwzględnione środki na sporządzenie dokumentacji projektowej w/w łącznika. k.w. 

 

Załączniki 
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 43. Remont drogi dojazdowej do budynku PSP Nr 26 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Wośnicka 125, Radom 

Przedmiotem projektu jest remont nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej (od ul. Wośnickiej) do budynku szkoły oraz 

utworzenie ciągu pieszego z kostki brukowej dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły oraz mieszkańców pobliskiej 

Wspólnoty Mieszkaniowej. Projekt zakłada także poszerzenie ciągu pieszo-jezdnego do 5,5 m. Od 1 września 2013 r. PSP nr 26 

zmieniła siedzibę i obecnie znajduje się w budynku po Zespole Szkół Agrotechnicznych. Droga dojazdowa do budynku szkoły, 

mieszczącego się w głębi działki, jest bardzo wąska i w fatalnym stanie technicznym. Niejednokrotnie o mało nie doszło do 

kolizji . Z drogi tej korzystają także pracownicy i rodzice uczniów ze Stowarzyszenia „Budujemy Przystań”, pracownicy Centrum 

Edukacji Ekologicznej i mieszkańcy okolicznych bloków. Na części asfaltowej znajdują się wyrwy i koleiny. Brak jest chodnika dla 

osób pieszych, tak więc dzieci idące do szkoły lawirują między podjeżdżającymi pod te instytucje samochodami. Rodzice oraz 

pracownicy szkoły zauważają ogromną potrzebę przebudowy tego dojazdu przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo 

naszych uczniów. 

Załączniki 
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 44. Remont bieżni w PSP Nr 26 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Wośnicka 125, 26-600 Radom (działka nr 131/2; obręb VII, ark. 78) 

Przedmiotem projektu jest remont 80 metrowej bieżni – wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Od 1 września 2013 
r. PSP nr 26 zmieniła siedzibę i obecnie znajduje się w budynku po Zespole Szkół Agrotechnicznych. Po 
przeprowadzce szkoła wzbogaciła się o większe zaplecze sportowe (m.in. nowa sala gimnastyczna, boisko asfaltowe, 
boisko trawiaste wokół którego przebiega owalna bieżnia oraz bieżnia prosta. Jednak stan techniczny boisk i bieżni 
jest nie najlepszy i zagraża zasadom bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego. Małymi krokami chcemy 
poprawić ich jakość. Obecna bieżnia prosta (z pozostałościami po mączce ceglastej) jest bardzo zniszczona, nierówna, 
zarośnięta chwastami i trawą. W takim stanie nie nadaje się do prowadzenia treningów. Ponieważ w szkole od 4 lat 
realizowane są innowacje z lekkiej atletyki, w której odnosimy znaczne sukcesy już w zawodach ogólnopolskich, 
dlatego taki obiekt jest nam niezbędny i przyczyni się w dużej mierze do jeszcze lepszych wyników w tej dyscyplinie 
sportu. W naszym projekcie ubiegamy się o wykonanie nawierzchni poliuretanowej, gdyż bieżnia z mączki ceglastej 
nie spełni należycie swojej roli. k.w. 

 

Załączniki 
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 46. "Bezpieczna Droga do Szkoły" wykonanie ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Kieleckiej (E7) w Radomiu. 

Wośniki /Pruszaków wzdłuż ulicy Kieleckiej (E7) od szkoły PSP Nr 26 na odcinku Wośnicka - Szymanowskiego ( do przystanku 

MPK linii nr 5) 
Projekt zakłada budowę wydzielonego wspólnego asfaltowego ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie ulicy 
Kieleckiej (E7) niezależnego od pasa jezdni na odcinku od ul. Wośnickiej rozpoczynającego się przy szkole PSP Nr 
26 w Radomiu kończąc przy ul. Szymanowskiego tj. przystanek MPK końcowy linii nr 5. Niezależny ciąg pieszy 
położony wzdłuż ul. Kieleckiej (E7) zagwarantowałby bezpieczeństwo pieszych poruszających się na trym odcinku, a 
w szczególności naszych dzieci uczęszczających codziennie do szkoły PSP Nr 26. Obecna sytuacja na drodze tj. 
ogromne natężenie ruchu pojazdów poruszających się po ulicy Kileckiej (E7) nie zapewnia bezpieczeństwa pieszych 
na ww. odcinku. Obecnie nie na innej możliwości korzystania z bezpiecznej drogi do szkoły naszych dzieci. Dzieci i 
młodzież zamieszkująca w tym rejonie uczęszcza do PSP Nr 26 zlokalizowanej przy ulicach Wośnicka/Kielecka i 
zmuszone są do poruszania się istniejącym poboczem oddzielonym jedynie graficznie od pasa jezdni na którym 
odbywa się nieustanny ruch pojazdów, a to kompletnie nie gwarantuje bezpieczeństwa dzieci i pieszych będących w 
ruchu. W chwili obecnej mieszkańcy dzielnicy w tym dzieci i młodzież uczęszczająca do PSP nr 26 zlokalizowanej 
przy ul. Wośnickiej/Kieleckiej nie mają możliwości wyboru ciągu pieszego niezależnego od pasa jezdni poza 
istniejącym rowem poprawiłoby bezpieczeństwo naszych dzieci oraz pieszych poruszających się na tym odcinku. k.w. 

 

Załączniki 
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 49. Lokalna integracja sportowa - budowa boiska szkolnego z trawy syntetycznej przy PG Nr 11 

TEREN PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 11IM. B. PRUSA W RADOMIU UL.  KUJAWSKA 19. 

Wraz z uzasadnieniem: Projekt obejmuje boisko do piłki nożnej o nawierzchni – trawa syntetyczna. Powstanie boiska 
na placu szkolnym zapewniałoby bazę sportową dla gimnazjalistów uczących się w PG nr 11 w tym klas sportowych, 
jak również uczniów skupionych w UKS „Orlik – 14 Radom”, działającym przy gimnazjum. Poza tym nowe boisko 
zbliżyłoby środowiska osiedli: 1905-go Roku, Borki i Planty. Pozwoliłoby na zagospodarowanie czasu wolnego nie 
tylko uczniom ale również młodzieży i mieszkańcom w/w osiedli. Umożliwiłoby przeprowadzenie treningów, 
międzyszkolnych zawodów sportowych Chcemy nadmienić, że w obrębie naszego osiedla brak jest boiska z 
prawdziwego zdarzenia i ogólnie dostępnego dla młodzieży. 
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 51/74. BEZPIECZNY LEWOSKRĘT 

SKRZYŻOWANIE UL. WERNERA – MIRECKIEGO – SZARYCH SZEREGÓW 

Opis i uzasadnienie: Strategicznym celem zakładanego projektu jest realizacja poprawy funkcjonalności transportu 
miejskiego poprzez poprawę dostępu do jednego z centralnych miejsc miasta (targ Korei) oraz zapewnienie 
efektywnego transportu wewnątrz Radomia, co przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności 
aglomeracji radomskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców. Projekt ma na celu przebudowę skrzyżowania ul. 
Wernera – Mireckiego – Szarych Szeregów na skrzyżowanie bezkolizyjne, bądź skrzyżowanie z bezpiecznym skrętem 
w lewo.. Miejsce to jest jednym z najbardziej niebezpiecznych węzłów w Radomiu. Duże natężenie ruchu m.in. z 
powodu targu Korei – czyli miejsca w którym mieszkańcy Radomia i powiatu radomskiego korzystają przez cały 
tydzień, a szczególnie w soboty, dodatkowo z przeważającą ilością samochodów ciężarowych, z powodu pobliskiej 
Betoniarni, mała widoczność, powodują że w ciągu dnia występuje od kilku do kilkunastu stłuczek, kolizji i 
wypadków. Przebudowa skrzyżowania na bezkolizyjne przyczyni się, do polepszenia ruchu, zmniejszenia ilości 
wypadków, zwłaszcza, iż rozpoczęto przebudowę „Starego Ogrodu” , gdzie wkrótce będzie przebywała większa 
liczba dzieci, osób starszych, mieszkańców zatem wzroście niebezpieczeństwo wypadkami, a słaba widoczność 
dodatkowo będzie powodowała brak bezpieczeństwa i obawy korzystających z ruchu drogowego. Projekt zatem jest 
ważny nie tylko dla pobliskich mieszkańców, ale ze względu na swoja lokalizacje dla przyjezdnych mieszkańców 
całego powiatu radomskiego, przybywających na targ i do marketu, osób korzystających ze rewitalizacyjnego Parku, a 
także dla osób przejeżdżających przez Radom w stronę Warszawy, z powodu wjazdu w drogę dojazdową do Stolicy. 
Projekt zatem będzie służył zarówno mieszkańcom Radomia, powiatu radomskiego, osobom przyjezdnym oraz tym 
co przejeżdżają przez nasze miasto podczas swojej dłuższej trasy. Przebudowa skrzyżowania spowoduje: zwiększenie 
bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, udrożnienie sieci drogowej w mieście Radom, poprawa 
bezpieczeństwa w transporcie, zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu, usprawnienie poruszania się po 
mieście, poprawa dostępności komunikacyjnej przy połączeniach międzyregionalnych, polepszenie funkcjonowania 
komunikacji zbiorowej. 
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 53. Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ EKONOMICZNYCH, 26-600 Radom, ul. Wernera 22 

Wnioskujemy o wybudowanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu. 
Budowa takiego obiektu pozwoli w pełni realizować zadania wynikające z prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 
oraz stworzy możliwość spędzania wolnego czasu mieszkańcom okolicznych osiedli. Jako jedna nielicznych szkół 
średnich nie posiadamy boiska szkolnego, dysponując jednocześnie dużym niezagospodarowanym placem 
przyszkolnym. Ponadto w okolicy nie ma podobnego obiektu, który zaspokajałby potrzeby lokalnej społeczności. 
Powyższa inwestycja przyczyni się do poprawy warunków nauki, pracy oraz bezpieczeństwa uczniów. Umożliwi 
aktywne spędzanie wolnego czasu i propagowanie zdrowego stylu życia. Szacowany koszt inwestycji to 550 – 600 
tysięcy złotych. 
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 55. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuratanowej przy PSP nr 2 w Radomiu 

Ul. Batalionów Chłopskich 16 w Radomiu 

Boisko wielofunkcyjne ( bez oświetlenia) o wymiarach 40 x 20 m jest możliwe do zlokalizowania  na obecnym 
boisku. W ramach w/w boiska maiłoby powstać: 

- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40 m; 

- boisko do piłki siatkowej o wymiarach 9 x 18; 

- dwa boiska w układzie poprzecznym, przewidziane do gry w koszykówkę. 

W miarę możliwości terenowych trzy pasy bieżni szerokości 1,20 cm na długości boiska oraz skocznia do skoku w 
dal. Powierzchnia poliuretanowa  zielona z wyróżnionym boiskiem do siatki . Obecnie PSP 2 dysponuje boiskiem 
ziemnym z którego  korzystanie jest bardzo utrudnione ( kiedy jest mokro jest błoto, kiedy jest sucho jest kurz). W 
czasie wiosennym i jesiennym uczniowie mają utrudnione odbywanie lekcji w-f na świeżym powietrzu, zaś 
korzystanie z obiektów MOSIRU jest uciążliwe. Boisko to po godzinach zajęć szkolnych służyłoby mieszkańcom 
osiedla jako jedyny taki obiekt na Borkach. 

 

Załączniki 
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 56. Arena Sportowej Precyzji 

Osiedle Borki, ul. Jana Krasickiego 78, Lokalizacja 51.392512N, 21.119288E 

Arena Sportowej Precyzji- pod nazwą kryje się: boisko do Futbolu Amerykańskiego, boiska do siatkówki plażowej ( 2 
boiska), boisko do piłki nożnej plażowej ( tzw plażówka). 

Projekt zakłada zagospodarowanie terenów na zalewie, od strony osiedla Borki. Miało by tam powstać boisko futbolu 
amerykańskiego, 2 boiska siatkarskie plażowe i boisko do piłki nożnej plażowej z trybuną na 300 widzów. 

Futbol amerykański jest jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin sportowych w Polsce. Na przestrzeni 
ostatnich 7 lat sport ten urósł z 4 do 75 drużyn grających w różnych klasach rozgrywkowych. Natomiast zarówno 
siatkówka Plażowa jak i plażowa odmiana piłki nożnej powoli stają się dyscyplinami, które przyciągają coraz to 
większe rzesze nie tylko fanów ale i zawodników chętnych do uprawiania tego rodzaju sportów. wszystkie te sporty 
cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców Radomia. 

Tego typu projekt pozwolił by zagospodarować teren w okolicach zalewu i Mosir-u. A w zamian ściągnąć nad zalew 
fanów sportów wymienionych na początku. Dałoby  to również możliwość organizacji meczy, turniejów i zawodów o 
charakterze nie tylko ogólnomiejski ale również ogólnopolskim ( finały lig futbolowych, zawody w piłkę plażową, 
zawody w piłkę siatkową itd). Budowa takiego obiektu uatrakcyjniła by dane miejsce, służyłaby również nie tylko 
dalszemu rozwojowi podanych sportów w mieście, ale również zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego na 
bardzo dobrze przygotowanych i zarządzanych obiektach sportowych. Realizacja Areny Sportowej Precyzji pozwoliła 
by miejscu jej ulokowania stać się swego rodzaju centrum miejskiego sportu rekreacji i wypoczynku i słuzyłaby nie 
tylko mieszkańcom całego miasta ale również osoba przyjezdnym. Byłaby również znakomitym przykładem bardzo 
dobrego wykorzystania budżetu obywatelskiego dla innych gmin miast regionów czy innych podmiotów. 
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 69.Remont zaplecza sportowego wraz z węzłem sanitarnym przy sali gimnastycznej. 

PSP Nr 17 w Radomiu. 
Przedmiotem opracowania projektu jest remont zaplecza sportowego wraz z węzłem sanitarnym przy Sali gimnastycznej w PSP Nr 17 w 
Radomiu. W 2013r. zakończono gruntowny remont Sali gimnastycznej, jednak zaplecze sportowe i węzeł sanitarny nie zostały uwzględnione 
w planach remontowych. W związku z powyższym Rada Rodziców działająca przy PSP Nr 17 zwraca się z prośbą o dokonanie remontu 
zaplecza socjalnego i węzła sanitarnego. Szkoła jest placówką o długoletniej ponad 90-letniej tradycji. Szkoła nosi imię Przyjaciół Dzieci, a 
taka nazwa zobowiązuje. Jest to Szkoła równych szans dla wszystkich uczniów, stwarza wiele możliwości rozwoju nie tylko intelektualnego, 
ale także odnosi wiele sukcesów, w tym sukcesów sportowych. Uczniowie wielokrotnie zajmowali czołowe miejsca w rozgrywkach zarówno 
miejskich, powiatowych, wojewódzkich czy ogólnopolskich w tenisie stołowym, szachach oraz piłce ręcznej i nożnej chłopców i dziewcząt. 
Szkoła bierze udział w realizacji projektów europejskich promując w nie tylko samą placówkę, ale także markę Radomia. Jednakże stan 
techniczny całego zaplecza sportowego nie spełnia wymogów higieniczno – sanitarnych nie mówiąc już o zgodności z wymogami i 
standardami unijnymi. Od wielu lat nie przeprowadzono w tych pomieszczeniach żadnego remontu. Na skutek wieloletniej, intensywnej 
eksploatacji całe zaplecze uległo zniszczeniu. W szatniach i łazienkach brak jest prawidłowej wentylacji i panuje tam „nieprzyjemny zapach” 
w związku z czym powinna także nastąpi wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz elementów białego montażu. Zamontowane 
powinny być natryski w łazienkach dziewcząt i chłopców wraz z wykonaniem nowych posadzek z płytek ceramicznych, antypoślizgowych. 
W opłakanym stanie są posadzki w szatniach, ze ścian odpadają płytki. Tynki wewnętrzne nadają się do częściowego skucia, poprawienia, 
szpachlowania oraz pomalowania. W pomieszczeniach powinny zostać wymienione stałe elementy wyposażenia, a także drzwi wewnętrzne i 
ościeża drzwiowe. Do wymiany jest instalacja elektryczna wraz z okablowaniem. Zaplecze sportowe i sanitarne Sali gimnastycznej obecnie 
dezorganizuje prawidłowe funkcjonowanie tego obszaru szkoły, zagraża bezpieczeństwu korzystających z niego dzieci. Misją Szkoły jest 
przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie, a także wychowanie w zdrowiu. Dlatego po raz kolejny Rodzice całej 
społeczności PSP Nr 17 w Radomiu zwracają się z prośbą o przychylne rozpatrzenie wniosku i zabezpieczenie środków na remont zaplecza 
sportowego i socjalnego wraz z węzłem sanitarnym znajdującym się przy odnowionej Sali Gimnastycznej naszej Szkoły. Przyczyni się to do 
rozwoju działalności sportowej uczniów, promocji zdrowego trybu życia i roli aktywności fizycznej w jego kształtowaniu. Polepszą się także 
warunki dla organizacji czasu wolnego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży uczęszczających do PSP Nr 17 w Radomiu. 
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 83. Bezpieczny przystanek / MPK linii nr 5 przy ul. Kieleckiej (E7) w Radomiu       

Przystanek MPK linii nr 5 przy ul. Kieleckiej / Małcużyńskiego – Pruszaków (dla kursów w kierunku Młodocin M) 

Projekt zakłada budowę wydzielonego niezależnego od pasa jezdni ulicy kieleckiej po zachodniej stronie miasta dla 
wysiadających pasażerów korzystających z MPK. Niezależna ścieżka doprowadzająca zagwarantowałaby bezpieczne 
przejście pieszych opuszczających przystanek MPK linii 5 w miejscu – Pruszaków dla kursów w kier. Młodocin M. 
zmierzających do ulicy Małcużyńskiego i dalej do przejścia dla pieszych przez ul. Kielecką. Obecnie poruszanie się 
na tym krótkim odcinku jest bardzo trudne, niebezpieczne i zagrażające bezpieczeństwu pieszych – pasażerów 
korzystających z MPK w tym miejscu. Natężenie ruchu pojazdów w tym miejscu jest bardzo duże o każdej porze 
dnia, ponadto w tym miejscu znajduje się dośc ruchliwe skrzyżowanie ulic 
Kieleckiej/Małcużyńskiego/Szydłowieckiej. Piesi na tym odcinku opuszczający w/w przystanek poruszają się 
istniejącym pasem jezdni z uwagi na brak pobocza jak również brak możliwości wyboru innej bezpiecznej drogi. 
Należy zaznaczyć, iż w głównej mierze na co dzień korzystają z tego przystanku dzieci i młodzież szkolna 
dojeżdżając do szkół tj. PSP Nr 26 ul. Wośnicka; PG nr 12 ul. Krucza oraz innych szkół znajdujących się w centrum 
miasta oraz wszyscy pasażerowie korzystający z MPK kursów linii Nr 5 w tym kierunku. W związku z powyższym 
niezależny doprowadzający ciąg pieszy zagwarantowałby bezpieczeństwo pieszych poruszających się na tym odcinku, 
a w szczególności naszych dzieci korzystających z MPK linii nr 5 dojeżdżających codziennie do szkół. 
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 85. WYRÓWNANIE DOJAZDU I PLACU PRZED SZKOŁĄ W ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPECJALNYCH        

Zespół Niepublicznych placówek Oświatowych Specjalnych, ul. Wośnicka 125 C, 26-600 Radom 

Opis projektu wraz z uzasadnieniem: Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu powstało z inicjatywy rodziców 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, głównie z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jego celem jest działanie na 
rzecz wyrównywania szans dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, zapewnienie im 
wielopłaszczowych form edukacji, rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i 
społecznej oraz wspieranie ich rodzin. Prowadzimy Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych, 
który istnieje od 1 września 2012 roku. Szkoła mieści się w nowo wyremontowanym budynku dawnego internatu 
Szkół agrotechnicznych przy ul. Wośnickiej 125 C. Dzięki życzliwości oraz ogromnej pracy wielu osób, w tym 
sponsorów i wolontariuszy, udało się nam wykona wiele niezbędnych prac remontowych i przystosować budynek do 
potrzeb naszych niepełnosprawnych uczniów. Na początku tego roku szkolnego otworzyliśmy i wyposażyliśmy 6 
nowych sal dydaktyczno terapeutycznych, m.in. salę doświadczenia świata. Udało nam się też rozpocząć remont I 
piętra budynku. Jednak przed nami jeszcze dużo pracy i ogromne nakłady finansowe. Aktualnie jedną z 
najpilniejszych naszych potrzeb jest wyrównanie terenu na placu przed szkołą (o wymiarach ok. 400 m), np. poprzez 
wylanie asfaltu lub położenia kostki brukowej zastępującej obecny piaszczysto żwirowy teren. W chwili obecnej 
nawierzchnia placu jest w bardzo złym stanie i utrudnia przemieszczanie się naszym uczniom, których większość jest 
niepełnosprawna ruchowo i porusza się na wózkach inwalidzkich. Dlatego jest to nas bardzo ważne przedsięwzięcie. 
Orientacyjny koszt wyrównania placu to ok. 40 tyś zł. Wyrównanie placu jest jednocześnie wyrównaniem szans w 
dostępie do nauki dla dzieci. 
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 86. WINDA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPECJALNYCH         

Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych, ul. Wośnicka 125 C, 26-600 Radom. 

Opis projektu wraz z uzasadnieniem: Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu powstało z inicjatywy rodziców 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, głównie z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jego celem jest działanie na 
rzecz wyrównywania szans dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, zapewnienie im 
wielopłaszczowych form edukacji, rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i 
społecznej oraz wspieranie ich rodzin. Prowadzimy Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych, 
który istnieje od 1 września 2012 roku. Szkoła mieści się w nowo wyremontowanym budynku dawnego internatu 
Szkół agrotechnicznych przy ul. Wośnickiej 125 C. Dzięki życzliwości oraz ogromnej pracy wielu osób, w tym 
sponsorów i wolontariuszy, udało się nam wykonać wiele niezbędnych prac remontowych i przystosować budynek do 
potrzeb naszych niepełnosprawnych uczniów. Na początku tego roku szkolnego otworzyliśmy i wyposażyliśmy 6 
nowych sal dydaktyczna terapeutycznych, m.in. salę doświadczenia świata. W związku z dużym zainteresowaniem 
naszą placówką, prowadzimy ciągły nabór dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Potrzeby lokalowe są ogromne, 
dlatego postanowiliśmy rozpocząć remont I piętra budynku. Będą tam znajdować się kolejne sale i pomieszczenia 
przeznaczone dla naszych uczniów. W związku z tym obecnie jedna z najpilniejszych naszych potrzeb jest 
zamontowanie w naszej szkole windy, która umożliwi dzieciom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostanie 
się na I piętro. Byłoby to dla nas niezwykłe ułatwienie i zniesienie największej bariery architektonicznej, jaką są 
schody. Koszt windy wynosi ok. 60 tys zł. Za każdą okazana pomoc, my i przede wszystkim nasze dzieci będziemy 
bardzo wdzięczni. 

 Załączniki 
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 91. Remont parku na osiedlu Południe wraz z remontem placu zabaw 

Park na os. Południe 

Infrastruktura dostępna w parku na os. Południe została już wyeksploatowana. W związku z tym proponuję: 

1) Remont parku polegający na wymianie i uzupełnieniu elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, ustawieniu 

osłon drzew oraz dystrybutorów na woreczki na psie odchody. Ławki wraz z oparciem, a przy nich umieszczone kosze na śmieci, 

powinny zostać umieszczone wzdłuż alejek oraz przy placu zabaw i powstałej siłowni fitness. Osłony drzew należy ustawić przy 

młodych drzewach oraz przy nowych nasadzeniach - uchroni to je przed zniszczeniem przez wiatr i wandali. Koszt ok. 100 tys. zł. 

Przykładowy kosztorys w zał. nr 1. 

2) Remont placu zabaw w parku. To obecnie najstarszy nieremontowany plac zabaw na os. Południe. Wiele sprzętów jest już 

zniszczonych, a nierówny piaszczysto-trawiasty teren nie sprzyja bezpieczeństwu dzieci. Proponuję wymianę urządzeń do 

zabawy, ustawienie nowego ogrodzenia, uzupełnienie ławek i koszy na śmieci (tych z pkt. 1) oraz wyłożenie całej powierzchni 

placu zabaw specjalną bezpieczną nawierzchnią. Koszt ok. 95 tys. zł. Przykładowe urządzenia wraz z kosztem zakupu w zał. nr 2. 

Łączny koszt projektu to ok. 195 tys. zł. Park ten jest jedynym tego typu miejscem na osiedlu i w okolicy. Realizacja tego 

projektu sprawi, że dla kilku tys. mieszkańców park wraz z placem zabaw staną się bardziej przyjazne, atrakcyjne i użyteczne 

jako miejsce rekreacji, a remont placu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków zabawy dla 

odwiedzających park dzieci. W tym momencie remont nawierzchni alejek - chociaż potrzebny - byłby bezcelowy w związku z 

planowaną rozbudowę parku. Obecnie Zakład Usług Komunalnych uzupełnia wszelkie ubytki w nawierzchni.  
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 92. Modernizacja zalewu Borki 

Borki 

Projekt zakłada domknięcie pętli rowerowej wokół zalewu na Borkach. Obecnie drogi rowerowej brakuje na znacznym odcinku 

trasy w związku z czym rowerzyści nie mogą legalnie okrążyć całego akwenu. Tym samym trasa nie jest w stanie pełnić ani 

funkcji rekreacyjnych ani funkcji transportowych. 

 Wnioskujemy o: 

 -  dobudowanie drogi rowerowej długość ok. 160 m w części południowej zalewu przez groblę obok stawów kolmatacyjnych; 

 -  dobudowanie drogi rowerowej długości ok. 250 m w okolicach plaży po stronie północno-wschodniej po zachodniej stronie 

chodnika bez likwidowania czy zawężania chodnika; 

 -  dobudowanie drogi rowerowej długości ok. 250 m łączącej zalew Borki z drogą dla rowerów w ulicy Maratońskiej; 

 -  dobudowanie odcinka ok. 20 m łączącego istniejącą drogę dla rowerów z ulicą Suchą; 

-  wymiana nawierzchni z płyt betonowych na masę bitumiczną. 

Załączniki 
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 97. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach na ul. Wierzbickiej/Czarnoleskiej 

Okolica rogu ul. Wierzbickiej/Czarnoleskiej 

Oba przejścia na rogu ulic Wierzbickiej/Czarnoleskiej sa bardzo niebezpieczne. Corocznie dochodzi tam do wielu wypadków. 

Dlatego też postulujemy o poprawienie bezpieczeństwa na tych przejściach poprzez postawienie stałego fotoradaru. Fotoradar 

swoim zasięgiem obejmowałby oba przejścia i zwrócony byłby w obie strony (miał możliwość zmiany kierunku, w który byłby 

zwrócony). 

Załączniki 
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 100. Projekt, pomiary i formalności związane z budową otwartego basenu 

os. Borki, pomiędzy ulicami Janka Kasickiego i Dębową 

Projekt obejmuję stworzenie projektu, planu miejscowego zagospodarowania, pomiarów geodezyjnych oraz wszystkich innych 

formalności niezbędnych do budowy otwartego basenu miejskiego.  

 Jest to rzecz niezbędna w naszym mieście ponieważ w miesiącach letnich ogromna część Radomian jest zmuszona do 

wyjazdów za miasto po to by móc wypocząć. 

Stworzenie tych dokumentów jest niezbędne i będzie podstawą do dalszych rozmów z Urzędem Miejskim, warto dopuścić ten 

projekt do głosowania przez mieszkańców, ponieważ to oni będą go używać, a wiem że projekt ten ma ogromne poparcie 

wśród Radomian.  

 Koszt zorganizowania tych wszystkich dokumentów będzie wynosić około 100 tysięcy złotych, jednak warto ponieważ realizacji 

tego projektu miasto oczekuje. 

Załączniki 
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 107. Rewitalizacja zieleni na Borkach pomiędzy ulicami: Łowicką i Obrońców. 

Zieleń pomiędzy ul. Łowicką a Obrońców 

Zieleń na terenach należących do miasta pomiędzy blokami przy ulicach: Łowicka, 1905 roku i Obrońców jest zaniedbany i 

niebezpieczny, szczególnie wieczorami (m.in. z powodu braku oświetlenia). Zamiast funkcji integracyjnej dla mieszkańców 

osiedla jest on wykorzystywany jako miejsce spotkań "przy alkoholu". Niezbędny zakres prac: uporządkowanie zieleni i alejek, 

ustawienie ławek, zainstalowanie oświetlenia. 

Załączniki 
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 108. Ratujmy radomskie skwery - remont skweru na Borkach pomiędzy ul. Maratońską, Limanowskiego, i Pawią. 

ul. Limanowskiego, Maratońska, Pawia 

Skwer na Borkach pomiędzy ulicami: Pawia, Limanowskiego, Maratońska oraz blokiem przy Maratońskiej 3 od lat jest 

zaniedbany, mimo że jest to miejsce spotkań okolicznych mieszkańców, a także reprezentatywny plac przylegający do ul. 

Pawiej, która jest swojego rodzaju deptakiem prowadzącym do Zalewu. Remont polegający na ułożeniu nowej nawierzchni, 

uporządkowaniu zieleni i ustawieniu ławek na pewno wpłynąłby pozytywnie na estetykę tej części Radomia. 

Załączniki 
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 114. Boiska do streetballa 

osiedla: Ustronie, Południe, park Planty i Zalew Borki 

W Radomiu brakuje otwartych boisk do koszykówki. Boisko do streetballa (odmiana koszykówki) na pewno prowadziłoby do 

rozpowszechnienia tego sportu wśród młodych Radomian. 

Załączniki 
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 119. Trawiaste boisko do piłki nożnej na Os. Południe 

Proponowana lokalizacja boiska: pomiędzy ul. Sycyńską a torami kolejowymi w okolicy  końcowego przystanku autobusów 

miejskich 
Proponujemy wybudowanie boiska trawiastego z dwoma bramkami. Boisko będzie ogrodzone płotem metalowym o wysokości ok. 1 m, 

wypełnionym siatką metalową. W ogrodzeniu będzie wbydowana furtka oraz brama wjazdowa. Boisko powinno być wyposażone w siatki 

piłkochwyty o wys. np. 6-8 m. Wymiary boiska powinny być zbliżone do wymiarów pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej czyli 105 

metrów na 68 metrów (+ po 10 metrów terenu pomiędzy obszarem boiska a ogrodzeniem z każdej strony).  Teren powinien zostać 

wyrównany. Poza boiskiem proponujemy ustawienie 10 ławek i 1 kosz na odpady. Idealnym miejscem na lokalizację boiska jest działka 

nr140/50  znajdująca się w okolicach pętli autobusowej linii 1, 7, 12, 14 i 25 na Os. Południe. Szacowany koszt inwestycji nie przekroczy 

100.000 zł. 

Południowa część miasta Radomia nie dysponuje dużym boiskiem, na którym młodzież mogłaby trenować i rozgrywać mecze. Po ukończeniu 

10 roku życia jest to wymagane dla dalszego rozwoju młodych piłkarzy, a także dla uczestnictwa małych zespołów w rozgrywkach 

klubowych. Istniejący przy PSP 21 "ORLIK"  jest boiskiem małym. Najbliższe dostępne pełnowymiarowe boisko znajduje się w śródmieściu 

(stadion Broni lub Radomiaka), co powoduje konieczność ponoszenie kosztów dojazdu (w przypadku 22 zawodników jest to koszt znaczny), 

stratę czasu oraz koszt wynajmu boiska. Wiele rodzin nie może sobie pozwolić na uszczuplenie swojego budżetu rodzinnego aby umożliwić 

swoim dzieciom  treningi w najpopularniejszej dyscyplinie sportu. Utworzone w ten sposób boisko na Os. Południe byłoby w zasięgu ok. 40 

tys. mieszkańców miasta. Dbanie o rozwój fizyczny młodzieży jest korzystne pod względem społecznym zarówno dla władz Miasta Radomia, 

dla Spółdzielni Mieszkaniowych, które zarządzają substancjami mieszkaniowymi w tym terenie, jak również dla dzieci, młodzieży i ich 

rodziców.  Wykonanie dużego boiska będzie rozwiązywało w pewnej części brak dostatecznej infrastruktury do uprawiania sportu. 

Załączniki 
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 120. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o tereny na osiedlu Południe i Borki 

Tereny miejskie (ulice, parki, skwery, szkoły) na os. Południe i Borki 

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego miałaby objąć wyłącznie tereny miejskie (nie spółdzielni): 

1) na osiedlu Południe wzdłuż ulic Wierzbickiej, Czarnoleskiej i Sycyńskiej, tereny przy szkołach publicznych (PSP nr 21 oraz 

Publicznym Gimnazjum nr 3), w parku Południe; 

2) na osiedlu Borki wzdłuż ulic Limanowskiego, Maratońskiej, Pawiej, Kosowskiej i Dębowej, a także skwer za przystankiem 

Limanowskiego/Maratońska, teren przy PSP nr 2  oraz tereny przy zalewie Borki. 

Objęcie tych terenów monitoringiem miejskim obiektywnie znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa kilkunastu tysięcy 

mieszkańców miasta, spadek naruszeń porządku czy prawa, a także wzrost subiektywnego poczucia bezpieczeństwa. Jako, że 

proponowane tereny do objęcia przez monitoring należą do miasta (ulice, parki, szkoły) nie ma tu konfliktu poprzez konieczność 

ingerencji w tereny należące do innych osób (prywatnych czy spółdzielni).Tereny, które objąłby monitoring miejski byłyby 

miejscami publicznymi. 

Projekt obejmuje montaż 20 kamer, które są zgodne ze standardem monitoringu miejskiego. Planowany koszt inwestycji to 

około 400 tys. zł. 

Załączniki 
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 121. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o teren osiedla Południe 

Osiedle Południe Radom 

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o teren osiedla Południe ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 

osiedla, zmniejszenie ilości aktów wandalizmu na osiedlu oraz zmniejszenie ilości kradzieży aut. Kamery byłyby zamontowane 

na terenach miejskich (latarnie, park). Ustalenie lokalizacji kamer po wyborze i wygraniu wniosku - ustalone z KMP Radom, 

Straż Miejska Radom oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa osiedla Południe, a także w głosowaniu mieszkańców nad miejscem 

montażu kamer. 

 Projekt obejmuje montaż do 15 kamer zgodnych ze standardem monitoringu miejskiego. 

 Planowany koszt inwestycji: ok. 300.000zł. 

Załączniki 
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 123. Odbudowa mostu na rzece na osiedlu Wośniki 

ul. Owalna, osiedle Wośniki 

Niewielki most na rzece, prowadzący z ul. Owalnej na ul. Młyńską, bardzo długo służył mieszkańcom. Niestety kilka lat temu został 

zniszczony przez gwałtowny wylew wody. Jego odbudowa jest niezwykle ważna, z tego względu, iż spowoduje znaczne ułatwienie w 

transporcie drogowym. 

Wskutek jego zniszczenia zostało zerwane połączenie osiedla Wośniki m.in. z ul. Starokrakowską. Zaś często trasa ta bywała alternatywą dla 

kierowców, chcących szybko dostać się, nie tylko na Wośniki, ale również do innych dzielnic położonych w tej części Radomia. Ponadto 

istniała możliwość szybkiego i sprawnego transportu z ul. Szydłowieckiej w wspomniane wyżej rejony. Należy dodać, iż trasa ta cieszyła się 

ogromną popularnością, gdyż umożliwiała znacznie szybsze przemieszczanie się. Obecnie, aby dostać się do tej części miasta, należy 

niepotrzebnie nadrabiać kilometry, w zależności od kierunku, jeżdżąc przez ul. Kielecką bądź ul. Suchą. Co również przyczynia się w jakimś 

stopniu do zwiększenia korków w tych okolicach. 

Trasa ta była również świetną alternatywą chociażby dla służb ratunkowych, które szybciej przemieszczały się w wspomniane obszary, bez 

konieczności nadrabiania zbędnych kilometrów. Dlatego też, odbudowa tego mostu jest konieczna. 

Obecnie w tym miejscu znajduje się ogromna wyrwa, która także stwarza niebezpieczeństwo dla poruszających się tam pieszych. Zwłaszcza 

po zmroku, gdy jest słabo widoczna i trzeba przeskakiwać przez rzekę. Koszt odbudowy tegoż mostu jest stosunkowo niewielki, a naprawdę 

konieczny, gdyż będzie on służyć mieszkańcom przez długie lata. koszt: ok. 50 tys. zł 
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 124. Monitoring nad zalewem na Borkach. 

Zalew na Borkach 

 Bardzo wielu mieszkańców chce korzystać z terenów położonych wokół zalewu na Borkach. Jednakże z uwagi, iż jest tam 

niebezpiecznie, zwłaszcza wieczorami, rezygnują z tej możliwości, nie chcąc stać się ofiarami przestępstwa. Sytuację zmieniłaby 

instalacja 2-3 kamer, które znacznie przyczyniłyby się do poprawy bezpieczeństwa oraz zwiększyłyby atrakcyjność tego miejsca. 

Nad zalewem doszło już do kilkunastu pobić czy kradzieży, stąd też mieszkający na Borkach, Halinowie, ale również w innych 

okolicznych dzielnicach boją się korzystać po zmroku, z atrakcyjnych terenów wokół wody. Zaś zamontowanie monitoringu 

sprawiłoby, iż każdy poczułby się bezpieczniej, natomiast bandyci nie czuliby się tak pewnie, jak obecnie to ma miejsce. Tak 

więc monitoring pełniłby także pewnego rodzaju funkcję prewencyjną. 

Ponadto monitoring pozwoliłby na szybszą reakcję ze strony służb ratunkowych w razie nieszczęśliwych zdarzeń. 

Wystarczy zainstalować 2-3 kamery, jedną od strony Borek, drugą zaś od strony Halinowa. A zobaczymy jak w krótkim czasie 

bulwar wokół zalewu będzie tętnił życiem, także po zmroku. Co przyczyni się do tego, iż wszyscy będziemy spędzać wolny czas 

nad zalewem na Borkach, bez obawy, iż ktoś nas napadnie. Koszt: ok. 100 tys. zł                       

Załączniki 
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 125. Boisko na osiedlu Wośniki. 

ul. Pośrednia, osiedle Wośniki 

Projekt zakłada budowę boiska o sztucznej nawierzchni na osiedlu Wośniki. Na Wośnikach i w okolicy nie ma żadnego obiektu 

tego typu, który spełniałby podstawowe standardy. Obecnie młodzież chcąc pograć w piłkę jest zmuszona do korzystania z 

piaszczystego boiska, które coraz częściej służy nie do uprawiania sportu, ale do wyprowadzania psów na spacery. 

 Przy ul. Pośredniej znajduje się odpowiednia działka, gdzie możliwe byłoby ulokowanie takiej inwestycji (Jest to plac gdzie 

obecnie znajduje się piaszczyste boisko. Mapka tego placu została zamieszczona w załączniku.) Powstanie tejże inwestycji 

spowodowałoby, iż korzystaliby z niej nie tylko mieszkańcy osiedla Wośniki, ale także Halinowa i innych pobliskich dzielnic. 

 Projekt zakłada budowę boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 60m. Za bramkami znajdowałyby się 

tzw. piłkochwyty o wysokości  5-7 m wykonane z siatki polipropylenowej. Bramki aluminiowe z siatkami. Cały teren boiska 

ogrodzony byłby odpowiednią siatką.  W celu obniżenia kosztów możliwa jest także pewna modyfikacja projektu. 

Koszt: ok.  400 tys. zł 

 

                                 

Załączniki 

xxxxx xxxxx 

Miasto Data 

X 

X 



  126. Siła w precyzji szachowych decyzji – zakup sprzętu szachowego. 

Radom, Osiedle Południe 

Proponuję zakup sprzętu szachowego czyli szachownic, bierek szachowych i zegarów elektronicznych w celu wsparcia „Programu 

powszechnej nauki gry w szachy”. Projekt ten jest wdrażany w radomskich szkłach podstawowych w klasach od 0 do III. Zakup sprzętu jest 

niezbędny w celu sprawnego organizowania turniejów szachowych. W turniejach m.in. mistrzostwach radomskich szkół, podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będzie uczestniczyło ok. 300 uczniów i uczennic. Aktualnie funkcjonujące kluby szachowe, UKS MDK 

Radom i UKS ROSZADA łącznie nie dysponują taką ilością sprzętu. Do chwili obecnej sport szachowy był niedoinwestowany. Nie były więc 

realizowane zakupy sprzętu szachowego. Nabyte ostatnio przez szkoły podstawowe komplety szachów nie spełniają wymogów stawianym 

bierkom szachowym i mogą być więc wykorzystane jedynie do nauki w początkowych klasach tj. w klasie O i I . W późniejszym okresie 

doskonalenia gry szachowej, dzieci powinny korzystać z profesjonalnych bierek szachowych ustawianych na szachownicach o wymiarach 48 

x 48 cm a wymiar pola szachowego 5 x 5 cm. Profesjonalne bierki Staunton Nr 5 są specjalnie skonstruowane tj. są obciążone w środku. 

Obciążenie stabilizuje bierki w momencie przestawiania na kolejne pole, uniemożliwiając jej przewrócenie. Bierki szachowe będą ulokowane 

w drewnianej kasecie . W okresach pomiędzy turniejami ze sprzętu będą korzystały dzieci uczęszczające do szkół m.in. PSP Nr 17przy ul. 

Wierzbickiej 89/93, PSP Nr 21 przy ul. Trojańskiej 5, PG Nr 3 przy ul. Czarnoleskiej 10, a więc do tych szkól, w których prowadzone są od 

wielu lat koła szachowe. Ponadto uczniowie grający w szachy w PSP Nr 17 korzystają ze sprzętu wypożyczonego z Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „ROSZADA”. Orientacyjny koszt zakupu 300 kompletów bierek szachowych, szachownic i zegarów elektronicznych wynosi ok. 

58.000 zł.   
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 135. Budowa bieżni 60m 4-torowej ze skocznią w dal. 

PSP nr 21 im. ks. J. Twardowskiego w Radomiu ul. Trojańska 5 

Zakłada się budowę bieżni 60m o nawierzchni syntetycznej 4-torowej o szerokości toru 1,22 m wraz ze skocznią w 
dal wzdłuż boiska „Orlik-2012” przy PSP 21 w Radomiu. Długość całkowita bieżni wynosi 72m (2m strefa startu i 
10m strefa mety). Na przedłużeniu bieżni przewidziano skocznię w dal o wymiarach: długość 8m i szerokość 3m, 
wypełnioną piaskiem. Przy budowie bieżni nastąpi częściowa likwidacja boiska, które nie zapewnia obecnie 
bezpiecznej gry ze względu na nierówną i popękaną powierzchnię – uczniowie grają na sąsiadującym boisku „Orlik – 
2012” Rozważyć całkowitą likwidację boiska asfaltowego i zasianie terenu trawą. Na terenie PSP 21 nie ma bieżni i 
skoczni w dal. Prowizoryczna skocznia w dal o nawierzchni ziemnej istniała do czasu budowy boiska „Orlik-2012”. 
Ulega likwidacji w czasie budowy boiska. Inwestycja: - zapewni uczniom możliwość wykonywania ćwiczeń 
fizycznych zawartych w programie nauczania wychowania fizycznego szkoły podstawowej (bieg na 60m, skok w 
dal), a także innych prostych ćwiczeń gimnastycznych na Świerzym powietrzu. - umożliwi przeprowadzenie 
zawodów lekkoatletycznych z udziałem uczniów z innych szkół, - dzięki bezpiecznej nawierzchni zminimalizowane 
wszelkie wypadki i urazy; przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa uczniów Szacowany koszt inwestycji to 200 
tyś. zł. 
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  136. BŁOTO STOP. 

Radom, ul. Biegunowa, Frontowa, Gościnna, Skarbowa, Styczniowa 

Projekt ten zakłada utwardzenie pięciu dróg na Żakowicach: ul. Biegunowa, Frontowa, Gościnna, Skarbowa i Styczniowa. Ulice te nie są w 

żaden sposób utwardzone. W okresie wiosennych roztopów oraz jesiennej pluchy mieszkańcy narażeni są na ogromne ilości błota 

oblepiające im ubrania, buty, rowery oraz samochody. Koniecznym i zasadnym wydaje się być utwardzenie tych ulic tłuczniem. Nie jest to 

inwestycja kosztowna, a na pewno spowoduje utwardzenie nawierzchni i tym samym brak błota na powierzchni tych ulic. Koszt dość grubej, 

bo 20 centymetrowej warstwy tłucznia na metr kwadratowy to ok. 20 zł. Łączna długość tych ulic wynosi 1780 metrów bieżących. Dla celów 

wyliczeń przyjęłam uśrednioną szerokość tych ulic, tj. 550 cm. Daje nam to koszt  195.800 zł. Dokładając do tego koszt robocizny, transportu 

i ewentualne inne koszty, kwota zamknięcia inwestycji to 250.000 zł. W momencie, gdy miasto stwierdzi, że ma pieniądze na 

zagospodarowanie Żakowic, tak jak zagospodarowane są Glinice oraz Wacyn (system ulic jednokierunkowych) chętnie będziemy mieć 

jeszcze lepszą nawierzchnię, na chwilę obecną jednak nie potrzebne nam są autostrady czy pasy startowe, a jedynie brak błota. Wszelkiego 

rodzaju media, jak woda, kanalizacja, gaz czy prąd są doprowadzone do nieruchomości położonych wzdłuż tych ulic. Istnieje na nich także 

oświetlenie w postaci lamp ulicznych. Wysypanie nawierzchni tłuczniem ułatwiłoby znacznie odbiór śmieci, odśnieżanie tych ulic zimą. Choć 

są one drogami gminnymi, to mieszkańcy sami w 100 % odśnieżają te ulice. Poza odbiorem śmieci, ułatwi to dojazd wozom Telekomunkacji 

Polskiej S.A. (aktualnie ORANGE S.A.), która ma na tych ulicach poustawiane skrzynki dostępowe i zazwyczaj ich dojazd jest znacznie 

utrudniony. Aktualny stan nawierzchni uniemożliwił przejazd tymi ulicami samochodu GOOGLE STREET VIEW i naszych ulic nie ma w 

ogólnoświatowym systemie widoków, a jest to centrum miasta, a nie wieś na Podkarpaciu. 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie projektu i dopuszczenie go do następnego etapu. 
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