
 8. Kontynuacja budowy parku Gołębiów 

osiedle Gołębiów II 

Istniejący od kilku lat we wstępnej formie park okazał się unikalnym miejscem wypoczynku i rekreacji dla wielu 
mieszkańców okolicznych osiedli, m.in.: Gołębiowa II, Gołębiowa Akademickiego, XV -lecia. Brak kontynuacji 
budowy parku powoduje wystąpienie procesu degradacji dotychczas uzyskanych efektów. Przewidywany koszt: ok. 
500 tys. zł na prace utrzymaniowe, projekt kontynuacji i częściowe prace wykonawcze. 
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 13. Rowerem po Radomiu 

ulica 11 Listopada (fragment od ul. Zbrowskiego do ul. Chrobrego) 

Zarówno na ulicy Zbrowskiego jak i Chrobrego znajdują się ścieżki rowerowe. Brakuje im jedynie połączenia. 
Wnoszę dlatego o stworzenie ścieżki na odpowiednim odcinku ulicy 11 listopada, która pozwoli bezpiecznie poruszać 
się rowerem tą częścią miasta. 
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 17. Droga do Radomiaka 

Ulica Marusarzówny 

Obecnie ulica Marusarzówny jest ułożona z płyt chodnikowych. Uważam, że droga, która prowadzi na Stadion Radomiaka 

powinna zostać wyremontowana i pokryta asfaltem. Nie wyobrażam sobie by ludzie przychodzący na stadion nadal musieli 

uważać by nie skręcić nogi na drogowych dziurach. 

Załączniki 
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 18. Bezpieczna droga do szkoły 

Ulica Żwirki i Wigury (fragment przy skrzyżowaniu z ulica 11-go Listopada) 

Dziesiątki dzieci codziennie uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej przechodzi przez ulicę Żwirki i 
Wigury. Ulice niezwykle niebezpieczną, na której wielokrotnie zostały potracone dzieci. Zdając sobie sprawę, ze 
utworzenie sygnalizacji świetlnej w tym miejscu jest mało prawdopodobne wnoszę o utworzenie przy przejściu dla 
pieszych wysepki zwalniające. Podobne znajdują się w innych miejscach w Radomiu, np. na ulicy Kusocińskiego przy 
PSP Nr 34. 
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 31. Plac zabaw dla dzieci "Michałów" 

teren zieleni za blokiem przy ul .Królowej Jadwigi 10 na osiedlu "Michałów" 

Plac zabaw powinien być chociaż częściowo wyłożony bezpieczną nawierzchnią (w części dla najmłodszych dzieci). 
Całość ogrodzona płotkiem o wysokości ok. 1 m. W części dla młodszych dzieci powinny znaleźć się np. domek z 
moskitem i ślizgawką, bujaczki, karuzela, 2 huśtawki lub inne. W części z podłożem naturalnym dla starszych dzieci 
powinny znaleźć się m.in.: huśtawka duża, ślizgawka, "pajęczyna" do wspinania, duża piaskownica (najlepiej z 
możliwością przykrycia na ziemię) lub inne. Wzdłuż ogrodzenia od wew. powinny być ustawione ławki dla 
opiekunów. 

W tej części osiedla bardzo potrzebny jest plac zabaw z prawdziwego zdarzenia. Teren wyznaczony przez nas jest 
najlepszym miejscem z uwagi na: dużą odległość ulic, bliskość bloków z dużą ilością dzieci w różnym wieku, 
bliskość asfaltowego boiska na którym dzieci jeżdżą na rowerach i grają w piłkę. Miejsce to jest także widoczne z 
okien większości mieszkań, więc dzieci starsze byłyby pod większą kontrolą osób dorosłych. 
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 38. Modernizacja terenu do celów rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Radom, osiedle bloków socjalnych, ul. Mroza 

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM 1. Zatwierdzenie proponowanej lokalizacji. 2. Wyrównanie i przygotowanie terenu. 3. 

Ogrodzenie boiska i zamontowanie piłkochwytów. 4. Zamontowanie bramek do gry w piłkę nożną. 

Uzasadnienie: Na terenie osiedla funkcjonują nieformalne drużyny piłki nożnej, siatkowej i koszykówki. Dzieci, młodzież jak i 

dorośli są zainteresowani spędzaniem wolnego czasu na grach zespołowych. Dojazd do innych obiektów sportowych jest 

utrudniony. Z naszej strony deklarujemy układ pracy fizycznej przy urządzaniu terenu. 

Załączniki 
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 39. Bezpieczne otoczenie przyjaznego miejsca 

Radom, ul. Królowej Jadwigi 15, os. Michałów 

W budynku przy ul. Królowej Jadwigi 15 mieści się: - Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” utworzone w 2007 roku, przez 

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Wzajemna Pomoc”, - Warsztat Terapii Zajęciowej utworzony przez Polski Związek 

Niewidomych Okręg Mazowiecki – funkcjonuje od 2007 roku, - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Pracy Socjalnej Nr 5. Wyżej 

wymienione placówki współpracują ze sobą podejmując działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców miasta Radomia. 

Pragniemy podkreślić, że Warsztaty Terapii Zajęciowej i Przedsiębiorstwo Społeczne ściśle współpracują w realizowaniu zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. W wyniku realizacji prac 

związanych z ociepleniem i odnowieniem elewacji budynku w 2014 r. niezbędne jest wykonanie dodatkowych prac celem poprawy 

bezpieczeństwa i wizerunku otoczenia budynku. Niezbędne jest wykonanie następujących prac: - podwyższenie ogrodzenia, wykonanie 

bramy i furtki oraz odmalowanie. - obudowa z elementami szklanymi tarasu zewnętrznego wraz z ułożeniem płytek na część tarasu, - 

wymiana zdewastowanych płyt chodnikowych na ścieżkach ogrodowych, - platforma dla osób niepełnosprawnych uczestników WTZ. 

Przewidywany koszt prac wynosi ok. 350 000 zł. Reasumując zwracamy się z prośbą o umieszczenie w budżecie Miasta Radomia na rok 2015 

wyżej wymienionych prac. Działania te bezwzględnie podniosą estetykę otoczenia budynku i osiedla Michałów oraz podniosą poziom 

bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych i osób ich wspierających na co dzień funkcjonujących w obiekcie. Budynek należy do zasobów 

Gminy Miasta Radomia, a zarządzany jest przez Miejski Zarząd Lokalami, wszyscy użytkownicy dbają o estetykę otoczenia. Jednocześnie 

informujemy, iż w związku z pracami związanymi z odnowieniem elewacji zostanie z naszych środków wykonana instalacja monitoringu 

zewnętrznego. Monitoring zewnętrzny musi być wykonany przed odnowieniem budynku. Wnioskodawcy zobowiązują się do pozyskania w 

latach następnych środków zewnętrznych na wykonanie ogrodu na terenie wokół odnowionego budynku, oraz utworzenia ogrodu 

zimowego na tarasie, który będzie służył mieszkańcom osiedla Michałów i innym osobom zainteresowanym. Nadmieniamy, iż teren wokół 

budynku już pięknieje w wyniku wykonanych przez nas prac związanych z porządkowaniem terenów zielnych. k.w.  
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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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 45. Ciąg pieszo - rowerowy 

ciąg pieszy wzdłuż potoku północnego od ul. Miłej do ul. Chrobrego. 

Istniejąca nawierzchnia z płyt chodnikowych betonowych niekompletna (fragmenty gruntowe zagłębienia w ciągu 
stwarzają niebezpieczeństwo), fragmenty klawiszujące niezespojone z podłożem, nierówne (nie „trzymające” 
niwelety). Brak wyodrębnienia ciągów: pieszego i rowerowego. Zniszczone schody prowadzące na chodnik ul. 
Chrobrego wymagają uzupełnień i remontu. Brak fragmentu pochylni. Ciąg intensywnie uczęszczany, jest fatalnie 
utrzymanym fragmentem większej, prawidłowo zagospodarowanej całości. 
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 50. Rewitalizacja sali gimnastycznej przy II L.O. im. M. Konopnickiej 

II LO im M. Konopnickiej w Radomiu Kusocińskiego 8.   

Istniejąca nawierzchnia sali gimnastycznej nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa korzystających z niej uczniów i uczennic II LO, 
pracowników szkoły oraz mieszkańców miasta licznie wynajmujących obiekt. Z powodu złego stanu legarów w ostatnim okresie 
nawierzchnia uległa licznym załamaniom, wykrzywieniom, przetarciom, co sprzyja występowaniu kontuzji, urazów stłuczeń oraz skręceń 
kończyn dolnych i górnych ćwiczących osób. Szczególnie jest to zjawisko niebezpieczne w trakcie prowadzenia lekcji z młodzieżą, gdzie 
jednorazowo w Sali ćwiczy wielu uczniów. Niezbędnym jest zlikwidowanie obecnej, starej nawierzchni i wykonanie nowej, nowoczesnej, 
spełniającej wszystkie normy oraz gwarantującej bezpieczeństwo i komfort ćwiczeń. Celowe byłoby także zmodernizowanie oświetlenia sali, 
gdyż dotychczasowe jest wysoce „prądożerne” w Związku z czym kosztowne do utrzymania przez Gminę. Szczególnie w okresach zimowych 
i jesiennych praktycznie wykorzystywane jest przez cały czas użytkowania Sali. Nadmierny pobór mocy skutkuje wielokrotnymi awariami 
punktów świetlnych co podnosi koszt napraw i eksploatacji. Wymiana starych zużytych drzwi oraz malowanie podniesie estetykę obiektu 
oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Umożliwi także szkole organizowanie zawodów, sparingów sportowych oraz zachęci środowisko 
lokalne do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. W naszej placówce oświatowej brakuje zaplecza Sali gimnastycznej w postaci 
wygodnych i obszernych szatni wraz z zapleczem higienicznym. Istnieje potrzeba rozbudowy zaplecza i uruchomienia natrysków. Pozwoli to 
młodzieży aktywniej zaangażować się w zajęcia, da możliwość odświeżenia ciała po wysiłku. Podobne sygnały płyną ze strony 
wynajmujących salę grup środowiskowych. Szkoła posiada bowiem doskonałą lokalizację i cieszy się dużym zainteresowaniem Pod kątem 
wynajmu. Zmodernizowana sala to chluba szkoły, większe możliwości naboru a także możliwość pozyskiwania środków z wynajmu Sali. 
WYMIARY SALI GIMNASTYCZNEJ – 17,00 X 30,00 M CELE PROJEKTU; - Podniesienie bezpieczeństwa korzystających z Sali 
gimnastycznej - Stworzenie uczniom nowego atrakcyjnego miejsca do realizacji lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych - 
Rozwijanie nawyku higieny po wysiłku fizycznym - Utworzenia mieszkańcom nowego atrakcyjnego miejsca do rekreacji - Korzyść dla 
miasta posiadającego placówkę stawiającą na rozwój, popularyzację i propagowanie kultury fizycznej - Podniesienie jakość pracy nauczycieli 
wychowania fizycznego. 
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 52. Plac zabaw 

OBRĘB UL. CHEŁOMOŃSKIEGO 3, ŚNIADECKICH 11, DZIAŁKA STANOWIĄCA WŁASNOŚC GMINY MIASTA RADOMIA 

Modernizacja istniejącego placu zabaw – dawna działka 20/8 obecnie 20/10 i 20/11 obręb 004-OBOZISKO, arkusz 
28. Obecnie na placu mieści się tylko piaskownica, huśtawka, drabinki – wszystko bardzo zniszczone, plac jest 
nieogrodzony, nieoświetlony. Na osiedlu w obrębie czterech budynków wspólnot zamieszkuje znaczna ilość rodzin z 
dziećmi. Plac zabaw to inwestycja dla naszych milusińskich aby bezpiecznie i efektywnie spędzały czas na świeżym 
powietrzu. Ponadto lokalizacja placu zabaw w obrębie tych budynków pozwoliłaby na uporządkowanie terenu, 
podniesienie estetyki i wyglądu. Wspólnoty podjęły już decyzje o remoncie istniejącego w pobliżu śmietnika wraz z 
drogami dojazdowymi. Całość inwestycji podniosłaby atrakcyjność osiedla. 
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 62. Pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Radomiu 

Zgłaszam w imieniu swoim i całej społeczności szkolnej projekt dotyczący budowy pełnowymiarowego boiska do 
piłki ręcznej na miejscu dwóch starych, małych boisk asfaltowych. W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3, która 
liczy 27 lat, uczy się 833 uczniów, w VIII LO, które zajmuje nasz segment C uczy się 297 uczniów. W Publicznym 
Przedszkolu Nr 8, które zajmuje segmenty G i D szkoły jest łącznie 175 dzieci. Infrastruktura sportowa szkoły to duże 
boisko trawiasto – ziemne, z którego nie można korzystać, gdy popada deszcz (robi się na nim błoto) oraz wcześniej 
wspomniane dwa stare, zniszczone, asfaltowe boiska do piłki koszykowej. Z tych boisk nikt już nie korzysta ze 
względów bezpieczeństwa. W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 funkcjonują dwa uczniowskie kluby sportowe: 
Trójka oraz Lider. Od kilku lat w klasach czwartych, piątych i szóstych prowadzone są innowacje sportowe z piłki 
ręcznej oraz siatkowej. Ponadto szkoła uczestniczy w programie TENIS 10 we współpracy z klubem tenisowym 
RETURN. Co roku od wielu lat zajmujemy czołowe miejsca we współzawodnictwie sportowym. Naszym praktycznie 
jedynym miejscem do ćwiczeń jest jednak sala gimnastyczna, co powoduje że uczniowie klas I-III nie mają 
praktycznie do niej dostępu. W sali gimnastycznej odbywa się bardzo dużo rozgrywek sportowych z udziałem 
uczniów z Radomia i okolic. Poza naszymi uczniami z terenu szkolnego korzystają dzieci i młodzież z osiedla 
Michałów. Boisko, o które wnioskujemy, było by boiskiem wielofunkcyjnym do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki 
oraz do tenisa ziemnego. Całkowity koszt jego budowy nie przekroczy 500 000 zł. 
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 63. Siła w Rodzinie 

Radom - Leśniczówka przy ul. 25 Czerwca, Publiczne Gimnazjum Nr 13 w Radomiu 

Opis i uzasadnienie: 

Główne cele programu: 1. Wzrost kompetencji i zaangażowania rodziców w wychowanie i odpowiedzialność za dzieci. 2. Uświadomienie 
młodzieży wagi inwestowania w swój rozwój i doświadczenie, oraz zachęcenie do możliwie najpełniejszego rozwoju. 3. Przeciwdziałanie 
patologizacji dzieci i młodzieży, wygaszanie postaw nieakceptowanych społecznie i uczenie postaw korzystnych dla jednostki i 
społeczeństwa. 4. Aktywizacja Radomskich Rodzin i zaangażowanie ich do współtworzenia wydarzeń poprzez oddolne inicjatywy silnych 
rodzin (organizacja np. festynów, pikników, spaceru po Radomiu, prezentacji twórczości rodzinnej, Turnieju Rodzinnego itp.) Analiza 
potrzeb obywateli naszego miasta, a w szczególności obszaru objętego działaniem Publicznego Gimnazjum Nr 13, dowodzi, że program „Siła 
w Rodzinie” będzie odpowiedzią na istotne potrzeby środowiska. Działania na rzecz lokalnej społeczności opierają się na aktywizacji 
poszczególnych członków tych społeczności – czyli aktywizacji podstawowych komórek – rodzin. Zaangażowanie poszczególnych członków 
społeczności w wychowanie dzieci i młodzieży, zdobywanie wykształcenia, rozwijanie własnej inicjatywy i aktywności jest niezbędnym 
elementem poczucia godności, wiary w siebie i odpowiedzialności za siebie i innych. Inwestowanie w ludzi, szczególnie ludzi młodych i 
wyposażenie ich w odpowiednie umiejętności społeczne i emocjonalne pozwoli im na możliwie najpełniejszy rozwój i uświadomi wagę 
działań podejmowanych dla siebie, rodziny i społeczności. Wspieranie rodziny, jako najważniejszej komórki budującej społeczność, zapewni 
jej możliwość właściwego funkcjonowania i wypełniania przynależnej jej funkcji społecznej – wychowania dzieci. Program oparty na 
szerokim wsparciu rodzin z różnych środowisk, polegający na wymianie doświadczeń i wzajemnej pomocy pozwoli na aktywizację rodzin, 
wzrost świadomości i odpowiedzialności za siebie i społeczność oraz świadome kształtowanie przyszłości. Podniesienie rangi rodziny jest 
niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. 
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 64. Doposażenie istniejącego placu zabaw 

Radom, osiedle bloków socjalnych u. Wolanowska 75- działka numer 172.1 i 172.2 - miedzy blokami ul. Wolanowska 75 i 75 c 

We wskazanej lokalizacji istnieje plac zabaw dla najmłodszych dzieci ( piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawka, 
drabinka), jednak wymaga on wyremontowania ( uszkodzona piaskownica, przy huśtawce brakuje zabezpieczenia, 
siedziska)Wyremontowania wymaga również zamontowany na placu stół do gry w ping- ponga. W ocenie 
mieszkańców wskazane jest doposażenie tego miejsca o kolejną huśtawkę oraz kilka urządzeń do ćwiczeń na świeżym 
powietrzu dla młodzieży i starszych ( na wzór zamontowanych w parku im. Tadeusza Kościuszki). Powyższe prace 
pozwolą na stworzenie dodatkowej możliwości spędzania czasu wolnego przez mieszkańców ( mała powierzchnia 
mieszkań). Byłoby to również zaplecze dla dzieci uczęszczających na zajęciach Centrum 
" Wolanowska". Na wskazanym terenie nie znajduje się żaden klub fitness czy siłownia, a stworzenie takiego miejsca 
dałoby szansę na poprawę zdrowia fizycznego mieszkańców oraz stworzyłoby większe możliwości zagospodarowania 
czasu wolnego. Urządzeniami pożądanymi przez mieszkańców są: wioślarz, arbitrek oraz odwodziciel 
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 80.Instalacja sygnalizacji świetlnej przy ul. Żółkiewskiego 

Ul. Żółkiewskiego przejście dla pieszych obok CH Echo 

Projekt zakłada instalację wzbudzanej sygnalizacji świetlnej ( takiej jak przy ul Słowackiego, obok wiaduktu). 
Powodem złożenia takiego wniosku jest duża ilość potrąceń pieszych oraz długi czas oczekiwania na przejście ( nawet 
kilkanaście minut). 
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 87.Multimedialne jerzykowe wieże     

Obszar Parku Południe, Gołębiów i Ustronie 
Opis projektu wraz z uzasadnieniem: W ciągu ostatnich kilku lat na radomskich osiedlach mieszkaniowych trwają zakrojone na 
szeroką skalę prace dociepleniowe. Duże spółdzielnie mieszkaniowe termomodernizują nawet do 20 budynków w ciągu roku. 
Prace prowadzone są również na budynkach biurowych, usługowych, szkołach i przedszkolach. Na niektórych mniejszych 
osiedlach prace dociepleniowe zakończyły się lub zbliżają się do zakończenia. Dla mieszkańców osiedli korzyści z dociepleń są 
oczywiste. W mieszkaniach zimą jest cieplej, zmniejsza się zużycie energii cieplnej, zmniejszają się opłaty, czasem poprawia się 
estetyka budynku. Obok niepodważalnych zysków, prace termomodernizacyjne mogą nieść niepowetowane straty dla przyrody. 
Budynki budowane w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w technologii (wielkiej płyty) posiadają wentylowane 
stropodachy. Kilka gatunków ptaków, przede wszystkim jerzyk Apus apus oraz wróbel passer domesticus w stropodachach 
zakładają gniazda i wyprowadzają młode. Między technicznymi funkcjami stropodachów, a gniazdowaniem w nich ptaków nie 
ma sprzeczności. Rolą stropodachu jest odprowadzanie nadmiaru ciepła latem i zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji pary 
wodnej w budynku, czemu nie stoi na przeszkodzie kilka lub kilkanaście gniazd jerzyka lub wróbla. W czasie termomodernizacji 
powszechna praktyka jest zatykanie otworów wentylacyjnych na stropodachach. Jeśli do tego dodamy stratę innych tradycyjnych 
miejsc gniazdowania: zakamarków pod rynnami i parapetami, szczelin w murze, ubytków na łączeniu płyt. To okaże się że, 
jerzyk i wróbel tracą wszystkie potencjalne miejsca w których mogą założyć gniazdo. Można spodziewa się że, przy obecnym 
sposobie prowadzenia prac, za kilka lat te ptaki na radomskich osiedlach staną się rzadkością. Taką sytuację już obserwuje się w 
miastach zachodniej Europy Zdecydowana większość termomodernizacji w Radomiu przeprowadzono do tej pory w 
nieprzyjazny sposób. Powszechną praktyką było zatykanie kratkami wszystkich otworów wentylacyjnych do stropodachów. 
Dopiero w ostatnich latach pojedyncze spółdzielnie zaczęły zlecac prace na zasadach bardziej korzystnych dla ptaków. Klub 
proponuje wykonanie na trzech radomskich dzielnicowych parkach wykonanie wzorem warszawskiej Białołęki jerzykowych 
wież z miejscami lęgowymi dla w/w ptaków wzbogaconych o internetowe kioski multimedialne umożliwiające osobom 
wypoczywającym w parkach łączność internetowa. Szacunkowy koszt opracowania i wykonania 330 000 zł. 
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 98. Remont chodnika oraz zatoczek parkingowych przy ulicy Królowej Jadwigi 

Okolice Kościoła bł. Annuarity, przychodni oraz targowiska przy ulicy Królowej Jadwigi (os. Michałów) 

Projekt obejmuje remont chodnika i zatoczek parkingowych w odcinku od parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi 19, do 

targowiska i pętli końcowej na osiedlu „Michałów”. Jak widać na załączonym zdjęciu z usługi Google street view, chodnik ten 

jest już bardzo wysłużony, popękane  płyty, ledwo trzymające się krawężniki, czy rozsypujące się zatoczki parkingowe nie 

wyglądają estetycznie, a dodatkowo stwarzają zagrożenie. Warto nadmienić, że jest to „trasa” którą codziennie pokonuje liczba 

około 1-2 tysięcy mieszkańców, ponieważ łączy zachodnią część osiedla z kościołem, targowiskiem, najbliższą apteką czy pętlą 

autobusową. Zimą jest praktycznie niemożliwe odśnieżenie tegoż chodnika (przez bardzo popękane płyty), ale także stwarza 

zagrożenie dla osób starszych ponieważ o potknięcie wcale nie jest trudno. 

 Szacowany koszt remontu takiego chodnika wyniesie 150 tys. zł., w koszt ten wliczony jest zakup kostki brukowej, 

krawężników, rozebranie jak i zbudowanie nowego chodnika oraz zatoczek parkingowych. 
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 99. Budowa infrastruktury oświetleniowej w parku na osiedlu "Michałów" 

Park na osiedlu Michałów 

Projekt obejmuję budowę infrastruktury oświetleniowej w parku na osiedlu "Michałów" (pomiędzy parafią bł. Annuarity a 

Publicznym Gimnazjum nr 8). Jest to świetne miejsce wypoczynku dla zarówno dzieci, młodzieży, rodziców jak i seniorów. 

Drzewa, dużo zieleni, chodniki oraz ławeczki. W ciągu dnia kiedy tylko zrobi się ciepło park ten jest odwiedzany przez spore 

grono osób. Niestety jest to jako jeden z niewielu na osiedlu, teren nieoświetlony, przez co po zmroku każdy boi się choćby 

przejść przez chwilę przez ten teren. Na przestrzeni lat niejednokrotnie zdarzały się tam przypadki pobicia czy kradzieży właśnie 

kiedy było już ciemno. Taka instalacja zapewni większe bezpieczeństwo oraz zapewni większą ochronę przed dewastacją, 

ponieważ chuligani nie będą czuli się już tak bezkarnie, kiedy każdy ich ruch będzie oświetlony.  

 Koszt budowy wyniesie około 200 tys. zł. i obejmuje zakup potrzebnych latarni, okablowania oraz pracę ludzką.  

Jestem przekonany że taka inwestycji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na osiedlu "Michałów" a w szczególności w 

tym parku. Inne takie miejsca w mieście (np. na Gołębiowie II czy Południu) takie oświetlenie posiadają, więc sądzę że jest ono 

także niezbędne w pokazanym przeze mnie miejscu. 
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 101. Bezpieczny plac zabaw dla dzieci 

Teren Gminy Miasta Radomia pomiędzy blokami Chrobrego 52, Górnicza 7 

Przedmiotem projektu jest budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Osiedla Akademickiego. Projekt ten obejmował 

by wykonanie placu zabaw z montażem urządzeń zabawowych (piaskownicy, zjeżdżalni, huśtawki,  tzw. ważki, karuzeli, bujaka 

sprężynowego, systemu drabinek (drewnianych, lub metalowych), bezpiecznego podłoża, oraz innych bardziej, lub mniej 

skomplikowanych zestawów wielofunkcyjnych, kosza na śmieci, tablicy informacyjnej, ogrodzenia wraz z furtką  wejściową, 

rozmieszczeniu wokół placu kilka ławek dla opiekunów bawiących się dzieci. 

Zagospodarowana przestrzeń publiczna  poprawiła by warunki życia mieszkańców poprzez możliwość spędzenia wolnego czasu 

rodzin z dziećmi. Pozwolił by na aktywne i pożyteczne spędzanie czasu na świeżym powietrzu  w miejscu bezpiecznym do 

spotkań. 
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 102. Budowa sygnalizacji przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Warszawska / Janiszewska 

Młynek Janiszewski, okręg 4 

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę sygnalizacji świetlnej 

na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Warszawska / Janiszewska / Staromłyńska. Obecnie w miejscu tym ustawiona  została 

bramownica na której zamontowano migające pomarańczowe oświetlenie ostrzegawcze oraz znak o zmiennej treści. Niestety 

urządzenia nie spełniają swojego zadania, na przejściu nadal dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, a kierowcy nie zatrzymują 

się w celu ustąpienia pieszym oczekującym na przejście przez ulicę Warszawską. Istniejąca konstrukcja bramownicy pozwoli na 

znaczące zminimalizowanie kosztów budowy sygnalizacji świetlnej. 
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 104. Remont parku na os. Obozisko 

Park przy ul. Warszawskiej pomiędzy Amfiteatrem, a "Pałacem Sprawiedliwości" 

Park na Obozisku jest zaniedbany już od dłuższego czasu, a obecnie prowadzona rewitalizacja radomskich parków nie obejmuje 

go. Park ten leży w pobliżu dwóch dużych osiedli mieszkalnych, na których mieszka sporo starszych osób, dla których 

odremontowany park stanowiłby bardzo dobre miejsce do wypoczynku. Ponadto w okolicy znajdują się 3 szkoły oraz znajdujący 

się w budowie gmach sądu rejonowego. Odremontowany park idealnie komponowałby się z "pałacem sprawiedliwości" i 

wyremontowanym w przyszłości amfiteatrem. Wymagany zakres prac: wymiana ławek, wyrównanie alejek, nowe nasadzenia, 

uporządkowanie zieleni. 
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 105. Budowa sygnalizacji przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Warszawska / Janiszewska 

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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 129. BUDOWA  CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W  CIĄGU  ULICY  KLWATECKIEJ  (ODCINEK UL. WARSZAWSKA- BŁĘDOWSKA) 

RADOM, UL. KLWATECKA 

ULICA KLWATECKA JEST GŁÓWNĄ ARTELIĄ SŁUŻĄCĄ OBSŁUDZE RUCHU KOŁOWEGO I PIESZEGO W PÓLNOCNEJ CZĘŚCI 

RADOMIA TJ. WÓLCE KLWATECKIEJ. OD KLKU LAT JEST TO NAJBARDZIEJ DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCA SIĘ DZIELNICA MIASTA Z 

DOMINACJĄ ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ. Z UWAGI NA POWYŻSZE ZNACZNĄ WIĘKSZOŚĆ PIESZYCH STANOWIĄ DZIECI I 

MŁODZIEŻ UCZĘSZCZAJĄCA DO SZKOŁY PRZY ULICY OFIAR FIRLEJA. PONADTO CZĘŚĆ MIESZKAŃCÓW KORZYSTA Z TEJ DROGI W 

CELU DO DOJŚCIA DO UL. WARSZAWSKIEJ STANOWIĄCEJ CZĘŚĆ TRASY S7. WZDŁUŻ WNIOSKOWANEGO ODCINKA BRAKUJE 

CHODNIKA, CO UTRUDNIA PORUSZANIE SIĘ PIESZYCH ORAZ NEGATYWNIE WPŁYWA NA ICH BEZPIECZEŃSTWO. Z KOLEI BRAK 

ŚCIEŻKI ROWEROWEJ POWODUJE ZNACZNE KOMPLIKACJE W RUCHU ROWEROWYM. PROBLEMY TE NASILAJĄ SIĘ W OKRESIE 

ZIMOWYM, KIEDY CAŁY RUCH PIESZY PRZENOSI SIĘ NA JEZDNIĘ UTUDNIJĄC PŁYNNĄ JAZDĘ I STWARZAJĄC ZAGROŻENIE DLA 

WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW ULICY. REALIZACJA TEJ IWESTYCJI OBIECYWANA BYŁA WIELOKROTNIE PRZEZ SAMAEGO PANA 

PREZYDENTA RADOMIA ANDRZEJA KOSZTOWNIAKA. NIESTETY PRZY OKAZJI TYMCZASOWEJ JAK TO OKREŚLIŁO MZDIK 

WYMIANY NAWIERZCHNI NA ULICY KLWATECKIEJ TEN ZAKRES PRAC ZOSTAŁ POMINIĘTY.  

BUDOWA CHODNIKA JEST NIEZBĘDNA DO PODNIESIENIA BEZPIECZEŃSTWA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW RUCHU 

KORZYSTAJĄCYCH Z TEJ ARTELII. 
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 130. Wiata przystankowa Rapackiego / Sempołowskiej 

ul. Rapackiego, przystanek Rapackiego / Sempołowskiej 

Wnioskuję o montaż wiaty przystankowej na przystanku Rapackiego / Sempołowskiej, w kierunku os. Michałów dla linii nr 3 i 

osiedla Idalin dla linii nr 11. Wiata przystankowa pozwoli na komfortowe i nie ujmujące godności człowieka oczekiwanie na 

autobusy powyższych linii w trudnych warunkach atmosferycznych. Przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym, kiedy coraz 

częściej jesteśmy świadkami występowania anomalii pogodowych. Wiata będzie służyć wszystkim mieszkańcom naszego 

miasta, a w szczególności mieszkańcom nowo wybudowanych osiedli. Także mieszkańcom osiedli, których budowa jest 

zaplanowana na najbliższy okres i starszych bloków stojących tam ponad 20 lat. Z wiaty korzysta wielu uczniów pobliskich szkół, 

podstawowej i gimnazjum oraz wielu dojeżdżających do pracy. Orientacyjny koszt postawienia niedużej wiaty w tym miejscu 

wraz z montażem to wydatek ok. 10 000 zł. 
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 134. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz remont schodów zewnętrznych i tarasu. 

Lokalizacja Przedszkole Publiczne Nr 6 w Radomiu ul. Rapackiego 4        

Opis i uzasadnienie: Przedmiotem opracowania projektu jest ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz remont 
schodów zewnętrznych i tarasu. Przedszkole jest placówką publiczną, jedyną tego typu na osiedlu. Z usług 
przedszkola i z placu przedszkolnego korzystają corocznie dzieci z osiedla. Słaby stan techniczny ścian zewnętrznych 
tj. liczne zacieki i duże ubytki tynku. Schody zewnętrzne i tarasu od strony placu przedszkolnego zniszczone i mocno 
popękane. Placówka oświatowa powinna spełniać odpowiednie warunki estetyczne i urbanistyczne. Na osiedlu na 
którym znajduje się przedszkole, jest dużo nowych bloków, estetycznie i nowocześnie wykończonych, natomiast stare 
bloki mają wykonaną nową elewację. Zewnętrzna elewacja przedszkola szpeci osiedle. Docieplenie budynku 
przedszkola przyniesie również oszczędności finansowe w sezonie grzewczym. Placówka opracowała dokumentację 
projektową, która jest złożona w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego.  

Koszt wykonania projektu ok. 350 tysięcy zł. 
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  138. Zielone tereny przy ul. Sempołowskiej 

ul. Sempołowska na odcinku od Michałowskiej do Rapackiego. 

Projekt zakłada stworzenie 2 alei po obu stronach ulicy. W tym miejscu można dokonać nasadzeń i stworzyć piękny 
szpaler drzew. Będzie to namiastka terenu zielonego i pomoże w rekreacji mieszkańców i komunikacji w tym terenie. 
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