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SPRAWOZDANIE 
 
z przeprowadzonych konsultacji społecznych wśród mieszkańców Radomia  
w celu opracowania „Mapy zagrożeń” na terenie miasta Radomia. 

 

W okresie od 17 marca do 7 kwietnia 2014 roku odbyły się konsultacje 
społeczne w sprawie zebrania opinii i uwag mających na celu opracowanie tzw. „Mapy 
zagrożeń” na terenie miasta Radomia.  
 

W/w konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 472/2013 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia i Zarządzenia  
Nr 4719/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie: 
przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu opracowania „Mapy zagrożeń” na 
terenie miasta Radomia.  

Celem i przedmiotem konsultacji było zebranie opinii i uwag dotyczących 
wytypowania rodzaju i miejsc występowania zagrożeń w Radomiu. Na podstawie 
zebranych informacji zostanie opracowana realna „Mapa zagrożeń”, która odzwierciedli 
rodzaj przestępstw, wykroczeń i miejsc ich występowania. W zależności od rodzaju tych 
zdarzeń na podstawie w/w mapy zostanie opracowany „Powiatowy Program 
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 
Publicznego na lata 2015 – 2018”.   
Wdrożenie programu zapewni podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców 
miasta Radomia oraz wpłynie na poprawę aktualnego stanu porządku. 
 

Zasięg konsultacji miał charakter ogólnomiejski i środowiskowy, a uczestniczyć  
w nim mogli wszyscy mieszkańcy Radomia oraz określone środowiska branżowe  
tj. Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Miejska Państwowa Straż Pożarna, Miejski 
Zarząd Lokalami, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, Zespoły Pracy 
Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna, Radomskie Organizacje Pozarządowe. 
 
Formy przeprowadzenia w/w konsultacji: 

� w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie uwag na adres: 
konsultacje@umradom.pl oraz poprzez narzędzie głosowania udostępnione na 
portalu internetowym www.radom.pl,  

� w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety i złożenie jej w czterech stałych 
punktach obsługujących konsultacje:  
- Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9, 
- Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,  
- Centrum Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,  
- Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1. 
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Podmiotami uczestniczącymi w konsultacjach byli m.in.: mieszańcy Radomia, 
Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, Zespoły Pracy Socjalnej MOPS, 
Miejska Państwowa Straż Pożarna oraz Radomskie Organizacje Pozarządowe. 
   
 W ramach konsultacji wpłynęło 252 ankiet: z tego 60 ankiet nie zawierało odpowiedzi 
na wszystkie pytania podane w ankiecie co stanowiło 27,64 % wszystkich nadesłanych 
ankiet, a 35 ankiet zostało nadesłanych po terminie - ankiety te nie są uwzględnione  
w statystykach, ale zostaną wykorzystane do opracowania Powiatowego Programu 
Zapobiegania Przestępczości na lata 2015-2018 przez Komisję Bezpieczeństwa  
i Porządku  dla miasta Radomia. 

 
Ankieta zawierała 5 pytań otwartych.  

 
I. Czy Pani/Pan czuje się bezpiecznie na terenie miasta Radomia? 

Z nadesłanych ankiet wynika, że 73 mieszkańców miasta czuje się bezpiecznie na 
ulicach miasta Radomia  co stanowi 33,64 % , natomiast 134 mieszkańców nie czuje się 
bezpiecznie  co stanowi 61,75 %  nadesłanych ankiet. W 10  ankietach respondenci nie 
odpowiedzieli na pytanie czy czują się bezpiecznie co stanowi 4,6 % nadesłanych ankiet 
lub nie podawali żadnego uzasadnienia dlaczego nie czują się bezpiecznie . Jako główną 
przyczynę mającą wpływ na to, że nie czują się bezpiecznie na zasadzie wielokrotności   
podawali  między innymi takie uzasadnienia  jak: 

1. Zaczepianie osób przez wałęsającą się młodzież  będącą pod wpływem alkoholu 
lub bezdomnych – 35 osób co stanowi 16,12 % wszystkich nadesłanych ankiet. 

2. Brak pieszych patroli Policji-17 osób-7,83 % 
3. Zaczepianie osób przez obcokrajowców na targowiskach—7 osób-3,33% 
4. Kradzieże mienia na targowiskach- 5 osób -2,38 % 
5. Występujące  bójki i pobicia na ulicach  -6 osób-2,85% 
6. Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierowców-6 osób-2,85%  
7. Wyrwy biżuterii i torebek ( kradzież rozbójnicza)-2 osoby-0,95% 
8. Dostępność do narkotyków – 1 osoba-0,47% 
9. Kradzieże w autobusach-1 osoba-0,47% 
10. Inne -7 osób-3,33% w tym: 

 
� brak dostatecznego oświetlenia ulic -2osoby-0,95% 
� dewastacje mienia – 2osoby-0.95% 
� zaśmiecanie terenu- 2 osoby -0,95% 
� wulgaryzm młodych ludzi na ulicach -1osoba-0,48% 

. 
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II. Proszę wskazać według Pani/Pana miejsca najbardziej zagrożone pod 
względem zdarzeń przestępczych. 

Na terenie miasta Radomia występuje 56 Obszarów Systemu Informacji Miejskiej 
potocznie nazwanych osiedlami lub dzielnicami miasta. Z 24 z nich wpłynęły informacje 
od mieszkańców na temat „Mapy zagrożeń”  co stanowi  42,85 %  wszystkich Osiedli. 
Najbardziej zagrożone Osiedla, według respondentów, to: 

1. Osiedle ”Centrum„- według respondentów na w/w Osiedlu na zasadzie 
wielokrotności łącznie zostało wskazanych  - 276 zagrożeń w tym zagrożenia  
przestępstwami 168  co stanowi 60,86 % wszystkich zagrożeń  i 108 zagrożeń 
wykroczeniami  co stanowi 39,13 %. Do najczęściej występujących zagrożeń  
w rozbiciu na poszczególne ulice  Osiedla  należą: 

a). ul. Nowogrodzka – według respondentów zaistniało ogółem  80 zdarzeń w tym: 
zagrożenia przestępstwami 59 zdarzeń co stanowi 73,75 % wszystkich zdarzeń i 21 
wykroczeń co stanowi 26,25%.  
 
W tym: 
 zagrożenia  przestępstwami : 
- bójka lub pobicie- 34 co  stanowi 52,67% wszystkich przestępstw. 
-kradzieże -24-co stanowi 40,67 % 
-Rozbój -1-co stanowi-1,69 % 
zagrożenia wykroczeniami: 
- zaśmiecanie terenu -9- co stanowi 42,85 % wszystkich wykroczeń. 
-zaczepianie przechodniów -5-co stanowi -23,8 % 
-spożywanie alkoholu w miejscu publicznym -3-co stanowi 14,28 % 
-niszczenie mienia- 2-co stanowi-9,52 % 
-nieobyczajny wybryk-2-co stanowi-9,52 % 
 
b).ul. Czachowskiego- według respondentów zaistniało ogółem  50 zdarzeń w tym 
zagrożenia przestępstwami -36 zdarzeń co stanowi 72 % wszystkich zdarzeń i 14 
wykroczeń co stanowi 28 %. 
 W tym:  
 
 zagrożenia  przestępstwami : 
-bójki i pobicia- 20- co stanowi 55,55% wszystkich przestępstw 
-kradzież -15 co stanowi  -41,85% 
-rozbój- 1- co stanowi -2,77% 
zagrożenia wykroczeniami   : 
- zaśmiecanie terenu -7-co stanowi 50 % wszystkich wykroczeń 
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-spożywanie alkoholu w miejscu publicznym- 3- co stanowi-21,42 % 
-zaczepianie przechodniów -2- co stanowi-14,28 % 
-niszczenie mienia- 1-co stanowi-7,14% 
-nieobyczajny wybryk -1-co stanowi-7,14 % 
c). Dworzec PKP - według respondentów zaistniało ogółem - 39 zdarzeń w tym 
zagrożenie przestępstwami 24 co stanowi 61,53 % wszystkich wskazanych zdarzeń    
i  zagrożenie wykroczeniami 15 co stanowi 38,46 %. 
 W tym: 
zagrożenia  przestępstwami  : 

-kradzieże-11-co stanowi -45,83 % wszystkich przestępstw 
-rozbój-6- co stanowi-25 % 
-bójki i pobicia 6- co stanowi-25 % 
-narkotyki-1- co stanowi-4,16 % 
zagrożenia  wykroczeniami : 

- spożywanie alkoholu w miejscu publicznym- 6- co stanowi-40 % wszystkich 
wykroczeń. 
-zaczepianie przechodniów -5-co stanowi -33,33 % 
-niszczenie mienia -4-co stanowi-26,66 % 
d). ul. Struga- według respondentów zaistniało ogółem  25 zdarzeń w tym zagrożenia 
przestępstwami -10 zdarzeń co stanowi 40  % wszystkich zdarzeń i 15 wykroczeń co 
stanowi 60  %. 
 W tym:  
 
 zagrożenia  przestępstwami : 
-bójki i pobicia- 3- co stanowi 30 % wszystkich przestępstw 
-kradzież -4 co stanowi  -40 % 
-rozbój- 2- co stanowi -20 % 
-kradzież z włamaniem- 1- co stanowi 10% 
zagrożenia wykroczeniami   : 
-spożywanie alkoholu w miejscu publicznym- 6- co stanowi-40 % wszystkich wykroczeń 
-zaczepianie przechodniów -3- co stanowi-20 % 
-zakłócanie porządku-3-co stanowi -20 % 
-niszczenie mienia ( w tym graffiti 1)- 2-co stanowi-13,33 % 
-nieobyczajny wybryk -1-co stanowi-6,66 % 
d).ul.  25 Czerwca - według respondentów zaistniało ogółem  14 zdarzeń w tym 
zagrożenia przestępstwami -8 zdarzeń co stanowi 57,14  % wszystkich zdarzeń  
i 6 wykroczeń co stanowi 42,85  %.  
W tym:  



 

5 

 

 
 zagrożenia  przestępstwami : 
-kradzież -4-co stanowi  -50 % wszystkich przestępstw 
-rozbój- 3- co stanowi -37,5 % 
-bójki i pobicia- 1- co stanowi 12,5 %  
zagrożenia wykroczeniami   : 
-spożywanie alkoholu w miejscu publicznym- 3- co stanowi-50 % wszystkich wykroczeń 
-zaczepianie przechodniów -1- co stanowi-16,66 % 
-zakłócanie porządku-1-co stanowi -16,66 % 
-nieobyczajny wybryk -1-co stanowi-16,66 % 
e). ul. Traugutta - według respondentów zaistniało ogółem  12 zdarzeń w tym 
zagrożenia przestępstwami -4 zdarzeń co stanowi 33,33  % wszystkich zdarzeń i 8 
wykroczeń co stanowi 66,66  %.  
W tym:  
 
 zagrożenia  przestępstwami : 
-kradzież -2-co stanowi  -50 % wszystkich przestępstw 
-rozbój- 1- co stanowi -25 % 
-bójki i pobicia- 1- co stanowi 25 %  
zagrożenia wykroczeniami   : 
-spożywanie alkoholu w miejscu publicznym- 3- co stanowi-37,50 % wszystkich 
wykroczeń 
-zaczepianie przechodniów -1- co stanowi-12,5 % 
-używanie słów nieprzyzwoitych-2- co stanowi-25 %. 
-dewastacja mienia- 2- co stanowi-25 %. 
f). ul. Żeromskiego - według respondentów zaistniało ogółem  9 zdarzeń w tym 
zagrożenia przestępstwami -3 zdarzenia ( pobicie, kradzież i rozbój) co stanowi  33,33  
% wszystkich zdarzeń i 6 wykroczeń  ( spożywanie alkoholu w miejscu publicznym- 3  
i zaczepianie przechodniów -3) co stanowi 66,66  %.   
g). ul. Dzierzkowska - według respondentów zaistniało ogółem  8 zdarzeń w tym 
zagrożenia przestępstwami -8 zdarzeń ( bójka i pobicie- 4, kradzież- 4,) co stanowi 100  
% wszystkich zdarzeń.  
h). ul. Waryńskiego - według respondentów zaistniało ogółem  6 zdarzeń w tym 
zagrożenia przestępstwami -4 zdarzenia ( kradzież- 2, rozbój -1, bójka -1) co stanowi  
66,66  % wszystkich zdarzeń i 2 wykroczenia ( spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym)  co stanowi 33,33  %. 
i). ul. Rwańska - według respondentów zaistniało ogółem  5 zdarzeń w tym zagrożenia 
przestępstwami -3 zdarzenia (bójka i  pobicie -2, rozbój -1)  co stanowi  
60  % wszystkich zdarzeń i 2 wykroczenia ( spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, 
zaczepianie przechodniów) co stanowi 40  %.  
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 j). Park „Leśniczówka” - według respondentów zaistniało ogółem  5 zdarzeń w tym 
zagrożenia przestępstwami -4 zdarzenia (kradzież -3, pobicie -1) co stanowi 80  % 
wszystkich zdarzeń i 1 wykroczenie  ( zaczepianie przechodniów) co stanowi 20  %.  
k). Park „Kościuszki” - według respondentów zaistniało ogółem  4 zdarzenia w tym 
zagrożenia przestępstwami -1 zdarzenie ( rozbój)  co stanowi 25  % wszystkich zdarzeń 
i 3 wykroczenia (spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaczepianie przechodniów, 
dewastacja)  co stanowi 75   %.   
l). ul. Wałowa - według respondentów zaistniało ogółem  4 zdarzenia w tym zagrożenia 
przestępstwami -1 zdarzenie ( rozbój) co stanowi 25  % wszystkich zdarzeń i 3 
wykroczeń (spożywanie alkoholu w miejscu publicznym , zaczepianie przechodniów - 2) 
co stanowi 75   %.  
m). ul. Niedziałkowskiego - według respondentów zaistniało ogółem  4 zdarzenia w 
tym zagrożenia wykroczeniami  4 ( wyścigi  motocyklowe , graffiti, zaczepianie 
przechodniów, jazda rowerzystów po chodnikach) co stanowi 100   %. wszystkich 
wykroczeń . 
n). ul. Rynek według respondentów zaistniało ogółem  2 zdarzenia w tym zagrożenia 
wykroczeniami  2 (  spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaczepianie 
przechodniów ) o stanowi 100   %. wszystkich wykroczeń . 
o). ul. Szewska według respondentów zaistniało ogółem  2 zdarzenia w tym zagrożenia 
wykroczeniami  2 (zaczepianie przechodniów, niszczenie mienia) co stanowi 100   %. 
wszystkich wykroczeń, 
p). ul. Narutowicza- według respondentów zaistniało ogółem  2 zdarzenia w tym 
zagrożenia wykroczeniami  2 (spożywanie alkoholu w miejscu publicznym , używanie 
słów nieprzyzwoitych) co stanowi 100   %. wszystkich wykroczeń. 
r). ul. Moniuszki według respondentów zaistniało ogółem  1 zdarzenie w tym 
zagrożenia wykroczeniami  1 ( zaczepianie przechodniów) co stanowi 100   %. 
wszystkich wykroczeń. 
s). ul. Podwalna- według respondentów zaistniało ogółem  1 zdarzenie w tym 
zagrożenia wykroczeniami  1 ( zaczepianie przechodniów) co stanowi 100   %. 
wszystkich wykroczeń. 
t). ul. Sedlaka- według respondentów zaistniało ogółem  1 zdarzenie ( kradzież) w tym 
zagrożenia przestępstwami 1 co stanowi 100   %. wszystkich przestępstw. 
u). ul. Kopernika- według respondentów zaistniało ogółem  1 zdarzenie ( kradzież) 
 w tym zagrożenia przestępstwami 1 co stanowi 100   %. wszystkich przestępstw. 
 
2. Osiedle „Planty”- według respondentów na w/w Osiedlu na zasadzie wielokrotności 
łącznie zostało wskazanych  - 71 zagrożeń w tym zagrożenia  przestępstwami 15 co 
stanowi 21,12 % wszystkich zagrożeń  i 56  zagrożeń wykroczeniami  co stanowi 
78,87 % .Do najczęściej występujących zagrożeń w rozbiciu na poszczególne ulice  
osiedla  należą: 
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a). ul. Planty - według respondentów zaistniało ogółem - 21 zdarzeń w tym zagrożenie 
przestępstwami 8  co stanowi 38,09 % wszystkich wskazanych zdarzeń    i  zagrożenie 
wykroczeniami 13 co stanowi 61,9 %.  
W tym: 
zagrożenia  przestępstwami  : 

-kradzieże-5-co stanowi -62,5 % wszystkich przestępstw 
- bójki i pobicia 2- co stanowi-25 % 
-kradzież z włamaniem -1 co stanowi -12,5 % 
zagrożenia  wykroczeniami : 
- spożywanie alkoholu w miejscu publicznym- 5- co stanowi-38,46 % wszystkich 
wykroczeń. 
-zaczepianie przechodniów -5-co stanowi -38,46 % 
-niszczenie mienia -3-co stanowi-23,07 % 
b).ul. Dowkonta- według respondentów zaistniało ogółem - 19 zdarzeń w tym 
zagrożenie przestępstwami 3  co stanowi 15,78 % wszystkich wskazanych zdarzeń    
 i  zagrożenie wykroczeniami 16 co stanowi 84,21 %.  
W tym: 
zagrożenia  przestępstwami  : 

-kradzieże-1-co stanowi -33,33 % wszystkich przestępstw 
-kradzież z włamaniem -1 -co stanowi -3,33 % 
-narkotyki -1- co stanowi -3,33 % 
zagrożenia  wykroczeniami : 
- spożywanie alkoholu w miejscu publicznym- 7- co stanowi-43,75 % wszystkich 
wykroczeń. 
-zaczepianie przechodniów -6-co stanowi -37,5 % 
-niszczenie mienia -3-co stanowi- 18,75 % 
c). ul. Kościuszki- według respondentów zaistniało ogółem - 15 zdarzeń w tym 
zagrożenie przestępstwami 2  co stanowi 13,33 % wszystkich wskazanych zdarzeń     
i  zagrożenie wykroczeniami 13 co stanowi 86,66 %.  
W tym: 
zagrożenia  przestępstwami  : 

-kradzieże-1-co stanowi -50 % wszystkich przestępstw 
-kradzież z włamaniem -1 -co stanowi -50 % 
zagrożenia  wykroczeniami : 
- spożywanie alkoholu w miejscu publicznym- 5- co stanowi-33,33 % wszystkich 
wykroczeń. 
-zakłócanie porządku- 4-co stanowi 26,66 % 
-niszczenie mienia -4-co stanowi- 26,66 % 
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d). ul. Broni - według respondentów zaistniało ogółem - 9 zdarzeń w tym zagrożenie 
przestępstwami 2  ( kradzież, kradzież z włamaniem) co stanowi 22,22 % wszystkich 
wskazanych zdarzeń    i  zagrożenie wykroczeniami 7 (spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym 3, zakłócanie porządku publicznego 2, dewastacja 2) co stanowi 77,77 %. 
e). ul. Jaracza - według respondentów zaistniało ogółem - 2 zdarzenia (spożywanie 
alkoholu w miejscu publicznym , używanie słów nieprzyzwoitych) w tym zagrożenie 
wykroczeniami  2  co stanowi 100 % wszystkich wskazanych  
f). ul. Cicha i Jastrzębia  - według respondentów zaistniało ogółem – 2 zdarzenia w tym 
zagrożenie wykroczeniami  2  ( dewastacja mienia po 2 razy) co stanowi 100 % 
wszystkich wskazanych zdarzeń  na w/w ulicach. 
g). Park „Planty”- według respondentów zaistniało ogółem – 1 zdarzenie w tym 
zagrożenie wykroczeniami  1  ( zaczepianie przechodniów) co stanowi 100 % 
wszystkich wskazanych zdarzeń 
 
3. Osiedle „XV Lecie ”- według respondentów na w/w Osiedlu na zasadzie 
wielokrotności łącznie zostało wskazanych  - 30 zagrożeń w tym zagrożenia  
przestępstwami 10 co stanowi 33,33 % wszystkich zagrożeń  i 20  zagrożeń 
wykroczeniami  co stanowi 66,66 % .Do najczęściej występujących zagrożeń w rozbiciu 
na poszczególne ulice  osiedla  należą: 

a). ul. Kusocińskiego - według respondentów zaistniało ogółem -6  zdarzeń w tym 
zagrożenie przestępstwami 2 ( kradzież 2) co stanowi 33,33 % wszystkich wskazanych 
zdarzeń    i  zagrożenie wykroczeniami 4 (spożywanie alkoholu w miejscu publicznym , 
zaczepianie przechodniów, dewastacja mienia 2) co stanowi 66,66 %.  
b). ul. Miła - według respondentów zaistniało ogółem -6  zdarzeń w tym zagrożenie 
przestępstwami 3 ( kradzież2, rozbój, ) co stanowi 50 % wszystkich wskazanych 
zdarzeń    i  zagrożenie wykroczeniami 3 ( spożywanie alkoholu w miejscu publicznym 2, 
nieobyczajny wybryk ) o stanowi 50 %.  
c). ul. Filtrowa - według respondentów zaistniało ogółem -4  zdarzeń w tym zagrożenie 
przestępstwami 1 ( kradzież ) co stanowi 25 % wszystkich wskazanych zdarzeń     
i  zagrożenie wykroczeniami 3 ( zakłócanie porządku -2, spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym ) co stanowi 75 %.  
d). ul. Sowińskiego - według respondentów zaistniało ogółem -4  zdarzeń w tym 
zagrożenie  wykroczeniami 4 (spożywanie alkoholu w miejscu publicznym , używanie 
słów nieprzyzwoitych, zaczepianie przechodniów, dewastacja mienia) co stanowi  
100 %.  
e). ul. 11 Listopada- według respondentów zaistniało ogółem -3  zdarzenia w tym 
zagrożenie przestępstwami 3 ( bójka lub pobicie ,kradzież z włamaniem , kradzież) co 
stanowi 100 % wszystkich wskazanych zdarzeń. 
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f). ul. Jasińskiego - według respondentów zaistniało ogółem -3  zdarzenia w tym 
zagrożenie  wykroczeniami 3 (  spożywanie alkoholu w miejscu publicznym- 2, 
zaczepianie przechodniów ) co stanowi 100 %. 
g). ul. Bema - według respondentów zaistniało ogółem -2  zdarzenia w tym zagrożenie  
wykroczeniami  (  spożywanie alkoholu w miejscu publicznym , używanie słów 
nieprzyzwoitych ) co stanowi 100 %. 
 
h). ul. Żwirki i Wigury  - według respondentów zaistniało ogółem -2  zdarzenia w tym 
zagrożenie przestępstwami 1 (kradzież) co stanowi 50 % wszystkich wskazanych 
zdarzeń    i  zagrożenie wykroczeniami 1 ( dewastacja mienia) co stanowi 50 %.  
 
 4. Osiedle „Glinice”- według respondentów na w/w Osiedlu na zasadzie wielokrotności 
łącznie zostało wskazanych  - 27 zagrożeń w tym zagrożenia  przestępstwami 13 co 
stanowi 48,17 % wszystkich zagrożeń  i 14  zagrożeń wykroczeniami  co stanowi 51,8 
%  % .Do najczęściej występujących zagrożeń w rozbiciu na poszczególne ulice  Osiedla  
należą: 

a). ul. Słowackiego- według respondentów zaistniało ogółem - 19 zdarzeń w tym 
zagrożenie przestępstwami 9 co stanowi 47,36 % wszystkich wskazanych zdarzeń    
i  zagrożenie wykroczeniami 10 co stanowi 52,63 %.  
W tym: 
zagrożenia  przestępstwami  : 

-kradzieże-4-co stanowi -44,44 % wszystkich przestępstw 
-bójka lub pobicie- 3 -co stanowi-33,33 % 
-rozboje-2- co stanowi-22,22 % 
zagrożenia  wykroczeniami : 
- spożywanie alkoholu w miejscu publicznym- 5- co stanowi-50 % wszystkich 
wykroczeń. 
-zaczepianie przechodniów -4-co stanowi -40 % 
-wyścigi motocyklowe-1-co stanowi -10% 
b).ul. Kwiatkowskiego- według respondentów zaistniało ogółem - 4 zdarzenia w tym 
zagrożenie przestępstwami 2 ( kradzież 2) co stanowi 50 % wszystkich wskazanych 
zdarzeń    i  zagrożenie wykroczeniami 2 (spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, 
dewastacja mienia)  co stanowi 50 %.  
c).ul. Odechowska - według respondentów zaistniało ogółem - 2 zdarzenia w tym 
zagrożenie przestępstwami 1 ( kradzież) co stanowi 50 % wszystkich wskazanych 
zdarzeń    i  zagrożenie wykroczeniami 1 (  spożywanie alkoholu w miejscu publicznym ) 
co stanowi 50 %.  
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d).ul. Komunalna - według respondentów zaistniało ogółem - 2 zdarzenia w tym 
zagrożenie przestępstwami 1 ( kradzież) co stanowi 50 % wszystkich wskazanych 
zdarzeń    i  zagrożenie wykroczeniami 1 (spożywanie alkoholu w miejscu publicznym ) 
co stanowi 50 %.  
 
5. Osiedle „Zamłynie”- według respondentów na w/w Osiedlu na zasadzie 
wielokrotności łącznie zostało wskazanych  - 24 zagrożenia  w tym zagrożenia  
przestępstwami 4 co stanowi 16,66 % wszystkich zagrożeń  i 20  zagrożeń 
wykroczeniami  co stanowi 83,33  % .Do najczęściej występujących zagrożeń w rozbiciu 
na poszczególne ulice  Osiedla  należą: 

a).ul. Okulickiego - według respondentów zaistniało ogółem - 8 zdarzeń w tym 
zagrożenie wykroczeniami 8 (spożywanie alkoholu w miejscu publicznym -6, zaczepianie 
ludzi -2)  co stanowi 100 % wszystkich zdarzeń.  
b)ul. Garbarska - według respondentów zaistniało ogółem - 4 zdarzenia w tym 
zagrożenie przestępstwami 2 ( kradzież, bójka i pobicie ) co stanowi 50 % wszystkich 
wskazanych zdarzeń    i  zagrożenie wykroczeniami 2 ( dewastacja mienia- 2) co stanowi 
50 %.  
c).Park „Stary Ogród” - według respondentów zaistniało ogółem - 2 zdarzeń w tym 
zagrożenie przestępstwami  2 ( kradzież, bójka i  pobicie) co stanowi 100 % wszystkich 
zdarzeń.  
d).ul. Przeskok, - według respondentów zaistniało ogółem –  3  zdarzenia    w tym 
zagrożenie wykroczeniami  3 (  spożywanie alkoholu w miejscu publicznym , dewastacja 
mienia- 2 ) co stanowi   100 % wszystkich zdarzeń.  
e).Planowa, Szeroka, Natolińska  według respondentów zaistniało ogółem – po 2  
zdarzenia na w tym zagrożenie wykroczeniami  2 (   dewastacja mienia -2) co stanowi   
po 100 % wszystkich zdarzeń na w/w ulicach. 
 f). ul. Zielona - - według respondentów zaistniało ogółem –  1  zdarzenie    w tym 
zagrożenie wykroczeniami  1 (  dewastacja mienia ) co stanowi   100 % wszystkich 
zdarzeń.  
6. Osiedle „Borki ”- według respondentów na w/w Osiedlu na zasadzie wielokrotności 
łącznie zostało wskazanych  - 21 zagrożeń  w tym zagrożenia  przestępstwami 6 co 
stanowi 28,57 % wszystkich zagrożeń  i 15  zagrożeń wykroczeniami  co stanowi 
71,42  % .Do najczęściej występujących zagrożeń w rozbiciu na poszczególne ulice  
Osiedla  należą: 

a).ul. Pawia - według respondentów zaistniało ogółem – 5 zdarzeń  w tym zagrożenie 
przestępstwami 2 ( kradzież, pobicie) co stanowi 40 % wszystkich wskazanych zdarzeń    
i  zagrożenie wykroczeniami 3 ( spożywanie alkoholu w miejscu publicznym- 2, używanie 
słów nieprzyzwoitych-1).co stanowi 60 %.  
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b).ul. Sucha - według respondentów zaistniało ogółem –3 zdarzenia  w tym zagrożenie 
przestępstwami 2 (kradzież) co stanowi 66,6 % wszystkich wskazanych zdarzeń     
i  zagrożenie wykroczeniami 1 (spożywanie alkoholu w miejscu publicznym)- co stanowi 
33,33 %.  
c).ul. Krasickiego - według respondentów zaistniało ogółem –2 zdarzenia  w tym 
zagrożenie przestępstwami 1 ( kradzież) co stanowi 50 % wszystkich wskazanych 
zdarzeń    i  zagrożenie wykroczeniami 1 ( zaczepianie przechodniów) co stanowi  
50 %.  
d). ul. Kosowska - według respondentów zaistniało ogółem –2 zdarzenia  w tym 
zagrożenie przestępstwami 1 (kradzież) co stanowi 50 % wszystkich wskazanych 
zdarzeń    i  zagrożenie wykroczeniami 1 (zaczepianie przechodniów)  co stanowi  
50 %.  
e).ul. Sikorskiego - według respondentów zaistniało ogółem - 1 zdarzenie w tym 
zagrożenie wykroczeniami 1 ( spożywanie alkoholu w miejscu publicznym) co stanowi 
100 % wszystkich zdarzeń 
f).ul. Kujawska, ul. Łowicka  - według respondentów zaistniało ogółem -po 1 zdarzeniu  
w tym zagrożenie wykroczeniami po 1 ( niszczenie mienia) co stanowi po 100 % 
wszystkich zdarzeń. 
W 7 przypadkach respondenci nie wskazali ulicy określając miejsca zagrożenia ogólnie 
Osiedle „Borki” ( graffiti, wyścigi motocyklowe -2, zaczepianie przechodniów-2, jazda 
rowerzystów po chodnikach-2). 
 
7.Osiedle „Południe”- według respondentów na w/w Osiedlu na zasadzie 
wielokrotności łącznie zostało wskazanych  - 14  zagrożeń  w tym zagrożenia  
przestępstwami 0 co stanowi 0 % wszystkich zagrożeń  i 14  zagrożeń wykroczeniami  
co stanowi 100  % .Do najczęściej występujących zagrożeń w rozbiciu na poszczególne 
ulice  Osiedla  należą: 

a).ul. Posłów Greckich  - według respondentów zaistniało ogółem - 2 zdarzenia w tym 
zagrożenie wykroczeniami 2 (spożywanie alkoholu w miejscu publicznym- 2)  co stanowi 
100 % wszystkich zdarzeń.  
b).ul. Sycyńska  - według respondentów zaistniało ogółem - 2 zdarzenia w tym 
zagrożenie wykroczeniami 2 (spożywanie alkoholu w miejscu publicznym -2)  co stanowi 
100 % wszystkich zdarzeń.  
c).ul. Czarnoleska  - według respondentów zaistniało ogółem - 1 zdarzenie w tym 
zagrożenie wykroczeniami  (niszczenie mienia )  co stanowi 100 % wszystkich zdarzeń.  
d).ul. Helleńska,  Policka, Padewska, Renesansowa, Trojańska, Parysa   - według 
respondentów zaistniało ogółem – po 1 zdarzeniu w tym zagrożenie wykroczeniami  
(niszczenie mienia )  co stanowi po  100 % wszystkich zdarzeń na w/w ulicach.  
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W 3 przypadkach respondenci nie wskazali ulicy określając miejsca zagrożenia ogólnie 
Osiedle „Południe” (  wyścigi motocyklowe, jazda rowerzystów po chodnikach, graffiti). 
 
8. Osiedle „Stara Wola Gołębiowska”-  ul. Marii Gajl - według respondentów na w/w 
Osiedlu na zasadzie wielokrotności łącznie zostało wskazanych  - 7 zagrożeń  w tym 
zagrożenia  przestępstwami 3 ( pobicie, kradzież, narkotyki) co stanowi 42,85 % 
wszystkich zagrożeń  i 4  zagrożenia  wykroczeniami  ( spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym -2, dewastacja mienia, zaczepianie przechodniów) co stanowi 57,14  % .  

9. Osiedle „Wólka Klwatecka”-  ul. Mroza - według respondentów na w/w Osiedlu na 
zasadzie wielokrotności łącznie zostało wskazanych  - 7 zagrożeń  w tym zagrożenia  
przestępstwami 5 ( pobicie- 2, kradzież- 2, narkotyki) co stanowi 71,42 % wszystkich 
zagrożeń  i 2  zagrożenia  wykroczeniami  ( spożywanie alkoholu w miejscu publicznym , 
dewastacja mienia) co stanowi 28,57  % . 

10. Osiedle „Stare Miasto”- ul. Stare Miasto  - według respondentów na w/w Osiedlu 
na zasadzie wielokrotności łącznie zostało wskazanych  - 7 zagrożeń  w tym zagrożenia  
przestępstwami 5 ( pobicie -2, kradzież -2, kradzież z włamaniem) co stanowi 71,42 % 
wszystkich zagrożeń  i 2  zagrożenia  wykroczeniami  ( zaczepianie przechodniów , 
dewastacja mienia) co stanowi 28,57  % . 

11. Osiedle „Gołębiów II”- ul. Rapackiego - według respondentów na w/w Osiedlu na 
zasadzie wielokrotności łącznie zostało wskazanych  - 5 zagrożeń  w tym zagrożenia  
przestępstwami 1 ( narkotyki-szkoła)   co stanowi 20 % wszystkich zagrożeń  i 4  
zagrożenie  wykroczeniami  (niewłaściwe parkowanie pojazdów ) co stanowi 80  %. 
12. Osiedle „Michałów”- ul. Mieszka I - według respondentów na w/w Osiedlu na 
zasadzie wielokrotności łącznie zostało wskazanych  - 4 zagrożenia w tym zagrożenia  
przestępstwami 1 ( narkotyki) co stanowi 25 % wszystkich zagrożeń  i 3  zagrożenia  
wykroczeniami  ( spożywanie alkoholu w miejscu publicznym , dewastacja mienia, 
grafitii) co stanowi 75  % . 

13. Osiedle „Akademickie”-  ul. Chrobrego - według respondentów na w/w Osiedlu na 
zasadzie wielokrotności łącznie zostało wskazanych  - 3 zagrożenia w tym zagrożenia  
wykroczeniami  3 (spożywanie alkoholu w miejscu publicznym-2 , nieobyczajny wybryk) 
co stanowi 100  % . 

14. Osiedle „Idalin”- ul. Diamentowa - według respondentów na w/w Osiedlu na 
zasadzie wielokrotności łącznie zostało wskazanych  - 3 zagrożenia  w tym zagrożenia  
przestępstwami 2 ( kradzież ,rozbój)   co stanowi 66,66 % wszystkich zagrożeń  i 1  
zagrożenie  wykroczeniami  ( spożywanie alkoholu w miejscu publicznym) co stanowi 
33,33  % . 
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15. Osiedle „Dzierzków”- ul. Lubelska - według respondentów na w/w Osiedlu na 
zasadzie wielokrotności łącznie zostało wskazanych  - 3 zagrożenia  w tym zagrożenia  
wykroczeniami 3  ( spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zakłócanie porządku 
,zaczepianie przechodniów) co stanowi 100  % . 

16. Osiedle „Ustronie”-  ul. Wyścigowa - według respondentów na w/w Osiedlu na 
zasadzie wielokrotności łącznie zostało wskazanych  - 3 zagrożenia  w tym zagrożenia  
przestępstwami 2 (kradzież ,rozbój)   co stanowi 66,66 % wszystkich zagrożeń  i 1  
zagrożenie  wykroczeniami  ( spożywanie alkoholu w miejscu publicznym) co stanowi 
33,33  % . 

17. Osiedle „Gołębiów I”- ul. Andersa, Powstańców Śląskich, Zientarskiego - 
według respondentów na w/w Osiedlu na zasadzie wielokrotności łącznie zostało 
wskazanych  - 3 zagrożenia  w tym zagrożenia wykroczeniami 3 ( dewastacja mienia -2, 
zaczepianie przechodniów) co stanowi 100  % . 

18. Osiedle „Wośniki”-  ul. Wośnicka - według respondentów na w/w Osiedlu na 
zasadzie wielokrotności łącznie zostało wskazanych  - 2 zagrożenia  w tym zagrożenia  
przestępstwami 2 (kradzież 2)   co stanowi 100 % wszystkich zagrożeń   

19. Osiedle „Halinów”- ul. Pośrednia - według respondentów na w/w Osiedlu na 
zasadzie wielokrotności łącznie zostało wskazanych  - 2 zagrożenia  w tym zagrożenia  
wykroczeniami 2  (dewastacja mienia ) co stanowi 100  % . 

20. Osiedle „Młodzianów”-  ul. Gajowa i ul. Wiejska - według respondentów na w/w 
Osiedlu na zasadzie wielokrotności łącznie zostało wskazanych  - 2 zagrożenia  w tym 
zagrożenia  przestępstwami 2 ( kradzież ,rozbój)   co stanowi 100 % wszystkich 
zagrożeń.   

21. Osiedle „Obozisko”- ul. Warszawska - według respondentów na w/w Osiedlu na 
zasadzie wielokrotności łącznie zostało wskazanych  - 2 zagrożenia  w tym zagrożenia  
przestępstwami 1 ( kradzież )   co stanowi 50 % wszystkich zagrożeń  
 i 1  zagrożenie  wykroczeniami  ( dewastacja mienia ) co stanowi 50  % . 

22. Osiedle „Kaptur”- ul. Wernera - według respondentów na w/w Osiedlu na zasadzie 
wielokrotności łącznie zostało wskazanych  - 2 zagrożenia  w tym zagrożenia  
przestępstwami 1 (kradzież )   co stanowi 50 % wszystkich zagrożeń   
i 1  zagrożenie  wykroczeniami  ( dewastacja mienia ) co stanowi50  % . 

23. Osiedle „Krychnowice”-  ul. Tokarska - według respondentów na w/w Osiedlu na 
zasadzie wielokrotności łącznie zostało wskazanych  - 1 zagrożenie  w tym 1  
zagrożenie  wykroczeniami  ( dewastacja mienia) co stanowi 100  % . 
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24. Osiedle „Kozia Góra”- ul. Wolanowska - według respondentów na w/w Osiedlu na 
zasadzie wielokrotności łącznie zostało wskazanych  - 1 zagrożenie  w tym 1  
zagrożenie  wykroczeniami  ( dewastacja mienia) co stanowi 100  % . 

 
III. Proszę podać rodzaj-nazwę zdarzeń przestępczych opisanych w pkt II 

Respondenci w ankiecie „Mapa zagrożeń” na zasadzie wielokrotności wskazali 520 
zagrożeń występujących na 24 osiedlach mieszkaniowych wszystkich występujących 
zagrożeń w tym: zagrożenia przestępstwami 241 co stanowi 46,34 % wszystkich 
zdarzeń i zagrożenia wykroczeniami 279 co stanowi 53,65 % wszystkich zdarzeń. 

1). Zagrożenia przestępstwami  -241  

w tym: 

a). kradzież- 114 -co stanowi 47,31  % wszystkich zagrożeń przestępstwami. 
b).bójka lub pobicie-88- co stanowi -36,51 % 
c).rozbój-26 – co stanowi -10,78 % 
d).kradzież z włamaniem -7-co stanowi- 2,9% 
e).posiadanie lub dystrybucja narkotykami-6- co stanowi -2,48 % 
 
Zagrożenia wykroczeniami – 279   

w tym: 

a). spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – 95 co stanowi 34,05 % wszystkich 
zagrożeń wykroczeniami . 

b). dewastacja mienia ( niszczenie elewacji budynków, klatek schodowych itp.)-64  co 
stanowi 22,93 % 
c). zaczepianie przechodniów ( przez młodzież lub bezdomnych) -59 co stanowi 21,14 % 
d). zakłócanie porządku publicznego ( krzyki , nadmierny hałas -13 używanie słów 
wulgarnych- 7) -20  co stanowi 7,16 % 
e).zaśmiecanie terenu-16 co stanowi 5,73 %  
f). naruszenie przepisów ruchu drogowego (wyścigi motocyklowe- 5 , jazda rowerzystów 
po chodnikach -4,niewłaściwe parkowanie pojazdów- 4 )-13 co stanowi 4,65 % 
g).nieobyczajny wybryk (załatwianie potrzeby fizjologicznej w miejscu publicznym)-7 co 
stanowi 2,5 % 
h). graffiti -5 co stanowi 2,5 % 
IV Proszę podać czas występowania zdarzeń opisanych w pkt II ( dzień tygodnia, 
pora dnia ). 
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Z nadesłanych ankiet ( 217) – 48 ankiet nie zawierało informacji dotyczącej czasu 
występowania zdarzeń ( dzień tygodnia, pora dnia) co stanowi 22,11 % wszystkich 
nadesłanych ankiet. Natomiast na zasadzie wielokrotności: 
a). 44 respondentów podało czas występowania zdarzeń ( przestępstwa i wykroczenia) 
a nie podało dni tygodnia co stanowi 20,27 % wszystkich ankiet.  
b).8 respondentów podało dni tygodnia występowania zdarzeń ( przestępstwa  
i wykroczenia) a nie podało czasu występowania co stanowi 3,68 % wszystkich ankiet. 
c). 40 respondentów określiło, że przestępstwa  są popełniane przez cały tydzień 24 
godziny na dobę co stanowi 18,43 % popełnionych zdarzeń. 
d).49 respondentów określiło, że wykroczenia są popełniane przez cały tydzień 24 
godziny na dobę co stanowi 22,58 % popełnionych zdarzeń. 

Według respondentów na zasadzie wielokrotności najwięcej zdarzeń 
przestępnych  występuje w następujące dni tygodnia: 

a). sobota – 51 zdarzeń ( 14 przestępstw, 37 wykroczeń) co stanowi 23,50 % 
wszystkich nadesłanych ankiet. Zdarzenia te występują  w następujących ramach 
czasowych tj. : 
-godzina 8-14  - 5przestepstw  - 5 wykroczeń  
-godzina 14-22 - 6 przestępstw-29 wykroczeń 
-godzina 22-6-   3przestępstwa- 3 wykroczenia 
b).piątek-42 zdarzenia (13 przestępstw ,29 wykroczeń) co stanowi 19,35 % 
wszystkich nadesłanych ankiet . Zdarzenia te występują  w następujących ramach 
czasowych tj. : 
-godzina 8-14  - 3przestepstwa  - 12 wykroczeń  
-godzina 14-22 - 7 przestępstw-17 wykroczeń 
-godzina 22-6-   3 przestępstwa- 1 wykroczenie 
c). niedziela – 27 zdarzeń ( 4 przestępstwa, 23  wykroczenia) co stanowi 12,44 % 
wszystkich nadesłanych ankiet Zdarzenia te występują  . w następujących ramach 
czasowych tj. : 

-godzina 8-14  - 0 przestępstw  - 23 wykroczenia  
-godzina 14-22 - 2 przestępstwa  -3 wykroczenia 
-godzina 22-6-   1 przestępstwo- 3 wykroczenia 
 
d).czwartek-21 zdarzeń ( 7 przestępstw, 14  wykroczeń ) co stanowi 9,67 % 
wszystkich nadesłanych ankiet Zdarzenia te występują  . w następujących ramach 
czasowych tj. : 

-godzina 8-14  - 4 przestępstwa  - 12 wykroczeń  
-godzina 14-22 - 3 przestępstwa  -2 wykroczenia 
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-godzina 22-6-   0 przestępstw- 0 wykroczeń 
 
e). środa-20 zdarzeń ( 6 przestępstw, 14  wykroczeń ) co stanowi 9,21 % wszystkich 
nadesłanych ankiet Zdarzenia te występują  . w następujących ramach czasowych tj. : 

-godzina 8-14  - 3 przestępstwa  - 11 wykroczeń  
-godzina 14-22 - 3 przestępstwa  -3 wykroczenia 
-godzina 22-6-   0 przestępstw- 0 wykroczeń 
 
 
f).wtorek- 20 zdarzeń ( 5 przestępstw, 15  wykroczeń ) co stanowi 9,21 % wszystkich 
nadesłanych ankiet . Zdarzenia te występują  w następujących ramach czasowych tj. : 

-godzina 8-14  - 2 przestępstwa  - 11 wykroczeń  
-godzina 14-22 - 3 przestępstwa  -3 wykroczenia 
-godzina 22-6-   0 przestępstw- 0 wykroczeń 
 
g).poniedziałek - 20 zdarzeń ( 5 przestępstw, 15  wykroczeń ) co stanowi 9,21 % 
wszystkich nadesłanych ankiet .Zdarzenia te występują   w następujących ramach 
czasowych tj. : 

-godzina 8-14  - 2 przestępstwa  - 11 wykroczeń  
-godzina 14-22 - 3 przestępstwa  -3 wykroczenia 
-godzina 22-6-   0 przestępstw- 0 wykroczeń 
 
IV. Co według Pani/Pana należałoby poprawić w dziedzinie bezpieczeństwa  

w naszym mieście. 
Według ankietowanych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Radomia 
należy podjąć następujące działania: 
1.Zwiekszenie ilości patroli policji-96 osób-44,23 % wszystkich nadesłanych ankiet. 
2.Zwiekszenie ilości patroli Straży Miejskiej-69 osoby-31,79 % 
3. Zwiększenie zasięgu monitoringu miejskiego-43 osoby-20,47% 
4. Likwidacja targowiska przy ul. Nowogrodzkiej-17 osób-8,05% 
5. Inne -5 osób -2,41% w tym: 
-zmiana wejścia do szkoły z ul. Rapackiego na ul. Terenową -2 osoby -0,95% 
-ograniczenie ogródków piwnych-1 osoba-0,48% 
-powołanie pedagoga ulicy-1 osoba-0,48% 
-budowa obiektów sportowych-1 osoba-0,48% 
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Jedna ankieta dotyczyła poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym: 

Według w/w ankiety  do najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych w latach 
2007-2013 zaliczyć należy następujące skrzyżowania: 

 

L.P Skrzyżowanie (przejście) instytucja Liczba zdarzeń 

1 Wierzbicka/Gębarzewska/Czarnoleska 14 

2 Limanowskiego/Przechodnia 13 

3 Prażmowskiego/PKS 13 

4 Poniatowskiego/Traugutta 12 

5 Chrobrego/Jasińskiego 10 

6 Chrobrego/Sowińskiego 10 

7 1905 Roku/Tytoniowa 9 

8 Prażmowskiego/Traugutta 9 

9 11 Listopada/XI LO 8 

10 25 Czerwca/Żeromskiego 8 

11 Narutowicza/Chałubińskiego 7 

12 Struga/Niedziałkowskiego 7 

13 Szarych Szeregów/Rodziny Winczewskich 7 

14 Warszawska Rondo 7 

15 11 Listopada/Sportowa 6 

16 25 czerwca/Park leśniczówka 6 

17 Słowackiego/Kościelna 6 

18 Zbrowskiego/Biedronka 6 

19 Jana Pawła II/Gagarina 6 
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20 Wierzbicka/Żakowicka  5 

21 Nartowicza/Sedlaka 5 

22 Mieszka I/Królowej Jadwigi 4 

23 Słowackiego/Giserska 4 

25 Jana Pawła II/Przedszkole nr 14 4 

26 25 czerwca/Curie-Skłodowskiej 4 

27 Narutowicza/Podwalna 3 

 

Ponadto według w/w  ankiety do najbardziej uciążliwych zdarzeń  w Radomiu należy 
zaliczyć następujące zdarzenia drogowe: 

1. Tarasowanie chodników i miejsc pieszych przez kierowców np.:– skrzyżowanie ulic: 
Żeromskiego/25 Czerwca/Czachowskiego, Sienkiewicza/Mickiewicza Słowackiego, 
Młynarska, Rwańska, Prusa. 

2. Nieprzestrzeganie przez kierowców pierwszeństwa dla pieszych na przejściu dla 
pieszych np.: Żeromskiego/Młynarska, Prażmowskiego/Słowackiego, Szarych 
Szeregów ,25 Czerwca, Wierzbicka. 

3. Nieprzestrzeganie przez kierowców pierwszeństwa dla pieszych z sygnalizacją 
świetlną np.: Słowackiego/25 Czerwca, Żeromskiego/25 Czerwca 

4. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierowców w terenie zabudowanym 
np.: Żeromskiego/Lubelska, Wierzbicka, 25 Czerwca,1905 Roku, Beliny 
Prażmowskiego ,Wierzbicka,  

Ponadto niewłaściwa infrastruktura w zakresie: 
-mała ilość fotoradarów w mieście, 
-brak spójności ścieżek rowerowych, 
-nierówności chodników, 
-niewłaściwa praca policji i SM w zakresie ścigania sprawców zdarzeń drogowych. 
 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne były: Wydział Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Radomiu 
(zakres organizacyjny) oraz Wydział Ochrony (zakres merytoryczny). 
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Niniejsze sprawozdanie publikuje się w: 

a) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,  
b) na tablicy ogłoszeń Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowym 

i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Radomiu, 
c) na stronie internetowej miasta Radomia. 

  

 


