
 

 
PREZYDENT MIASTA RADOMIA – RADOSŁAW WITKOWSKI 

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl  
www.radom.pl  

 

SPRAWOZDANIE  

z przeprowadzonych konsultacji społecznych na terenie Radomia mających na celu 
zebranie uwag, wniosków, opinii i rekomendacji mieszkańców dotyczących projektu 
„Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014 – 2023” oraz Prognozy 

oddziaływania na środowisko projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na 
lata 2014 – 2023”.  

 

W okresie od 14 maja 2016 r. do 6 czerwca 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne, 
których celem było zebranie uwag, wniosków, opinii i rekomendacji mieszkańców 
dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014 – 
2023” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Programu Rewitalizacji 
Gminy Miasta Radomia na lata 2014 – 2023”.  

Ww. konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446/, uchwały nr 672/2014 
Rady Miejskiej Radomia z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia oraz § 4 ust. 7 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego i Zarządzenia nr 1332/2016 
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 5 maja 2016 r. 

Zasięg konsultacji miał charakter ogólnomiejski, lokalny, środowiskowy. 

Formy przeprowadzenia konsultacji: 
a) w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie uwag na adres: 

konsultacje@umradom.pl, 
b) w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza internetowego na 

stronie www.konsultacje.radom.pl, 
c) w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza zgłaszania uwag 

do projektu Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023, 
ankiety konsultacyjnej dotyczącej projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta 
Radomia na lata 2014-2023” oraz formularza zgłaszania uwag do Prognozy 
oddziaływania na środowisko projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta 
Radomia na lata 2014-2023” 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. 

d) w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety i przekazanie jej podczas 
spotkań z mieszkańcami miasta Radomia oraz środowiskami branżowymi. 
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W trakcie konsultacji społecznych, na mocy Zarządzenia Nr 1406/2016 Prezydenta 
Miasta Radomia z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: sprostowania błędów rachunkowych 
w Zarządzeniu Nr 1332/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 5 maja 2016 r., 
w projekcie „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014 – 2023” 
w tabeli 42. Indykatywne ramy finansowe głównych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
dokonano korekty w zakresie oczywistych błędów rachunkowych. 

 

Uwagi przekazane w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie uwag 

W ramach ww. konsultacji na adres konsultacje@umradom.pl wpłynęła 1 uwaga na dany 
temat od organizacji pozarządowej o zasięgu ogólnopolskim: 

W nawiązaniu do prowadzonych konsultacji na temat rewitalizacji radomskiego Miasta 
Kazimierzowskiego, chcielibyśmy zaproponować poprzedzenie "twardej rewitalizacji" 
szeregiem działań animacyjno – tożsamościowych, które pozwoliłyby zdiagnozować 
stosunek mieszkańców Radomia do Miasta Kazimierzowskiego oraz wzmocnić 
ich poczucie identyfikacji z tą częścią miasta. 

Bazując na naszych doświadczeniach z innych miast proponujemy, by umożliwić 
organizacjom prowadzenie autorskich cykli działań włączających mieszkańców. Działania 
te nawiązywałyby do lokalnej historii i wykorzystywałyby specyfikę miejsca. Wśród nich 
przychodzą nam do głowy takie pomysły jak:  

1) stworzenie mobilnego studia fotograficznego (Radomianie otrzymywaliby portrety 
w zamian za włączenie się w działania - np. przekazywanie wspomnień), 

2) tymczasowe przetworzenie rynku Kazimierzowskiego (i być może jego najbliższych 
okolic) na „centrum aktywności” różnych grup społecznych/stowarzyszeń/grup 
nieformalnych z Radomia, którzy pod opieką animatorów twórczo adaptowaliby 
przestrzeń, 

3) przeprowadzenie akcji łączącej zupełnie współczesne, partycypacyjne tworzenie 
tematycznej przestrzeni do zabawy/wspólnego spędzania czasu z procesem nieco 
sentymentalnego zbierania pamiątek i wspomnień, 

4) włączenie mieszkańców we współtworzenie działań artystycznych, wykorzystujących 
okna w opuszczonych kamienicach jako miejsca ekspozycji prac, przygotowanych 
pod opieką animatorów, 

W razie potrzeb i zainteresowania chętnie weźmiemy udział w rozwijaniu każdego 
z powyższych zalążków pomysłów. 

Ww. uwaga została częściowo uwzględniona w programie. W rozdziale 9 
(Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, mających na 
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celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację 
kryzysową) uwzględniono realizację przez organizacje pozarządowe działań animacyjno-
tożsamościowych w zakresie włączania mieszkańców. 

 

Uwagi przekazane w formie elektronicznej i w formie papierowej poprzez 
wypełnienie formularza uwag 

W czasie konsultacji społecznych wpłynęły uwagi w formie elektronicznej 
poprzez wypełnienie formularza internetowego na stronie www.konsultacje.radom.pl 
oraz w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza uwag do projektu „Programu 
Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023” oraz formularza zgłaszania 
uwag do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Programu Rewitalizacji Gminy 
Miasta Radomia na lata 2014-2023”. Zestawienie uwag wraz z informacją nt. sposobu 
ich uwzględnienia stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 

 

Uwagi w formie ankiety konsultacyjnej 

W czasie konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi w formie ankiety konsultacyjnej 
dotyczącej projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”. 

 

Wyłożenie dokumentów do wglądu 

Od 14 maja 2016 r. do 6 czerwca 2016 r. dokumenty były wyłożone do wglądu 
w następujących czterech stałych punktach: 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. 

 

Debata publiczna z udziałem mieszkańców Radomia 

19 maja 2016 r. o godz. 16:30 w Radomiu przy ul. Grodzkiej 4 (Karuzela Smaku) odbyła 
się debata publiczna z udziałem mieszkańców Radomia. 

W spotkaniu uczestniczyły ze strony organizatora 4 osoby: Pani Marzena Kędra- 
Podlipniak (Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji ds. rewitalizacji), Pani Magdalena 
Kowalewska z firmy Lech Consulting, Pani Renata Sarnowicz (Inspektor w Zespole 
ds. Rewitalizacji), oraz Paulina Kwiecień z Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji 
Miasta. W spotkaniu wzięło udział 8 osób.  
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Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Marzena Kędra-Podlipniak. Przywitała zebranych 
i przedstawiła Panią Magdalenę Kowalewską z firmy Lech Consulting – odpowiedzialnej 
za przygotowanie „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014 -2023” 
i Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta 
Radomia na lata 2014-2023” – oraz przedstawiła ogólne informacje o programie 
oraz prognozie.  

Pani Dyrektor zaprosiła również do składania uwag oraz zadawania pytań uczestników 
spotkania, po czym oddała głos Pani Magdalenie Kowalewskiej. 

Pani Magdalena Kowalewska w formie prezentacji przedstawiła założenia projektu 
„Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023” i Prognozy 
oddziaływania na środowisko projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na 
lata 2014-2023”. 

Pierwszym poruszanym tematem był harmonogram prac nad programem rewitalizacji 
i znaczenie konsultacji społecznych w ich przebiegu, struktura dokumentu 
oraz jego podstawowe elementy. 

Mieszkańcy w nawiązaniu do prezentacji mieli pytania dotyczące indykatywnych ram 
finansowych. Odpowiedzi udzieliły panie Magdalena Kowalewska i Marzena Kędra-
Podlipniak, wskazując, iż indykatywne ramy finansowe stanowią wstępny plan 
finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a program jest konieczny do korzystania 
z możliwych form dofinansowania ze środków zewnętrznych. Projekty wpisane 
do programu będą mogły zostać objęte dofinansowaniem z ww. środków. 

Pytanie od mieszkańca: Czy tylko te projekty mogą zostać dofinansowane? 

Odpowiedź: Projekty do programu można zgłaszać przy aktualizacji „Programu 
Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”, która jest planowana raz 
w roku.  

Po zakończeniu prezentacji mieszkańcy mogli zadawać swoje pytania i zgłaszać wnioski. 

Pierwsza uwaga dotyczyła złego wpływu wycinki drzew na Rynku (w związku 
z planowaną jego przebudową) na zdrowie mieszkańców oraz środowisko.  

Pani Dyrektor Marzena Kędra-Podlipniak poinformowała, że podjęte zagadnienia dotyczą 
koncepcji na przebudowę rynku, na którą ogłoszony był konkurs architektoniczny, i która 
nie stanowi przedmiotu niniejszych konsultacji.  

Pan Tomasz Dybalski: 

1. W jaki sposób dobierano projekty podstawowe (podstawowe przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne)? Czy brano pod uwagę ich komplementarność względem siebie? 
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2. Czy wyznaczono cele i dobierano pod nie projekty? 

3. Czy w projektach są uwzględnione planowane działania miasta? 

4. Czy przedsięwzięcia rewitalizacyjne to tylko luźne pomysły zgłaszających, a dalej 
pod nie ustalano kierunki? 

Odpowiedziała Pani Marzena Kędra-Podlipniak: 

Program rewitalizacji i prognozy w nim zawarte wynikają z diagnozy społeczno-
gospodarczej miasta. W czasie składania propozycji przedsięwzięć były znane cele 
i kierunki działań ujęte w programie.  

Pan Tomasz Dybalski: Kiedy można by było składać te propozycje?  

P. Kędra-Podlipniak: Okres składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych to 07-
30.03.2016 r. W tym czasie Zgłaszający mieli wgląd w cele i założenia programu.  

Pan Tomasz Dybalski: W wielu miejscach w krajowych i lokalnych dokumentach 
strategicznych kładziony jest nacisk na transport pieszy i rowerowy -- zwiększenie ich 
dostępności, rozwój i optymalizację transportu publicznego, a także zmniejszenie emisji 
przez wyprowadzenie samochodów z centrum miast.  

Pan Tomasz Dybalski zacytował fragment programu: 

„Niedoinwestowaniem charakteryzuje się śródmiejski układ komunikacyjny, wymagający 
poprawy organizacji komunikacji pieszej, rowerowej i samochodowej. Braki 
w wyposażeniu obszaru w odpowiednią liczbę ciągów pieszych i rowerowych oraz brak 
rozwiązań organizacyjnych w zakresie promowania transportu pieszego i rowerowego 
(właściwe oznakowanie, zamykanie ulic dla ruchu samochodowego, tworzenie stref 
z ograniczonym ruchem samochodowym, ograniczenie prędkości dla samochodów, 
sygnalizacja świetlna uwzględniająca ruch rowerowy, obiekty typu „bike&ride”) przy 
jednoczesnym braku obwodowych połączeń międzydzielnicowych odciążających trasy 
śródmiejskie powodują bardzo duże obciążenie dróg Śródmieścia, zwłaszcza w godzinach 
szczytów porannych i popołudniowych”. 

Zidentyfikowane problemy komunikacyjne: 

− Słaby stan techniczny chodników i ulic, przypadkowość rozwiązań estetycznych; 

− Niewielka ilość dróg rowerowych; 

− Przewaga ruchu samochodowego nad innym; 

− Nadmierny hałas i zakorkowanie miasta; 

− Trudności z dojazdem do obszaru; 
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− Układ ciągów pieszych dość chaotyczny w kontekście połączeń historycznych 

części obszaru; 

− Brak właściwej polityki parkingowej; 

− Brak strategii na wyłączanie z ruchu kołowego kolejnych obszarów w ścisłym 

centrum –oddawanie przestrzeni ludziom; 

− Niedostępność znacznych obszarów dla osób niepełnosprawnych, dzieci, osób 

starszych. 

Pan Tomasz Dybalski zadał również pytanie, czy program spełnia wszystkie założenia 
z diagnozy. 

Pani Marzena Kędra – Podlipniak: Nie spełnia wszystkich. 

Pytanie: Które zgłoszone projekty spełniają te zapisy? 

Pan Sebastian Pawłowski: Czemu projekty Stowarzyszenia Radomskie Inwestycje 
(projekty dotyczące przebudowy chodników i budowy ścieżek rowerowych) nie zostały 
włączone ? 

Pani Marzena Kędra – Podlipniak: W odpowiedzi wysłanej do Stowarzyszenia podana 
została informacja, że na wskazanym terenie prowadzone będą prace Wodociągów 
Miejskich i działania pokrywają się z założeniami projektów. 

Pan Sebastian Pawłowski: Które z wymienionych ciągów będą objęte działaniami 
zgodnymi z wnioskiem Stowarzyszenia Radomskie Inwestycje? Według naszej wiedzy, 
większość prac (Wodociągów Miejskich) nie pokrywa się z przedstawionymi założenia. 
Czy można włączyć te przedsięwzięcia do programu rewitalizacji? 

Pani Marzena Kędra-Podlipniak: Nabór był otwarty w okresie 07-30.03.2016. „Program 
Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023” będzie aktualizowany. Nie ma 
przeciwwskazań, aby w czasie aktualizacji uzupełnić tę listę (podstawowych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych) o proponowane przedsięwzięcia. 

Kolejnym poruszanym tematem było przedsięwzięcie rewitalizacyjne budowy drogi 
„Żeromskiego BIS”. 

Pan Sebastian Pawłowski: Jak zakup autobusów będzie spójny z działaniami dotyczącymi 
układu komunikacyjnego („Żeromskiego BIS”)? 

Pani Marzena Kędra-Podlipniak: Utworzenie drogi „Żeromskiego BIS” odciąży ulice 
sąsiadujące z Żeromskiego poprzez umożliwienie dostaw i zmniejszenie ruchu kołowego 
przez ul. Żeromskiego.  
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Kolejnym tematem poruszanym na spotkaniu były imprezy, które planowane są 
na obszarze. 

Pan Tomasz Dybalski zapytał, czemu wpisane do programu imprezy są tylko 
przeniesione z innych miejsc w mieście oraz dlaczego w programie nie znalazły się nowe 
imprezy.  

Do dyskusji włączyła się uczestniczka spotkania informując, że imprez w Radomiu 
odbywa się dużo, ale średnia liczba uczestników w jednym wydarzeniu wynosi 200 osób, 
co jest słabym wynikiem. Dla porównania przywołała przykład Płocka, gdzie imprez było 
119, a średnia liczba uczestników wynosiła 620 osób. Dodała, że głównym problemem 
Radomia jest kwestia promocji wydarzeń. 

Pan Tomasz Dybalski przeszedł do omawiania wniosku „Odtworzenie funkcji Hotelu 
Europa”, a w szczególności zapisu dotyczącego efektu projektu dot. pozytywnego 
wpływu na rynek pracy i złożył wniosek o wykreślenie zapisu dot. utworzenia nowych 
miejsc pracy na etapie realizacji. Poruszył również kwestię przebudowy budynków 
innych niż użyteczności publicznej, wskazując, że przyczyni się ona do poprawy estetyki, 
a nie jakości przestrzeni. 

Do pytań odniosła się Pani Marzena Kędra-Podlipniak, informując o znaczeniu 
przebudowy tego typu budynków jako sposobu na ożywienie społeczne i gospodarcze 
terenu. Wskazała również, że istnieje związek pomiędzy stanem technicznym budynków, 
pustostanów i poziomem bezpieczeństwa. Zmniejszenie liczby tego typu budynków na 
rewitalizowanym terenie może wpłynąć również na poprawę bezpieczeństwa.  

Pan Tomasz Dybalski poruszył również kwestię komplementarności zgłoszonych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych i wypełnianie przez nich zapisów programu. Zaznaczył 
konieczność włączenia się w działania rewitalizacyjne Miejskiego Zarządu Dróg 
i Komunikacji i przygotowania kompleksowych rozwiązań dotyczących ruchu drogowego 
dla całego obszaru. Poruszane kwestie dotyczyły dostępności rynku dla pieszych 
i rowerów od Zamłynia, zmiany przebiegu tras autobusowych z uwzględnieniem bliskości 
Rynku, zmniejszenia ruchu samochodów na obszarze. Zgłosił również wniosek 
o dołączenie obszaru Starego Miasta do obszaru rewitalizacji. 

Odpowiedziała Pani Marzena Kędra-Podlipniak, wskazując na wytyczne do programu 
dotyczące liczby wskaźników, gęstości zaludnienia oraz maksymalnego obszaru miasta 
objętego programem rewitalizacji oraz przedstawiając powody nieuwzględnienia 
Starego Miasta w obszarze rewitalizacji.  

Dyskusja przeniosła się na temat konkursu architektonicznego na przebudowę rynku. 
Pojawiły się głosy o konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
tego obszaru. Najwięcej uwag dotyczyło zieleni, konieczności zachowania drzewostanu – 
lip. Podkreślano pozytywny wpływ zieleni na samopoczucie i zdrowie mieszkańców.  
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Kolejną kwestią było bezpieczeństwo i sytuacja społeczno–gospodarcza mieszkańców. 
Pani Marzena Kędra-Podlipniak zwróciła uwagę na wytyczne do programu rewitalizacji, 
które kładą duży nacisk na aspekt społeczny i gospodarczy realizowanych przedsięwzięć, 
a nie tylko infrastrukturalny.  

Uczestnicy wyrazili zaniepokojenie cenami czynszów w wyremontowanych budynkach – 
uniemożliwiającymi wykorzystanie lokali na cele społeczne i rozpoczęcie działalności. 

Na koniec spotkania powrócił temat dostępności komunikacyjnej Rynku, konieczności 
połączenia go z obszarem Starego Miasta, utworzenia Parku Kulturowego Stary Radom, 
przedłużenia obecnego ciągu Żeromskiego – Rynek. 

Pan Tomasz Dybalski zgłosił konieczność wybudowania kładki bądź przejścia 
dla pieszych i rowerzystów łączącego ulicę Szwarlikowską z ulicą Limanowskiego. 
Zwrócił uwagę również na konieczność podejmowania wspólnych działań przez Miejską 
Pracownię Urbanistyczną i Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji mających na celu 
opracowanie spójnej koncepcji inwestycji związanych z układem komunikacyjnym.  

Spotkanie zakończyła Pani Marzena Kędra-Podlipniak, dziękując wszystkim za udział, 
oraz zapraszając do składania swoich uwag na formularzach. 

 

Warsztaty z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi 

20 maja 2016 r. o godz. 16:30 w Radomiu przy ul. Grodzkiej 4 (Karuzela Smaku) odbyły 
się warsztaty z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. 

W spotkaniu uczestniczyły ze strony organizatora 4 osoby: Pani Marzena Kędra-
Podlipniak (Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji ds. rewitalizacji), Pani Magdalena 
Kowalewska z firmy Lech Consulting, Pan Paweł Dycht (Główny Specjalista w Zespole ds. 
Rewitalizacji), oraz Pani Paulina Kwiecień z Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji 
Miasta. W spotkaniu uczestniczyła 1 osoba. 

Spotkanie otworzyła Pani Marzena Kędra-Podlipniak. 

Przywitała zebranych i przedstawiła Panią Magdalenę Kowalewską z firmy Lech 
Consulting – odpowiedzialną za przygotowanie „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta 
Radomia na lata 2014-2023” i Prognozy oddziaływania na środowisko projektu 
„Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023” oraz przedstawiła 
ogólne informacje o programie oraz prognozie.  

Pan Stanisław Gąsior podjął temat koncepcji dotyczącej funkcjonalności Ratusza i jego 
przeznaczenia dla organizacji pozarządowych oraz formy, w jakiej będą te pomieszczenia 
udostępniane. Zwrócił uwagę, że w Radomiu jest niewiele organizacji prowadzących 
swoją działalność w godzinach popołudniowych i wieczornych, a terminy imprez 
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organizowanych w mieście często się pokrywają. Poprosił również o przedstawienie 
innych planowanych funkcji Ratusza. 

Pani Marzena Kędra-Podlipniak poinformowała o planach dotyczących umieszczenia 
części biblioteki publicznej oraz przeniesienia galerii sztuki. Wskazała, że działania 
te będą miały pozytywny wpływ na ilość odwiedzających tereny rynku. Poinformowała 
również, że galerie sztuki z zasady funkcjonują również w godzinach popołudniowych 
i wieczornych.  

Pan Stanisław Gąsior zwrócił uwagę na zły stan kamienic prywatnych, szpecących Rynek. 

Pani Magdalena Kowalewska w formie prezentacji przedstawiła założenia projektu 
„Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023” i Prognozy 
oddziaływania na środowisko projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na 
lata 2014-2023”. 

Pierwszym poruszanym tematem był harmonogram prac nad programem rewitalizacji 
i znaczenie konsultacji społecznych w ich przebiegu, struktura dokumentu oraz jego 
podstawowe elementy. 

W odniesieniu do prezentacji, Pan Stanisław Gąsior zwrócił uwagę na konieczność 
uzbrojenia terenu w infrastrukturę umożliwiającą przyłączenia budynków do miejskiej 
sieci ciepłowniczej oraz przedstawił korzyści, jakie niesie to rozwiązanie dla obszaru 
(m.in. popraw stanu technicznego budynków, osuszenie murów). W dalszej dyskusji 
podjęto temat problemów społeczno-gospodarczych mieszkańców obszaru oraz kwestie 
bezpieczeństwa, konieczności zwiększenia ruchu na obszarze, umożliwiającego 
prowadzenie działalności gospodarczej i przyciągnięcia inwestorów.  

Głos zabrał Pan Paweł Dycht, przedstawiając korzyści pobudzenia na terenie nie tylko 
ruchu turystycznego, ale także poszerzenia oferty działalności gospodarczej.  

Pan Stanisław Gąsior poruszył kwestię parkingu podziemnego na rynku, jego wpływu na 
stan techniczny kamienic oraz jego odpłatności.  

Spotkanie zakończyła Pani Marzena Kędra-Podlipniak, dziękując wszystkim za udział oraz 
zapraszając do składania swoich uwag na formularzach. 

 

Spacery konsultacyjne po Śródmieściu 

W ramach konsultacji społecznych projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta 
Radomia na lata 2014 – 2023” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko rojektu 
„Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014 – 2023” odbyły się dwa 
spacery konsultacyjne po Radomiu prowadzone przez przewodników turystycznych 
PTTK. 
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Ideą spacerów konsultacyjnych było zaprezentowanie przedsięwzięć zgłoszonych 
przez wnioskodawców do projektu programu rewitalizacji przez osoby zgłaszające 
przedsięwzięcia, a także prezentacja tła historycznego i wartości kulturowej obiektu 
przez przewodników PTTK-owskich na tle miasta Radomia i jego zabytków. Przewodnicy 
PTTK mówili o historii miejsc, autorzy zgłoszony do programu przedsięwzięć opowiadali 
o planach związanych z odnowieniem obiektów i działaniami społecznymi.  

Pierwszy spacer odbył się 14 maja 2016 r. O godzinie 11-ej nastąpiło spotkanie 
zainteresowanych przed budynkiem Łaźni, skąd poprowadzeni przez przewodnika 
uczestnicy przeszli do posesji Żeromskiego 58, gdzie od niedawna działa GALERIA 58. 

Uczestnicy spaceru mieli możliwość zobaczyć prezentowane instalacje artystyczne 
powstałe przy pomocy dzieci z „Ogródka Jordanowskiego”, a także dowiedzieć się 
o kolejnych planowanych działaniach.  

Wszyscy obecni zostali wprowadzeni w tematykę rewitalizacji Radomia oraz zachęceni 
do dyskusji i wyrażania własnych opinii, w zakresie ewentualnych zmian 
w prezentowanej przestrzeni i obszarze działań społecznych. Każdy przybyły otrzymał 
od organizatorów materiały promujące Radom i jego obiekty. Spacer kontynuowano 
w kierunku Placu Konstytucji, gdzie znajdują się budynki objęte zgłoszonymi 
do programu rewitalizacji zdaniami. Przewodniczki wzbogaciły informację o planowanych 
działaniach historią obiektów. Uczestnicy zostali poinformowani, że w kolejnym 
zgłoszonym do programu rewitalizacji budynku, oficynie przy Placu Konstytucji 8A, 
zaplanowano mieszkania i pomieszczenia na działalność gospodarczą. 

Następnie uczestnicy spaceru skierowali się do kolejnego obiektu zgłoszonego 
do programu rewitalizacji: budynku po niegdyś działającym w Radomiu hotelu 
i restauracji EUROPA, oraz jego zaplecza – podwórza, gdzie zaplanowano organizację 
Mobilnego Muzeum Rowerów. Jest to jedno z działań społecznych planowanych do 
realizacji przez Radomskie Towarzystwo Retrocyklistów we współpracy z Zabytki s.c.. 
Podczas zwiedzania tych miejsc, uczestnicy wysłuchali ciekawostek historycznych 
związanych z oglądanymi obiektami. Kolejnym miejscem na trasie spaceru był 
sukcesywnie remontowany Pałac Karschów.  

W pierwszym spacerze uczestniczyło około 20 osób oraz wnioskodawcy i pracownicy 
Zespołu ds. rewitalizacji. 

 

21 maja br. również w godzinach 11.00 – 13.40 odbył drugi spacer konsultacyjny – 
po radomskim Rynku. Wzięło w nim udział około 30 osób – właściciele nieruchomości 
znajdujących się na terenie Miasta Kazimierzowskiego, mieszkańcy Radomia, 
przewodniczki PTTK oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego: Zespołu ds. Rewitalizacji 
i Centrum Konsultacji Społecznych.  
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Przewodnicy wprowadzili przybyłych w historię radomskiego Rynku, opowiedzieli 
również historię ratusza. Następnie poszczególni wnioskodawcy omówili plany 
dotyczące remontu i zagospodarowania nieruchomości, zgłoszone do programu 
rewitalizacji. 

Przybyli mieli możliwość zwiedzić zabytkową plebanię kościoła Farnego, która niegdyś 
była częścią średniowiecznego zamku królewskiego, częściowo wyremontowaną Farę 
i jej otoczenie oraz lokal Stowarzyszenia „Karuzela”, w którym członkinie stowarzyszenia 
opowiedziały o planowanych działaniach społecznych na rynku. 

 

Dyskusja założeń Programu na sesji Rady Miejskiej 

W dniu 30 maja 2016 r. odbyła się dyskusja założeń programu na sesji Rady Miejskiej. 
W czasie sesji Pani Magdalena Kowalewska z firmy Lech Consulting Sp. z o.o. w formie 
prezentacji przedstawiła założenia projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta 
Radomia na lata 2014-2023” i Prognozy oddziaływania na środowisko „Programu 
Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023” 

Po prezentacji radni mieli możliwość zgłoszenia uwag, opinii i zadania pytań dot. 
projektu programu rewitalizacji oraz prognozy oddziaływania na środowisko. 

Radny Jan Pszczoła zapytał, jaka jest szansa na wkład własny dla szerokiego planu 
inwestycji przedstawionych w programie. Wiceprezydent Konrad Frysztak odpowiedział, 
że w programie rewitalizacji są również przedsięwzięcia prywatne, które w przypadku 
ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne będą musiały mieć zapewniony wkład 
własny przez osoby prywatne.  

Radny Kazimierz Pszczoła zapytał, czy na chwilę obecną konieczne jest dysponowanie 
dokumentacją techniczną dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Pani Magdalena 
Kowalewska odpowiedziała, że dysponowanie dokumentacją techniczną jest wymagane 
na etapie składania wniosku o dofinansowanie.  

Ponadto Pan radny zapytał, czy firma Lech Consulting Sp. z o.o. zakończyła już pracę nad 
dokumentem. Pani Magdalena Kowalewska odpowiedziała, że prace nad dokumentem 
nie są jeszcze zakończone i że będą trwać do momentu pozytywnego zaopiniowania 
dokumentu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 

W czasie dyskusji nie zgłoszono żadnych innych uwag i pytań do poddanych 
konsultacjom dokumentów. 
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Za przeprowadzenie konsultacji społecznych był odpowiedzialny: 

a) Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres merytoryczny), 
b) Kancelaria Prezydenta – Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu 

Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny), 
c) Prezydent Miasta Radomia – (zakres merytoryczny) organ właściwy do 

rozpatrzenia uwag i wniosków. 

Niniejsze sprawozdanie publikuje się w: 
a) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, 
b) na tablicy ogłoszeń Kancelarii Prezydenta – Referatu Komunikacji Społecznej 

i Promocji Miasta w Radomiu, 
c) na stronie internetowej miasta Radomia. 

 
 
 

wz.   PREZYDENTA MIASTA 

                     (-) Karol Semik 
           ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 
 


