
SPRAWOZDANIE 
z dnia 22 grudnia 2022 r. 

z realizacji Uchwały Nr LXXIV/671/2022 Rady Miejskiej w sprawie wymagań jakie powinien spełniać 
projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na rok 2023 

§ 1. W dniu 28 lutego 2022 r. Rada Miejska w Radomiu przyjęła Uchwałę nr LXXIV/671/2022 w sprawie wymagań, 
jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na rok 2023, na mocy której w okresie od 
21 marca 2022 roku do 15 grudnia 2022 r. prowadzone były konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego na rok 
2023. Zgodnie z Uchwałą Mieszkańcy Radomia decydowali o przeznaczeniu kwoty 7 750 000 zł, przeznaczona na 
realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców. 
§ 2. 1. W konsultacjach mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miasta Radomia. 

2. Konsultacje polegały na:

1) zgłoszeniu przez mieszkańców Radomia projektów do Budżetu Obywatelskiego,
2) przeprowadzeniu weryfikacji projektów pod względem spełniania wymogów formalnych,
3) dokonaniu weryfikacji złożonych projektów pod względem zgodności z prawem i wykonalności technicznej oraz
opracowaniu rekomendacji przez właściwe wydziały, biura, jednostki miejskie oraz spółki miejskie, 
4) ocenie zgłoszonych projektów przez Zespół Opiniujący,
5) możliwości wniesienia przez wnioskodawcę do Prezydenta Miasta Radomia odwołania od decyzji Zespołu
Opiniującego o nieskierowaniu projektu pod głosowanie, 
6) rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Radomia odwołania,
7) wyborze projektów podczas głosowania poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania przez mieszkańców
Radomia, 
8) przeprowadzaniu procedury ewaluacyjnej w formie warsztatów.
§ 3. Realizacja konsultacji obejmowała etapy: 

1. od 21 marca do 30 marca 2022 r. - Składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu na
rok 2023. Projekty można było składać w stałych punktach oraz przez internetowy system składania wniosków. 
W tym okresie mieszkańcy złożyli 267 projektów, z czego 10 zostało wycofanych przez wnioskodawców. Wykaz 
złożonych projektów oraz odwzorowanie ich treści stanowi załącznik nr 1 do Sprawozdania.  

2. od 21 marca do 1 maja 2022 r. - Zgłoszone projekty poddawane były weryfikacji przez Wydziały i jednostki
merytoryczne, celem ich sprawdzenia pod względem formalnym, merytorycznym, zgodności z prawem 
i wykonalności technicznej. Zweryfikowane projekty przekazano członkom Zespołu Opiniującego. 

3. Od 5 maja do 19 maja 2022 r. trwała ostateczna akceptacja projektów przez Zespół Opiniujący oraz procedura
odwoławcza od decyzji o nieskierowaniu projektu do głosowania. Z możliwości odwołania od decyzji zespołu do 
Prezydenta Miasta Radomia skorzystało pięciu wnioskodawców, omawiano w sumie 5 projektów. Podsumowanie 
prac Zespołu Opiniującego i procedury odwoławczej stanowi załącznik nr 2 do Sprawozdania. 

4. 25 maja 2022 r. została podana do publicznej wiadomości ostateczna lista projektów zatwierdzonych do
głosowania (załącznik nr 3 do Sprawozdania), zasady głosowania i lista punktów głosowania. Lista projektów 
nieskierowanych pod głosowanie stanowi załącznik nr 4 do Sprawozdania. 

5. od 1 czerwca do 21 czerwca 2022 r. - Prowadzona była akcja promocyjna okresu głosowania oraz głosowanie
w wyznaczonych Punktach. Oddanie głosu możliwe było również na stronie internetowej 
 www.konsultacje.radom.pl. 

6. do 15 lipca 2022 r. - Trwało przeliczenie, weryfikacja prawidłowości głosów oraz przedstawienie opinii
publicznej wyników głosowania. 

7. od 1 sierpnia 2022 r. - Ustalenia z wnioskodawcami projektów skierowanych do realizacji warunków realizacji
projektów koniecznych do doprecyzowania. Prace nad kosztorysem i planami projektów w celu umieszczenia ich 
w planie budżetu miasta na rok 2023. 

8. do 15 listopada 2022 r. - Ujęcie wygranych projektów w projekcie budżetu Gminy Miasta Radomia.

9. 1 grudnia 2022 r. - Odbyły się warsztaty ewaluacyjne poświęcone procedurom konsultacji społecznych Budżetu
Obywatelskiego. 
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§ 4. Do Budżetu Obywatelskiego 2023 roku złożono ogółem 267 projektów, a na karcie do głosowania znalazły się 
183 projekty. 
Projekty złożone 267 
Projekty na karcie do głosowania 183 
Projekty nieskierowane na kartę do głosowania 60 
Projekty połączone 14 
Projekty wycofane przez Wnioskodawców 10 
§ 5. W dniach 01 do 21 czerwca 2022 r. przeprowadzono głosowanie na projekty. Mieszkańcy Radomia mogli 
głosować w stałych punktach głosowania oraz na stronie: www.konsultacje.radom.pl. 
W głosowaniu wzięło udział 31 708 osób 
Głosujących tradycyjnie na kartach 76 
Głosujących przez internetowy system głosowania 31 632 
Głosów unieważnionych 900 
Głosy ważne 30 808 
§ 6. Spośród 183 poddanych pod głosowanie projektów do realizacji w roku 2023 przeszło 6 projektów. 

LP Tytuł Lokalizacja Wartość projektu 

1 Aktywny Radom Radom 1 000 000 

2 Radom na szlakach ekstraklasy Radom 100 000 

3 Ścieżki rowerowe na Energetyków, 
Limanowskiego, Okulickiego i nie tylko Radom 1 700 000 

4 
Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze  

sztucznej trawy przy Zespole Szkół Zawodowych 
im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 

ul. 
Grzecznarowskieg

o 2
2 200 000 

5 Radość bez barier - integracyjny plac zabaw dla 
dzieci przy PSP Nr 4 w Radomiu ul. Wyścigowa 49 400 000 

6 Kompleksowe wspieranie zdrowia 
prokreacyjnego wśród mieszkańców Radomia Radom 2 325 000 

W ramach rozstrzygnięcia głosowania mieszkańców w budżecie Miasta na 2023 rok zaplanowana została 
kwota 7 725 000 zł na realizację powyższych projektów, która stanowi 0,5011% wydatków gminy zawartych 
w ostatnim przedłożonym na dzień przyjęcia Uchwały Nr LXXIV/671/2022, sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy Miasta Radomia. Szczegółowe wyniki głosowania zawiera załącznik nr 5 do Sprawozdania, 
a odwzorowanie treści projektów na karcie stanowi załącznik nr 1 do Załącznika nr 5, a odwzorowanie treści 
zwycięskich projektów przedstawia załącznik nr 6 do Sprawozdania. 

§ 7. Ostatnim etapem realizacji Konsultacji Społecznych były Warsztaty ewaluacyjne dotyczące procedur Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2022, które odbyły się 1 grudnia 2022 r. w Kamienicy Deskurów. Tematem spotkania były 
m.in. dotychczasowe zmiany w Budżecie Obywatelskim, jego etapy oraz realizacje zwycięskich projektów.
W ramach warsztatów uczestnicy wskazali propozycje nowych zapisów do projektu Uchwały Rady Miejskiej 
w Radomiu w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia. 
W warsztatach osobiście uczestniczyło 9 osób, a 7 z nich złożyło swoje uwagi na formularzach. Dwie osoby 
przekazały swoje uwagi drogą mailową. Sprawozdanie z warsztatów ewaluacyjnych stanowi załącznik nr 7 do 
Sprawozdania. 
§ 8. Za przeprowadzenie konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego odpowiedzialny był Wydziału 
Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu Urzędu Miejskiego w Radomiu, 
przy współudziale wydziałów, biur i jednostek miejskich. 
§ 9. Niniejsze Sprawozdanie publikuje się: 

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,

2. na tablicy ogłoszeń Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego
w Radomiu, 

3. na stronie internetowej miasta Radomia www.konsultacje.radom.pl.
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Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1 

Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia 22 grudnia 2022 r. 

Zgłoszone projekty 

Lp. Tytuł Lokalizacja 

1 Zamłyniaki nakręcają z sąsiedztwa 
dzieciaki - Kolorowe Lato 2023 Osiedle Zamłynie i dzielnice sąsiednie. 

2 Radom na szlakach ekstraklasy 
Obiekty związane z występami radomskich drużyn w 
ekstraklasie: m.in.. Hale i stadion MOSiR-u m.in. Przy 

ul. Struga i Narutowicza. 

3 Festiwal Przyjaźni - Radomski cykl gier 
towarzyskich z Buczim 

Ośrodek Borki MOSiR nad zalewem oraz boisko 
MOSiR 

4 Siłka dla Technika - Energetyczne Grand 
Prix 2023 MOSiR oraz Zespół Szkół Technicznych w Radomiu 

5 Czas legend radomskiego sportu 
Hala Radomskiego Centrum Sportu przy ul. Struga, 

Hala MOSiR-u przy ul. Narutowicza, Stadion MOSiR-u 
przy ul. Narutowicza 

6 Ścieżki rowerowe wzdłuż torów 
kolejowych 

1. Na tyłach strefy Łucznik - od ronda po wiaduktem
na ul. Młodzianowskiej do al. Grzecznarowskiego nr 
działek: 282/3, 282/4, 3/47.  2.ul. Torowa - dawna 

bocznica kolejowa, od skrzyżowania Gdyńska/Torowa 
doul. 1905 Roku, nr działek: 131/3, 63 

7 Ścieżki rowerowe na Energetyków, 
Limanowskiego, Okulickiego i nie tylko 

1)ul. Energetyków, od końca inwestycji PKP PLK S.A.
do planowanego skrzyżowania o ruchu okrężnym

NS/Energetyków, nr działek: 198/5, 69/8; 
2).ul. Limanowskiego, od skrzyżowania z ul. Wałową 

do ronda ks. Kotlarza, nr działek: 66/9, 42/4, 42/5, 2/1, 
1, 102/3, 42/5, 42/1, 138/2 3).ul. Okulickiego, nr 
działek: 213/1, 131 4).ul. Piastowska, nr działek: 

156/25, 156/5, 381 oraz 156/18; 5)ul. Kościuszki, nr 
działki: 33; 6)ul. Hoża, nr działki: 161; 

7)ul. Grzebieniowa, nr działki: 182; 8) Potok Północy,
od skrzyżowania z ul. Miłą do drogi dla rowerów w al. 

Kołakowskiego, ul. Zbrowskiego, nr działek: 34/4, 
34/5, 39/1, 106/4 

8 Ścieżki rowerowe na Czarnieckiego, 
Szarych Szeregów, 11 Listopada 

1)ul. Czarnieckiego - od skrzyżowania z
ul. Folwarczną do wyjazdu z parkingu sklepu Selgros, 

nr działek: 158/6, 158/3, 158/2; 2)ul. Szarych 
Szeregów - od ul. Warszawskiej doul. Różanej, nr 

działek: 97/1, 9/5, 46/1, 46/2, 8, 7, 6, 1/4, 1/3, 4/1, 4/2. 
3)ul. 11 Listopada - od skrzyżowania z ul. Chrobrego
do wjazdu przed blok 11 Listopada 12, nr działek: 4/3, 

153 

9 Projekt wycofany przez Wnioskodawcę 

10 Projekt wycofany przez Wnioskodawcę 

11 Projekt wycofany przez Wnioskodawcę 
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12 Projekt wycofany przez Wnioskodawcę 

13 Projekt wycofany przez Wnioskodawcę 

14 Projekt wycofany przez Wnioskodawcę 

15 Wybieg dla psów – park Planty Park Planty, przy ul. Sedlaka, nr działki 75 

16 Projekt wycofany przez Wnioskodawcę 

17 Radomski Festiwal Czekolady Mleczna 
2023 z piknikiem rodzinnym Radom, deptak ul. Żeromskiego oraz Piotrówka 

18 Większy parking przy cmentarzu od 
ul. Witosa 

Mapa (51.45676092445862, 
21.156083192643802)ul. Witosa 

19 Przystanki autobusowe RKS Radomiak 
ul. Struga - dz. Nr 75 ( obr. 0040, ark. 35) przystanek 

w kierunku Centrum, przystanek w kierunku 
Gołębiowa. 

20 Rower Miejski istniejące stacje rowerowe - całe Miasto 

21 Kryty skatepark typu AVE Park w 
Warszawie ul.Bulwarowa OBR 0061 AR 72/ 636/8 

22 Stop Dzikim Wysypiskom Śmieci !!!! Ogólnomiejski 

23 
Remont i modernizacja sali 

gimnastycznej wraz z zapleczem 
sanitarnym i boiskiem. 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Ks. Józefa Poniatowskiego, 

ul. Sienkiewicza 30, 26-600 Radom, nr działek 43/2 

24 Sztuczna Palma 
Rondo im. Romana Dmowskiego, ul. Jana Pawła II, 

Kwiatkowskiego, Mapa (51.38433466287589, 
21.161347310934474) 

25 Maszt z Flagą Narodową 
Rondo im. S. Kisielewskiego, ul. Limanowskiego, 

ul. Narutowicza Mapa (51.39891764786564, 
21.140362978081715) 

26 I LOVE Południe  ul. Czarnoleska, ul. Wierzbicka  Mapa 
(51.372770206124336, 21.126588279422126) 

27 Oświetlenie Dekoracyjne w postaci 
mniszka Lekarskiego - Dmuchawce 

 Plac Księdza Zdzisława Domagały , Mapa 
(51.40966608530696, 21.141324627130984) 

28 Radom przyjazny dla turysty Radom 

29 
Remont i modernizacja sali 

gimnastycznej wraz z zapleczem 
sanitarnym. 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Ks. Józefa Poniatowskiego, 

ul. Sienkiewicza 30, 26-600 Radom, nr działki: 43/2 

30 Serca na nakrętki. Ogólnomiejski 

31 Prace budowlane w ramach remontu Sali 
gimnastycznej z zapleczem  

ul. Kusocińskiego 8, 26-600; Nr 8/12 o pow. 11477 
m2(obr. IV ark. 31) 

32 
Od ,,Klepiska do boiska" - budowa 

boiska wielofunkcyjnego z bieżnią o 
nawierzchni syntetycznej. 

Zespół Szkół Ekonomicznych Radom ul.Wernera 22; 
nr działki: 142/16 

33 

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw 
przy Publicznej Szkole Podstawowej NR 

21 im. Ks. Jana Twardowskiego w 
Radomiu  

Publicznej Szkole Podstawowej NR 21 im. Ks. Jana 
Twardowskiego; 26-600 Radom, ul.Trojańska 5, nr 

działki: 215 nr obrębu (arkusza mapy VIII (108)) 
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34 
Modernizacja terenu do celów 

rekreacyjno-sportowych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych 

Plac pomiędzy ul. Kościuszki, Dowkontta, Broni Mapa 
(51.39202393420452, 21.150501759486147)  

35 
BEZPŁATNA TERAPIA 

WIELOZMYSŁOWA W SALI 
DOŚWIADCZANIA ŚWIATA 

ul. Gagarina 19 26-600 RADOM 

36 Radomski Festiwal Ogrodów Park Obozisko, Mapa (51.411382483004225, 
21.151217586345375) 

37 
  BEZPŁATNE ZAJĘCIA PLASTYCZNO-

TECHNICZNE DLA RADOMSKICH 
PRZEDSZKOLAKÓW 

ul. Gagarina 19, 26-600 RADOM 

38 Patriotyzm na Radomskich ulicach Radom, Mapa (51.39194116044916, 
21.154861586976857) 

39 Dekoracje Świąteczno - noworoczne  Centrum,  Mapa (51.402947924338335, 
21.142609552267558) 

40 
Ciąg pieszo-rowerowy przy 

ul. Zborowskiego odcinek Gołębiów 2 (od 
Żółkiewskiego do Piwnika ) 

ul. Zbrowskiego od ul. Żółkiewskiego doul. Piwnika 

41 Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy 
Żółkiewskiego - Gołębiów 2 ul. Żółkiewskiego od ul. Chrobrego do ul. Zbrowskiego 

42 Zielone Przystanki Autobusowe ul. Żeromskiego, Mapa (51.39951890540523, 
21.167874464341917) 

43 
Remont nawierzchni kortów tenisowych 

przy szkole podstawowej nr 6 - Gołębiów 
2 

ul. Rapackiego Mapa (51.419271349834474, 
21.174188658901606)  

44 Remont parku przy ul. Michałowskiej - 
osiedle Gołębiów 2 

ul. Michałowska Mapa (51.41865636039337, 
21.172210775001226) 

45 Odnowienie Witaczy Radom, Mapa (51.416811624293715, 
21.204621272264095)  

46 Mini Tężnia Solankowa Park Południe, ul. Łąkowa, Mapa 
(51.36869510814478, 21.13244251772857) 

47 Modernizacja parku Gołębiów 2 przy 
stawach 

Park Gołębiów, Mapa (51.415234641373985, 
21.171127740700943) 
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48 

Poprawa nawierzchni ścieżek 
rowerowych przy ul. Chrobrego i 
przedłużenie ścieżki do Galerii 

Słonecznej 

ul. Chrobrego, Mapa (51.41780396446611, 
21.162781576346628) 

49 Stacja rowerów miejskich w parku 
Obozisko Rodziny Winczewskich 

50 Bezpiecznie na Piotrówce Radom ul. Piotrówka 

51 
Piękniejsze śródmieście – symbole 

naszego miasta w formie małej 
architektury (etap III) 

Śródmieście Radomia 

52 
Piękniejsze śródmieście – symbole 

naszego miasta w formie małej 
architektury (etap III) 

Śródmieście Radomia 

53 Modernizacja boiska do gry w piłę nożną 
przy PSP nr 9 w Radomiu Sandomierska 19 

54 Winda dla Warsztatu Terapii Zajęciowej 
na Michałowie Królowej Jadwigi 15 

55 Radogłosy - Dźwiękowa mapa Radomia Różne miejsce Radomia 

56 
RADOMIANIE DLA BEZDOMNYCH 

ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA W 
RADOMIU 

ul. Witosa, Mapa (51.46740287730226, 
21.169967651367188) 

57 

Renowacja największej w Radomiu 
kapliczki kubaturowej przy 

ul. Malczewskiego 25 wraz z figurą 
Jezusa Miłosiernego. 

Radom, ul. J. Malczewskiego 25 

58 Rozbudowa i modernizacja miejskiego 
monitoringu Radomskie parki, skwery, place 

59 
Modernizacja placu zabaw dla dzieci 

oraz budowa ścieżki naukowo - 
sensorycznej wraz z roślinnością. 

Teren Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w 
Radomiu, ul. Sowińskiego 1 nr działki 19/4, 19/40, 

19/41 

60 Poprawa bezpieczeństwa na Zamłyniu 
(przejście i progi na ul. Garbarskiej) ul. Garbarska 

61 Remont parku Południe Park na os. Południe 

62 Remont pętli autobusowej na Zamłyniu Końcowy przystanek, pętla przy ul. Planowej na 
Zamłyniu 

63 Plac zabaw i siłownia na Halinowie Plac przy ul. Długiej, działka nr 605 (plac pomiędzy 
ul. Długą a ul. Zdrojową) 

64 Plac zabaw i siłownia na Borkach 
Teren za blokiem przy ul. Pawia 6, działka nr 68/73. 
Możliwa zmiana lokalizacji w przypadku problemów 

formalnych 
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65 Przystanek przy PSP 26 na Wośnikach Naprzeciwko adresu Wośnicka 125c lub gdzieś w 
okolicy 

66 Siłownia Street Workout na Borkach Plac za blokiem przy ul. Pawiej 6 

67 Siłownia Street Workout na Halinowie Plac przyul. Długiej (pomiędzy ul. Długą a 
ul. Zdrojową) 

68 Siłownia zewnętrzna oraz Street Workout 
na Zamłyniu 

Ul. Planowa 17a, nr działki 214/10. W przypadku 
problemów formalnych możliwe przeniesienie w inne 

miejsce w okolicy. 

69 Remont skweru na Borkach Skwer na Borkach Maratońska 1 

70 Wiaty przystankowe na ul. Potkanowskiej Ul. Potkanowska 

71 Wyświetlacz z rozkładem jazdy 
autobusów na Zamłyniu Końcowy przystanek przy ul. Planowej 

72 Chodnik przy ul. Suchej (od 
ul. Wośnickiej do zalewu) 

Ul. Sucha, na odcinku od ul. Wośnickiej do mostku 
przy wejściu nad zalew 

73 Chodnik przy ul. Planowej na Zamłyniu Chodnik od strony bloków przy ul. Planowej, od 
pierwszego bloku doul. Garbarskiej 

74 Więcej zieleni w śródmieściu - 
likwidujemy wyspę ciepła ul. Kelles-Krauza, dz. Nr 41/2 

75 30% na zielono! Radom 

76 Radom na sportowo Radom 

77 

Boisko wielofunkcyjne ze skocznia do 
skoków w dal przy Zespole Szkół 

Zawodowych im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego ,,HUBALA" w Radomiu 

Radom Al. J. Grzecznarowskiego 2, 327/4 

78 

Zrozumieć Świat przez doświadczenia-
warsztaty laboratoryjne oraz kodowanie z 

robotami Ozbot dla dzieci i młodzieży 
Szkół Radomskich  

Radomskie Szkoły podstawowe, Ośrodek MOSiR 
Borki 

79 Radom Obywatelski Radom 

80 Dwujęzyczny Radom - angielski 
codziennie w każdym przedszkolu 

Wszystkie chętne placówki przedszkolne - zarówno 
publiczne, jak i niepubliczne 

81 Nowe nasadzenia drzew i krzewów - os. 
Gołębiów II/XV-lecia 

Mapa (51.41319687040385, 21.16540335252235) 
ul. Żwirki i Wigury, 11 listopada 

82 ciąg pieszo-rowerowy Radom, Ustronie 
Osiedlowa - Wyścigowa Mapa (51.376790334847456, 21.16335801042454) 
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83 
Boisko ORLIK dla południowej części 
miasta (Wośniki, Pruszaków, Halinów, 

Kierzków, Borki) 

Radom, ul. Wośnicka 125 - działka nr 131/2, arkusz 
78, obręb VII 

84 Ławeczka J.Grzecznarowskiego - 
podziękowanie za zasługi dla Radomia 

Park Kościuszki, ławka w okolicach Łaźni albo przy 
alei Biskupa Chrapka  

85 Ławeczka Marii Kelles-Kauze prezes 
Rady Miejskiej w Radomiu.  

Płyta Rynku, ławka z widokiem na budynek Ratusza 
146301_1.0050.AR_61.63/1 

86 AQua Fitness 55+ Wszystkie baseny Miejskie 

87 395 Aktywizacja 55+ przez taniec – 
Kolejna edycja Kluby Seniorów, sale w różnych dzielnicach  

88 Modernizacja placu zabaw przy PSP nr 
26 

Radom, ul. Wośnicka 125 - działka nr 131/2, arkusz 
78, obręb VII 

89 
„Bajkowy świat” – modernizacja placu 

zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 5 
w Radomiu. 

26-600 Radom, ul. Czarnoleska 15 

90 
„Plac Zabaw Zamłynie” – przy 

Przedszkolu Publicznym nr 13 w 
Radomiu 

Ul. Garbarska 59/67, 26-600 Radom, działka nr: 40/1 
oraz 41/15 

91 
Parki Naturalistyczne na Szlaku "Doliną 

Rzeki Mlecznej, na szlaku Starego 
Radomia" 

Mapa (51.42066684339918, 21.146481760723717) 

92 Zieleń i meble miejskie na Rynku Mapa (51.402975927722956, 21.142588291301728) 

93 Tytuł projektu* Wykonanie utwardzonego 
przejścia Arkusz 127 obręb 0121 Godów działka: 30/6 i 33/19 

94 
RADOŚĆ BEZ BARIER – Integracyjny 
plac zabaw dla dzieci przy PSP Nr 4 w 

Radomiu 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. św, Kazimierza Jagiellończyka 
ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom, numer działki 

73/23 

95 Profesjonalny Skatepark Południe dz. 139/127 obr. 0080 - Park na os. Południe 

96 Ratownik w każdym samochodzie Radom 

97 Ratownik w Każdym Terenie Radom 

98 Bezpieczna kąpiel i morsowanie!   Radom 

99 
  Modernizacja parkingu szkolnego wraz 
z wytyczeniem traktu pieszego przy PSP 

nr 26 

Radom, ul. Wośnicka 125 - działka nr 131/2, arkusz 
78, obręb VII 

100 Wybieg dla psów na XV Lecie / 
Gołębiów  Teren za boiskiem  Żwirki i Wigury 33 

101 Psie stacje na Gołębiowie II Osiedle  Gołębiów II 
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102 Świątecznie rozświetlony Gołębiów II Rapackiego, Sempołowska,Daszyńskiego, 
Paderewskiego  

103 Zielony skwerek na Gołębiowie II Teren wzdłuż ulicy Michałowskiej 

104 Bezpieczne miasto bezpieczni 
Mieszkańcy  Radom 

105 Dzień poprawności Radom 

106 Radomski Festiwal Wolności Radom 

107 
Mural z wizerunkiem jednego mistrza 

olimpijskiego z naszego miasta 
Kazimierza Paździora  

ul.Traugutta 30/30A, 146301_1.AR_86.141/1 lub 
ul. Traugutta 35, 146301_1.0090.AR_90.1/1 

108 Powrót wagi do parku Kościuszki Park im. Tadeusza Kościuszki, 
146301_1.0091.AR_86.24/4 

109 Darmowa karuzela dla dzieci w stylu 
retro na Rynku starego miasta Rynek, 146301_1.0050.AR_61.63 

110 Aleja gwiazd znanych Radomian na 
deptaku  

ul.Żeromskiego, począwszy od numeru 6 w górę. 
146301_1.0041.AR_37.74 

111 
Plac zabaw na terenie PP 11 

ul.Kościuszki, czyli przepis na udaną 
zabawę  

Przedszkole nr 11ul. Tadeusza Kościuszki 10 26-610 
Radom numer działki 3 0090_AR_90 

112 
Koncerty w tężni solankowej- 

kontynuacja darmowego cyklu spotkań z 
muzyką. 

Tężnia solankowa w parku im. Jacka Malczewskiego 
na Obozisku. 

113 Truchtem po zdrowie kontynuacja wszystkie parki w Radomiu 

114 Olśniewające centrum - zakup 50 km 
lampek choinkowych ul. Żeromskiego, Moniuszki 

115 Strefa Relaksu Zielony zakątek Plac skrzyżowaniu ul.Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego i Poli Gojawiczyńskiej  

116 Ścieżka rowerowa na Ustroniu 181/53 

117 Ścieżka rowerowa na Ustroniu 181/53 

118 

Projekty rozbudowy budynku X LO z 
oddziałami integracyjnymi o salę do 
gimnastyki korekcyjnej dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową 

Radom ul.Władysława Beliny-Prażmowskiego 37 
DZ.NR EWID. 35 (obręb 0091- Śródmieście 2, Arkusz 

87) jednostka Ewidencyjna 146301_1,M. Radom

119 Festiwal slow&eko life - takeOFF Festival 
Radom! Zalew Borki 

120 
Kadry z klasą - Warsztaty filmowe dla 

młodzieży zakończone miejskim 
konkursem. 

Radom 
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121 Zakup nowej iluminacji Świątecznej w 
Centrum oraz  Rynku  ul.Żeromskiego , ul.Rynek 

122 Nowoczesny ambulans wraz z 
wyposażeniem  

Miasto Radom (Radomska Stacja Pogotowia 
Ratunkowego w Radomiu ul.Tochtermana 1 ) 

123 III edycja FreeRAdom Festival Mapa (51.40080470296992, 21.15784899500609) 

124 Szybowcem po Radomskim niebie Radom 

125 Pierwszy krok w chmurach Radom 

126 
Sala plenerowa- przebudowa 

południowo-zachodniego otoczenia PSP 
Nr 17 w Radomiu, ul.Czarnolewska 10 

Działka nr ewid. 214/201 ( obr. 0080, ark.106) 
własność Gminy Miasta Radomia, trwały zarząd PSP 

Nr 17  

127 
,, Mistrzowskie boisko" budowa boiska 

do piłki nożnej przy PSP Nr 17 w 
Radomiu, ul. Czarnoleska  

Działka nr ewid. 214/201 ( obr. 0080, ark.106) 
własność Gminy Miasta Radomia, trwały zarząd PSP 

Nr 17  

128 Zieleń i ławki na Rwańskiej ul. Rwańska 

129 I ♥♥♥ RADOM Mapa (51.40440556875038, 21.155342815638658) 

130 Doposażenie boiska piłkarskiego na 
Wacynie  

Jednostka ewidencyjna - M. radom, ul. Uniwersytecka 
6 nr działki -300/11 Obręb ewidencyjny- Kaptur  

131   Nowe drzewa na placu Jagiellońskim 

132 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej 
przez ogródki działkowe na Gołębiowie II Mapa (51.416358936708576, 21.1667945659102) 

133 Wojewódzki Radom - kampania Instytucje miejskie i transport publiczny 

134 STOP petom ! Przystanki autobusowe i miejsca zbierania się ludzi 

135 
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W 

ZESPOLE SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNYM NR 2 W RADOMIU. 

ul. Gagarina 19, 26-600 RADOM 

136 
Zaprośmy pomocników do Radomskich 

Parków- Domki dla pożytecznych 
zwierząt, Owadów  

Park im. T. Kościuszki, Park Leśniczówka, Park 
,,Stary Ogród", Park ,,Planty", Park Południe, Park 
Gołębiów, Park im. J. Malczewskiego na Obozisku. 

137   Historia Radomia zapisana w obrazie Mapa (51.402155183091104, 21.148341629638672) 

138   Kamery internetowe w Radomiu   Struga 1 

139   Parasolki na Rwańskiej - kolorowa 
instalacja przestrzenna nad ul. Rwańską Mapa (51.4024809170422, 21.145217268201865) 

140 „RozbujajMy Radom – całoroczne 
hamaki w przestrzeni miejskiej” 

Park Planty, Park im. Tadeusza Kościuszki, Park 
Leśniczówka, Zalew na Borkach, Park Stary Ogród, 

Strona 8



141 "Zielony" Łucznik Plac Kazimierza Ołdakowskiego 

142 Festiwal Kulinarny "Radom na Widelcu" Rynek, Rwańska, Szewska, Deptak miejski 

143 Interwencyjny portal miasta Radom Miasto Radom 

144 Hala pneumatyczna na boisku przy 
Elektroniku Radom, ul.Sadkowska 19 

145 Książkomaty ul. Piłsudskiego 12 w Radomiu oraz ul. Chrobrego 1 w 
Radomiu 

146 Relaks Nad Potokiem 146301_1.0032.AR_44.221/3 lub okolice tej działki 

147 Inteligentne systemy sterowania ruchem 
miejskim Wybrane skrzyżowania Radom 

148 Delfinki do nauki jazdy na łyżwach dla 
najmłodszych MOSiR lodowisko 

149 
Budowa parkingu przy ulicy Mariackiej 

pomiędzy PSP nr 32 i IV LO im. 
Chałubińskiego 

Projekt dotyczy budowy parkingu dla około 50 
samochodów przyjeżdżających do szkół na działkach 

o numerach 40/1, 6/3, 41/3, 41/11 i 88/4 w obrębie
Mariackie, pomiędzy ulicami Młodzianowską, 

Jarzyńskiego i Wicherka. 

150 Mistrzostwa Polski Orkiestr Sale Koncertowe (ZSM, ROK),ul. Żeromskiego, Pl. 
Jagielloński, Stadion, Hala RCS 

151 Natura na żywo – monitoring siedlisk 
przyrodniczych  Mapa (51.397430115089946, 21.129451247421798) 

152 Remont parkingu wraz z oświetleniem 
wzdłuż ulicy Wyścigowej. Mapa (51.37852253878675, 21.158363529445147) 

153 Miejsca parkingowe przy 
ul. Michałowskiej 1 Mapa (51.4193833354739, 21.17091795678922) 

154 

Upamiętnienie  80 rocznicy likwidacji 
Radomskiego Getta poprzez wydanie 
mapy Getta (śródmieście i Glinice) i 
wykonanie tematycznego Murala na 

ul. Bóżniczna 

Śródmieście 

155 
Zieleń i odpoczynek renowacje 

podniesionego Klombu na rogu ul. 25 
Czerwca i ul. Skłodowskiej  

Śródmieście 

156 Psi park „Centrum” 
Park Kościuszki (od strony ul. Sienkiewicza) lub inne 

miejsce w centrum miasta Mapa 
(51.39709818610424, 21.160682298970777) 
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157   Budowa parkingu Cisowa/Lipska   146301_1.0121.AR_131.533/1 

158 Źródło św Jana 

159 
Przebudowa placu zabaw wraz z budową 

altany ogrodowej przy Przedszkolu 
Publicznym nr 14 w Radomiu 

ul. Jana Pawła II 3, 26-600 Radom, działka nr 280/8 
obręb XII ark. 123, działka nr 318/3 obręb XII ark. 123 

i działka nr 290/54 obręb XII ark. 131. 

160 Akademia bezpiecznej turystyki 
rowerowej - COZAJAZDA! Radom 

161 Aktywny Radom Miasto Radom 
162   Odtworzenie radomskich neonów ul. Żeromskiego, Traugutta, Park Planty 
163 Psi Park/Dog Park Okolice zalewu na Borkach 

164 
KULTURA DOSTĘPNA DLA KAŻDEGO 

- Instalacja windy dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo i seniorów 

Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr" w Radomiu 
ul. Daszyńskiego 5 Działka nr 27/6 i 121/1(obręb II, 

ark. 11) 

165 Doświetlenie przejść dla pieszych na os. 
Południe 

Przejścia dla pieszych od ul. Czarnoleska 25, na 
ul. Sycyńskiej, doul. Wierzbickiej 

166 Leżaki nad zalewem na Borkach Teren wokół zbiornika wodnego na Borkach 

167 Zlot Pojazdów Zabytkowych - RK 
Classics 

Radom - Plac Corazziego oraz ul. Żeromskiego od 
ulicy Niedziałkowskiego do placu konstytucji 3 maja 

168 Kultura i ekologia 26-617 Radom ul. Królowej Jadwigi 15 i ogród, oraz 
teren za ogrodzeniem posesji od strony szkoły 

169 Zielony przystanek Przystanki autobusowe posiadające zadaszenie na 
całym terenie Miasta Radomia 

170 
Całoroczny fortepian zewnętrzny na 

Placu przed wejściem do Radomskiej 
Orkiestry Kameralnej 

Plac Corazziego, w okolicach wejścia do Radomskiej 
Orkiestry Kameralnej 

171 Więcej biblioteczek plenerowych Okolice dworca kolejowego Radom Główny, Park 
Stary Ogród, okolice zalewy Borki, Park Planty 

172 Trampoliny w Starym Ogrodzie Park Stary Ogród 

173 Ładowarki i WIFI na radomskich 
przystankach 

Przystanki autobusowe: Dworzec Główny 
PKP/Poniatowskiego, Sienkiewicza/Katedra, 

Limanowskiego/Maratońska, Żeromskiego/Traugutta, 
Struga/pl. Jagielloński 

174 Licznik czasu na skrzyżowaniach Centrum Miasta 

175 Bezbiletowa linia autobusowa 
Wybór przystanków w kluczowych punktach takich 

jak: okolice Urzędu Pracy, Urzędu Miejskiego, Zalewu 
Borki, szpitala na Józefowie, radomskiej katedry itp.. 

176 Zdroje wody pitnej na Borkach Zalew Borki 

177 Audiopodróż po Radomiu Centrum 

178 Bezpieczna Radomianka Centrum 

179 Podświetlana fontanna na pl. 
Jagiellońskim Pl. Jagielloński 

180 Wyraź siebie poprzez Street Art. Centrum 

181 Festiwal Światła Centrum 

182 Zabawne murale Centrum 

183 Neon Radomski Centrum 
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184 Rozbujamy radom! Centrum 

185 Toalety publiczne Centrum 

186 Artystyczne miejskie kosze na śmieci Centrum 

187 Wyraź siebie poprzez Street Art. Centrum 

188 
Magiczna Moc Filmu - program 

wychowawczo - edukacyjny dla dzieci w 
wieku przedszkolnym 

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, 
Radom, ul. Kościuszki 7 

189 
Nakręceni - program wychowawczo-

edukacyjny dla uczniów szkół 
podstawowych 

Zespół Szkól Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, 
Radom, ul. Kościuszki 7 

190 
Widzę, rozmawiam, rozumiem (Wrr…) - 
program wychowawczo-edukacyjny dla 
uczniów szkół branżowych i techników 

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, 
Radom, ul. Kościuszki 7 

191 Cicha noc Śródmieścia 

ul. Sienkiewicza, dz. Nr ewid. 25/3 obręb Śródmieście 
2;ul. Mickiewicza, dz. Nr ewid. 128 obręb Śródmieście 

2;ul. Moniuszki, dz. Nr ewid. 68 obręb: Śródmieście 
2;ul. Piłsudskiego, dz. Nr ewid. 69 obręb Śródmieście 

2 

192 
Utworzenie zielonych terenów 

rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb 
niepełnosprawnych seniorów Radomia 

Tereny zielone przy Domu Pomocy Społecznej 
Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 

16, działka Nr 531 
193 Poprawa funkcjonalności parkingu Parking przy ul. Maratońska 7-19 

194 Pamięć Partyzantów pod. kom. Jan 
Gruszka/Bartos  

ul. Wojska Polskiego, I LO im. M.K.ul. Żeromskiego 
10, VI LO im. J.K. Kilińskiego Żeromskiego 66, 

Filtrowa 9 
195 Letnie kino nad zalewem Borki Zalew Borki 
196 Park rekreacyjno-edukacyjny nr działki 54/25, 13 
197 Alejka z rysunkami 3D Park Planty działka nr 16, 11 5 
198 Rozbudowa parku Kościuszki Park Kościuszki 
199 Nowa nawierzchnia na ul. Braille'a ul. Braille'a 
200 Linowy park zabaw na Borkach Borki 
201 ROLNIK HANDLUJE, każdy kupuje! Radom i okolice 
202 Oświetlenie ulicy Radom dz. 32/2 

203 Podwórkowy Turniej Magicznych Podwórka osiedlowe/miejskie - przestrzeń użytku 
publicznego 

204 Ogólnopolska Gala Stand Up w Radomiu Hala Radomskiego Centrum Sportu 

205 I Ogólnopolski Festiwal Twórców 
Internetowych 

Deptak ul. Żeromskiego, Fontanny, Park Kościuszki, 
Plac Corazziego 

206 Animacje na trawce Park Leśniczówka/Kościuszki 

207 Piknik NGO - piknik który łączy 
przyjemne z pożytecznym Miasto Kazimierzowskie/Żeromskie 

208 Cafe Jazz Festival Radom Borki, ośrodek MOSiRul. Bulwarowa 4 

209 

Przebudowa przejścia dla pieszych wraz 
z budową zjazdów do jezdni dla osób 

niepełnosprawnych i rowerów oraz 
wykonanie skwerku/łąka kwietna 

Mapa (51.38174938178821, 21.120008114709854) 

210 Aplikacja społeczna - odpowiedzialni za 
miasto Radom 

211 Deptak na miarę XXI wieku ul. Żeromskiego od Traugutta do Niedziałkowskiego 
212 Odtworzenie radomskich neonów ul. Żeromskiego, Traugutta, Park Planty 
213 BUS DO ZADAŃ SPECJALNYCH Rajec Szlachecki, 65K 
214 AKADEMIA RODZICA Śniadeckich 2, lub Daszyńskiego 5; 26-600 Radom 
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215 
Kompleksowe wspieranie zdrowia 

prokreacyjnego wśród mieszkańców 
Radomia 

Bat-Med Monika Bator-Gregorczykul. Warszawska 70 
m 2, 26-600 Radom 

216 NOCNE HARCE Fontanny, Plac Corazziego, 26-600 Radom 
217 Radomski Festiwal Nauki i Sztuki Plac Konstytucji 3-go Maja 

218 Cnoty i psoty - festiwal sztuk wszelakich 
Jana Kochanowskiego 

deptak w okolicach pomnika Jana Kochanowskiego, 
park Kościuszki, muszla koncertowa, park Stary 

Ogród 
219 MakerLab Daszyńskiego 5 Radom, ul. Daszyńskiego 5 
220 Naukowy Plac Zabaw Mapa (51.37651200865532, 21.156251922124348) 

221 Zatrzymać bezdomność zwierząt-
powszechna sterylizacja Gmina Miasta Radomia 

222 

Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką 
Żeglarską RAFA - festiwal muzyczny dla 
wszystkich kochających żagle, podróże, 

przygodę i muzykę. 

Bluszczowa 4/8 

223 Radomski Festiwal Górski Mapa (51.41161393816674, 21.149561405181885) 

224 Ograniczenie populacji bezdomnych 
zwierząt. Radom 

225 5 minut do AED Radom 
226 Pisz i graj - warsztaty literacko-teatralne ul. Parkowa, 1 

227 Spotkania z nauką – poznać i rozumieć 
świat 

Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu 
ul. Parkowa 1, 26-600 Radom 

228 Ustawienie żywołapki na dziki Mapa (51.386010846797376, 21.11563524622622) 

229 Budowa strefy pieszej w ciągu ulicy 
Ferdynanda Focha 

Od ulicy Focha 6 do Placu Jagiellońskiego. Numery 
działek 10, 1/6 , 1/11, 1/7 

230 Integracyjny plac zabaw na Gołębiowie I Gołębiów I, ul. Obrońców Warszawy, Radom 26-615, 
nr działki 205/81 

231 BASEN ODKRYTY - PIERWSZY ETAP Mapa (51.41493607038895, 21.16952611701011) nr 
działki 8/2 lub 58/114 

232 Obrazy Malczewskiego w rozmiarze XXL 
- c. d. nowego szlaku murali Radom - różne lokalizacje - od centrum po osiedla 

233 Radomskie łąki kwietne Miasto radom (dokładne lokalizacje może wskazać 
MZDIK) 

234 Rowerowe patrole ratownicze RADOM 

235 Pierwszy w Radomiu naturalny labirynt z 
żywopłotu 

Mapa (51.41304560962942, 21.163847203419653) 
DZIAŁKA NR 19/46 LUB 19/28 LUB OBOK 19/30 

236 Kolejkowo - stacja RADOM Radom 
237 Zielona ul. Traugutta Ul. Traugutta (od nr 4 doul. Waryńskiego) 
238 DZIEŃ DOBRY - WITAMY W RADOMIU ULICE WJAZDOWE DO MIASTA 

239 Ścianka wspinaczkowa 3D na 
Gołębiowie Park Gołębiów 

240 DROGOWSKAZY TURYSTYCZNE RADOM 

241 GRAdom Festiwal. Wypełnij z nami 
Radom kulturą! Mapa (51.39870336196549, 21.158043496080417) 

242 Nocna Miejska Oaza – iluminacja zieleni 
w parku im. Tadeusza Kościuszki Park im. Tadeusza Kościuszki 

243 Psi Park Ustronie - 
Osiedlowa/Wyścigowa 146301_1.0122.AR_122.181/53 

244 Miejskie Sady 

Radom - 4 lokalizacje (identyfikatory działek pochodzą 
z serwisu: http://mapy.gis.umradom.pl): 1. Działka: 

146301_1.0020.AR_3.402/3 (Nazwa obrębu: 
GOŁĘBIÓW); 2. Działka: 

146301_1.0020.AR_10.216/50 (Nazwa obrębu: 
GOŁĘBIÓW); 3. Działka: 146301_1.0060.AR_65 

Strona 12



245 Stroje dla Orkiestry Grandioso Słowackiego 17 
246 Ogród japoński w Starym Ogrodzie Stary Ogród 

247 Siłownia ze zmiennym obciążeniem – 
Zamłynie 

Radom - 1 lokalizacja (identyfikator działki pochodzi z 
serwisu: http://mapy.gis.umradom.pl): 1. Działka: 
146301_1.0010.AR_25.221/49 (Nazwa obrębu: 

KAPTUR); 

248 Ścieżka rowerowa z chodnikiem 
Wyścigowa-Osiedlowa 146301_1.0122.AR_122.181/53 

249 Estetyczne centrum - ławki obrotowe w 
centrum miasta Centrum miasta, ul. Żeromskiego, Piłsudskiego i inne 

250 Kreatywna ławka - dworzec PKP Dworzec PKP - teren przed Pocztą 
251 Poszukiwania to nasza codzienność! Radom 
252 30 : 2 = matematyka, która ratuje życie Radom 

253 Urokliwy deptak - zieleń na każdym 
kroku! ul. Żeromskiego, deptak 

254 Wirtualny portal miejski Plac Corazziego oraz Rynek 
255 Park nad Zalewem Borki Zalew Borki, dz. 3/9 
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Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1 

Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia 22 grudnia 2022 r. 

Podsumowanie prac Zespołu Opiniującego i procedury odwoławczej 

Zgłoszone projekty poddane były weryfikacji przez Wydziały i jednostki merytoryczne, podległe Prezydentowi 
Miasta, celem ich sprawdzenia pod względem formalnym, merytorycznym oraz finansowym. Zweryfikowane pod 
względem zgodności z prawem i wykonalności technicznej projekty, przekazano członkom Zespołu 
Opiniującego, którzy dokonali weryfikacji i ostatecznej akceptacji projektów. 

W skład Zespołu Opiniującego, którego zadaniem była merytoryczna analiza projektów złożonych w ramach 
Budżetu Obywatelskiego, weszli: 

1. Zastępcy Prezydenta Miasta Radomia,

2. Skarbnik Miasta,

3. Dyrektor Wydziału Inwestycji,

4. Przewodniczący Rady Miejskiej,

5. Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miejskiej,

6. Przewodniczący Klubów Rady Miejskiej lub Radni przez nich powołani,

7. Przewodniczący lub przedstawiciele wybranych organów doradczych powołanych przez Prezydenta Miasta
Radomia. 

W ramach pracy Zespół Opiniujący przedstawił rekomendacje oceny projektów - tj. 181 projektów zostało 
skierowanych pod głosowanie, a 86 nie zostało skierowanych pod głosowanie. Po poinformowaniu 
Wnioskodawców projektów nieskierowanych pod głosowanie, sześciu z nich wyraziło chęć skorzystania z prawa 
odwołania się od decyzji Zespołu Opiniującego. Spotkanie odwoławcze odbyło się 19 maja 2022 r.. Na 
spotkaniu omawiano 6 projektów, tj.: 

1. 19 Przystanki autobusowe RKS Radomiak – projekt skierowany pod głosowanie.

2. 95 Profesjonalny Skatepark Południe - projekt po zmianie zakresu i lokalizacji ostatecznie trafił na kartę do
głosowania pod nazwą: Rekreacyjno - sportowy teren dla dzieci i młodzieży. 

3. 143 Interwencyjny portal miasta Radom – projekt nie skierowany pod głosowanie.

4. 152 Remont parkingu wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Wyścigowej - projekt nie skierowany pod głosowanie.

5. 157 Budowa parkingu Cisowa/Lipska - projekt nie skierowany pod głosowanie.

6. 192 Utworzenie zielonych terenów rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych seniorów
Radomia - Wnioskodawca nie pojawił się na spotkaniu odwoławczym – projekt nieskierowany pod głosowanie. 
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Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1 

Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia 22 grudnia 2022 r. 

Lista projektów skierowanych pod głosowanie 

Numer 
na karcie Tytuł na kartę Lokalizacja na kartę Dzielnica Szacunkowy 

koszt: 

1 
Zamłyniaki nakręcają 

z sąsiedztwa dzieciaki - 
Kolorowe Lato 2023 

Osiedle Zamłynie i dzielnice 
sąsiednie. Zamłynie 100 000 

2 Radom na szlakach 
ekstraklasy 

Obiekty związane z występami 
radomskich drużyn 

w ekstraklasie: m.in.. Hale 
i stadion MOSiR-u m.in. Przy 

ul. Struga i Narutowicza. 

Planty 100 000 

3 
Festiwal Przyjaźni - Radomski 

cykl gier towarzyskich z 
Buczim 

Ośrodek Borki MOSiR nad 
zalewem oraz boisko MOSiR Borki 100 000 

4 Siłka dla Technika - 
Energetyczne Grand Prix 2023 

MOSiR oraz Zespół Szkół 
Technicznych w Radomiu Planty 100 000 

5 Czas legend radomskiego 
sportu 

Hala Radomskiego Centrum 
Sportu przy ul. Struga, Hala 

MOSiR-u przy ul. Narutowicza, 
Stadion MOSiR-u przy 

ul. Narutowicza 

Ogólnomiejski 350 000 

6 
Ścieżki rowerowe na 

Energetyków, Limanowskiego, 
Okulickiego i nie tylko 

1. ul. Energetyków, 2.
ul. Limanowskiego 3. 

ul. Okulickiego, 4.
ul. Piastowska 

Ogólnomiejski 1 700 000 

7 Radomski Festiwal Czekolady 
„Mleczna 2023”  

Radom, deptak ul. Żeromskiego 
oraz Piotrówka 

Śródmieście, 
Stare Miasto 100 000 

8 Sportowe przystanki 
autobusowe - RKS Radomiak Ul. Struga w obie strony XV- lecie 300 000 

9 Rower Miejski istniejące stacje rowerowe - 
całe Miasto Ogólnomiejski 2 325 000 

10 Stop Dzikim Wysypiskom 
Śmieci  Ogólnomiejski Ogólnomiejski 50 000 

11 
Remont i modernizacja sali 

gimnastycznej wraz z 
zapleczem sanitarnym. 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 13 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Ks. Józefa 
Poniatowskiego, 

ul. Sienkiewicza 30, 26-600 
Radom. 

Śródmieście 1 200 000 

12 Sztuczna Palma 
Rondo im. Romana 

Dmowskiego, ul. Jana Pawła II, 
Kwiatkowskiego 

Ustronie 100 000 

13 Maszt z Flagą Narodową 
Rondo im. S. Kisielewskiego, 

ul. Limanowskiego, 
ul. Narutowicza  

Planty 100 000 

14 I LOVE Południe ul. Czarnoleska, ul. Wierzbicka Południe 100 000 

15 Oświetlenie Dekoracyjne o 
tematyce roślinnej  

Plac Księdza Zdzisława 
Domagały  Śródmieście 400 000 

16 Radom przyjazny dla turysty Radom Ogólnomiejski 100 000 
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17 
Remont i modernizacja sali 

gimnastycznej wraz z 
zapleczem sanitarnym. 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 13 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Ks. Józefa 
Poniatowskiego, 

ul. Sienkiewicza 30, 26-600 
Radom. 

Planty 1 200 000 

18 Serca na nakrętki Ogólnomiejski Ogólnomiejski 100 000 

19 
Prace budowlane w ramach 

remontu Sali gimnastycznej z 
zapleczem  

ul. Kusocińskiego 8, XV- lecie 1 300 000 

20 

Od ,,Klepiska do boiska" - 
budowa boiska 

wielofunkcyjnego z bieżnią o 
nawierzchni syntetycznej 

Zespół Szkół Ekonomicznych 
Radom ul. Wernera 22. Kaptur 1 350 000 

21 

Modernizacja i rozbudowa 
placu zabaw przy Publicznej 
Szkole Podstawowej NR 21 
im. Ks. Jana Twardowskiego 

w Radomiu  

Publicznej Szkole Podstawowej 
NR 21 im. Ks. Jana 

Twardowskiego; 26-600 
Radom, ul. Trojańska 5 

Południe 300 000 

22 
Modernizacja terenu do celów 

rekreacyjno-sportowych dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych 

Plac pomiędzy ul. Kościuszki, 
Dowkontta, Broni  Planty 500 000 

23 
BEZPŁATNA TERAPIA 

WIELOZMYSŁOWA w SALI 
DOŚWIADCZANIA ŚWIATA 

ul. Gagarina 19 26-600 RADOM Ustronie 100 000 

24 Radomski Festiwal Ogrodów Park Obozisko. Obozisko 100 000 

25 

  BEZPŁATNE ZAJĘCIA 
PLASTYCZNO-TECHNICZNE 

DLA RADOMSKICH 
PRZEDSZKOLAKÓW 

ul. Gagarina 19, 26-600 
RADOM Ustronie 100 000 

26 Patriotyzm na Radomskich 
ulicach Radom Ogólnomiejski 100 000 

27 Dekoracje Świąteczno - 
noworoczne  Centrum Ogólnomiejski 2 000 000 

28 Zielone Przystanki 
Autobusowe ul. Żeromskiego. Ogólnomiejski 150 000 

29 
Remont nawierzchni kortów 

tenisowych przy szkole 
podstawowej nr 6 - Gołębiów 2 

ul. Rapackiego. Gołębiów II 1 500 000 

30 Odnowienie Witaczy Radom Ogólnomiejski 700 000 

31 Modernizacja parku Gołębiów 
2 przy stawach Park Gołębiów. Gołębiów II 700 000 

32 

Piękniejsze śródmieście – 
symbole naszego miasta 

w formie małej architektury 
(etap III) 

Śródmieście Radomia Śródmieście 50 000 

33 

Piękniejsze śródmieście – 
symbole naszego miasta 

w formie małej architektury 
(etap III) 

Śródmieście Radomia Śródmieście 50 000 

34 
Modernizacja boiska do gry 
w piłę nożną przy PSP nr 9 

w Radomiu 
Sandomierska 19 Ustronie 1 000 000 

35 Winda, parking i wiata przy 
ul. Królowej Jadwigi 15 Królowej Jadwigi 15 Michałów 700 000 

36 Radogłosy - Dźwiękowa mapa 
Radomia Różne miejsce Radomia Ogólnomiejski 50 000 

37 
Radomianie dla bezdomnych 

zwierząt ze Schroniska 
w Radomiu 

ul. Witosa. Wincentów 50 000 

Strona 2



38 

Renowacja największej 
w Radomiu kapliczki 

kubaturowej przy 
ul. Malczewskiego 25 wraz z 
figurą Jezusa Miłosiernego. 

Radom, ul. J. Malczewskiego 25 Śródmieście 250 000 

39 

Modernizacja placu zabaw dla 
dzieci oraz budowa ścieżki 

naukowo - sensorycznej wraz 
z roślinnością. 

Teren Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Radomiu, 

ul. Sowińskiego 1  
XV- lecie 600 000 

40 
Poprawa bezpieczeństwa na 

Zamłyniu (progi na 
ul. Garbarskiej) 

Ul. Garbarska Zamłynie 100 000 

41 Remont parku Południe Park na os. Południe Południe 150 000 

42 Remont pętli autobusowej na 
Zamłyniu 

Końcowy przystanek, pętla przy 
ul. Planowej na Zamłyniu Zamłynie 100 000 

43 Plac zabaw i siłownia na 
Halinowie 

Plac przy ul. Długiej, działka nr 
605 (plac pomiędzy ul. Długą 

a ul. Zdrojową) 
Halinów 350 000 

44 Plac zabaw i siłownia na 
Borkach 

Teren za blokiem przy ul. Pawia 
6, działka nr 68/73. Możliwa 

zmiana lokalizacji w przypadku 
problemów formalnych 

Borki 50 000 

45 Siłownia Street Workout na 
Borkach 

Plac za blokiem przy ul. Pawiej 
6 Borki 200 000 

46 Siłownia zewnętrzna oraz 
Street Workout na Zamłyniu 

Ul. Planowa 17a, nr działki 
214/10. w przypadku 

problemów formalnych możliwe 
przeniesienie w inne miejsce 

w okolicy. 

Zamłynie 200 000 

47 Remont skweru na Borkach Skwer na Borkach Maratońska 
1 Borki 100 000 

48 Wyświetlacz z rozkładem jazdy 
autobusów na Zamłyniu 

Przystanek Okulickiego/Polna 
w kierunku ulicy Kieleckiej. Zamłynie 100 000 

49 Ciąg pieszo-rowerowy na 
ul. Suchej  

Ul. Sucha, na odcinku od 
ul. Wośnickiej do mostku przy 

wejściu nad zalew 
Wośniki 400 000 

50 Więcej zieleni w śródmieściu - 
likwidujemy wyspę ciepła ul. Kelles-Krauza. Śródmieście 50 000 

51 150 000 na zielono! Radom Ogólnomiejski 150 000 
52 Radom na sportowo Radom Ogólnomiejski 280 000 

53 

Boisko do piłki nożnej z 
nawierzchnią ze sztucznej 
trawy przy Zespole Szkół 
Zawodowych im. mjr H. 
Dobrzańskiego „Hubala” 

w Radomiu 

Radom Al. J. 
Grzecznarowskiego 2, 327/4 Ustronie 2 000 000 

54 

Zrozumieć Świat przez 
doświadczenia-warsztaty 

laboratoryjne oraz kodowanie 
z robotami Ozbot dla dzieci 

i młodzieży Szkół Radomskich 

Radomskie Szkoły podstawowe, 
Ośrodek MOSiR Borki Ogólnomiejski 100 000 

55 Radom Obywatelski Radom Ogólnomiejski 300 000 

56 
Dwujęzyczny Radom - 

angielski codziennie w każdym 
przedszkolu 

Wszystkie chętne placówki 
przedszkolne - zarówno 

publiczne, jak i niepubliczne 
Ogólnomiejski 750 000 

57 
Nowe nasadzenia drzew 
i krzewów - os. Gołębiów 

II/XV-lecia 
ul. Żwirki i Wigury, 11 listopada Gołębiów II/ XV- 

Lecie 50 000 

58 

Boisko ORLIK dla południowej 
części miasta (Wośniki, 
Pruszaków, Halinów, 

Kierzków, Borki) 

Radom, ul. Wośnicka 125 Ogólnomiejski 1 600 000 

59 Ławeczka J. 
Grzecznarowskiego - Radom Ogólnomiejski 250 000 
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podziękowanie za zasługi dla 
Radomia 

60 
Ławeczka Marii Kelles-Krauz 

prezes Rady Miejskiej 
w Radomiu.  

Płyta Rynku, ławka z widokiem 
na budynek Ratusza. 

Miasto 
Kazimierzowskie 250 000 

61 AQua Fitness 55+ Wszystkie baseny Miejskie Ogólnomiejski 100 000 

62 Aktywizacja 55+ przez taniec – 
Kolejna edycja 

Kluby Seniorów, sale w różnych 
dzielnicach   Ogólnomiejski 100 000 

63 Modernizacja placu zabaw 
przy PSP nr 26 Radom, ul. Wośnicka 125 Wośniki 250 000 

64 
„Bajkowy świat” – nowy plac 

zabaw przy Przedszkolu 
Publicznym Nr 5 w Radomiu. 

26-600 Radom, ul. Czarnoleska 
15 Południe 600 000 

65 
„Plac Zabaw Zamłynie” – przy 
Przedszkolu Publicznym nr 13 

w Radomiu 

Ul. Garbarska 59/67, 26-600 
Radom Zamłynie 300 000 

66 Park Naturalistyczny na Szlaku 
"Dolinie Rzeki Mlecznej” ul. Rybna Koniówka 150 000 

67 Zieleń i meble miejskie 
w centrum Centrum Radomia Śródmieście 300 000 

68 

RADOŚĆ BEZ BARIER – 
Integracyjny plac zabaw dla 

dzieci przy PSP Nr 4 
w Radomiu 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
Nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. św, 
Kazimierza Jagiellończyka 
ul. Wyścigowa 49, 26-600 

Radom 

Ustronie 400 000 

69 Rekreacyjno - sportowy  teren 
dla dzieci i młodzieży. PSP 21 ul. Trojańska 5 Południe 600 000 

70 Ratownik w każdym 
samochodzie Radom Ogólnomiejski 50 000 

71 Bezpieczna kąpiel 
i morsowanie!   Radom Ogólnomiejski 50 000 

72 Psie stacje na Gołębiowie II Osiedle Gołębiów II Gołębiów II 100 000 

73 Świątecznie rozświetlony 
Gołębiów II 

Rapackiego, Sempołowska, 
Daszyńskiego, Paderewskiego Gołębiów II 100 000 

74 Zielony skwerek na Gołębiowie 
II 

Teren wzdłuż ulicy 
Michałowskiej  Gołębiów II 100 000 

75 Bezpieczne miasto bezpieczni 
Mieszkańcy  Radom Ogólnomiejski 2 300 000 

76 Dzień poprawności Radom Ogólnomiejski 100 000 
77 Radomski Festiwal Wolności Radom Ogólnomiejski 400 000 

78 

Mural z wizerunkiem jedynego 
mistrza olimpijskiego z 

naszego miasta Kazimierza 
Paździora  

ul. Traugutta 30/30A Śródmieście 100 000 

79 Powrót wagi do parku 
Kościuszki  Park im. Tadeusza Kościuszki Śródmieście 50 000 

80 
Darmowa karuzela dla dzieci 

w stylu retro na Rynku starego 
miasta 

Rynek Miasto 
Kazimierzowskie 100 000 

81 Aleja gwiazd znanych 
Radomian na deptaku ul. Żeromskiego od nr 6 Śródmieście 50 000 

82 
Plac zabaw na terenie PP 11 

ul. Kościuszki, czyli przepis na 
udaną zabawę  

Przedszkole nr 11 ul. Tadeusza 
Kościuszki 10 Planty 300 000 

83 
Koncerty w tężni solankowej - 
kontynuacja darmowego cyklu 

spotkań z muzyką. 

Tężnia solankowa w parku im. 
Jacka Malczewskiego na 

Obozisku. 
Obozisko 50 000 

84 Truchtem po zdrowie - Radomskie parki Ogólnomiejski 100 000 
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kontynuacja 

85 Olśniewające centrum - zakup 
50 km lampek choinkowych ul. Żeromskiego, Moniuszki Śródmieście 200 000 

86 Strefa Relaksu Zielony zakątek 

Plac przy skrzyżowaniu 
ul. Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego i Poli 
Gojawiczyńskiej  

Idalin 150 000 

87 

Projekty rozbudowy budynku X 
LO z oddziałami 

integracyjnymi o salę do 
gimnastyki korekcyjnej dla 

osób z niepełnosprawnością 
ruchową 

ul. Władysława Bieliny-
Prażmowskiego 37 Śródmieście 1 800 000 

88 Festiwal Slow&eko life - 
takeOFF Festival Radom! Zalew Borki Borki 800 000 

89 

Kadry z klasą - Warsztaty 
filmowe dla młodzieży 
zakończone miejskim 

konkursem. 

Radom Ogólnomiejski 50 000 

90 
Zakup nowej iluminacji 

Świątecznej w Centrum oraz 
Rynku  

ul. Żeromskiego , ul. Rynek Śródmieście 200 000 

91 Nowoczesny ambulans wraz z 
wyposażeniem  

Radomska Stacja Pogotowia 
Ratunkowego w Radomiu 

ul. Tochtermana 1 
Śródmieście 1 000 000 

92 III edycja FreeRAdom Festival Plac Corazziego Śródmieście 300 000 

93 Szybowcem po Radomskim 
niebie  Radom Ogólnomiejski 1 100 000 

94 Pierwszy krok w chmurach Radom Ogólnomiejski 50 000 

95 

,, Mistrzowskie boisko" 
budowa boiska do piłki nożnej 
przy PSP Nr 17 w Radomiu, 

ul. Czarnoleska  

PSP Nr 17 w Radomiu, 
ul.Czarnolewska 10 Południe 1 000 000 

96 Zieleń i ławki na Rwańskiej ul. Rwańska Miasto 
Kazimierzowskie 800 000 

97 I ♥♥♥ RADOM Plac Jagielloński Śródmieście 50 000 

98 STOP petom ! Przystanki autobusowe 
i autobusy miejskie Ogólnomiejski 50 000 

99 

Remont sali gimnastycznej 
w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym nr 2 

w Radomiu 

ul. Gagarina 19 Ustronie 2 000 000 

100 

Zaprośmy pomocników do 
Radomskich Parków - Domki 
dla pożytecznych zwierząt, 

owadów  

Radomskie parki Ogólnomiejski 50 000 

101  Historia Radomia zapisana 
w obrazie  

Kamienica Deskurów ul. Rynek 
14,15 

Miasto 
Kazimierzowskie 150 000 

102  Kamery internetowe 
w Radomiu Radom Ogólnomiejski 100 000 

103 
 Parasolki na Rwańskiej - 

kolorowa instalacja 
przestrzenna nad ul. Rwańską 

ul. Rwańska Miasto 
Kazimierzowskie 100 000 

104 „RozbujajMy Radom – hamaki 
w przestrzeni miejskiej” 

Tereny zielone w obszarze 
Radomia Ogólnomiejski 250 000 

105 Festiwal Kulinarny "Radom na 
Widelcu" 

Rynek, Rwańska, Szewska, 
Deptak miejski 

Miasto 
Kazimierzowskie, 

Śródmieście 
300 000 

106 Książkomaty 
ul. Piłsudskiego 12 w Radomiu 

oraz ul. Chrobrego 1 
w Radomiu 

Śródmieście 400 000 

107 Relaks Nad Potokiem Okolice powstających 
zbiorników retencyjnych Nad Potokiem 1 500 000 
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108 Delfinki do nauki jazdy na 
łyżwach dla najmłodszych MOSiR lodowisko Ogólnomiejski 50 000 

109 Mistrzostwa Polski Orkiestr 
Sale Koncertowe (ZSM, ROK), 

ul. Żeromskiego, Pl. 
Jagielloński, Stadion, Hala RCS 

Ogólnomiejski 400 000 

110 Natura na żywo – monitoring 
siedlisk przyrodniczych  Grodzisko Piotrówka Stare Miasto 100 000 

111 

Upamiętnienie 80. Rocznicy 
likwidacji radomskiego getta 
poprzez wydanie mapy getta 

(Śródmieście i Glinice) 
i wykonanie tematycznego 

muralu  

Radom Śródmieście 100 000 

112 Modernizacja terenu 
Cisowa/Lipska ul. Cisowa/Lipska Prędocinek 50 000 

113 
Akademia bezpiecznej 
turystyki rowerowej - 

COZAJAZDA! 
Radom Ogólnomiejski 100 000 

114 Aktywny Radom Radom Ogólnomiejski 1 000 000 

115 Odtworzenie radomskich 
neonów 

ul. Żeromskiego, Traugutta, 
Park Planty 

Śródmieście, 
Planty 600 000 

116 Psi Park/Dog Park Wybieg dla psów na os. 
Południe Południe 100 000 

117 

KULTURA DOSTĘPNA DLA 
KAŻDEGO - Instalacja windy 
dla osób niepełnosprawnych 

ruchowo i seniorów 

MOK Amfiteatr 
ul. Daszyńskiego 5 Akademickie 1 100 000 

118 Doświetlenie przejść dla 
pieszych na os. Południe Osiedle Południe Południe 200 000 

119 Leżaki nad zalewem na 
Borkach 

Teren wokół zbiornika wodnego 
na Borkach Borki 150 000 

120 Zlot Pojazdów Zabytkowych - 
RK Classics 

Plac Corazziego oraz 
ul. Żeromskiego od ulicy 

Niedziałkowskiego do placu 
konstytucji 3 maja 

Śródmieście 50 000 

121 Jaskółeczka dostępna dla 
wszystkich ul. Królowej Jadwigi 15 Michałów 50 000 

122 Zielony przystanek Radom Ogólnomiejski 50 000 

123 Całoroczny fortepian 
zewnętrzny  Park im. T. Kościuszki Śródmieście 350 000 

124 Więcej biblioteczek 
plenerowych 

Okolice dworca kolejowego 
Radom Główny, Park Stary 

Ogród, okolice zalewy Borki, 
Park Planty 

Ogólnomiejski 100 000 

125 Trampoliny dla dzieci 
i młodzieży  

Skwer u zbiegu ul. Okulickiego 
i ul. Mireckiego  Śródmieście 50 000 

126 Ładowarki na radomskich 
przystankach 

Przystanki autobusowe: 
Dworzec Główny 

PKP/Poniatowskiego, 
Sienkiewicza/Katedra, 

Limanowskiego/Maratońska, 
Żeromskiego/Traugutta, 
Struga/pl. Jagielloński 

Ogólnomiejski 250 000 

127 Zdroje wody pitnej na Borkach Zalew Borki Borki 100 000 
128 Audiopodróż po Radomiu Centrum Śródmieście 100 000 
129 Bezpieczna Radomianka Centrum Ogólnomiejski 50 000 

130 Wyraź siebie poprzez Street 
Art. Centrum Śródmieście 100 000 

131 Festiwal Światła Centrum Śródmieście 250 000 
132 Zabawne murale Centrum Śródmieście 50 000 
133 Neon Radomski Centrum Śródmieście 200 000 
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134 Rozbujamy radom! Centrum Śródmieście 100 000 

135 

Magiczna Moc Filmu - program 
wychowawczo - edukacyjny 

dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

Zespół Szkół Budowlanych im. 
Kazimierza Wielkiego, Radom, 

ul. Kościuszki 7 
Planty 100 000 

136 
Nakręceni - program 

wychowawczo-edukacyjny dla 
uczniów szkół podstawowych 

Zespół Szkół Budowlanych im. 
Kazimierza Wielkiego, Radom, 

ul. Kościuszki 7 
Planty 100 000 

137 

Widzę, rozmawiam, rozumiem 
(Wrr…) - program 

wychowawczo-edukacyjny dla 
uczniów szkół branżowych 

i techników 

Zespół Szkół Budowlanych im. 
Kazimierza Wielkiego, Radom, 

ul. Kościuszki 7 
Planty 100 000 

138 Cicha noc Śródmieścia 
ul. Sienkiewicza, 

ul. Mickiewicza, ul. Moniuszki 
,ul. Piłsudskiego 

Śródmieście 50 000 

139 Letnie kino nad zalewem Borki Zalew Borki Borki 100 000 
140 Alejka z rysunkami 3D Park Planty Planty 100 000 

141 Podwórkowy Turniej 
Magicznych 

Podwórka osiedlowe/miejskie - 
przestrzeń użytku publicznego Ogólnomiejski 150 000 

142 Ogólnopolska Gala Stand Up 
w Radomiu 

Hala Radomskiego Centrum 
Sportu XV Lecie 350 000 

143 I Ogólnopolski Festiwal 
Twórców Internetowych 

Deptak ul. Żeromskiego, 
Fontanny, Park Kościuszki, Plac 

Corazziego 
Śródmieście 300 000 

144 Animacje na trawce Park Leśniczówka/Kościuszki Śródmieście 50 000 

145 Piknik NGO - piknik który łączy 
przyjemne z pożytecznym 

Miasto 
Kazimierzowskie/Żeromskiego 

Miasto 
Kazimierzowskie, 

Śródmieście 
50 000 

146 Cafe Jazz Festival Radom Borki, ośrodek MOSiR 
ul. Bulwarowa 4 Borki 250 000 

147 

Przebudowa przejścia dla 
pieszych wraz z budową 

zjazdów do jezdni dla osób 
niepełnosprawnych i rowerów 
oraz wykonanie skwerku/łąka 

kwietna 

Skrzyżowanie 
ul. Limanowskiego/Toruńska Borki 50 000 

148 Deptak na miarę XXI wieku ul. Żeromskiego od Traugutta 
do Niedziałkowskiego Śródmieście 2 000 000 

149 Relaks na Bulwarze 
Kołakowskiego 

Aleja Kołakowskiego pomiędzy 
ul. Malczewskiego i Chrobrego Śródmieście 600 000 

150 BUS DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH Radom Ogólnomiejski 250 000 

151 AKADEMIA RODZICA Śniadeckich 2 lub Daszyńskiego 
5 Akademickie 50 000 

152 
Kompleksowe wspieranie 

zdrowia prokreacyjnego wśród 
mieszkańców Radomia 

Radom Ogólnomiejski 600 000 

153 NOCNE HARCE Fontanny, Plac Corazziego Śródmieście 150 000 

154 Radomski Festiwal Nauki 
i Sztuki Plac Konstytucji 3-go Maja Śródmieście 300 000 

155 
Cnoty i psoty - festiwal sztuk 

wszelakich Jana 
Kochanowskiego 

Deptak w okolicach pomnika 
Jana Kochanowskiego, park 

Kościuszki, muszla koncertowa, 
park Stary Ogród 

Śródmieście 500 000 

156 MakerLab Daszyńskiego 5 Ul. Daszyńskiego 5 Akademickie 200 000 

157 
Zatrzymać bezdomność 
zwierząt-powszechna 

sterylizacja 
Gmina Miasta Radomia Ogólnomiejski 250 000 
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158 

Ogólnopolskie Spotkania z 
Piosenką Żeglarską RAFA - 

festiwal muzyczny dla 
wszystkich kochających żagle, 
podróże, przygodę i muzykę. 

ul. Bluszczowa 4/8 Idalin 50 000 

159 Radomski Festiwal Górski Park im. J. Malczewskiego Obozisko 150 000 

160 Ograniczenie populacji 
bezdomnych zwierząt. Radom Ogólnomiejski 300 000 

161 5 minut do AED Radom Ogólnomiejski 600 000 

162 Pisz i graj - warsztaty literacko-
teatralne ul. Parkowa 1 Obozisko 250 000 

163 Spotkania z nauką – poznać 
i rozumieć świat 

Miejski Ośrodek Kultury 
„Amfiteatr” w Radomiu, 

ul. Parkowa 1 
Obozisko 100 000 

164 
Obrazy Malczewskiego 
w rozmiarze XXL - c. d. 
nowego szlaku murali 

Radom - różne lokalizacje - od 
centrum po osiedla Ogólnomiejski 50 000 

165 Radomskie łąki kwietne 
Miasto radom (dokładne 

lokalizacje może wskazać 
MZDIK) 

ogólnomiejski 50 000 

166 Rowerowe patrole ratownicze RADOM ogólnomiejski 50 000 

167 Pierwszy w Radomiu naturalny 
labirynt z żywopłotu ul. 11 Listopada XV-Lecie 100 000 

168 Kolejkowo- stacja Radom Radom Ogólnomiejski 250 000 

169 Zielona ul. Traugutta Ul. Traugutta (od nr 4 do 
ul. Waryńskiego) Śródmiescie 100 000 

170 Ścianka wspinaczkowa 3D na 
Gołębiowie Park Gołębiów Gołebiów II 800 000 

171 DROGOWSKAZY 
TURYSTYCZNE RADOM ogólnomiejski 50 000 

172 GRAdom Festiwal. Wypełnij z 
nami Radom kulturą! RADOM Ogólnomiejski 150 000 

173 
Nocna Miejska Oaza – 

iluminacja zieleni w parku im. 
Tadeusza Kościuszki 

Park im. Tadeusza Kościuszki Śródmieście 150 000 

174 Miejskie Sady Radom - 3 lokalizacje Ogólnomiejski 180 000 
175 Stroje dla Orkiestry Grandioso Słowackiego 17 Dzierzków 200 000 

176 Siłownia ze zmiennym 
obciążeniem – Zamłynie 

Teren zielony u zbiegu ulicy 
Spółdzielczej i Zielonej  Kaptur 250 000 

177 Estetyczne centrum - ławki 
obrotowe w centrum miasta 

Centrum miasta, 
ul. Żeromskiego, Piłsudskiego 

i inne 
Śródmieście 50 000 

178 Kreatywna ławka - dworzec 
PKP Dworzec PKP – okolice dworca Planty 100 000 

179 Poszukiwania to nasza 
codzienność! Radom Ogólnomiejski 350 000 

180 30 : 2 = matematyka, która 
ratuje życie Radom Śródmieście 50 000 

181 Wirtualny portal miejski Plac Corazziego oraz Rynek Śródmieście 1 000 000 
182 Park nad Zalewem Borki Zalew Borki Borki 1 500 000 
183 Zielony Gołębiów II Osiedle Gołębiów II Gołębiów II 50 000 
184 Drzewa dla Radomia Radom Ogólnomiejski 2 250 000 
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Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1 

Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia 22 grudnia 2022 r. 

Lista projektów nie skierowanych pod głosowanie 

L p. Tytuł projektu Lokalizacja Uzasadnienie nie skierowania pod 
głosowania 

6 Ścieżki rowerowe wzdłuż 
torów kolejowych 

1. Na tyłach strefy Łucznik - od
ronda po wiaduktem na 

ul.Młodzianowskiej do al.
Grzecznarowskiego nr działek: 

282/3, 282/4, 3/47. 2. ul.Torowa - 
dawna bocznica kolejowa, od 

skrzyżowania Gdyńska/Torowa do 
ul.1905 Roku, nr działek: 131/3, 63 

Tereny nie stanowią własności Gminy 
Miasta Radomia 

15 Wybieg dla psów – park 
Planty 

Park Planty, przy ul.Sedlaka, nr 
działki 75 

Brak odpowiedniego terenu Gminy 
Miasta Radomia. 

18 Większy parking przy 
cmentarzu od ul.Witosa 

Mapa (51.45676092445862, 
21.156083192643802) ul.Witosa 

Realizacja zadania przekroczy 
12 miesięcy 

21 Kryty skatepark typu AVE 
Park w Warszawie 

ul. Bulwarowa OBR 0061 AR 72/ 
636/8 

Realizacja zadania przekroczy 
12 miesięcy 

40 

Ciąg pieszo-rowerowy przy 
ul.Zborowskiego odcinek 

Gołębiów 2 (od 
Żółkiewskiego do Piwnika ) 

ul. Zbrowskiego od ul.Żółkiewskiego 
do ul.Piwnika 

Brak możliwości realizacji w 2023. 
Obecnie trwa opracowywanie 

dokumentacji przebudowy ulicy 
Zbrowskiego.  

41 
Ścieżka rowerowa wzdłuż 

ulicy Żółkiewskiego - 
Gołębiów 2 

ul. Żółkiewskiego od ul.Chrobrego 
do ul.Zbrowskiego 

Realizacja zadania przekroczy 
12 miesięcy. w przypadku realizacji 

wymagana by była wycinka nasadzeń 
zrealizowanych w ramach przebudowy 

ul.Żółkiewskiego jako tzw. ”zielona 
ściana” absorbująca hałas. 

44 
Remont parku przy 

ul.Michałowskiej - osiedle 
Gołębiów 2 

ul. Michałowska Mapa 
(51.41865636039337, 
21.172210775001226) 

Tereny nie stanowią własności Gminy 
Miasta Radomia 

46 Mini Tężnia Solankowa 
Park Południe, ul.Łąkowa, Mapa 

(51.36869510814478, 
21.13244251772857) 

Realizacja zadania przekroczy 
12 miesięcy 

48 

Poprawa nawierzchni 
ścieżek rowerowych przy 

ul.Chrobrego i przedłużenie 
ścieżki do Galerii 

Słonecznej 

ul. Chrobrego, Mapa 
(51.41780396446611, 
21.162781576346628) 

Realizacja zadania przekroczy 
12 miesięcy 

49 Stacja rowerów miejskich 
w parku Obozisko Rodziny Winczewskich 

Brak możliwości zagwarantowania 
działania pojedynczej stacji systemu 

rowerów miejskich  

50 Bezpiecznie na Piotrówce Radom ul.Piotrówka 

Brak możliwości realizacji w 2023 r. 
Teren "Piotrówki" jest objęty Parkiem 
Kulturowym STARY RADOM i będzie 

tworzona na jego obszarze 
infrastruktura 

65 Przystanek przy PSP 26 na 
Wośnikach 

Naprzeciwko adresu Wośnicka 
125c lub gdzieś w okolicy 

Brak odpowiedniego terenu Gminy 
Miasta Radomia 

67 Siłownia Street Workout na 
Halinowie 

Plac przy ul.Długiej (pomiędzy 
ul.Długą a ul.Zdrojową) 

Brak odpowiedniego terenu Gminy 
Miasta Radomia 
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70 Wiaty przystankowe na 
ul.Potkanowskiej Ul. Potkanowska Brak odpowiedniego terenu Gminy 

Miasta Radomia 

73 Chodnik przy ul.Planowej 
na Zamłyniu 

Chodnik od strony bloków przy 
ul.Planowej, od pierwszego bloku 

do ul.Garbarskiej 

Realizacja zadania przekroczy 
12 miesięcy. Chodnik wymaga 

kompleksowej przebudowy. 

82 
Ciąg pieszo-rowerowy 

Radom, Ustronie 
Osiedlowa - Wyścigowa 

Mapa (51.376790334847456, 
21.16335801042454) 

Stan prawny nieruchomości nie 
zezwala na realizacje zadania w 2023 

r.  

93 Wykonanie utwardzonego 
przejścia 

Arkusz 127 obręb 0121 Godów 
działka: 30/6 i 33/19 

Stan prawny nieruchomości nie 
zezwala na realizacje zadania w 2023 

r.  

97 Ratownik w Każdym 
Terenie Radom 

Miasto Radom charakteryzuje się 
miejską zabudową i infrastrukturą. 

w terenie o wysokim stopniu 
zurbanizowania nie ma potrzeby 

używania quadów. 

99 

 Modernizacja parkingu 
szkolnego wraz z 

wytyczeniem traktu 
pieszego przy PSP nr 26 

Radom, ul.Wośnicka 125 - działka 
nr 131/2, arkusz 78, obręb VII 

Realizacja zadania przekroczy 
12 miesięcy 

100 Wybieg dla psów na XV 
Lecie / Gołębiów  

Teren za boiskiem Żwirki i Wigury 
33 

Teren nie stanowi własności Gminy 
Miasta Radomia 

116 Ścieżka rowerowa na 
Ustroniu 181/53 

Stan prawny nieruchomości nie 
zezwala na realizacje zadania w 2023 

r.  

117 Ścieżka rowerowa na 
Ustroniu 181/53 

Stan prawny nieruchomości nie 
zezwala na realizacje zadania w 2023 

r.  

126 

Sala plenerowa - 
przebudowa południowo-
zachodniego otoczenia 
PSP Nr 17 w Radomiu, 

ul.Czarnoleska 10 

Działka nr ewid. 214/201 ( obr. 
0080, ark.106) własność Gminy 

Miasta Radomia, trwały zarząd PSP 
Nr 17  

Realizacja zadania przekroczy 
12 miesięcy 

130 Doposażenie boiska 
piłkarskiego na Wacynie 

Jednostka ewidencyjna - M. 
Radom, ul.Uniwersytecka 6 nr 

działki -300/11 Obręb ewidencyjny- 
Kaptur  

Realizacja zadania przekroczy 
12 miesięcy 

131  Nowe drzewa na placu 
Jagiellońskim Plac Jagielloński 

Brak zgody konserwatora zabytków, 
trwają inwestycyjne. Wymaga 

kompleksowej przebudowy. Realizacja 
zadania przekracza 12 miesięcy. 

132 
Budowa chodnika i ścieżki 
rowerowej przez ogródki 

działkowe na Gołębiowie II 

Mapa (51.416358936708576, 
21.1667945659102) 

Teren nie stanowi własności Gminy 
Miasta Radomia 

133 Wojewódzki Radom - 
kampania 

Instytucje miejskie i transport 
publiczny 

Teren nie stanowi własności Gminy 
Miasta Radomia 

141 "Zielony" Łucznik Plac Kazimierza Ołdakowskiego Realizacja zadania przekroczy 
12 miesięcy 

143 Interwencyjny portal miasta 
Radom Miasto Radom 

Założenia projektu realizowane są 
w ramach wdrażanego systemu 

Mieszk@niec 

144 Hala pneumatyczna na 
boisku przy Elektroniku Radom, ul.Sadkowska 19 Realizacja zadania przekroczy 

12 miesięcy 

147 
Inteligentne systemy 
sterowania ruchem 

miejskim 
Wybrane skrzyżowania Radom 

Realizacja zadania przekroczy 
12 miesięcy. Koszt przekracza środki 

przeznaczone na projekt BO 2023 

Strona 2



149 

Budowa parkingu przy ulicy 
Mariackiej pomiędzy PSP 

nr 32 i IV LO im. 
Chałubińskiego 

Projekt dotyczy budowy parkingu 
dla około 50 samochodów 

przyjeżdżających do szkół na 
działkach o numerach 40/1, 6/3, 

41/3, 41/11 i 88/4 w obrębie 
Mariackie, pomiędzy ulicami 

Młodzianowską, Jarzyńskiego i 
Wicherka. 

Teren nie stanowi własności Gminy 
Miasta Radomia 

152 
Remont parkingu wraz z 

oświetleniem wzdłuż ulicy 
Wyścigowej. 

Mapa (51.37852253878675, 
21.158363529445147) 

Realizacja zadania przekroczy 
12 miesięcy. Koszt przekracza środki 

przeznaczone na projekt BO 2023 

153 Miejsca parkingowe przy 
ul.Michałowskiej 1 

Mapa (51.4193833354739, 
21.17091795678922) 

Projekt jest nie realny czasowo do 
realizacji w roku 2023. Nie uda się 

zebrać wszystkich zezwoleń. 
Realizacja zadania przekroczy 

12 miesięcy. 

155 

Zieleń i odpoczynek 
renowacje podniesionego 

Klombu na rogu ul.25 
Czerwca i ul.Skłodowskiej 

rogu ul.25 Czerwca i 
ul.Skłodowskiej  

Tereny nie stanowią własności Gminy 
Miasta Radomia 

156 Psi park „Centrum” 

Park Kościuszki (od strony 
ul.Sienkiewicza) lub inne miejsce 

w centrum miasta Mapa 
(51.39709818610424, 
21.160682298970777) 

Realizacja przekroczy 12 miesięcy 

158 Źródło św. Jana Antoniówka Teren nie stanowi własności Gminy 
Miasta Radomia 

159 

Przebudowa placu zabaw 
wraz z budową altany 

ogrodowej przy 
Przedszkolu Publicznym nr 

14 w Radomiu 

ul. Jana Pawła II 3, 26-600 Radom, 
działka nr 280/8 obręb XII ark. 123, 
działka nr 318/3 obręb XII ark. 123 i 

działka nr 290/54 obręb XII ark. 
131. 

Stan prawny nieruchomości nie 
zezwala na realizacje zadania w 2023 

r.  

174 Licznik czasu na 
skrzyżowaniach Centrum Miasta 

Zaproponowane rozwiązanie jest 
niekompatybilne z sygnalizacją 
świetlną stosowaną w Radomiu. 

175 Bezbiletowa linia 
autobusowa 

Wybór przystanków w kluczowych 
punktach takich jak: okolice Urzędu 
Pracy, Urzędu Miejskiego, Zalewu 

Borki, szpitala na Józefowie, 
radomskiej katedry itp.. 

Realizacja zadania przekroczy koszt 
przewidziany na projekt. 

179 Podświetlana fontanna na 
pl. Jagiellońskim Pl. Jagielloński 

Brak zgody konserwatora zabytków, 
trwają inwestycyjne. Wymaga 

kompleksowej przebudowy. Realizacja 
zadania przekroczy 12 miesięcy. 

185 Toalety publiczne Centrum Realizacja zadania przekroczy 
12 miesięcy 

186 Artystyczne miejskie kosze 
na śmieci Centrum 

Brak zgodności z Uchwałą Rady 
Miejskiej dotyczącej Systemu 

Informacji Miejskiej 

192 

Utworzenie zielonych 
terenów rekreacyjnych 

dostosowanych do potrzeb 
niepełnosprawnych 
seniorów Radomia 

Tereny zielone przy Domu Pomocy 
Społecznej Weterana Walki i Pracy 

w Radomiu, ul.Wyścigowa 16, 
działka Nr 531 

Realizacja zadania przekroczy 
12 miesięcy 

193 Poprawa funkcjonalności 
parkingu Parking przy ul.Maratońska 19 Realizacja zadania przekroczy 

12 miesięcy 

194 Pamięć Partyzantów pod. 
kom. Jan Gruszka/Bartos 

ul. Wojska Polskiego, I LO im. M.K. 
ul.Żeromskiego 10, VI LO im. J.K. 

Kilińskiego Żeromskiego 66, 
Filtrowa 9 

Założenia projektu nie stanowią zadań 
własnych gminy, tereny wskazane we 
wniosku nie stanowią własności Gminy 

Miasta Radomia. 

196 Park rekreacyjno-
edukacyjny nr działki 54/25, 13 Realizacja zadania przekroczy 

12 miesięcy 

198 Rozbudowa parku 
Kościuszki Park Kościuszki Realizacja zadania przekroczy 

12 miesięcy 
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199 Nowa nawierzchnia na 
ul.Braille'a ul. Braille'a 

Projekt odrzucony na ocenie formalnej 
- brak zgodności z Uchwałą nr 

LXXIV/671/2022  

200 Linowy park zabaw na 
Borkach Borki W 2022 udostępniono na 

wspomnianym terenie Park Linowy 

202 Oświetlenie ulicy Radom dz. 32/2 Realizacja zadania przekroczy 
12 miesięcy 

210 Aplikacja społeczna - 
odpowiedzialni za miasto Radom 

Założenia projektu realizowane są 
w ramach wdrażanego w 2022 roku 

Systemu Mieszk@niec 

220 Naukowy Plac Zabaw Mapa (51.37651200865532, 
21.156251922124348) 

Stan prawny nieruchomości nie 
zezwala na realizacje zadania w 2023 

r.  

228 Ustawienie żywołapki na 
dziki 

Mapa (51.386010846797376, 
21.11563524622622) 

Nie ma podstaw podstawy prawnej do 
odławiania i przewożenia dzików poza 

miasto.  

229 
Budowa strefy pieszej 

w ciągu ulicy Ferdynanda 
Focha 

Od ulicy Focha 6 do Placu 
Jagiellońskiego. Numery działek 10, 

1/6 , 1/11, 1/7 

Realizacja zadania przekroczy 
12 miesięcy 

230 Integracyjny Plac Zabaw na 
Gołębiowie I Gołębiów I Brak własności terenu przez Gminę 

Miasta Radomia 

231 BASEN ODKRYTY - 
PIERWSZY ETAP 

Mapa (51.41493607038895, 
21.16952611701011) nr działki 8/2 

lub 58/114 

Realizacja zadania przekroczy 
12 miesięcy 

243 Psi Park Ustronie - 
Osiedlowa/Wyścigowa 146301_1.0122.AR_122.181/53 

Stan prawny nieruchomości nie 
zezwala na realizacje zadania w 2023 

r.  

246 Ogród japoński w Starym 
Ogrodzie Stary Ogród 

Brak zgody Konserwatora Zabytków 
na umiejscowienie założenia w Parku 

Stary Ogród. Ponad to koszty 
utrzymania przekroczą 15%.  

248 
Ścieżka rowerowa z 

chodnikiem Wyścigowa -
Osiedlowa 

146301_1.0122.AR_122.181/53 
Brak możliwości realizacji w czasie 1 

roku. Problem z gruntami i 
dokumentacją  
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Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1 

Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia 22 grudnia 2022 r. 

Głosowanie - statystyki 

Pozycja
Numer na 
karcie do 

głosowania
Tytuł Wartość 

projektu
Internet 
punkty

Papier 
punkty

Internet 
głosy

Papier 
głosy

Suma głosów - 
przed weryfikacją

Suma punktów przed 
weryfikacją

Anulowane 
głosy

Anulowane 
punkty

Suma głosów po 
weryfikacji

Suma punktów 
po weryfikacji

Średnia 
punktów

1 53
Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze 

sztucznej trawy przy Zespole Szkół 
Zawodowych im. mjr H. Dobrzańskiego 

„Hubala”

2 200 000 21 308 23 7 400 8 7 400 21 331 79 227 7 321 21 104 2,88

2 68 Radość bez barier – Integracyjny plac 
zabaw dla dzieci przy PSP Nr 4 400 000 9 682 16 3 460 8 3 460 9 698 39 109 3 421 9 589 2,80

3 114 Aktywny Radom 1 000 000 9 546 55 3 432 21 3 432 9 601 40 112 3 392 9 489 2,80

4 152
Kompleksowe wspieranie zdrowia 

prokreacyjnego wśród mieszkańców 
Radomia

2 325 000 9 200 35 3 257 14 3 257 9 235 34 97 3 223 9 138 2,84

5 6 Ścieżki rowerowe na Energetyków, 
Limanowskiego, Okulickiego i nie tylko 1 700 000 8 444 49 3 136 17 3 136 8 493 47 124 3 089 8 369 2,71

6 19 Prace budowlane w ramach remontu sali 
gimnastycznej z zapleczem 2 000 000 8 291 16 3 029 6 3 029 8 307 123 347 2 906 7 960 2,74

7 185
Sala plenerowa- przebudowa 

południowo-zachodniego otoczenia PSP 
Nr 17 

200 000 8 107 22 2 943 9 2 943 8 129 360 1 048 2 583 7 081 2,76

8 37 Radomianie dla bezdomnych zwierząt ze 
schroniska 500 000 7 070 35 2 667 15 2 667 7 105 58 158 2 609 6 947 2,66

9 95 ,,Mistrzowskie boisko" budowa boiska do 
piłki nożnej przy PSP nr 17 1 700 000 7 891 73 2 838 25 2 838 7 964 367 1 089 2 471 6 875 2,81

10 34 Modernizacja boiska do gry w piłę nożną 
przy PSP nr 9 1 000 000 6 897 35 2 568 13 2 568 6 932 44 110 2 524 6 822 2,70

11 58
Boisko ORLIK dla południowej części 
miasta (Wośniki, Pruszaków, Halinów, 

Kierzków, Borki)
1 600 000 6 740 11 2 489 4 2 489 6 751 21 52 2 468 6 699 2,71

12 184 2000 drzew dla Radomia 2 250 000 6 388 50 2 418 18 2 418 6 438 33 83 2 385 6 355 2,66

13 2 Radom na szlakach ekstraklasy 100 000 6 400 23 2 475 9 2 475 6 423 46 122 2 429 6 301 2,60

14 8 Sportowe przystanki autobusowe - RKS 
Radomiak 300 000 6 130 36 2 356 14 2 356 6 166 35 90 2 321 6 076 2,62

15 5 Czas legend radomskiego sportu 350 000 5 980 17 2 318 7 2 318 5 997 42 108 2 276 5 889 2,59 
16 182 Park nad Zalewem Borki 1 500 000 5 577 54 2 152 19 2 152 5 631 34 78 2 118 5 553 2,62 
17 52 Radom na sportowo 300 000 5 488 19 2 070 9 2 070 5 507 22 52 2 048 5 455 2,66 
18 10 Stop Dzikim Wysypiskom Śmieci  50 000 5 500 48 2 104 19 2 104 5 548 40 102 2 064 5 446 2,64 

19 17
Remont i modernizacja sali 

gimnastycznej wraz z zapleczem 
sanitarnym.

1 200 000 5 354 27 2 037 10 2 037 5 381 27 59 2 010 5 322 2,64
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20 63 Modernizacja placu zabaw przy PSP nr 
26 250 000 5 239 10 1 997 4 1 997 5 249 19 49 1 978 5 200 2,63

21 91 Nowoczesny ambulans wraz 
z wyposażeniem 1 000 000 5 173 47 1 918 17 1 918 5 220 28 74 1 890 5 146 2,72

22 9 Rower Miejski 2 325 000 5 121 25 2 037 9 2 037 5 146 34 82 2 003 5 064 2,53 
23 7 Radomski Festiwal Czekolady „Mleczna 

2023” 100 000 4 973 31 2 014 12 2 014 5 004 44 111 1 970 4 893 2,48

24 20
Od ,,Klepiska do boiska" - budowa 

boiska wielofunkcyjnego z bieżnią o 
nawierzchni syntetycznej

1 500 000 4 940 17 1 915 7 1 915 4 957 58 152 1 857 4 805 2,59

25 139 Letnie kino nad zalewem Borki 100 000 4 830 34 1 929 12 1 929 4 864 25 63 1 904 4 801 2,52 
26 28 Zielone Przystanki Autobusowe 150 000 4 501 56 1 838 22 1 838 4 557 28 64 1 810 4 493 2,48 
27 50 Więcej zieleni w śródmieściu - 

likwidujemy wyspę ciepła 50 000 4 445 47 1 728 20 1 728 4 492 23 58 1 705 4 434 2,60

28 119 Leżaki nad zalewem na Borkach 150 000 4 461 39 1 790 16 1 790 4 500 26 66 1 764 4 434 2,51 
29 165 Radomskie łąki kwietne 50 000 4 205 58 1 703 25 1 703 4 263 25 63 1 678 4 200 2,50 
30 61 AQua Fitnes 55+ 100 000 4 100 60 1 632 23 1 632 4 160 22 53 1 610 4 107 2,55 
31 157 Zatrzymać bezdomność zwierząt-

powszechna sterylizacja 250 000 4 101 27 1 579 12 1 579 4 128 27 67 1 552 4 061 2,61

32 31 Modernizacja parku Gołębiów II przy 
stawach 700 000 4 023 44 1 620 17 1 620 4 067 26 61 1 594 4 006 2,51

33 44 Plac zabaw i siłownia na Borkach 500 000 3 974 10 1 585 5 1 585 3 984 25 62 1 560 3 922 2,51 
34 127 Zdroje wody pitnej na Borkach 100 000 3 827 54 1 517 20 1 517 3 881 22 54 1 495 3 827 2,56 
35 93 Szybowcem po radomskim niebie  1 100 000 3 944 19 1 634 8 1 634 3 963 68 194 1 566 3 769 2,43 
36 49 Ciąg pieszo-rowerowy na ul. Suchej  400 000 3 580 41 1 451 15 1 451 3 621 16 43 1 435 3 578 2,50 
37 160 Ograniczenie populacji bezdomnych 

zwierząt 300 000 3 552 21 1 372 10 1 372 3 573 22 58 1 350 3 515 2,60

38 167 Pierwszy w Radomiu naturalny labirynt 
z żywopłotu 100 000 3 541 32 1 472 12 1 472 3 573 25 61 1 447 3 512 2,43

39 4 Siłka dla Technika - Energetyczne Grand 
Prix 2023 100 000 3 572 13 1 465 6 1 465 3 585 37 94 1 428 3 491 2,45

40 1 Zamłyniaki nakręcają z sąsiedztwa 
dzieciaki - Kolorowe Lato 2023 100 000 3 537 24 1 519 10 1 519 3 561 38 94 1 481 3 467 2,34

41 39 Budowa ścieżki naukowo - sensorycznej 
wraz z roślinnością 600 000 3 495 25 1 428 11 1 428 3 520 21 53 1 407 3 467 2,46

42 57 Nowe nasadzenia drzew i krzewów - os. 
Gołębiów II/XV-lecia 50 000 3 481 26 1 412 11 1 412 3 507 25 60 1 387 3 447 2,48

43 94 Pierwszy krok w chmurach 50 000 3 612 16 1 503 8 1 503 3 628 66 192 1 437 3 436 2,41 
44 80 Darmowa karuzela dla dzieci w stylu 

retro na Rynku Starego Miasta 100 000 3 444 36 1 444 14 1 444 3 480 18 45 1 426 3 435 2,41

45 56 Dwujęzyczny Radom - angielski 
codziennie w każdym przedszkolu 750 000 3 441 17 1 402 9 1 402 3 458 20 46 1 382 3 412 2,47

46 41 Remont parku Południe 350 000 3 488 17 1 442 7 1 442 3 505 39 100 1 403 3 405 2,43 
47 126 Ładowarki na radomskich przystankach 250 000 3 408 33 1 398 14 1 398 3 441 19 50 1 379 3 391 2,46

48 24 Radomski Festiwal Ogrodów 100 000 3 402 29 1 461 15 1 461 3 431 23 52 1 438 3 379 2,35 
49 3 Festiwal Przyjaźni - Radomski cykl gier 

towarzyskich z Buczim 100 000 3 373 9 1 451 5 1 451 3 382 38 95 1 413 3 287 2,33

50 115 Odtworzenie radomskich neonów 600 000 3 275 45 1 374 17 1 374 3 320 18 43 1 356 3 277 2,42 
51 148 Deptak na miarę XXI wieku 2 000 000 3 270 47 1 310 18 1 310 3 317 19 47 1 291 3 270 2,53 
52 183 Zielony Gołębiów II 50 000 3 268 24 1 306 9 1 306 3 292 18 41 1 288 3 251 2,52 
53 70 Ratownik w każdym samochodzie 50 000 3 524 16 1 394 8 1 394 3 540 103 298 1 291 3 242 2,54 
54 32

Piękniejsze śródmieście – symbole 
naszego miasta w formie małej 

architektury (etap III)
50 000 3 125 44 1 292 17 1 292 3 169 17 34 1 275 3 135 2,45

55 103 Parasolki na Rwańskiej - kolorowa 
instalacja przestrzenna nad ul. Rwańską 100 000 3 111 43 1 332 15 1 332 3 154 17 37 1 315 3 117 2,37

56 51 150 000 na zielono! 150 000 3 122 38 1 274 15 1 274 3 160 22 54 1 252 3 106 2,48 
57 125 Trampoliny dla dzieci i młodzieży  50 000 3 081 34 1 280 13 1 280 3 115 18 44 1 262 3 071 2,43 
58 47 Remont skweru na Borkach 200 000 3 088 24 1 273 12 1 273 3 112 18 43 1 255 3 069 2,44 

59 87
Projekty rozbudowy budynku X LO 

z oddziałami integracyjnymi o salę do 
gimnastyki korekcyjnej dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową

1 800 000 3 113 15 1 325 5 1 325 3 128 23 63 1 302 3 065 2,36

60 166 Rowerowe patrole ratownicze 50 000 3 308 32 1 318 13 1 318 3 340 98 285 1 220 3 055 2,53 
61 83

Koncerty w tężni solankowej - 
kontynuacja darmowego cyklu spotkań 

z muzyką
50 000 3 046 48 1 312 19 1 312 3 094 19 43 1 293 3 051 2,36
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62 67 Zieleń i meble miejskie w centrum 300 000 3 028 53 1 236 19 1 236 3 081 21 48 1 215 3 033 2,49 
63 45 Siłownia Street Workout na Borkach 200 000 3 044 10 1 242 6 1 242 3 054 20 48 1 222 3 006 2,46 
64 18 Serca na nakrętki 100 000 2 998 24 1 368 10 1 368 3 022 18 34 1 350 2 988 2,21 
65 16 Radom przyjazny dla turysty 100 000 2 994 41 1 289 16 1 289 3 035 25 54 1 264 2 981 2,35 
66 38

Renowacja największej w Radomiu 
kapliczki kubaturowej wraz z figurą 

Jezusa Miłosiernego
250 000 2 980 46 1 282 17 1 282 3 026 23 54 1 259 2 972 2,36

67 100
Zaprośmy pomocników do Radomskich 

Parków - Domki dla pożytecznych 
zwierząt, owadów 

50 000 2 941 45 1 223 18 1 223 2 986 17 44 1 206 2 942 2,44

68 75 Bezpieczne miasto bezpieczni 
Mieszkańcy 2 300 000 2 950 44 1 173 17 1 173 2 994 21 54 1 152 2 940 2,55

69 175 Stroje dla Orkiestry Grandioso 200 000 2 925 32 1 263 13 1 263 2 957 17 39 1 246 2 918 2,34 
70 180 30:2 = matematyka, która ratuje życie 50 000 3 181 25 1 287 10 1 287 3 206 99 289 1 188 2 917 2,49

71 71 Bezpieczna kąpiel i morsowanie! 50 000 3 142 20 1 263 9 1 263 3 162 100 290 1 163 2 872 2,50 
72 102 Kamery internetowe w Radomiu 100 000 2 868 37 1 234 15 1 234 2 905 15 37 1 219 2 868 2,35 
73 27 Dekoracje świąteczno - noworoczne  2 000 000 2 828 43 1 239 18 1 239 2 871 26 56 1 213 2 815 2,32 
74 132 Zabawne murale 50 000 2 815 32 1 200 15 1 200 2 847 18 47 1 182 2 800 2,37 
75 131 Festiwal Światła 250 000 2 815 24 1 176 10 1 176 2 839 19 47 1 157 2 792 2,41 
76 106 Książkomaty 400 000 2 782 27 1 195 11 1 195 2 809 16 36 1 179 2 773 2,35 

77 21
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw 
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 

21 im. Ks. Jana Twardowskiego 
800 000 2 805 10 1 186 5 1 186 2 815 21 48 1 165 2 767 2,37

78 66 Park Naturalistyczny na Szlaku "Dolinie 
Rzeki Mlecznej” 150 000 2 763 40 1 165 16 1 165 2 803 20 49 1 145 2 754 2,41

79 161 5 minut do AED 600 000 2 750 17 1 132 7 1 132 2 767 15 37 1 117 2 730 2,44 

80 54
Zrozumieć Świat przez doświadczenia-
warsztaty laboratoryjne oraz kodowanie 
z robotami Ozbot dla dzieci i młodzieży 

Szkół Radomskich 

100 000 2 736 23 1 151 10 1 151 2 759 20 51 1 131 2 708 2,40

81 122 Zielony przystanek 50 000 2 662 38 1 126 14 1 126 2 700 17 41 1 109 2 659 2,40 
82 81 Aleja gwiazd znanych radomian na 

deptaku 50 000 2 673 38 1 175 15 1 175 2 711 22 55 1 153 2 656 2,31

83 118 Doświetlenie przejść dla pieszych na os. 
Południe 200 000 2 737 17 1 143 6 1 143 2 754 37 100 1 106 2 654 2,41

84 111
Upamiętnienie 80. Rocznicy likwidacji 
radomskiego getta poprzez wydanie 
mapy getta (Śródmieście i Glinice) 
i wykonanie tematycznego muralu 

100 000 2 624 45 1 133 18 1 133 2 669 14 30 1 119 2 639 2,36

85 92 III edycja FreeRAdom Festival 300 000 2 615 25 1 067 10 1 067 2 640 14 30 1 053 2 610 2,47 
86 96 Zieleń i ławki na Rwańskiej 800 000 2 599 46 1 103 17 1 103 2 645 17 37 1 086 2 608 2,40 
87 174 Miejskie Sady 200 000 2 605 39 1 106 18 1 106 2 644 19 45 1 087 2 599 2,39 
88 74 Zielony skwerek na Gołębiowie II 100 000 2 621 19 1 091 8 1 091 2 640 16 42 1 075 2 598 2,42 
89 170 Ścianka wspinaczkowa 3D na 

Gołębiowie 800 000 2 607 23 1 104 9 1 104 2 630 14 36 1 090 2 594 2,38

90 62 Aktywizacja 55+ przez taniec – Kolejna 
edycja 100 000 2 563 52 1 121 21 1 121 2 615 14 31 1 107 2 584 2,33

91 79 Powrót wagi do parku Kościuszki  50 000 2 583 48 1 148 17 1 148 2 631 21 47 1 127 2 584 2,29 
92 133 Neon radomski 200 000 2 575 39 1 079 14 1 079 2 614 17 41 1 062 2 573 2,42 
93 72 Psie stacje na Gołębiowie II  100 000 2 598 18 1 104 9 1 104 2 616 17 45 1 087 2 571 2,37 
94 107 Relaks Nad Potokiem 1 500 000 2 566 41 1 083 15 1 083 2 607 16 44 1 067 2 563 2,41 
95 104 RozbujajMy Radom – hamaki 

w przestrzeni miejskiej 250 000 2 557 32 1 102 12 1 102 2 589 13 28 1 089 2 561 2,35

96 109 Mistrzostwa Polski Orkiestr 400 000 2 564 20 1 079 9 1 079 2 584 12 28 1 067 2 556 2,39 
97 142 Ogólnopolska Gala Stand Up w Radomiu 350 000 2 580 19 1 075 8 1 075 2 599 24 63 1 051 2 536 2,42

98 169 Zielona ulica Traugutta 100 000 2 536 39 1 075 17 1 075 2 575 19 39 1 056 2 536 2,40 
99 150 Bus do zadań specjalnych 250 000 2 531 17 1 041 8 1 041 2 548 20 50 1 021 2 498 2,45 
100 69 Rekreacyjno - sportowy teren dla dzieci 

i młodzieży. 600 000 2 512 13 1 047 6 1 047 2 525 18 44 1 029 2 481 2,41

101 25 Bezpłatne zajęcia plastyczno-techniczne 
dla radomskich przedszkolaków 100 000 2 476 22 1 067 9 1 067 2 498 17 40 1 050 2 458 2,34

102 84 Truchtem po zdrowie - kontynuacja 100 000 2 449 27 1 028 11 1 028 2 476 15 32 1 013 2 444 2,41 
103 98 STOP petom ! 50 000 2 439 39 1 065 16 1 065 2 478 15 36 1 050 2 442 2,33 
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104 22
Modernizacja terenu do celów 

rekreacyjno-sportowych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych

500 000 2 434 23 1 059 10 1 059 2 457 17 35 1 042 2 422 2,32

105 29
Remont nawierzchni kortów tenisowych 

przy szkole podstawowej nr 6 - Gołębiów 
II

1 500 000 2 421 18 1 068 8 1 068 2 439 17 39 1 051 2 400 2,28

106 78
Mural z wizerunkiem jedynego mistrza 

olimpijskiego z naszego miasta 
Kazimierza Paździora 

100 000 2 350 43 1 040 17 1 040 2 393 21 45 1 019 2 348 2,30

107 144 Animacje na trawce 50 000 2 311 33 981 13 981 2 344 14 31 967 2 313 2,39 
108 120 Zlot Pojazdów Zabytkowych - RK 

Classics 50 000 2 292 25 981 11 981 2 317 15 37 966 2 280 2,36

109 77 Radomski Festiwal Wolności  400 000 2 262 37 971 15 971 2 299 11 23 960 2 276 2,37 
110 90 Zakup nowej iluminacji świątecznej 

w Centrum oraz Rynku 200 000 2 263 40 997 15 997 2 303 15 31 982 2 272 2,31

111 146 Cafe Jazz Festival 250 000 2 250 26 995 11 995 2 276 17 36 978 2 240 2,29 
112 15 Oświetlenie Dekoracyjne o tematyce 

roślinnej 400 000 2 263 17 1 048 8 1 048 2 280 20 42 1 028 2 238 2,18

113 113 Akademia bezpiecznej turystyki 
rowerowej - COZAJAZDA! 100 000 2 236 20 974 9 974 2 256 16 39 958 2 217 2,32

114 178 Kreatywna ławka - dworzec PKP 100 000 2 219 29 981 12 981 2 248 24 50 957 2 198 2,29 
115 129 Bezpieczna Radomianka 50 000 2 219 18 948 10 948 2 237 21 53 927 2 184 2,36 
116 13 Maszt z Flagą Narodową 100 000 2 211 15 992 7 992 2 226 21 44 971 2 182 2,24 

117 117
Kultura dostępna dla każdego - Instalacja 

windy dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo i seniorów

1 100 000 2 198 25 937 10 937 2 223 17 47 920 2 176 2,37

118 164 Obrazy Malczewskiego w rozmiarze XXL 
- c. d. nowego szlaku murali 50 000 2 137 55 925 19 925 2 192 12 26 913 2 166 2,37

119 12 Sztuczna Palma 100 000 2 221 17 1 042 7 1 042 2 238 31 74 1 011 2 164 2,15 
120 23 Bezpłatna terapia wielozmysłowa w sali 

doświadczania świata 100 000 2 179 18 965 9 965 2 197 15 35 950 2 162 2,28

121 97 I ♥♥♥ RADOM 50 000 2 136 28 973 11 973 2 164 10 24 963 2 140 2,22 
122 154 Radomski Festiwal Nauki i Sztuki 300 000 2 117 34 936 14 936 2 151 9 21 927 2 130 2,30 
123 35 Winda, parking i wiata przy ul. Królowej 

Jadwigi 15 700 000 2 142 13 963 7 963 2 155 16 31 947 2 124 2,24

124 43 Plac zabaw i siłownia na Halinowie 350 000 2 135 17 957 7 957 2 152 14 30 943 2 122 2,25 
125 59 Ławeczka J. Grzecznarowskiego - 

podziękowanie za zasługi dla Radomia 250 000 2 084 52 964 19 964 2 136 17 36 947 2 100 2,22

126 134 Rozbujamy Radom! 100 000 2 101 28 912 12 912 2 129 18 42 894 2 087 2,33 
127 26 Patriotyzm na radomskich ulicach 100 000 2 086 28 958 12 958 2 114 18 34 940 2 080 2,21 

128 147
Przebudowa przejścia dla pieszych wraz 

z budową zjazdów do jezdni dla osób 
niepełnosprawnych i rowerów oraz 
wykonanie skwerku/łąki kwietnej

50 000 2 056 39 886 15 886 2 095 15 36 871 2 059 2,36

129 86 Strefa Relaksu Zielony Zakątek  150 000 2 055 15 901 7 901 2 070 12 26 889 2 044 2,30 
130 179 Poszukiwania to nasza codzienność! 350 000 2 296 14 960 8 960 2 310 95 277 865 2 033 2,41 
131 153 Nocne harce 150 000 2 038 22 894 10 894 2 060 12 29 882 2 031 2,30 
132 85 Olśniewające centrum - zakup 50 km 

lampek choinkowych 200 000 2 025 21 902 9 902 2 046 12 25 890 2 021 2,27

133 116 Doposażenie wybiegu dla psów na os. 
Południe 100 000 2 036 15 910 8 910 2 051 20 50 890 2 001 2,25

134 14 I LOVE Południe 100 000 2 059 5 992 3 992 2 064 29 70 963 1 994 2,08 
135 123 Całoroczny fortepian zewnętrzny  350 000 1 972 35 903 15 903 2 007 11 25 892 1 982 2,22 
136 73 Świątecznie rozświetlony Gołębiów II 100 000 1 994 15 891 7 891 2 009 15 40 876 1 969 2,25

137 64 „Bajkowy świat” – nowy plac zabaw przy 
Przedszkolu Publicznym Nr 5 600 000 1 988 16 888 7 888 2 004 30 80 858 1 924 2,26

138 60 Ławeczka Marii Kelles-Krauz Prezes 
Rady Miejskiej w Radomiu 250 000 1 872 59 887 23 887 1 931 14 27 873 1 904 2,18

139 173 Nocna Miejska Oaza – iluminacja zieleni 
w parku im. Tadeusza Kościuszki 300 000 1 888 41 849 15 849 1 929 16 37 833 1 892 2,27

140 145 Piknik NGO - piknik który łączy 
przyjemne z pożytecznym 50 000 1 867 22 817 9 817 1 889 11 24 806 1 865 2,31

141 105 Festiwal Kulinarny "Radom na Widelcu" 300 000 1 855 30 846 12 846 1 885 14 22 832 1 863 2,23

142 112 Modernizacja terenu Cisowa/ Lipska 50 000 1 867 15 852 7 852 1 882 11 24 841 1 858 2,21 
143 124 Więcej biblioteczek plenerowych 100 000 1 862 29 842 12 842 1 891 14 33 828 1 858 2,25 
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144 65 „Plac Zabaw Zamłynie” – przy 
Przedszkolu Publicznym nr 13 300 000 1 884 27 852 11 852 1 911 23 61 829 1 850 2,24

145 177 Estetyczne centrum - ławki obrotowe 
w centrum miasta 50 000 1 841 28 846 13 846 1 869 13 27 833 1 842 2,21

146 82
Plac zabaw na terenie PP 11 

ul. Kościuszki, czyli przepis na udaną 
zabawę 

300 000 1 858 9 833 4 833 1 867 12 27 821 1 840 2,24

147 171 Drogowskazy turystyczne 50 000 1 817 26 839 11 839 1 843 11 28 828 1 815 2,20 
148 88 Festiwal Slow&eko life - takeOFF 

Festival Radom! 800 000 1 799 14 818 7 818 1 813 11 24 807 1 789 2,22

149 168 Kolejkowo- stacja Radom 250 000 1 802 19 807 10 807 1 821 15 33 792 1 788 2,26 
150 140 Alejka z rysunkami 3D 100 000 1 746 23 811 10 811 1 769 11 27 800 1 742 2,18 
151 89

Kadry z klasą - Warsztaty filmowe dla 
młodzieży zakończone miejskim 

konkursem
50 000 1 717 17 789 8 789 1 734 9 19 780 1 715 2,20

152 40 Poprawa bezpieczeństwa na Zamłyniu 
(progi na ul. Garbarskiej) 100 000 1 715 26 802 10 802 1 741 15 34 787 1 707 2,17

153 46 Siłownia zewnętrzna oraz Street Workout 
na Zamłyniu 200 000 1 695 24 795 11 795 1 719 13 26 782 1 693 2,16

154 101 Historia Radomia zapisana w obrazie 150 000 1 677 43 785 18 785 1 720 13 28 772 1 692 2,19

155 130 Wyraź siebie poprzez Street Art 100 000 1 689 19 779 9 779 1 708 14 31 765 1 677 2,19 
156 141 Podwórkowy Turniej Magiczny 150 000 1 694 17 773 8 773 1 711 18 44 755 1 667 2,21 
157 42 Remont pętli autobusowej na Zamłyniu 2 000 000 1 649 28 794 10 794 1 677 12 23 782 1 654 2,11

158 159 Radomski Festiwal Górski 150 000 1 625 26 754 12 754 1 651 8 14 746 1 637 2,19 
159 108 Delfinki do nauki jazdy na łyżwach dla 

najmłodszych 50 000 1 666 21 781 9 781 1 687 24 66 757 1 621 2,16

160 48 Wyświetlacz z rozkładem jazdy 
autobusów na Zamłyniu 100 000 1 612 41 764 15 764 1 653 15 33 749 1 620 2,16

161 163 Spotkania z nauką – poznać i rozumieć 
świat 100 000 1 609 21 742 10 742 1 630 7 15 735 1 615 2,20

162 135
Magiczna Moc Filmu - program 

wychowawczo - edukacyjny dla dzieci 
w wieku przedszkolnym

100 000 1 576 17 707 7 707 1 593 8 19 699 1 574 2,25

163 158
Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką 

Żeglarską RAFA - festiwal muzyczny dla 
wszystkich kochających żagle, podróże, 

przygodę i muzykę

50 000 1 565 27 749 11 749 1 592 11 20 738 1 572 2,13

164 149 Relaks na Bulwarze Kołakowskiego 600 000 1 568 19 721 8 721 1 587 15 29 706 1 558 2,20 
165 128 Audiopodróż po Radomiu 100 000 1 528 15 722 7 722 1 543 14 32 708 1 511 2,14 
166 143 I Ogólnopolski Festiwal Twórców 

Internetowych 300 000 1 534 11 713 5 713 1 545 16 38 697 1 507 2,17

167 151 Akademia rodzica 50 000 1 514 7 711 3 711 1 521 8 20 703 1 501 2,14 
168 155 Cnoty i psoty - festiwal sztuk wszelakich 

Jana Kochanowskiego 500 000 1 489 26 728 9 728 1 515 9 15 719 1 500 2,08

169 110 Natura na żywo – monitoring siedlisk 
przyrodniczych 100 000 1 478 32 709 15 709 1 510 12 27 697 1 483 2,13

170 136
Nakręceni - program wychowawczo-

edukacyjny dla uczniów szkół 
podstawowych

100 000 1 492 12 686 5 686 1 504 10 23 676 1 481 2,19

171 156 MakerLab 200 000 1 493 9 711 5 711 1 502 11 23 700 1 479 2,11 
172 121 Jaskółeczka dostępna dla wszystkich 50 000 1 436 21 691 11 691 1 457 9 20 682 1 437 2,11

173 99 Remont sali gimnastycznej w Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym nr 2 2 000 000 1 444 13 692 5 692 1 457 12 23 680 1 434 2,11

174 181 Wirtualny portal miejski 1 000 000 1 409 25 682 12 682 1 434 13 31 669 1 403 2,10 
175 162 Pisz i graj - warsztaty literacko-teatralne 250 000 1 390 22 673 10 673 1 412 8 16 665 1 396 2,10

176 176 Siłownia ze zmiennym obciążeniem – 
Zamłynie 250 000 1 397 25 671 10 671 1 422 12 28 659 1 394 2,12

177 36 Radogłosy - Dźwiękowa mapa Radomia 50 000 1 393 16 716 9 716 1 409 13 24 703 1 385 1,97

178 172 GRAdom Festiwal. Wypełnij z nami 
Radom kulturą! 150 000 1 357 23 661 9 661 1 380 7 13 654 1 367 2,09

179 138 Cicha noc Śródmieścia 50 000 1 345 27 645 9 645 1 372 10 24 635 1 348 2,13 
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180 137
Widzę, rozmawiam, rozumiem (Wrr…) - 
program wychowawczo-edukacyjny dla 
uczniów szkół branżowych i techników

100 000 1 289 14 615 6 615 1 303 8 19 607 1 284 2,12

181 30 Odnowienie Witaczy 700 000 1 293 5 681 4 681 1 298 14 25 667 1 273 1,91 
182 55 Radom Obywatelski 300 000 1 263 21 635 10 635 1 284 13 26 622 1 258 2,02 
183 76 Dzień poprawności  100 000 1 040 13 555 5 555 1 053 11 25 544 1 028 1,90 

11 Połączony z 17 0 0 0 0 0 0 0

33 Połączony z 32 0 0 0 0 0 0 0
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Przykład stołu multimedialnego: 
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Modernizacja ma polegać na wymianie zużytej nawierzchni z płyt wyłożonych na 
placu zabaw, na powierzchni ok. 290 rn2. Płyty te przez lata użytkowania 
odkształciły się i stały się już niebezpieczne w eksploatacji. Urządzenia 
zlokalizowane na placu zabaw są sprawne i nie wymagają wymiany. Koszt ok. 95 
tys. zł brutto. 

Powiększenie nawierzchni w kierunku południowym o powierzchni ok 180 m2. 
Inwestycja zakłada wykonanie prócz nawierzchni takie jej podbudowy. Koszt ok. 
80 tys. zł brutto.  

Zarówno w pierwszym jak i drugim punkcie chodzi o bezpieczną nawierzchnię 
poliuretanową HIC 1,5, elastyczną, antypoślizgową, przepuszczającą wodę, 
zgodne z normą PN-EN 1177:2018 

Instalację na dodatkowej nawierzchni oraz na trawie w kierunku południowym 
od placu zabaw nowych urządzeń w postaci m.in. :  

- gęste pnącza 

- liny Tarzana 

- kładka punktowa 

- pomost ruchomy 

- chatka 

- 2x trampolina 

Strona 26



Strona 27



Strona 28



Strona 29



Strona 30



Strona 31



Strona 32



Strona 33



Strona 34



Strona 35



Strona 36



Strona 37



Strona 38



Strona 39



Strona 40



Strona 41



Strona 42



Strona 43



Strona 44



Strona 45



Strona 46



Strona 47



Strona 48



Strona 49



Strona 50



Strona 51



Strona 52



Strona 53



Strona 54



Strona 55



Strona 56



Strona 57



Strona 58



Strona 59



Strona 60



Strona 61



Strona 62



Strona 63



Strona 64



Strona 65



Strona 66



Strona 67



Strona 68



Strona 69



Strona 70



Strona 71



Strona 72



Strona 73



 

 
 

Strona 74



Strona 75



Strona 76



Strona 77



Strona 78



Strona 79



Strona 80



Strona 81



Strona 82



Strona 83



Strona 84



Strona 85



Strona 86



Strona 87



Strona 88



Strona 89



Strona 90



Strona 91



Strona 92



Strona 93



Strona 94



Strona 95



Strona 96



Strona 97



Strona 98



Strona 99



Strona 100



Strona 101



Strona 102



Strona 103



Strona 104



Strona 105



Strona 106



Strona 107



Strona 108



Strona 109



Strona 110



Strona 111



Strona 112



Strona 113



Strona 114



Strona 115



Strona 116



Strona 117



♥♥♥

♥

Strona 118



Strona 119



●
●
●
●

●

Strona 120



●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

Strona 121



Tytuł projektu* 
100. Zaprośmy pomocników do radomskich Parków – domki dla 
pożytecznych zwierząt, owadów 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Radomskie parki 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Zaprośmy pomocników do radomskich Parków. 

Projekt zakłada zakup i usytuowanie Domków XXL dla 
pożytecznych zwierząt w radomskich parkach. 

Park łatwo może stać się domem dla pożytecznych zwierząt, które 
są naszymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami czy też 
pomagają w zapylaniu roślin. 

Budując domki i ukrycia dla zwierząt świadomie przyczyniamy się 
do zachowania bioróżnorodności w przyrodzie. Domku będą dla 
owadów oazą spokoju, dadzą im schronienie i pomogą w 
przetrwaniu niesprzyjających warunków. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 50000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 101. Historia Radomia zapisana w obrazie 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Kamienica Deskurów Rynek 14, 15 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Media społecznościowe, inicjatywy lokalne typu Radom 
Retrospekcja pokazują ogromne zainteresowanie historią Radomia. 
Okazuje się, ze największy entuzjazm u zainteresowanych  historią 
Radomia wzbudzają obrazy zapisane na zdjęciach tych bardzo 
odległych w czasie. Jedno zdjęcie potrafi wywołać dyskusję zawartą 
w kilkuset komentarzach. Z takiej dyskusji można się dowiedzieć 
dużo o starym Radomiu. Szczególnie na Mecie czyli Facebook 
widać, ze wśród Radomian są osoby, które posiadają obszerne 
archiwa zdjęć starego Radomia. Jest duże prawdopodobieństwo, 
że na strychach, w szufladach, w kuferkach u wielu ludzi są 
materiały foto, na których zapisany jest obraz starego Radomia. 
Projekt zakłada zebranie maksymalnie dużo materiałów 
fotograficznych będących w posiadaniu osób prywatnych oraz 
udostępnienie ich  Radomianom.  Realizacja projektu zakładała by 
następujące fazy :  
- stworzenie pracowni obróbki filmów i zdjęć wyposażonej w 
urządzenia do dygitalizacji materiałów archiwalnych.  Pracownia 
powinna być umiejscowiona w Kamienicy Deskurów i tam 
wykonywany byłby proces skanowania filmów i zdjęć w postaci 
papierowe -przeszkolenie i zlecenie grupie osób w formie 
wolontariatu obsługi pracowni. 
-wykonanie strony internetowej, która by służyła do publikacji 
uzyskanych materiałów. Tu należałoby nawiązać mocną 
współpracę z organizacjami czy grupami , które od dawna zajmują 
się publikacją materiałów archiwalnych np. Radom Retrospekcja  
-publikacja strony i administrowanie.  
- w koszt realizacji projektu należy również wliczyć konserwację 
urządzeń do digitalizacji, szkolenia dla wolontariuszy oraz 
utrzymanie strony internetowej.  
Projekt zakłada, że klisze i zdjęcia dostarczone przez Radomian 
skanowane byłyby nieodpłatnie. Do skanowania przyjmowane by 
były materiały z przed 1990 roku . Osoby oddające do dygitalizacji 
swoje klisze czy zdjęcia otrzymywałyby  zapisane w formie cyfrowej 
materiały i zwrot przekazanych do skanowania oryginałów.  Osoby 
korzystające z tej darmowej usługi zobowiązane by były do zgody 
publikacji tych zeskanowanych materiałów. 
Z uwagi na to, że projekt zakłada pozyskanie zdjęć pokazujących 
stary Radom, usługa nie byłaby dostępna dla dygitalizowania zdjęć 
nie związanych z obrazem starego Radomia. Nie byłyby 
skanowane zdjęcia rodzinne, weselne, zdjęcia przyrody czy 
zwierząt itp. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 150000 
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Tytuł projektu* 102. Kamery internetowe w Radomiu 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Radom 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Radom jest jednym z ostatnich miast w Polsce, które nie posiadają 
kamer internetowych. Nasze miasto ma wiele miejsc, którymi 
możemy się pochwalić i należy je pokazać całemu  
światu.  

Wybór miejsc instalacji kamer, powinno odbyć się po konsultacjach 
przeprowadzonych w kręgach znawców naszego miasta i w 
porozumieniu z Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi 
Radomskiej. Oczywiście należy przy tym wziąć pod uwagę aspekty 
techniczne całego przedsięwzięcia.  

W projekcie przewiduję instalację co najmniej ośmiu kamer. 

Głównym uzasadnieniem jest brak takich kamer. 
Jeżeli chcemy aby do Radomia przyjeżdżali turyści, musimy ich 
zachęcić pokazując wartościowe zabytki, obiekty, ulice czy 
atrakcyjnie turystycznie tereny. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 100000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 
103. Parasolki na Rwańskiej - kolorowa instalacja przestrzenna nad 
ul. Rwańską 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) ul. Rwańska 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt "Parasolki na Rwańskiej" zakłada montaż instalacji 
przestrzennej z kolorowych parasoli nad ul. Rwańską. Ta popularna 
i lubiana instalacja przestrzenna bez wątpienia spowoduje zmianę 
odbioru przez mieszkańców miasta oraz ożywienie tej zapomnianej 
lecz bardzo klimatycznej uliczki w Radomiu. Kolorowe parasole bez 
wątpienia utworzą wyjątkowo urokliwe miejsce spacerów, spotkań i 
będą doskonałym tłem do zdjęć. PokolorujMy i OżywMy Rwańską! 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 100000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 104. RozbujajMy Radom – hamaki w przestrzeni miejskiej 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Tereny zielone w obszarze miasta Radomia 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt zakłada pojawienie się w przestrzeni miejskiej 25 
całorocznych hamaków jako alternatywy dla tradycyjnych ławek. 
Przestrzeń z hamakami miejskimi oprócz pełnienia funkcji 
wypoczynkowej byłaby także innowacyjnym miejscem stanowiącym 
fantastyczną atrakcję dla mieszkańców i turystów. Usytuowanie 
hamaków w centrum miasta (łatwy dostęp) a także ich 
uniwersalność powoduje, że mogłyby z nich korzystać osoby w 
różnym wieku, mieszkańcy Radomia oraz turyści. Część hamaków 
może zostać wykonana z drewna (ułatwia to konserwację, jest 
estetyczne a w czasach pandemicznych daje także możliwość 
dezynfekcji) lub z kolorowej i wytrzymałej taśmy poliestrowej (np. 
nad wodą - nada to charakter plażowy miejscu) powieszone między 
drzewami lub na słupkach ze stali kwasoodpornej. Powyższe 
rozwiązanie jest stosowane w wielu dobrze rozwijających się 
miastach w Polsce jak i na świecie czas, żeby do tego grona 
dołączył i Radom. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 250000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 

Strona 126



Tytuł projektu* 105. Festiwal Kulinarny "Radom na Widelcu" 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Rynek, Rwańska, Szewska, Deptak miejski 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Festiwal Kulinarny "Radom na Widelcu" to wydarzenie utrzymane w 
klimacie retro, promujące radomskie smaki i przypominające 
najsłynniejsze radomskie sylwetki restauratorów i cukierników jak 
np. Stanisław Wierzbicki, Wojciech Rembikowski. Wydarzenie 
pełne smaku, rozrywki i ciekawostek dot. radomskich kulinariów. 
Festiwal przewiduje różnego rodzaju degustacje, "bicie" rekordu 
Guinessa, mini warsztaty kulinarne, pełną smaku grę miejską oraz 
wieczór pełen atrakcji. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 300000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 106. Książkomaty 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) ul. Piłsudskiego 12 oraz ul. Chrobrego 1 

Opis projektu* 

(cel i założenia 
projektu, 

charakterystyka 
odbiorców, metoda 

i sposób wykonania) 

Książkomat to urządzenie wyglądające jak popularny paczkomat. 
Umożliwi on czytelnikom, szczególnie w godzinach, w których 
biblioteka jest nieczynna czy też w okresie występowania np. 
pandemii, odbiór wcześniej zarezerwowanych książek (ul. 
Piłsudskiego 12). Drugi książkomat, z nieco inną - poszerzoną 
funkcjonalnością, byłby zainstalowany w ogólnodostępnym pasażu 
centrum handlowego (Galeria Słoneczna, ul. Chrobrego 1). W tym 
przypadku urządzenie zawierałoby tytuły wyselekcjonowane i 
dostarczone przez pracowników MBP w Radomiu. Czytelnicy 
odwiedzający centrum handlowe mogą wypożyczyć widoczny w 
książkomacie tytuł bez wcześniejszej rezerwacji. Książkomat ten 
ma pełnić podstawową funkcję filii bibliotecznej. Urządzenie składać 
się będzie z około 90 skrytek, część z nich (około 15) będzie pusta - 
na ewentualne zwroty przeczytanych książek. Reszta szufladek 
będzie na bieżąco uzupełniana o książki z różnych kategorii i 
gatunków literackich (zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych). 
Książkomat będzie obsługiwany przez pracowników Biblioteki 
Głównej (ul. Piłsudskiego 12). W przypadku obu książkomatów 
wystarczy podejść do urządzenia, przyłożyć kartę biblioteczną 
(Radomską Kartę Kulturalną) i odebrać książki ze skrytki. 

Nowa usługa pozwoli na odbiór książek przez całą dobę (ul. 
Piłsudskiego 12) oraz w godzinach otwarcia Galerii Słonecznej (ul. 
Chrobrego 1). System ten umożliwia sprawniejsze zarządzanie 
zbiorami (oszczędność czasu i zwiększenie produktywności). 
Zwiększa też wygodę czytelników oraz szybszy 
zwrot/wypożyczenie książek o dowolnej porze. Urządzenie ma być 
ułatwieniem dla osób, które pracują do późna lub nie zdążą 
wypożyczyć książki/audiobooka z biblioteki w godzinach jej 
otwarcia. Zamówione w bibliotece książki będzie można odebrać 
przez całą dobę w książkomacie przy ul. Piłsudskiego 12. 
Natomiast zainstalowanie drugiego książkomatu w przestrzeni 
centrum handlowego pomoże dotrzeć z podstawową działalnością 
biblioteczną do osób, które na co dzień nie odwiedzają bibliotek lub 
zainspirują się lekturą podczas zakupów.  

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do 
zbiorów bibliotecznych MBP w Radomiu, wykorzystanie nowych 
technologii w celu promocji czytelnictwa oraz zabezpieczenie 
podstawowej roli biblioteki w przypadku np. pandemii czy innych 
losowych wydarzeń uniemożliwiających bezpośredni kontakt 
bibliotekarz-czytelnik. Urządzenie samoobsługowe pozwala na 
odbiór zamówionych uprzednio w bibliotece egzemplarzy. W 
przypadku lokalizacji przy ul. Piłsudskiego, czytelnik składa 
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zamówienie poprzez katalog na stronie bibliotecznej. Gdy książka 
jest gotowa do odbioru personel umieszcza ją w książkomacie. 
Zamówienie jest oznaczane w systemie bibliotecznym jako gotowe 
do odbioru. System biblioteczny powiadamia czytelnika o 
możliwości odbioru egzemplarza. Czytelnik identyfikuje się w 
książkomacie przy pomocy karty bibliotecznej (Radomskiej Karty 
Kulturalnej). Książkomat automatycznie otwiera szufladkę z 
zamówioną książką, którą czytelnik odbiera. Do otwarcia skrytki 
wymagana jest wyłącznie karta biblioteczna - Radomska Karta 
Kulturalna. Urządzenie wyposażone jest w zamykane schowki, 
ekran dotykowy oraz czytnik kart bibliotecznych. 

Specyfikacja urządzenia:▪ obudowa z blachy stalowej lakierowanej 
proszkowo,▪ ok. 40 szufladek (książkomat 1), ok. 90 szufladek 
(książkomat 2),▪ wyposażenie: elektrozamki do każdej ze skrytek 
wraz ze sterowaniem. Drzwi skrytek są płaskie, odporne na 
zniszczenie.▪ zasilanie napięciem standardowym 230 V, 50 Hz,▪ 
podłączenie do sieci komputerowej LAN, RJ45,▪ czytnik kart 
czytelnika dostosowany do wymogów Biblioteki,▪ ekran LCD 
dotykowy o wielkości 7 cali,▪ komputer stacjonarny klasy PC,▪ pobór 
mocy mniejszy niż 100W,▪ kolorystyka dowolna wg. palety RAL. 

Należy wykupić licencję na moduł obsługi książkomatu u dostawcy 
systemu bibliotecznego oraz doprowadzić LAN i zasilanie 230V w 
miejscu gdzie będzie stał książkomat. Gwarancja 24 miesiące. 
Przeglądy na wezwanie Biblioteki. Serwis zdalny przez cały czas 
trwania gwarancji. 

Lokalizacja wymaga zgody konserwatora, ale obiekt nie jest trwale 
związany z gruntem, nie zmieniamy przeznaczenia budynku, 
montaż obiektu nie będzie ingerował w mury budynku ani 
zabytkowego ogrodzenia. Furtka prowadząca na posesję Biblioteki 
będzie otwarta i umożliwi dostęp do książkomatu przez 24 godziny 
na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Monitoring zewnętrzny 
zainstalowany w ogrodzie bibliotecznym zapewni również stały 
nadzór nad książkomatem.  

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością: 

- ledy przy daszku, 

- w aplikacji Bibliotekarz można wskazać niższe skrytki na odbiór 
dla osoby niepełnosprawnej ruchowo, 

- monitor z funkcją dla słabowidzących, 

- obniżony monitor o jedna skrytkę, aby osoby poruszające się na 
wózku miały do niego lepszy dostęp. W załączeniu rysunek 
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techniczny modułu głównego z obniżonym monitorem oraz modułu 
pobocznego., 

- kamera wbudowana nad monitorem. 

W ogólnym szacunkowym koszcie realizacji zadania ujęto: koszt 
przystosowania dwóch urządzeń do systemu bibliotecznego, zakup, 
montaż i personalizacja książkomatów, niezbędne licencje 
zakupione u dostawcy systemu bibliotecznego, prace budowlano-
wykończeniowe. Książkomat usytuowany w centrum handlowym 
wymagać będzie regularnej i stałej opłaty za wynajem powierzchni 
handlowej. Cena ta będzie jednak niekomercyjna i dostosowana do 
możliwości budżetowych instytucji kultury. Dyrektor MBP w 
Radomiu zobowiązał się do nawiązania współpracy z Dyrekcją 
Galerii Słonecznej i opłacania z budżetu instytucji comiesięcznych 
kosztów utrzymania książkomatu w centrum handlowym. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

400000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 107. Relaks Nad Potokiem 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) 

Okolice powstających zbiorników retencyjnych 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Stworzenie miejsca relaksu w okolicach nowo powstających zbiorników 
retencyjnych w pobliżu Osiedla Nad Potokiem. Relaks Nad Potokiem to 
system ścieżek pieszo rowerowych z równoczesnym zabezpieczeniem 
odpowiedniej infrastruktury do odpoczynku (ławki, kosze na śmieci, 
miejsca do grillowania itp.) Relaks Nad Potokiem to miejsce, w którym 
będzie można spędzić miło i fajnie czas. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

1500000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 108. Delfinki do nauki jazdy na łyżwach dla najmłodszych 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) MOSiR lodowisko 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt ma na celu zakup chodzików do nauki jazdy dla dzieci 
(delfinki, samochodziki, foki - chodziki z siedziskiem, przeznaczone 
dla najmłodszych) do potrzeb wypożyczalni przy lodowisku 
należącym do MOSiR w Radomiu. 
Do tej pory wypożyczalnia lodowiska zapewniała tylko starszym 
dzieciom chodziki do nauki jazy na łyżwach - tzw. pingwinki. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom opiekunów młodszych dzieci 
niezbędny byłby również zakup 6 szt. chodzików z siedziskiem 
(typu: delfin, samochodzik, foka), które nie tylko zapewnią płynną 
jazdę już przy pierwszych krokach i ślizgach najmłodszych 
mieszkańców czy pomogą też utrzymać równowagę, jak również 
dzięki specjalnie zaprojektowanemu siedzisku posłużą dzieciom, by 
mogły odpocząć bez schodzenia z tafli lodowiska - pchane przez 
opiekunów bądź starsze rodzeństwo. 
Szacowany koszt zakupu 6 szt. chodzików z siedziskiem - 12 000 zł 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 50000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 

Tytuł projektu* 109. Mistrzostwa Polski Orkiestr 
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Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) 

Sale Koncertowe (ZSM, ROK), ul. Żeromskiego, Pl. Jagielloński, 
Stadion, Hala RCS 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Mistrzostwa Polski Orkiestr - konkurs ogólnopolski trwający 3-4 dni. 
Planowany udział orkiestr - około 15 Liczba uczestników ok 900. 
Kontynuacja i rozwój rozpoczętego w 2021 roku festiwalu. 
Mistrzostwa są otwarte dla wszystkich orkiestr i oceniane według 
światowych standardów oceniania stosowanych na imprezach 
mistrzowskich. 
Termin 06-09.07.2023 
Cele  
Organizacja imprezy Ogólnopolskiej o zasięgu oddziaływania 
międzynarodowym: 
- Promocja Radomia 
- Prezentacja dla jak największej publiczności, ściągnięcie turystów 
i fanów orkiestr; 
- Rozwój polskich orkiestr dętych; 
- Promocja i rozwój Orkiestry Grandioso; 
- zagospodarowanie przestrzeni miejskiej wieloma wydarzeniami w 
ramach Mistrzostw: 
 ul. Żeromskiego -  przeprowadzenie konkurencji Parada 
Marszowa; pl. Jagielloński - koncerty towarzyszące i konkurencje 
Show; stadion - Konkurs Show, Przemarsz; sale koncertowe - 
konkurs koncertu. 
Metoda i sposób wykonania 
Bazując na doświadczeniu organizacyjnym Stowarzyszenia 
Grandioso wskazuję je jako głównego wykonawcę. W ramach 
Stowarzyszenia Grandioso działa grupa nieformalna 
Stowarzyszenie Polskie Orkiestry Dęte, które jest już znane w 
środowisku orkiestr poprzez współrealizację szeregu projektów 
(Kurs Jurorów Orkiestr Dętych, Polska Wirtualna Orkiestra Dęta, 
Mistrzostwa Polski Orkiestr, Ogólnopolska Konferencja Orkiestr 
Dętych), która wesprze organizację Mistrzostw. Do realizacji 
pozyskamy także partnerów lokalnych - np. MDK, ZSM. 
Do organizacji Mistrzostw konieczna jest rezerwacja lub użyczenie 
wskazanych we wniosku lokalizacji (koszty użyczenia nie wzięte 
pod uwagę w szacunku). Opłacenie licencji, tak aby MPOD były 
także eliminacją do Mistrzostw Świata (wiąże się to także z 
zatrudnieniem zagranicznego Jury). Stowarzyszenie posiada 
wsparcie organizacji międzynarodowych ( WAMSB - World 
Association of Marching Show Bands,  WASBE-World Association 
for Symphonic Bands and Ensembles) w zakresie organizacyjnym, 
delegacji jurorów i wykorzystania metod oceniania. 
Koncepcja Przeprowadzania Mistrzostw Polski Orkiestr Dętych 
została opracowana przez Dariusza Krajewskiego w ramach 
realizacji stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
2018 roku. Koncepcja została opracowana i skonsultowana ze 
środowiskiem polskich orkiestr dętych. 
Najlepszym miejscem do zorganizowania imprezy jest Radom - 
miasto o długich tradycjach orkiestr dętych,  w którym w latach 
70/80-tych organizowane były festiwale orkiestr. Wydarzenia 
organizowane w ramach BO byłyby ogólnodostępne dla Radomian 
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(bez imprez wewnętrznych dla orkiestr).Za naszym miastem 
przemawia także położenie, komunikacja, dostęp do infrastruktury. 

Szacunkowy koszt 
realizacji*  400000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 110. Natura na żywo – monitoring siedlisk przyrodniczych 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Grodzisko Piotrówka 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Zakup kamery dzięki której będzie nadawany obraz Live  
gdzie każdy będzie mógł podglądać przyrodę na żywo w Internecie. 
Podłączenie do sieci energetycznej 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 100000 
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Tytuł projektu* 
111. Upamiętnienie 80. Rocznicy likwidacji radomskiego getta poprzez 
wydanie mapy getta (Śródmieście i Glinice) i wykonanie tematycznego 
muralu  

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) 

Radom 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt zakładu upamiętnienie 80. Rocznicy likwidacji radomskiego getta, 
która przypada w sierpniu br.  

Radom przed wojną był miastem wielokulturowym w którym 
zamieszkiwało ok 33 tys. Żydów. 

Istniały dwa getta w okresie okupacji tzw. Duże Getto w Śródmieściu od 
3.04.2941 r. do 18.08.1942 r., w którym uwięziono ok. 25 tys. Żydów i 
Małe Getto na Glinicach od 3.04.1941 r. do 5.08.1942 r., w którym było ok 
8 tys. Żydów. Ponad 30 tys. mieszkańców getta, którzy dożyli do akcji 
likwidacyjnej, w sierpniu 1942 roku wywieziono do Treblinki i tam 
wymordowano. Pozostawiono niewielką ilość żydowskich robotników, 
którzy niewolniczo pracowali na potrzeby III Rzeszy. To tzw. Szczątkowe 
getto zostało zlikwidowane w lipcu 1944 r.  

75 rocznica likwidacji getta upamiętniono przez utworzenie Szlaku 
Pamięci Radomskich Żydów i postawienie w 13 miejscach miasta 
pamiątkowych tablic. 

Natomiast w 80. Rocznicę likwidacji getta proponuję : 

1. Opracowanie i wydanie map getta (Śródmieście i Glinice) w języku
polskim i angielskim, które byłyby sprzedawane lub bezpłatnie
rozdawane w punktach Centrum Informacji Turystycznej. Mapa po
jednej stronie powinna zawierać plan getta, a po drugiej historię
getta, ważne daty, zdjęcia, dokumenty, zapiski świadków historii.
Mapy takie są dostępne w Warszawie, Lublinie i innych miastach.
Zdjęcie mapy getta w Warszawie podaję w załączeniu oraz
uproszczone mapy radomskiego getta.

2. Wykonanie muralu w rozmiarze XXL o tematyce żydowskiej na
ścianie bocznej jednego z budynków (ul Wałowa 7, Podwalna 3 ul.
Bóżniczna 10). Przykłady zdjęć z okresu okupacji do przeniesienia
na mural przedstawiam w załączeniu.

Celem projektu jest okazanie szacunku dla ofiar tamtych wydarzeń oraz 
przypomnienie tragedii ludności żydowskiej dla pamięci radomian i 
turystów. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

100000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 

 5 szt. 
Zał. Nr 1 – Mapa getta w Warszawie – strona tytułowa, Warszawa 2019 
Zał. Nr 2 – Mapa getta w  Śródmieściu (propozycja muralu) 
Zał. Nr 3 – Mapa getta na Glinicach 
Zał. Nr 4 i 5 – przykładowe zdjęcia Żydów radomskich (propozycje na 
murale) 
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Tytuł projektu* 112. Modernizacja terenu Cisowa/ Lipska 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) 

Cisowa/ Lipska 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Modernizacja terenu pomiędzy ul. Cisowa/ Lipska z wyznaczeniem kilku 
miejsc parkingowych.  

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

50000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 113. Akademia bezpiecznej turystyki rowerowej – COZAJAZDA! 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) 

Radom 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

AKADEMIA BEZPIECZNEJ TURYSTYKI ROWEROWEJ-COZAJAZDA! 
To projekt ogólnodostępny skierowany do radomian bez ograniczeń 
wiekowych, realizowany, realizowany w przestrzeni publicznej. Uczestnicy 
projektu będą rekrutowani za pośrednictwem lokalnych mediów.  
Projekt będzie realizowany od kwietnia do października 2023 r, raz w 
miesiącu (niedziela) poprzez zorganizowanie miasteczka pn. AKADEMIA 
BEZPIECZNEJ TURYSTYKI ROWEROWEJ – COZAJAZDA! 
W ramach projektu uczestnicy będą poznawać zasady bezpiecznego 
poruszania się rowerem w ruchu drogowym, dodatkowo zostaną 
przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wraz 
z ćwiczeniami na fontannach.  
Dodatkowo walor edukacyjny zostanie wzbogacony o aspekt turystyczny 
po części edukacyjnej nastąpi wyjazd rowerami w atrakcyjne turystycznie 
miejsca zlokalizowane na terenie powiatu radomskiego. Każdą wycieczkę 
kończy integracyjny plenerowy piknik z poczęstunkiem (grill lub ognisko), 
a także konkursy wiedzy z nagrodami typu: kamizelki odblaskowe, 
akcesoria rowerowe, apteczki, odblaski. Ponadto z każdej części 
akademii powstanie materiał filmowy do emisji na antenie regionalnej 
telewizji, emisja materiału filmowego wpłynie na promowanie idei projektu 
wśród szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców i będzie stanowiła 
dodatkowy efekt kontynuacji promocji zdrowego i bezpiecznego trybu 
życia również po zakończeniu bezpośredniej realizacji projektu.  
UZASADNIENIE: 
Rower jako środek komunikacji oraz forma aktywnego, zdrowego trybu 
życia i relaksu staje się coraz popularniejszy, ważne aby rowerzyści, 
posiadali byli rzetelne edukowani z zasad ruchu drogowego tak, aby w 
pełni świadomie i bezpiecznie mogli się przemieszczać. Równie ważna 
jest rola pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy z nas może stać się 
świadkiem wypadku lub nagłego zachorowania, które będzie stanowiło 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby poszkodowanej. Ponieważ czas 
niezbędny do przybycia pierwszych zespołów ratunkowych to co najmniej 
kilka minut, bardzo ważne jest podjęcie właściwych działań mających na 
celu podtrzymanie życia lub zminimalizowanie skutków zdarzenia. Warto 
znać zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i odważnie 
przystąpić do działania.  
W przypadku osoby, która nie oddycha a jej krążenie jest niewydolne, 
mamy jedynie 3 minuty na uratowanie jej mózgu przed nieodwracalnymi 
zmianami, dlatego tak ważna jest znajomość podstawowych zasad 
pierwszej pomocy. Najtrudniej jest przełamać strach przed błędami w 
udzielaniu pierwszej pomocy. Bierne czekanie nie daje żadnych szans. 
Dlatego też uczestnicy będą mogli ćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy 
przedmedycznej na fantomach.  
Projekt ma charakter wielowymiarowy, świadczą o tym aspekty:  
Edukacyjny – uczestnicy poznają zasady bezpiecznego poruszania się 
rowerem w ruchu drogowym, dzięki ćwiczeniom na fantomach zdobędą 
praktyczną wiedzę z zakresu udzielenia pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Ma to szczególne znaczenie zważywszy na fakt, iż w 
przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia lub życia kluczowy jest czas 
reakcji i sprawne przystąpienie do ratowania poszkodowanego nim 
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przyjedzie wykwalifikowana pomoc medyczna; 
Turystyczny – zorganizowanie wycieczek do gmin z powiatu radomskiego 
ma na celu pokazanie piękna a także tradycji oraz kultury regionu 
radomskiego, natomiast pikniki kończące wycieczki stanowią element 
budujący międzypokoleniowe więzi, integruj.  
Społeczny – projekt buduje społeczną odpowiedzialność za drugiego 
człowieka (udzielanie pomocy przedmedycznej), tworzy 
międzypokoleniowe więzi, integruje lokalną społeczność (wyprawy 
rowerowe, pikniki), promuje bezpieczny, zdrowy i aktywny styl życia. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

100000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 114. Aktywny Radom 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Radom 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Propozycja zadania o charakterze sportowym w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Radomia jest propozycją partycypacji 
obywatelskiej, której główną ideą jest zwiększenie dostępności do 
aktywności fizycznej wszystkich mieszkańców Radomia bez 
względu na wiek, płeć, umiejętności wraz z współczesnymi 
trendami uprawiania sportu dzieci i młodzieży  oraz amatorskiego z 
uwzględnieniem holistycznego podejścia do aktywności fizycznej 
człowieka. 
Projekt przewiduje wyposażenie zainteresowanych klubów 
sportowych w nowoczesne systemy interaktywnego treningu 
sportowego oraz wyposażenia obiektów sportowych dla klubów 
sportowych i stowarzyszeń. W ramach naszej inicjatywy planujemy 
również zajęcia rekreacyjne i profilaktyczne dla osób 55+ (aqua 
fitness, nordic-walking oraz „zdrowy kręgosłup”). Niezbędną rzeczą 
będzie zapewnienie wynagrodzeń dla osób prowadzących w/w 
zajęcia. 

Przykładowe zestawy sprzętu wyposażenia obiektów: 
Boksy dla zawodników rezerwowych, bramki piłkarskie różnych 
rozmiarów, nagłośnienie obiektów sportowych, piłkochwyty oraz 
urządzenia do specjalistycznego treningu. 

Nasz projekt zakończy się wspólnym festynem za zakończenie 
wakacji z udziałem wymienionych we wniosku klubów i 
stowarzyszeń oraz mieszkańców Radomia. 
UZASADNIENIE PROJEKTU 
Beneficjentami projektu będą dzieci, młodzież oraz dorośli 
mieszkańcy Radomia w tym osoby 55+.  
Z uwagi na jego otwartą formułę beneficjentów zadania możemy 
podzielić na dwie zasadnicze grupy - beneficjentów pośrednich i 
bezpośrednich. Do pierwszej grupy można zaliczyć wszystkich 
mieszkańców w przedziale wiekowym 6-80 lat, którzy wezmą udział 
w zadaniu. Natomiast do grupy beneficjentów pośrednich można 
zaliczyć ich rodziców, opiekunów, dziadków, krewnych, przyjaciół, 
którzy są podmiotami decydującymi o uczestnictwie małoletnich w 
zajęciach oraz na których życie zadanie ma wpływ. Taki olbrzymi 
zakres odbiorców w pełni potwierdza uniwersalność projektu, 
uzasadniając jego realizację we wnioskowanym zakresie. Z uwagi 
na szerokie ramy projektu, brak czynników dyskwalifikujących i 
ograniczających do udziału w zadaniu szacuje, że w zadaniu udział 
weźmie blisko 5000 obywateli Radomia natomiast jego długofalowy 
zasięg będzie znacznie większy. Bezdyskusyjną korzyścią dla 
mieszkańców będą efekty i rezultaty zadania, a mianowicie: 
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kształtowanie postaw prozdrowotnych, profilaktyka prozdrowotna, 
walka z chorobami cywilizacyjnymi takimi jak: depresja, apatia, 
otyłość, cukrzyca, nowotwory, choroby układu kostnego. 
Ponadto bardzo istotną korzyścią jest kształtowanie przez sport 
postaw prospołecznych, obywatelskich, zachowań fair play. 
Informacje o zadaniu oraz jego dużej częstotliwości realizacji 
zamieszczane będą na stronach internetowych oraz mediach 
społecznościowych niżej wymienionych klubów i stowarzyszeń 
sportowych, będą tam również promowane. 
Przeprowadzone badania oraz ich analiza wskazują na fakt iż dane 
publikowane przez GUS wskazują, że zaledwie 20% dzieci i 
młodzieży uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, z 
czego 80% nie więcej niż dwa razy w tygodniu. Są to dane bardzo 
niepokojące i jednocześnie jest to bardzo niski odsetek dzieci 
mających regularną styczność z sportem. Warto przypomnieć, że 
zalecana przez WHO dawka ruchu to minimum 6 godzin w ciągu 
tygodnia. Natomiast badania dotyczące dorosłych mieszkańców są 
szokujące ponieważ tylko 7% z nich czynnie uprawia sport ( 
badania nie obejmują sportowców zawodowych ). Proponowane 
zadanie jest odpowiedzią na brak dostępności do zajęć. 
Realizacja proponowanego zadania wyeliminuje argumenty 
związane z dylematami rodziców związanymi z wyborem pomiędzy 
zajęciami np. z angielskiego, a sportem bowiem z uwagi na 
specyfikę zajęć nie będzie takich dylematów bo naszym celem też 
jest uświadomienie obywatelom, że nie stanowią dla siebie 
wzajemnie konkurencji i się nie eliminują. Spowoduje to, że 
wzrośnie ilość dzieci uprawiających sport, a to z kolei da pozytywne 
skutki w postaci zdrowego, sprawnego społeczeństwa. Należy 
pamiętać, że rozwój intelektualny młodych obywateli aby był 
właściwy powinien być wsparty rozwojem fizycznym, ruchowym. 
Poprzez wydzielaniu się endorfin podczas sportu człowiek uzyskuje 
stan radości, spełnienia, szczęścia. 
Projekt ma również na celu unowocześnienie i uatrakcyjnienie zajęć 
wychowania fizycznego oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych. To 
właśnie w  klubach sportowych kształtują się u młodych obywateli 
nawyki dbania o kondycję fizyczną, które w wieku dorosłym dalej 
będą kultywowane. Korzystanie podczas zajęć z nowoczesnego 
sprzętu wpłynie pozytywnie na stan zdrowia całego społeczeństwa. 
W dobie wszechobecnej technologii, bardzo ciężko jest 
zainteresować mieszkańców aktywnością fizyczną i sportem. 
Zajęcia prowadzone są na przestarzałym sprzęcie, który dla ludzi 
nie jest w ogóle atrakcyjny. Dzięki rozwiązaniom przedstawionym 
we wniosku, dzieci, młodzież w tym 55+ mogą używać podczas 
zajęć urządzeń, które do tej pory mogły oglądać tylko „w internecie”. 

Przedstawiony we wniosku sprzęt może być wykorzystywany 
podczas imprez sportowych, promujących zdrowy i aktywny tryb 
życia. Podnosi ich atrakcyjność i profesjonalny odbiór. Przyciąga 
większą liczbę uczestników i pozytywnie wpływa na wizerunek 
organizatorów, którymi mogą być rożne instytucje miejskie. Zgodnie 
z regulaminem BO zainteresowane kluby i stowarzyszenia 
zobowiązują się do przestrzegania zasady ogólnodostępności, 
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udostępniając sprzęt mieszkańcom podczas różnego rodzaju 
imprez sportowych oraz w trakcie korzystania z obiektów i placówek 
podczas zajęć poza lekcyjnych. 
Duże zainteresowanie tematem pokazują załączone do wniosku 
deklaracje wybranych klubów, które zobowiązują się do opieki nad 
sprzętem zgodnie regulaminem BO. 
Placówki, które po rozmowach wyraziły zainteresowanie oraz chęć 
pozyskania sprzętu: 

Kluby i Stowarzyszenia ujęte we wniosku: 
1. Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum
2. Stowarzyszenie AG Tenis Chorzowska
3. Radomskie Towarzystwo Pływackie „Victoria”
4. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
5. KS Akademia Piłki Ręcznej w Radomiu
6. Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne Optima

Radom 
7. Międzyszkolny Klub Sportowy „Piotrówka”
8. Akademia Sportu Radomiak
9. Radomiak S.A.
10 . Uczniowski Klub Sportowy „Orlik-15” 
11. Radomskie Towarzystwo Koszykówki Basket Radom
12. Uczniowski Klub Sportowy  „Młodzik-18”
13. Akademia Aktywności Radom
14. Radomskie Centrum Siatkarskie
15. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „RADOMKA”

Orientacyjny koszt projektu: 
- 15 zestawów sprzętu sportowego i wyposażenia - 15x50 000zł 
- Festyn rekreacyjny podsumowujący projekt- 50 000zł 
- Zajęcia rekreacyjne i profilaktyczne dla osób 55+ (aqua fitness, 
nordic-walking oraz „zdrowy kręgosłup”)- 200 000zł 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

1000000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 

 List intencyjny 
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Tytuł projektu* 115. Odtworzenie radomskich neonów 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) ul. Żeromskiego, Traugutta, Park Planty 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt zakłada zakup neonów - nowych oraz wzorowanych na 
tych, które wisiały w Radomiu w latach 70. i 80. - i ich montaż w 
centrum miasta. Takie neony będą z jednej strony wizytówką i 
atrakcją turystyczną, a z drugiej - sentymentalno-estetyczną ozdobą 
miasta. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 600000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 116. Doposażenie wybiegu dla psów na os. Południe 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Istniejący wybieg dla psów na os. Południe 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt zakłada doposażenie istniejącego wybiegu dla psów 
zlokalizowanego na os. Południe o elementy toru Agility (z ang. 
Zwinność). Jest to obecnie jeden z najpopularniejszych sportów 
krynologicznych, w którym zwinność gra pierwsze skrzypce. Cała 
filozofia polega na pokonywaniu przez psa różnych przeszkód 
zgodnie z poleceniami wydawanymi przez przewodnika a jej celem 
jest ukończenie toru w jak najkrótszym czasie. Agility jest bardzo 
dynamiczne i efektowne, ponadto dostarcza świetnej zabawy 
zarówno dla zwierzęcia jak i właściciela.  
Kontrolowane, bezpieczne miejsce dedykowane czworonogom, 
które pomaga wzmocnić więź z psem a treningi sprawnościowe 
przyczynią się do wzmocnienia kondycji zwierzęcia. 

Na torze do agility w Radomiu mogłyby znaleźć się: 
* Przeszkody skokowe: stacjonata (najprostsza przeszkoda z jedną
poprzeczką), mur (przeszkoda zbudowana na całej wysokości, 
która budzi nieco większy respekt i jest bardziej wymagająca), koło 
(podwieszona na odpowiedniej wysokości obręcz, przez której 
środek pies musi przeskoczyć), skok w dal (szeroka przeszkoda 
złożona z kilku leżących obok siebie belek, nad którą trzeba oddać 
długi skok); 
* Przeszkody ze strefami kontaktu na obu końcach przeszkody,
wyznaczonymi innym kolorem, które pies musi dotknąć chociaż 
jedną łapą: huśtawka (bujająca się deska, na którą wchodzi się z tej 
niższej strony i przebiega na drugi koniec, który opada pod 
ciężarem psa), kładka (długa, wąska deska na podwyższeniu ze 
skośnymi rampami na obu końcach, układająca się w kształt 
trapezu), palisada (przeszkoda w kształcie trójkąta, składająca się 
tylko z dwóch ramp, dużo bardziej stromych niż w przypadku 
kładki);  
*Inne przeszkody: tunel sztywny (nieprzezroczysta, długa rura,
usztywniona wewnętrznym stelażem na całej długości), tunel miękki 
(jeden z końców nie ma usztywnienia, wobec czego materiał z 
którego jest wykonany, swobodnie zwisa i zasłania wyjście z tunelu 
– wersja trudniejsza, dla odważnych psów, które nie boją się wbiec
w nieznane), slalom (ustawienie w linii tyczki, pomiędzy którymi 
wykonuje się slalom). 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 100000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 
117. Kultura dostępna dla każdego – Instalacja windy dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo i seniorów. 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) 

Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” ul. Daszyńskiego 5 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Z audytu, przeprowadzonego w 2017 roku dotyczącego 
dostępności radomskich instytucji kultury dla osób z 
niepełnosprawnościami wynika, iż budynek Amfiteatr. Miejski 
Ośrodek Kultury przy ul. Daszyńskiego 5, nie posiada pełnej 
dostępności zarówno dla osób poruszających się na wózkach jak i 
seniorów. Chcąc likwidować bariery architektoniczne we 
wskazanym budynku zbudowano podjazd, dzięki któremu poziom 0 
obiektu został dostosowany  dla osób potrzebujących łatwiejszego 
dostępu. 

Budynek posiada jednak 3 kondygnacje, więc niestety osoby ze 
specjalnymi potrzebami nie mogą w tej chwili korzystać z oferty 
Pracowni Nowych Mediów w tym ze studia telewizyjnego, 
fotograficznego, muzycznego, studia animacji poklatkowej czy z sali 
do malarstwa, rękodzieła artystycznego, szachowej. 

Celem projektu jest całkowite zlikwidowanie barier 
architektonicznych w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 i 
umożliwienie samodzielnego, komfortowo poruszania się po całym 
obiekcie osobom z niepełnosprawnością ruchową, w tym na wózku 
inwalidzkim oraz seniorom. Poprawienie jakości ich życia poprzez 
umożliwienie rozwijania swoich pasji realizowanych na zajęciach 
edukacyjnych i swobodnego korzystania z wielokierunkowej oferty 
ośrodka.  

Dostosowanie obiektu będzie możliwe, dzięki zainstalowaniu windy 
lub platformy  samonośnej. Aby uzyskać pełną dostępność 
niezbędna jest również modernizacja toalet celem umożliwienia 
korzystania z nich osobom z niepełnosprawnościami oraz 
seniorom.  

Dzięki temu projektowi, mieszkańcy Radomia, w szczególności 
osiedla Gołębiów mający problemy z poruszaniem się zyskują w 
pełni dostępne miejsce aktywności kulturalnej. 

Planowana kwota na realizację projektu: 1100000 zł 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 1100000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 1 szt. zgoda wg wzoru 
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Tytuł projektu* 118. Doświetlenie przejść dla pieszych na os. Południe 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) 

Przejście dla pieszych na os. Południe 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt obejmuje doświetlenie co najmniej 3 przejść dla pieszych na 
os. Południe co poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 200000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 119. Leżaki nad zalewem na Borkach 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) 

Teren wokół zbiornika wodnego na Borkach 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt obejmuje montaż ok. 35-40 leżaków miejskich wokół 
zbiornika wodnego na Borkach. Leżaki takie jak w parku na osiedlu 
Południe. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 150000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 120. Zlot Pojazdów Zabytkowych – RK Classics 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) 

Radom – Plac Corazziego oraz ul. Żeromskiego od ulicy 
Niedziałkowskiego do Placu Konstytucji 3 Maja 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Zlot Pojazdów Zabytkowych pod nazwą RK Classics to 
jednodniowa impreza dla miłośników i właścicieli pojazdów 
klasycznych (samochodów, motocykli, motorowerów, rowerów) 
zaplanowana na miesiąc czerwiec lub lipiec 2023 roku. Spotkanie 
odbędzie się na radomskim deptaku (odcinek ulicy Żeromskiego od 
skrzyżowania z ulicą Niedziałkowskiego do Placu Konstytucji 3 
Maja) oraz na placu Corazziego. Przewidywany jest udział około 
400 zabytkowych pojazdów oraz około 6-7 tys. zwiedzających. RK 
Classics to impreza o zasięgu ogólnopolskim, na którą oprócz 
właścicieli pojazdów zabytkowych z Radomia przybędą właściciele 
takich pojazdów z innych zakątków naszego kraju i zaprezentują je 
mieszkańcom naszego miasta. Formuła imprezy oraz jej zasięg 
wpisuje się w ideę budowania pozytywnego wizerunku Radomia. 
Chcemy pokazać nasze miasto z jak najlepszej strony przybyłym 
gościom i zachęcić ich do jak najczęstszego odwiedzania Radomia. 
Impreza w swoim założeniu jest darmowa dla uczestników i 
zwiedzających, a więc jest ogólnodostępna dla wszystkich 
chętnych. W trakcie zlotu dziennikarze motoryzacyjni znani z 
ekranów telewizyjnych będą prowadzili prezentacje pojazdów przy 
scenie. Wybrane zostaną też najlepsze samochody i motocykle w 
różnych kategoriach, a laureatom zostaną wręczone nagrody. W 
organizację zlotu będą zaangażowani członkowie Stowarzyszenia 
Radomskie Klasyki, które posiada blisko dziesięć lat doświadczenia 
w tworzeniu imprez związanych z zabytkową motoryzacją. 
Szacunkowy koszt projektu to 50 tys. zł.  

Szacunkowy koszt 
realizacji* 50000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 121. Jaskółeczka dostępna dla wszystkich 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) ul. Królowej Jadwigi 15 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Zadanie skierowane jest do mieszkańców Radomia w 
szczególności Osiedla Michałów. W odpowiedzi na dostrzeżone 
przez nas potrzeby planowana jest wymiana drzwi wejściowych od 
frontu budynku na drzwi rozsuwane, które ułatwią dostęp do 
pomieszczeń osobom niepełnosprawnym korzystających z MOPS, 
WTZ i Gospody Jaskółeczka mieszczących się w budynku przy ul. 
Królowej Jadwigi 15. 

Drzwi tego typu są ułatwieniem szczególnie dla osób 
niepełnosprawnych korzystających z wózków inwalidzkich. 

Z uwagi na brak klubu na terenie Osiedla Michałów zapewniającego 
mieszkańcom spędzanie wolnego czasu, Stowarzyszenie 
„Wzajemna Pomoc” oraz Fundacja Radom – Miasto i 
Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” podejmą 
działania z zakresu kultury i ekologii; koncerty w sali i w ogrodzie, 
panele dyskusyjne, targi staroci, czytanie bajek, gry w szachy, 
wymiana książek, warsztaty kulinarne, pielęgnacja terenów 
zielonych, nasadzenia krzewów i kwiatów oraz bluszczu, spotkania 
edukacyjne. 
Celem jest wykorzystanie pomieszczeń Gospody Jaskółeczka oraz 
ogrodu otaczającego budynek jako miejsca do umożliwienia 
realizacji kreatywnych pomysłów mieszkańców Radomia, wspólny 
udział w imprezach kulturalnych i na rzecz ekologii, nawiązywanie 
więzi społecznych oraz umożliwienie działań samopomocnych. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 50000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 122. Zielony przystanek 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Radom 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt „ZIELONY PRZYSTANEK” zakłada montaż przy wiatach 
przystankowych pergoli na kwiaty i pnącza. Konstrukcja ta będzie 
stanowić podparcie do posadzonych u jej podstawy roślin pnących 
np. bluszczu oraz kwiatów (np. stokrotka, tulipan, maciejka).  

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych 
rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego 
podstawowe założenia.  

10 wytypowanych lokalizacji: 
Chrobrego / Sowińskiego w kier. Michałowa,  
Jana Pawła II / Sandomierska w kier. Prędocinka,  
Kusocińskiego/Chrobrego w kier. Żwirki i Wigury,  
Lekarska/Szpital 
Malczewskiego/Kelles-Krauza w kier. Michałowa, 
Narutowicza/Kościuszki w kier. dworca, 
Reja/Wolność w kier. Zamłynia, 
Józefów/Szpital przy szpitalu, 
Maratońska/Limanowskiego w kier. Kieleckiej, 
Grzecznarowskiego/Osiedlowa w kier. centrum 
Docelowo projekt zostanie skonsultowany z autorem projektu 
Budżetu Obywatelskiego. 

UZASADNIENIE PROJEKTU 

Projekt ma na celu poprawę estetyki wiat przystankowych oraz ich 
najbliższego otoczenia. Zwiększenie ilości zieleni stworzy bardziej 
przyjazne warunku dla korzystania z transportu publicznego, 
wpłynie na pozytywny odbiór miasta przez turystów, a ponadto 
zwiększy powierzchnie roślin kwitnących, co pozytywnie wpłynie na 
mieszkające w radomskich parkach ptaki i owady.  

Szacunkowy koszt 
realizacji* 50000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 123. Całoroczny fortepian zewnętrzny 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) 

Park im. T. Kościuszki 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt zakłada kupno oraz montaż całorocznego fortepianu 
zewnętrznego w Parku Kościuszki np. przy pomniku Chopina lub 
przy muszli koncertowej. 

Sam fortepian będzie wykonany z wytrzymałego materiału odporny 
na warunki atmosferyczne oraz intensywne użytkowanie, 
dodatkowo zostanie on wyposażony w system zdalnego 
zarządzania. 

Do fortepianu zostanie zakupione dodatkowo krzesło oraz 
naziemne oświetlenie. 

Uzasadnienie realizacji projektu 
Postawienie całorocznego fortepianu to szansa na rozwój i wzrost 
świadomości kultury u wszystkich mieszkańców, dodatkowo jest to 
wspaniałe uzupełnienie miejskiego krajobrazu. 

Potencjalni odbiorcy projektu 
 Dzieci
 Młodzież
 Dorośli
 Seniorzy
 Osoby z niepełnosprawnością

Szacunkowy koszt 
realizacji* 350000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) załącznik 1- zdjęcie fortepianu 
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Tytuł projektu* 124. Więcej biblioteczek plenerowych 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) 

Okolice dworca kolejowego Radom Główny, Park Stary Ogród, 
okolice zalewu Borki, Park Planty 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

W Budżecie Obywatelskim Radomia na rok 2021 mieszkańcy 
przegłosowali projekt biblioteczek plenerowych rozmieszczonych w 
różnych punktach miasta. Od ich zainstalowania cieszą się one 
zainteresowaniem mieszkańców, którzy chętnie z nich korzystają 
wymieniając się za ich pośrednictwem książkami. Biblioteczek jest 
jednak zaledwie 5. Proponuję więc zainstalowanie kolejnych 
czterech zlokalizowanych w okolicach – dworca kolejowego Radom 
Główny (lub w jego wnętrzu), w Parku Stary Ogród, Parku Planty 
oraz okolicach zalewu Borki. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 100000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 

Strona 152



Tytuł projektu* 125. Trampoliny dla dzieci i młodzieży 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Skwer u zbiegu ul. Okulickiego i ul. Mireckiego 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt zakłada budowę trampolin dla dzieci i młodzieży, 
podobnych do tych które istnieją nad zalewem barki. Miejsce 
budowy trampolin to skwer u zbiegu ul. Okulickiego i ul. Mireckiego 
( w pobliżu siłowni plenerowej) Byłaby to ciekawa atrakcja dla 
młodzieży z okolic parku, pozwalająca także na utrzymanie przez 
młodzież ruchu i poprawę kondycji. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 50000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 

Strona 153



Tytuł projektu* 126. Ładowarki na radomskich przystankach. 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) 

Przystanki autobusowe: Dworzec główny PKP/Poniatowskiego, 
Sienkiewicza/Katedra, Limanowskiego/Maratońska, 
Żeromskiego/Traugutta, Struga/pl. Jagielloński. 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt zakłada instalacje na kilku najczęściej uczęszczanych 
przystankach urządzeń do ładowania. Na przystankach 
zamontowane zostaną zasilane energią słoneczną ławki, które 
wyposażone zostaną w dostępne bezpłatnie porty ładowania 
urządzeń elektronicznych obsługujące wtyczki USB. Od tej pory nie 
będzie problemu z rozładowanymi urządzeniami, na których 
ściągnęliśmy bilet. Każdy w awaryjnej sytuacji będzie mógł 
odzyskać swoje połączenie ze światem. Dzięki realizacji projektu 
każdy mieszkaniec korzystający z komunikacji miejskiej będzie miał 
możliwość bezpłatnego podładowania swojego urządzenia 
elektronicznego podczas oczekiwania na przystanku. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 250000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 

Strona 154



Tytuł projektu* 127. Zdroje wody pitnej na Borkach 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Zalew Borki 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt zakłada zainstalowanie przy zalewie na Borkach dwóch 
zdrojów wody pitnej. Jeden zdrój w pobliżu plaży, drugi w rejonie 
parkingu dla samochodów od ulicy Bulwarowej. Pozwoliły by one na 
dostęp do świeżej wody pitnej osobom wypoczywającym na plaży w 
okresie letnim, często widywanym nad zalewem biegaczom, a 
także czworonogom dla których były by przeznaczone 
zamontowane w urządzeniach miski. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 100000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 

Strona 155



Tytuł projektu* 128. Audiopodróż po Radomiu 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Centrum 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

„Audiopodróż po Radomiu” to projekt, którego celem jest 
poszerzenie oferty atrakcji turystycznych, wykorzystujących 
nowoczesne technologie. Ze względu na dużą popularność różnego 
rodzaju audio – produkcji oraz potrzebę promocji historii Radomia, 
zarówno wśród zwiedzających, jak i jego mieszkańców, 
wychodzimy z propozycją stworzenia serii słuchowisk 
opowiadających o ważnych wydarzeniach, miejscach oraz 
osobistościach związanych z Radomiem. Nagrania w języku 
polskim i angielskim umieszczone powinny być na dedykowanej 
aplikacji/stronie internetowej. 
Zrealizowany projekt dawałby możliwość odbycia fascynującej 
podróży w czasie, dzięki umieszczeniu na murach budynków w 
konkretnych lokacjach, skupionych w Centrum miasta, małych, 
ponumerowanych tabliczek z kodami QR, które po zeskanowaniu 
za pomocą urządzenia elektronicznego będą przekierowywały do 
odpowiedniego materiału audio.  
Słuchowiska stanowiłyby opowieść o dawnym życiu w Radomiu, 
wzbogaconą odgłosami działającymi na wyobraźnię.  
Każdy zainteresowany odbyciem audiopodróży po Radomiu, 
posiadający odpowiedni sprzęt elektroniczny oraz słuchawki, 
mógłby np. idąc ulicą Malczewskiego zeskanować kod QR 
umieszczony na budynku Resursy Obywatelskiej by usłyszeć 
wzbogaconą muzycznie i dźwiękowo opowieść o postaci 
Malczewskiego, historii budynków stojących na tej ulicy, ważnych 
wydarzeniach i ciekawostkach dotyczących tego miejsca oraz 
porównanie jak ta przestrzeń wyglądała w dawniejszych czasach. 
Po odsłuchaniu następowałoby przekierowanie do kolejnego 
miejsca z tabliczką.  
Przy tabliczkach oraz materiałach audio powinno znajdować się 
drobne ostrzeżenie by nie odtwarzać słuchowisk podczas 
przechodzenia przez jezdnię w celu dbania o bezpieczeństwo 
drogowe. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 100000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 

Strona 156



Tytuł projektu* 129. Bezpieczna Radomianka 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Centrum 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt „Bezpieczna Radomianka” zakłada przeprowadzenie przez 
doświadczonego trenera kilku lub kilkunastu darmowych szkoleń 
proobronnych, trwających ok 4 h dla kilkunastoosobowej grup 
Radomianek, które zgłoszą chęć udziału w tej inicjatywie. Świadomi 
zagrożeń jakie czyhają na kobiety oraz niepokojących incydentów, 
które zdarzają się również w naszym mieście, pragniemy zapewnić 
mieszkankom Radomia możliwość zdobycia przydatnej, praktycznej 
wiedzy z zakresu samoobrony, która zwiększy ich poczucie 
bezpieczeństwa. Szkolenia skierowane są dla kobiet w wieku 16-60 
lat.  

Szacunkowy koszt 
realizacji* 50000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 

Strona 157



Tytuł projektu* 130. Wyraź siebie poprzez Street Art 

Lokalizacja projektu * 

(adres i nr działek) 
Centrum 

Opis projektu* 

(cel i założenia 
projektu, 

charakterystyka 
odbiorców, metoda 

i sposób wykonania) 

Projekt zakłada wygospodarowanie przez miasto istniejącej już 
przestrzeni architektonicznej (np. ściany budynku) lub stworzenie 
nowej, która byłaby przeznaczona dla mieszkańców do dowolnego 
zdobienia farbami, markerami, sprejami itd. 

Taka ściana wyrazu artystycznego byłaby idealną propozycją 
zarówno dla lokalnych twórców, młodzieży, jak i zwykłych obywateli 
pragnących rozbudzić swoją kreatywność, zdobiąc czasowo mur 
dowolną ilustracją lub napisem. 

Zagospodarowana w ten sposób przestrzeń byłaby wciąż żywą i 
interesującą atrakcją dla mieszkańców oraz turystów. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

100000 

Załączniki  

(ilość i rodzaj) 

Strona 158



Tytuł projektu* 131. Festiwal światła 

Lokalizacja projektu * 

(adres i nr działek) 
Centrum 

Opis projektu* 

(cel i założenia 
projektu, 

charakterystyka 
odbiorców, metoda 

i sposób wykonania) 

"Festiwal światła" to projekt, który może czerpać inspirację z 
podobnych wydarzeń mających miejsce np. Lublinie. 

Masa świecących lampek, światełek na drzewach, podświetlane na 
kolorowo budynki, neony, wyświetlane na ścianach sceny… to 
pomysł na atrakcyjne dwa wieczory w wybrany, letni weekend w 
Radomiu. 

Marzysz o spacerze w tak pięknej aurze kolorowych świateł? Oddaj 
głos na ten projekt. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

250000 

Załączniki  

(ilość i rodzaj) 

Strona 159



Tytuł projektu* 132. Zabawne murale 

Lokalizacja projektu * 

(adres i nr działek) 
Centrum 

Opis projektu* 

(cel i założenia 
projektu, 

charakterystyka 
odbiorców, metoda 

i sposób wykonania) 

Projekt polega na wykonaniu serii murali, które w zabawny, 
niekonwencjonalny sposób przedstawiają ważne osoby związane 
z Radomiem. 

Postać historyczna wyglądająca z okna, machająca dłonią lub 
robiąca zdziwioną minę? Czemu nie. Taki symboliczny mural w skali 
1:1 z pewnością poprawi humor przechodniom i zachęci do 
zrobienia selfie. Pokażmy swój dystans i wspólnie uczyńmy Radom 
ciekawszym miejscem. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

50000 

Załączniki  

(ilość i rodzaj) 

Strona 160



Tytuł projektu* 133. Neon Radomski 

Lokalizacja projektu * 

(adres i nr działek) 
Centrum 

Opis projektu* 

(cel i założenia 
projektu, 

charakterystyka 
odbiorców, metoda 

i sposób wykonania) 

Projekt wykonania w Centrum Radomia neonu na budynku z 
napisem "RADOM - chcę tu zostać" odpowiada na potrzebę 
uatrakcyjnienia, unowocześnienia przestrzeni miejskiej oraz 
promocji patriotyzmu lokalnego. Neon jako symbol nowoczesności 
będzie stanowił również interesującą formę artystyczną, 
zachęcającą do tworzenia kreatywnych, estetycznych fotografii, 
promujących nasze miasto w social mediach. 

Ostateczna lokalizacja oraz wygląd zostanie ustalona w procesie 
realizacji projektu, tak aby nie naruszał wartości zabytkowych.  

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

200000 

Załączniki  

(ilość i rodzaj) 

Strona 161



Tytuł projektu* 134. Rozbujajmy Radom! 

Lokalizacja projektu * 

(adres i nr działek) 
Centrum 

Opis projektu* 

(cel i założenia 
projektu, 

charakterystyka 
odbiorców, metoda 

i sposób wykonania) 

Projekt "Rozbujajmy Radom" polega na postawieniu w okolicach 
Centrum miasta kilkunastu bujanych ławko-huśtawek wykonanych z 
drewna. Długie, szerokie ławko-huśtawki stojące np. w parkach, w 
Starym Ogrodzie, przy placu Jagiellońskim lub na Rynku będą 
niewątpliwie atrakcyjnym elementem przestrzeni miejskiej, służącym 
do rekreacji, odpoczynku i miłego spędzania czasu, zarówno dla 
indywidualnych, jak i grupowych beneficjentów. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

100000 

Załączniki  

(ilość i rodzaj) 

Strona 162



Tytuł projektu* 
135. Magiczna Moc Filmu – program wychowawczo-edukacyjny dla 
dzieci w wieku przedszkolnym 

Lokalizacja projektu * 

(adres i nr działek) 

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, ul. Kościuszki 
7 

Opis projektu* 

(cel i założenia 
projektu, 

charakterystyka 
odbiorców, metoda 

i sposób wykonania) 

Magiczna Moc Filmu – program wychowawczo-edukacyjny dla 
dzieci w wieku przedszkolnym. 

Zajęcia prowadzone w formie zabaw edukacyjnych i prelekcji 
połączonych tematycznie z wyświetlanymi filmami. Poruszane 
podczas spotkań zagadnienia dotyczą najważniejszych spraw 
współczesnego świata podanych w przystępnej i atrakcyjnej dla 
dzieci formie.  

Uczestniczące dzieci podczas zajęć rozwijają kreatywność i 
umiejętność współpracy poprzez twórcze wykonywanie zadań 
tematycznie związanych z nazwą programu, tematyką spotkania i 
filmu. 

Filmy nawiązujące do omawianych podczas spotkań zagadnień 
należą do klasyki polskiej i zagranicznej kinematografii, a ich 
tematyka dotyczy wartości takich jak: rodzina, przyjaźń, życzliwość, 
uważność, rozsądek, nauka, przyroda, sport, pasja, emocje itp. 

Zajęcia odbywają się w Sali Kinowej przy ul. Kościuszki 7, w 
budynku Zespołu Szkół Budowlanych, w zaproponowanych 
terminach i godzinach uzgodnionych z uczestnikami. Dzieci 
zgłoszone przez dorosłych uczestniczą razem z opiekunami. W 
jednym spotkaniu (75-90 minut) bierze udział od 10 do 30 osób. 
Realizacja programu składającego się z około 20 spotkań, trwa od 
stycznia do listopada 2023 roku. Zajęcia prowadzone są przez 
wykwalifikowanych edukatorów filmowych i pedagogów.  

Cele projektu to: wzmacnianie rodzin w wychowaniu dzieci i 
budowaniu międzypokoleniowych relacji, poszerzanie wiedzy dzieci 
z różnych dziedzin życia, kształtowanie postaw obywatelskich wśród 
dzieci, uwrażliwianie na kulturę, sztukę i środowisko, 
upowszechnienie znajomości wartościowych polskich i 
zagranicznych filmów dla dzieci, wspieranie w kształtowaniu 
pozytywnych postaw. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

100000 

Załączniki  

(ilość i rodzaj) 

1. Zgoda zarządzającego na udostępnienie obiektu
uwzględnionego w projekcie złożonym w ramach Budżetu
Obywatelskiego w Radomiu

Strona 163



Tytuł projektu* 
136. Nakręceni – program wychowawczo-edukacyjny dla uczniów 
szkół podstawowych 

Lokalizacja projektu * 

(adres i nr działek) 

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, ul. Kościuszki 
7 

Opis projektu* 

(cel i założenia 
projektu, 

charakterystyka 
odbiorców, metoda 

i sposób wykonania) 

Cykl warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, podczas których 
filmy stają się punktem wyjścia do rozmowy, mającej przyczynić się 
do pozytywnych zmian w sferze świadomości. Ma na celu 
uwrażliwienie na kwestie otaczającego świata, lepsze zrozumienie 
swoich zachowań, wgląd w siebie. Prezentowane filmy pobudzają 
do refleksji nad sobą, nad swoimi zachowaniami i rekreacjami, a 
twórcze wykonywanie zadań podczas warsztatów rozwija 
kreatywność i umiejętność współpracy. 

Zajęcia składają się z dwóch części. Są to: warsztaty prowadzone 
przez wykwalifikowanych edukatorów filmowych i pedagogów (90 
minut) oraz projekcje wyselekcjonowanych dzieł polskiej i światowej 
kinematografii (90-120 minut) nawiązujących w sposób bezpośredni 
lub metaforyczny do wybranego zagadnienia, np.: przywiązanie do 
telefonów komórkowych, kształtowanie dobrych relacji 
międzyludzkich, prawa dzieci i młodzieży, rozwijanie empatii i 
uważności na innych, gdzie szukać wsparcia i jak rozmawiać z 
innymi, by pomóc itp.  

Udział w zajęciach niesie w sobie wiedze, dostarcza inspiracji, daje 
gotowe rozwiązania lub pokazuje kierunek, w którym powinni 
zmierzać młodzi ludzie, jeśli chcą nauczyć się rozróżniać prawdę od 
fałszu, rozwijać kompetencje społeczne i medialne, poznać zasady 
udziału w społeczności – zarówno online, jak offline. 

Program realizowany jest od stycznia do grudnia 2023 roku w Sali 
Kinowej przy ul. Kościuszki 7, w budynku Zespołu Szkół 
Budowlanych, według uzgodnionego harmonogramu. Obejmuje 
przeprowadzenie około 20 warsztatów (90 minuta) oraz 
wyświetlanie filmu przy każdych zajęciach (90-120 minut). W 
każdym z warsztatów uczestnicy od 10 do 30 osób. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

100000 

Załączniki  

(ilość i rodzaj) 

2. Zgoda zarządzającego na udostępnienie obiektu
uwzględnionego w projekcie złożonym w ramach Budżetu
Obywatelskiego w Radomiu

Strona 164



Tytuł projektu* 
137. Widzę, rozmawiam, rozumiem (Wrr…) – program 
wychowawczo-edukacyjny dla uczniów szkół branżowych i 
techników 

Lokalizacja projektu * 

(adres i nr działek) 

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, ul. Kościuszki 
7 

Opis projektu* 

(cel i założenia 
projektu, 

charakterystyka 
odbiorców, metoda 

i sposób wykonania) 

Seria warsztatów połączonych z filmami dotykającymi problemów 
współczesnej młodzieży i najważniejszych obszarów pracy 
wychowawczej. Udział w programie wzmacnia działania 
profilaktyczne, wspiera rozwój i kształtowanie postaw, uczy 
respektowania norm społecznych, wpływa na poczucie własnej 
wartości oraz podwyższenie kompetencji medialnych, zapobiega 
wykluczeniu społecznemu. Uwzględnia szkolną podstawę 
programową. 

Młodzież podczas zajęć rozwija kreatywność i umiejętność 
współpracy poprzez twórcze wykonywanie zadań tematycznych 
związanych z nazwą programu, tematyką spotkania i filmu. 

Zajęcia składają się z dwóch części. Są to: warsztaty prowadzone 
przez wykwalifikowanych edukatorów filmowych i pedagogów (90 
minut) oraz projekcje wyselekcjonowanych dział polskiej i światowej 
kinematografii (90-120 minut) nawiązujących w sposób bezpośredni 
lub metaforyczny do wybranego zagadnienia, np.: planowanie 
przyszłości, wpływ internetu na relacje, człowiek wobec zła, 
problemy dojrzewania, empatia, uzależnienia, niepełnosprawność 
itp.  

Spotkania odbywają się w Sali Kinowej przy ul. Kościuszki 7, w 
budynku Zespołu Szkół Budowlanych od stycznia do listopada 2023 
roku według uzgodnionego harmonogramu. W każdym z około 20 
warsztatów uczestniczy od 10 do 30 osób.  

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

100000 

Załączniki  

(ilość i rodzaj) 

3. Zgoda zarządzającego na udostępnienie obiektu
uwzględnionego w projekcie złożonym w ramach Budżetu
Obywatelskiego w Radomiu

Strona 165



Tytuł projektu* 138. Cicha Noc Śródmieścia 

Lokalizacja projektu * 

(adres i nr działek) 
ul. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza, ul. Moniuszki, ul. Piłsudskiego 

Opis projektu* 

(cel i założenia 
projektu, 

charakterystyka 
odbiorców, metoda 

i sposób wykonania) 

Projekt dotyczy montażu znaków ZAKAZ WJAZDU MOTOCYKI w 
czasie ciszy nocnej (godz: 22:00-6:00). Zakaz będzie dotyczył ulic: 
Piłsudskiego, Moniuszki, Sienkiewicza i Mickiewicza. Montaż 
znaków na skrzyżowaniach ulic: 25 Czerwca x ul. Sienkiewicza, 
Traugutta x Mickiewicza, Narutowicza x Moniuszki, Traugutta x 
Piłsudskiego.  

Dopuszczalny poziom dźwięku dla motocykli wynosi ( w zależności 
od pojemności) 94-96 dB a dopuszczalny poziom dźwięku w strefie 
śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców w okresie nocy 
wynosi maks. 65 dB.  

Obszar 4 ulic śródmiejskich Radomia jest terenem mieszkalnym 
(zabudowa mieszkalna wielorodzinna) nadmierny hałas nocny 
powoduje uciążliwość dla mieszkańców. Dopuszczalny poziom 
generowany przez motocykle zaburza dopuszczalne poziomy 
hałasu w okresie nocnym. Jest on wyjątkowo uciążliwy dla małych 
dzieci w okresie 22:00-6:00. Przejazd motocyklu w tych godzinach 
nawet z dopuszczalnym poziomem dźwięku powoduje wybudzenie 
ze snu najmłodszych mieszkańców śródmieścia. Często zdarza się, 
że dopuszczalne poziomy hałasu, przez prowadzących motocykle 
są przekraczane i to w okresie ciszy nocnej. 

Ustawienie znaków zakazu wjazdu motocykli w okresie ciszy 
nocnej, w zamieszkały sektor zabudowy śródmiejskiej, spowoduje 
zmniejszenie uciążliwości hałasu występującego od dróg 
publicznych w tym terenie.   

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

50000 

Załączniki  

(ilość i rodzaj) 

Załącznik 1 Logotyp projektu 

Załącznik 2 Mapa 
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Tytuł projektu* 139. Letnie kino nad zalewem Borki 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Zalew Borki 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt zakłada zorganizowanie bezpłatnych sensów (głównie w 

piątkowe i sobotnie wieczory na przykład od 21:00 w okresie letnim 

lipiec sierpień). Repertuar może być różny lecz taki, by w sposób 

pozytywny odpowiadał mieszkańcom jak i dla osób przyjezdnych. 

Organizacja pokazów filmowych odbywa się za pośrednictwem 

wynajętej firmy która zapewniłaby stały sprzęt filmowy jaki obsługę 

filmową. Projekt obejmował również wynajem firmy sprzątającej 

oraz wynajem leżaków które każdorazowo był przygotowany. Autor 

zakłada również realizacje klubu dla najmłodszych (wybór dowolny) 

oraz wynajem animatorów. Celem jaki uzasadnieniem tego projektu 

jest integracja mieszkańców, która pozytywnie wpłynęła by na 

rozwój kulturowy. Kino letnie plenerowe jest również idealnym 

miejscem na chwilowy odpoczynek od życia codziennego oraz 

inspiracją do wspólnego spędzania czasu z rodziną lub ze 

znajomymi 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 100000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 140. Alejka z rysunkami 3D 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Park Planty 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt zakłada stworzenie z 9 lub więcej (ilość dobrowolna) wzdłuż 

trzech części Parku Planty zakładając tworzenie dwóch lub więcej 

rysunków na każdej z trzech części parku, powstałych na płytach 

chodnikowych. Projekt ma na celu ożywienie parku planty, pozbycie 

się minimalistycznym sposób cytat szczerości cytat oraz 

zagospodarowanie miejsc w ciekawą abstrakcje.  

Szacunkowy koszt 
realizacji* 100000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 141. Podwórkowy Turniej Magiczny 

Lokalizacja projektu * 

(adres i nr działek) 
Podwórka osiedlowe/miejskie – przestrzeń użytku publicznego 

Opis projektu* 

(cel i założenia 
projektu, 

charakterystyka 
odbiorców, metoda 

i sposób wykonania) 

Podwórkowy Turniej Magiczny to projekt familijny, polegający na 
przeprowadzeniu pokazów iluzjonistów oraz artystów, a następnie 
wybraniu najlepszego iluzjonisty w Polsce, względem publiczności. 
Celem projektu jest kreowanie potencjału turystycznego. Dodatkowo 
poprzez zorganizowanie turnieju w przestrzeni otwartej, a dokładniej 
w podwórkach osiedlowych/miejscach użytku publicznego, chcemy 
włączyć w kulturowe wydarzenia jak największą ilość dzieci i 
młodzieży, wyrwać ich z codzienności i zapewnić niecodziennie 
atrakcje, poszerzające ich wiedzę i kształtujące pogląd na sztukę. 
Turniej będzie odbywał się w każda sobotę lipca lub sierpnia (okres 
wakacyjny). Cztery pierwsze soboty będą zaplanowane jako pokazy 
artystów, umożliwiające obejrzenie pokazu każdego uczestnika 
startującego o miano najlepszego iluzjonisty. Oprócz tego artyści 
będą prowadzić warsztaty podczas których mieszkańcy i turyści 
będą mogli nauczyć się wybranych sztuczek i poznać tajniki „magii”. 
Każdy etap zakończy się głosowaniem na najlepszego iluzjonistę, 
który przejdzie do etapu finałowego odbywającego się w ostatnią 
sobotę miesiąca. Ponadto zwycięzca każdego z 4 etapów wskaże 
swojego faworyta wśród uczestników warsztatów i zapewni mu 
indywidualne zajęcia iluzji. Następnie uczestnik będzie miał 
możliwość wystąpienia na finałowej gali i również wzięcia udziału w 
konkursie na „Najlepszego Magika”. Gala finałowa odbędzie się w 
Muszli Koncertowej w Parku Kościuszki lub Amfiteatrze. Kolejno 
wystąpią zwycięzcy poszczególnych etapów, a wraz z nimi ich 
faworyci. Następnie zostaną ogłoszone wyniki i wręczone nagrody. 
Kampanie promocyjna:- kolportaż ulotek w mieście- plakaty w 
szkołach i na mieście- spoty radiowe- kampania prasowa -kampania 
w mediach społecznościowych: Instagram, Facebook. Wydarzenie 
zostanie przeprowadzone wg ustalonego regulaminu, przy pomocy 
służb porządkujących oraz służb technicznych. Grono odbiorców to 
głownie dzieci i młodzież, pokazy mają profil familijny, zachęcający 
do czynnego udziału. Wstęp na wydarzenie jest darmowy i 
nieograniczony limitem miejsc. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

150000 

Załączniki  

(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 142. Ogólnopolska Gala Stand Up w Radomiu 

Lokalizacja projektu * 

(adres i nr działek) 
Hala Radomskiego Centrum Sportu 

Opis projektu* 

(cel i założenia 
projektu, 

charakterystyka 
odbiorców, metoda 

i sposób wykonania) 

Chcielibyśmy zorganizować w Radomiu na nowo otwartej hali 
widowiskowej jedno z największych wydarzeń Stand Up w Polsce. 
Gala Stand Up to wydarzenie, na którym wystąpią najbardziej 
popularni artyści w kraju i goście specjalni. Przez ostatnie lata ta 
forma komediowa cieszy się ogromną popularnością, dlatego 
wierzymy, że w naszym mieście mogłaby odbyć się widowiskowa 
gala, która przyciągnie do miasta turystów, a jednocześnie będzie 
atrakcyjnym wydarzeniem dla mieszkańców Radomia. Pozytywne 
emocje i wydźwięk takich imprez buduje pogodny wizerunek miasta 
i również daje koloryt życia dla całej publiczności. Wydarzenie trwa 
około 2 godzin i byłoby dodatkowo transmitowane live np. na 
portalach Facebook lub Instagram miasta co z pewnością zapewni 
dużą frekwencję i ruch na social platformach miasta. Cały event 
byłby nieodpłatny i wejścia organizowane na podstawie darmowych 
rezerwacji, dodatkowo transmisja online. Tego typu wydarzenia 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem, dlatego istnieje też opcja 
biletów płatnych na niektóre sektory. Zysk z biletów mógłby być 
zrealizowany na cele charytatywne, dzięki czemu całe wydarzenie 
stałoby się nie tylko eventem rozrywkowym, ale i charytatywnym. 
Miejsca , które chcielibyśmy wykorzystać to nowa hala widowiskowa 
lub każda inna przestrzeń sugerowana przez urząd miasta. 
Kampania promocyjne: 

- reklama w social media IG i FB 

- promocja na IG artystów 

- plakaty 

- reklama w radio 

- reklama w dzień dobry TVN lub innych śniadaniowych programach 

Organizacja tego wydarzenia to gwarancja realizacji imprezy, o 
której usłyszy cała Polska i wypromuje miasta Radom pod kątem 
oryginalnych wydarzeń realizowanych w największych formatach. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

350000 

Tytuł projektu* 143. I Ogólnopolski Festiwal Twórców Internetowych 
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Lokalizacja projektu * 

(adres i nr działek) 

Deptak ul. Żeromskiego, Fontanny, Park Kościuszki, Plac 
Corazziego 

Opis projektu* 

(cel i założenia 
projektu, 

charakterystyka 
odbiorców, metoda 

i sposób wykonania) 

Wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu promocyjnym miasta pod 
względem turystyki, które w innych miastach: Kraków (Meet-up 
Youtube), Łódź (See Bloggers) zostało odebrane z ogromnym 
zainteresowaniem i sukcesem frekwencyjnym oraz regularnymi 
edycjami. Twórcy internetowi zrzeszają miliony fanów i odbiorców, 
którzy chętnie biorą udział w każdych możliwych spotkaniach ze 
swoimi idolami. Tego typu trzydniowe wydarzenie w Radomiu 
stworzy duży potencjał na pokazanie miasta jako otwarte na pracę z 
kreatywnymi twórcami. Wpłynie pozytywnie na budowanie 
wizerunku oraz pozwoli przeprowadzić inspirujące spotkania widzów 
z ulubionymi twórcami i przeprowadzenie warsztatów. Celem 
warsztatów będzie zaszczepienie w radomskiej młodzieży pasji i 
przekonania do realizacji swoich planów i ambicji, a także 
umożliwienie uczestnictwa w kulturowych wydarzeniach, które 
obecnie są pożądanymi przez młodych ludzi formami rozrywki. 
Projekt ma również za zadanie wyróżnić pozycję miasta Radom 
wśród pozostałych polskich miast, tak by stał się 
charakterystycznym miejscem, pełnym wydarzeń dla współczesnej 
młodzieży. Dodatkowym celem będzie wsparcie i „crossowanie” 
radomskich social media z największymi polskimi twórcami 
internetowymi, tak by social media Radomia docierały do odbiorców 
z całego kraju, a wszystkie działania promocyjne zyskały 
ogólnopolski potencjał turystyczny. Festiwal będzie trwał 3 dni w 
godzinach 14:00-22:00 podczas, których odbędą się poszczególne 
wydarzenia: 

- panele dyskusyjne – twórcy internetowi poruszający wybrane 
przez uczestników tematy dot. twórczości w internecie, dobrane w 
taki sposób by pokazać młodym ludziom szansę na osiągnięcie 
sukcesu, samorozwój oraz dążenie do wyznaczonego celu. 
Coaching-owe rozmowy, także dla młodzieży z domów dziecka oraz 
pochodzących z rodzin z ciężką sytuacją, tak by żadna sfera nie 
została wykluczona. Nie zabraknie również twórców internetowych 
prowadzących kanały skierowane do dorosłych osób – 
przedstawiające różnego rodzaju porady.  

- warsztaty – spotkanie umożliwiające poznanie schematu twórców 
internetowych i ich sposobów na publikowanie w sieci filmów 
utrzymujących uwagę odbiorców.  

- koncerty – wystąpienia znanych twórców YouTube, którzy słyną ze 
znanych utworów. 

- spotkania i rozmowy z widzami – luźne spotkania z fanami w 
miejscach na to wyznaczonych, pozwalających na poznanie 
twórczości internetowej „od kuchni” 
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- występy artystyczne – różnorodne pokazy twórców, 
przedstawiające ich umiejętności i wyróżniające elementy ich 
twórczości.  

Festiwal odbędzie się w przestrzeni otwartej oraz zamkniętej. Część 
wydarzeń będzie przewidziana bez ograniczonej liczby widzów, 
natomiast zamknięte wydarzenia będą objęte bezpłatnymi 
wejściówkami, rezerwowanymi odpowiednio wcześniej przez system 
internetowy. Miejsca pokazów w przestrzeni otwartej obejmować 
będą ulicę Żeromskiego od wysokości Fontann do Placu 
Corazziego, z możliwością dodania Muszli Koncertowej w Parku 
Kościuszki oraz Amfiteatru. Pokazy będą dostępne dla każdego 
mieszkańca Radomia oraz turysty, bez wyjątków. Festiwal będzie 
przeprowadzony zgodnie ze stworzonym regulaminem, pod 
nadzorem służb porządkowych oraz służby technicznej nadzorującej 
bezpieczeństwo wydarzenia. Promocja wydarzenia odbędzie się 
zgodnie z przygotowaną kampanią reklamową obejmującą: 

- spoty radiowe 

- plakaty umieszczone w mieście 

- kolportaż ulotek 

- rozbudowana kampania reklamowa na portalach internetowych: 
głównie YouTube, Instagram oraz Facebook. Najwięksi polscy 
twórcy będą reklamować wydarzenie na swoich profilach 
zrzeszających po kilka milionów odbiorców.  

- banery reklamowe oraz witacze. 

I Ogólnopolski Festiwal Twórców Internetowych w Radomiu, może 
być początkiem nowej tradycji zrzeszającej młodych ludzi. Obecnie 
twórczość internetowa jest najbardziej powszechną formą 
przekazywania informacji wśród młodzieży, dlatego tak ważne jest 
by umożliwić mieszkańcom dostęp do niej. Jest to narzędzie o 
ogromnej sile przekazu, które warto wykorzystać by promować 
nasze miasto i oferować ludziom rozrywkę w nowym wymiarze. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

300000 

Załączniki  

(ilość i rodzaj) 

Tytuł projektu* 144. Animacje na trawce 

Lokalizacja projektu * 

(adres i nr działek) 
Park Leśniczówka/ Kościuszki 
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Opis projektu* 

(cel i założenia 
projektu, 

charakterystyka 
odbiorców, metoda 

i sposób wykonania) 

Animacje na trawce to piknik skierowany do rodzin mający na celu 
integracje mieszkańców oraz zwiększenie wspólnej aktywności 
wśród rodzin z dziećmi. Podczas pikniku zostaną zorganizowane 
gry i zabawy dla wszystkich uczestników oraz grill. Dla dzieci 
zostaną przygotowane zabawy w których będą brały udział wspólnie 
ze swoimi rodzicami, między innymi zabawy z chustą animacyjną, 
malowanie buziek, tatuaże, pokazy baniek mydlanych, żywe 
maskotki, zawody z liną i wiele innych atrakcji. Podczas imprezy 
rodzice będą mieli możliwość skorzystania z mobilnej foto-budki, 
gadżetów do stylizacji zdjęciowej swoich pociech. Celem pikniku jest 
wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu 
wolnego. 

Animacje na trawce zadebiutowały w 2020 roku zdobywając 
ogromne zainteresowanie i uznanie wśród mieszkańców naszego 
miasta.  

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

50000 

Załączniki  

(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 145. Piknik NGO – piknik który łączy przyjemne z pożytecznym 

Lokalizacja projektu * 

(adres i nr działek) 
Miasto Kazimierzowskie/ Żeromskiego 

Opis projektu* 

(cel i założenia 
projektu, 

charakterystyka 
odbiorców, metoda 

i sposób wykonania) 

Projekt zakłada organizację eventu który ma na celu przybliżyć 
mieszkańcom miasta działalność trzeciego sektora oraz zaprosić 
mieszkańców miasta do rewitalizowanego miasta 
Kazimierzowskiego. Pokazać jak wiele organizacji każdego dnia 
działa w ich imieniu. Ilu ludzi stoi za zmianami, które mają wpływ na 
codzienność naszego miasta. Święto NGO to nie tylko szansa na 
poznanie stowarzyszeń, czy fundacji ale też idealna okazja do 
świetnej zabawy dla wszystkich mieszkańców. Przestrzeń imprezy 
zamieni się w miejsce pełne atrakcji – zarówno da tych dużych, jak i 
małych mieszkańców. Przygotowane zostanie wiele niespodzianek. 
Od koncertów, po warsztaty muzyczne, zajęcia sportowe, pokazy 
strażaków, gry, kursy pierwszej pomocy, strefę gastronomiczną i 
wiele innych atrakcji. 

Zostanie zorganizowana specjalna „Strefa Obywatelska” w której aż 
42 radomskie organizacje będą miały możliwość pokazania zakresu 
swoich działań, a wyspecjalizowani pracownicy UM udzielać będą 
informacji dotyczących budżetu obywatelskiego czy konsultacji 
społecznych. Piknik NGO to szansa dla radomskiej młodzieży, która 
otrzyma możliwość dołączenia do radomskich wolontariuszy.  

Piknik zorganizowany będzie w formule otwartej dla mieszkańców 
Miasta, na dużej przestrzeni, np. Miasto 
Kazimierzowskie/Żeromskiego, połączony z programem 
artystycznym/koncertem oraz atrakcjami dla najmłodszych 
mieszkańców.  

Przedsięwzięcie będzie doskonałą promocją działań 
podejmowanych przez organizacje pozarządowe, integrowanie 
społeczności lokalnej oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. 
Całość odbywać się będzie poprzez stworzenie „Miasteczka NGO”, 
w którym bezpłatnie dla mieszkańców zorganizowana będzie 
między innymi „Strefa Obywatelska” a w niej: 

- prezentacja działalności radomskich NGO, 

- zaproszenie do wolontariatu w ramach Radomskiego Centrum 
Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska”, 

- porady specjalistów, 

Atrakcje i zajęcia integracyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży, 

- tańce integracyjne, konkursy i aktywności sportowe dla 
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mieszkańców, 

- strefa gastronomiczna z możliwością skosztowania różnych 
lokalnych saków, 

Prezentacje taneczne, muzyczne i wokalne podopiecznych NGO na 
dużej scenie. 

Podczas wydarzenia mieszkańcy będą mieli możliwość obejrzenia 
wystawy zdjęć pn. „Organizacje w obiektywie”.  

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

50000 

Załączniki  

(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 146. Cafe Jazz Festival 

Lokalizacja projektu * 

(adres i nr działek) 
Borki, ośrodek MOSiR ul. Bulwarowa 4 

Opis projektu* 

(cel i założenia 
projektu, 

charakterystyka 
odbiorców, metoda 

i sposób wykonania) 

Stowarzyszenie Cafe jazz Festival, KRS 0000725900, przy 
współudziale Wydziału Kultury UM Radom, MOSiR oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego zorganizowało już 
5 edycji Cafe Jazz Festival Radom. (www.cafejazz.eu) 

Trzydniowa impreza odbywa się w drugiej połowie sierpnia nad 
zalewem Borki, gdzie przyjeżdża około 150-200 kamperów z całej 
Europy.  

Patronem honorowym Cafe Jazz Festival Radom tradycyjnie jest 
Prezydent Miasta Radom, a patronem honorowym Zlotu Kamperów 
jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, którzy dokonają 
uroczystego otwarcia Cafe Jazz Ferstival w pierwszym dniu 
festiwalu (piątek) o godz. 19. 

W drugim dniu Festivalu (sobota) o godz. 15 w centrum Radomia 
organizowana jest wspaniała, kolorowa parada w stylu 
nowoorleańskim, którą prowadzą gwiazdy festiwalu wraz z 
kamperowcami i mieszkańcami Radomia. Muzycy zaprezentują się 
w krótkim secie przed Restauracją Teatralną, a potem wspólnie z 
gośćmi festiwalu przebranymi w stroje z lat 20-tych i 30-tych 
korowód przejdzie na Plac Jagielloński. Od godz. 19 rozpoczynamy 
koncerty nad Zalewem Borki. Trzeci dzień (niedziela) tradycyjnie 
dedykowany jest koncertom lokalnych organizacji muzyków z 
naszego miasta.  

Wstęp na wszystkie wydarzenia Cafe Jazz Festival jest wolny. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

250 000 

Załączniki  

(ilość i rodzaj) 
Program 2021, szczegółowe informacje na stronie www.cafejazz.eu 
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Tytuł projektu* 
147. Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową zjazdów do 
jezdni dla osób niepełnosprawnych i rowerów oraz wykonanie 
skwerku/łąki kwietnej 

Lokalizacja 
projektu * 

(adres i nr działek) 
Skrzyżowanie ul. Limanowskiego/Toruńska 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, 
metoda i sposób 

wykonania) 

Przebudowa przejścia dla pieszych z budową zjazdów do jezdni dla 
osób niepełnosprawnych (ułatwienie dostępu do okolicznych 
przystanków autobusowych) i rowerów (wymiana płyt chodnikowych i 
krawężników na długości ok. 20 m i szerokości 3 m), na skrzyżowaniu 
ulic Limanowskiego/Toruńska przy numerze Limanowskiego 136 wraz 
oraz wykonanie skweru/łąka kwietna na rogu skrzyżowania-eliminacja 
wysp ciepła (ok. 100m2). 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 50000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 148. Deptak na miarę XXI wieku 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) ul. Żeromskiego od Traugutta do Niedziałkowskiego 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Celem projektu jest unowocześnienie radomskiego deptaka i 
uzupełnienie go o elementy małej infrastruktury i zieleni, a także 
uniemożliwienie jazdy po nim nieuprawnionych samochodów 
poprzez ustawienie barier uniemożliwiających poruszanie się 
wzdłuż całej długości ulicy Żeromskiego.  

Zostanie to zrealizowane poprzez: 
- ustawienie mebli miejskich, pergoli dających cień, małej 
infrastruktury (np. zegar); 
- zmniejszenie wysp ciepła poprzez umieszczanie małych 
trawników i krzewów w miejscach o dużym zabetonowaniu (np. przy 
murku na placu Konstytucji 3 Maja); 
- uzupełnienie uszkodzonych płyt/ kostek; 
- ustawienie przeszkód uniemożlwiających przejazd przez całą 
długość ulicy.  

Szacunkowy koszt 
realizacji* 2000000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 149. Relaks na Bulwarze Kołakowskiego 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Aleja Kołakowskiego pomiędzy ul. Malczewskiego i Chrobrego 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt zakłada remont alei Kołakowskiego na odcinku od ul. 
Malczewskiego do ul. Chrobrego i stworzenie tam strefy 
wypoczynku. Wymagane prace: 
- remont ciągu pieszego wzdłuż Potoku Północnego oraz ciągów 
dochodzących 
- ustawienie leżaków i hamaków miejskich, pergoli; 
- montaż koszy na śmieci; 
- rewitalizacja zieleni i nowe nasadzenia. 

Remont zaniedbanego miejsca w centrum miasta zwiększy 
estetykę okolicy, jednocześnie dając mieszkańcom nowe, 
nietypowe miejsce do wypoczynku. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 600000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 

Strona 179



Tytuł projektu* 150. Bus do zadań specjalnych 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Radom 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu to 
placówka publiczna, w której realizowane jest kształcenie i 
wychowanie dzieci i młodzieży: z autyzmem, z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi (z dysfunkcjami narządów 
ruchu, wzroku, słuchu), z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Busy są nam 
potrzebne, aby dowieźć uczniów na zajęcia edukacyjne, 
wychowania fizycznego (ponieważ nie posiadamy własnej sali 
gimnastycznej) oraz na zajęcia rewalidacyjne (hipoterapia, 
hydroterapia). Uczniowie nasi biorą udział w różnego rodzaju 
inicjatywach społecznych i kulturalnych organizowanych w naszym 
mieście. Busy w ciągu roku pokonują wiele kilometrów i są mocno 
wyeksploatowane. Przez szeroką działalność naszej placówki i 
niestandardowe potrzeby naszych uczniów, nowy bus byłby 
niezbędny do realizacji obecnych, jak i przyszłych zadań. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 250000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 151. Akademia rodzica 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Śniadeckich 2, lub Daszyńskiego 5 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Akademia Rodzica to cykl spotkań dla rodziców spodziewających 
się dziecka lub posiadających małe dzieci. Celem tego projektu jest, 
aby rodzice mieli możliwość poznania, zwiększania świadomości 
oraz kompetencji, rozwijanie ciekawości w zakresie rozwoju dziecka 
oraz szeroko rozumianego rodzicielstwa. 
Planowanych jest 12 spotkań, w cyklu comiesięcznym, 
poświęconych m.in. takim tematom jak: rozszerzanie diety dziecka; 
rozwój psychologiczny dzieci; wpływ nowych mediów na 
wychowanie i rozwój dziecka; rodzicielstwo bliskości; alternatywne 
sposoby edukacji; prawidłowy sen dziecka; zabawy, ruch, zabawki i 
literatura dla dzieci w poszczególnych etapach rozwoju; mamo 
zadbaj o siebie po porodzie; rozwój mowy u dziecka; rozwój 
seksualny dziecka; dysfunkcje rozwojowe – wyzwania i możliwości; 
udzielanie pierwszej pomocy dziecku. 
 Pomimo tego, że tematy dotyczące przebiegu ciąży, rozwoju 
psychicznego i fizycznego dziecka są często poruszane w 
internecie i ich dostępność jest duża, młodzi rodzice często czują 
się zagubieni mnogością teorii na dany temat. Spotkania ze 
specjalistami maja dać szansę na rozwianie wątpliwości, poznanie 
tematu u źródeł. 
Działaniem podsumowującym wszystkie spotkania będzie 
stworzenie kalendarza, w którym będą napisane skrótowo 
wszystkie najważniejsze wiadomości. Kalendarz będzie 
przeznaczony dla wszystkich uczestników spotkań.     

Spotkania będą miały formułę otwartą i bezpłatną a odbywać się 
będą na terenie MOK Amfiteatr w Radomiu. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 50000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 
152. Kompleksowa wspieranie zdrowia prokreacyjnego wśród 
mieszkańców Radomia 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Radom 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Celem głównym jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości 
świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności (z 
pominięciem metody in vitro). Program wpierania zdrowia 
prokreacyjnego skierowany jest głównie do osób borykających się 
 z problemem niepłodności, którzy pozostają w związkach 
małżeńskich lub partnerskich i wcześniej nie byli diagnozowani pod 
kątem niepłodności i jej przyczyn. Dane szczegółowe zgodne z 
załącznikiem 
Cele szczegółowe :Do celów szczegółowych- diagnostycznych 
programu należą poza poprawą stanu zdrowia uczestników w 
zakresie rozpoznanych chorób uniemożliwiających posiadanie 
własnego potomstwa: 
1) określenie przyczyn niepłodności wśród uczestników;
2) poprawa stanu zdrowia uczestników w zakresie
zidentyfikowanych chorób utrudniających posiadanie własnego 
potomstwa poprzez szeroką diagnostykę 
3) wzrost jakości udzielanych świadczeń w zakresie kompleksowej
diagnostyki i leczenia niepłodności. 
Dodatkowe informacje zgodne z załącznikiem 
W załączniku opisano także istotne dla wniosku informacje, służące 
do uszczegółowienia całego zagadnienia a dotyczące: 
Mierniki efektywności programu  
Charakterystyka populacji objętej projektem 
Kwalifikacja do programu 
Organizacja realizacji projektu ( personel, badania, zabiegi, sprzęt i 
wyposażenie):  
Monitorowanie 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 2325000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) Cennik badań do projektu 
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Tytuł projektu* 153. Nocne harce 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Fontanny, Plac Corazziego 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Po sukcesie zeszłorocznego projektu „ Nocne harce – Radom 
ożywa nocą” chcemy ponownie aby miasto w letnie wakacyjne 
wieczory zostało opanowane przez miłośników tańca. Planujemy 
zorganizować 3 wieczory, podczas których równolegle, w dwóch 
różnych punktach miasta odbywać się będą tematycznie 
zróżnicowane potańcówki. Każde miejsce będzie miało swój 
niepowtarzalny, odmienny charakter i stylistykę muzyczną. O wybór 
rodzajów tańca zadbają mieszkańcy podczas ogólnomiejskiego 
głosowania,  które odbędzie się online. 
W programie każdego wieczoru będzie występ tancerzy, warsztaty 
podstawowych kroków danego tańca oraz potańcówka.  
Projekt ma na celu: spędzenia aktywnie czasu wolnego, budowania 
otwartości na nowe kultury, budowanie społeczności lokalnej. 
Żyjemy w czasach gdzie brakuje nam czasu na budowanie relacji z 
drugim człowiek, a taniec jest idealną przestrzenią na budowanie 
więzi werbalnej i niewerbalnej.  
Z badań naukowych wynika, że taniec ma zaskakująco pozytywny 
wpływ na pracę naszego ciała. Czemu by więc nie zadbać o 
zdrowie w przyjemny sposób. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 150000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 154. Radomski Festiwal Nauki i Sztuki 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Plac Konstytucji 3 Maja 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Nauka i sztuka wzajemnie na siebie wpływają, przeplatają się i są 
motorem napędowym ludzkości. Nauka, od chwili kiedy powstała, 
determinuje rozwój cywilizacji i odgrywa olbrzymią rolę w życiu 
każdego człowieka, szczególnie w czasie, gdy rozwija się tak 
szybko jak na początku XXI wieku. Sztuka natomiast jest dążeniem 
człowieka do ekspresji, wyrażenia siebie, swoich doświadczeń i 
przemyśleń. Radomski Festiwal Nauki i Sztuki jest przeznaczony 
dla wszystkich. Ma przybliżać piętno nauki i sztuki oraz wykazywać 
związki między nimi. Podczas festiwalu odbędą się pokazy dla 
dzieci i dorosłych, warsztaty, wykłady, spotkania ze znanymi 
artystami i uczonymi. Festiwal ma być prawdziwym świętem 
radomian, którzy podczas wydarzenia poznają piękno tych dwóch 
dziedzin. Do festiwalu zostaną zaproszone radomskie instytucje 
naukowe i kulturalne. Wydarzenie ma odbyć się w centrum 
Radomia oraz w różnych dzielnicach, zarówno pod dachem jak i w 
plenerze. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 300000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 
155. Cnoty i psoty - festiwal sztuk wszelakich Jana 
Kochanowskiego 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) 

deptak w okolicach pomnika Jana Kochanowskiego, park 
Kościuszki, muszla koncertowa, park Stary Ogród 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Weekendowy odbywający się w miesiącach letnich festiwal to 
szansa na wypromowanie Radomia w Polsce jako miasta blisko 
związanego z mistrzem renesansu - Janem Kochanowskim. W 
programie festiwalu znajdą się m.in. ogólnopolski konkurs poetycki, 
improwizowany spektakl teatralny z udziałem największych gwiazd 
polskiej sceny kabaretowej, konkurs na sobowtóra Jana 
Kochanowskiego, spotkania ze znanymi literatami, inspirowany 
Rzeczpospolitą Babińską turniej opowiadania dowcipów, 
przebierana dyskoteka, warsztaty naukowe dla dzieci, strefa 
biesiady “pod lipą”, warsztaty kulinarne, plenerowe koncerty i 
happeningi. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 500000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 156. MakerLab 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) ul. Daszyńskiego 5 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Celem projektu jest stworzenie pracowni dla młodych twórców i 
inżynierów umożliwiającej rozwój zainteresowań w zakresie, 
elektroniki analogowej i cyfrowej, robotyki, programowania 
mikroprocesorów, projektowania i druku 3D. Dodatkowo pracownia 
będzie zawierać stanowiska do prac modelarskich i obróbki drewna 
wraz ploterem laserowym tnąco - grawerującym i frezarką cnc. 

Pracownia będzie umożliwiała mieszkańcom Radomia i okolic na 
regularne uczęszczanie na zajęcia oraz realizowała projekty 
edukacyjne. 
Do pracowni będą mogły uczęszczać dzieci w wieku szkolnym, 
osoby dorosłe i seniorzy. 
Projekt będzie stanowił wzbogacenie dotychczasowej oferty 
edukacyjnej Amfiteatru. Miejskiego ośrodka kultury: 
- w zakresie prac modelarskich i stolarskich (brak obecnie 
dedykowanego pomieszczenia w tym zakresie) 
- druku 3d (obecnie Amfiteatr posiada jedynie jedną drukarkę 3d) 
- elektroniki i robotyki (brak obecnie w ofercie takich zajęć) 
Amfiteatr posiada już wykwalifikowaną kadrę instruktorów, którzy 
będą mogli prowadzić zajęcia w nowych pracowniach co w 
znacznym stopniu ograniczy koszty funkcjonowania nowych 
pracowni. 
Koszty funkcjonowania pracowni: 
 - 2 licencje oprogramowania Autodesk Fusion 360 dla instruktorów. 
Komputery uczestników będą korzystały z oprogramowania 
darmowego. 
- materiały eksploatacyjne plotera laserowego, drukarek 3D, 
materiały stolarskie 

Pracownia będzie mieściła się w budynku Amfiteatru, przy ulicy 
Daszyńskiego 5. Zaadaptowane i wyposażone zostaną dwa 
pomieszczenia na 1. piętrze ww budynku.  
Pierwsze pomieszczenie przeznaczone będzie jako pracownia 
elektroniczna i druku 3D - Pracownia A 
Drugie z pomieszczeń będzie przeznaczone do prac z obróbką 
drewna i modelarstwem - Pracownia B 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 200000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 157. Zatrzymać bezdomność zwierząt-powszechna sterylizacja 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Radom 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt ma na celu ograniczenie ilości bezdomnych zwierząt 
poprzez sfinansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów, 
zarówno bezdomnych jak i posiadających właścicieli. Poprzez 
propagowanie sterylizacji jako jedynej pewnej i bezpiecznej metody 
kontrolowania populacji zwierząt na terenie miasta, można 
znacząco zmniejszyć ilość bezdomnych zwierząt trafiających 
później do schronisk. Co więcej, powszechna sterylizacja pozwala 
zmniejszyć ilość kotów wolno bytujących oraz poprawić ich 
standard życia. 
Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze 
(zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji 
powodowanej hormonami), zmniejsza się również ryzyko 
wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego. 
Kampania informacyjna w mediach społecznościowych pozwoli 
dotrzeć do właścicieli zwierząt chętnych do skorzystania z akcji 
oraz karmicieli kotów wolno-żyjących. Wszystkie poprzednie akcje 
sterylizacji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co wskazuje 
na potrzebę ich regularnego organizowania. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 250000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 
158. Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Żeglarską RAFA - 
festiwal muzyczny dla wszystkich kochających żagle, podróże, 
przygodę i muzykę 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Bluszczowa 4/8 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Żeglarską RAFA to festiwal 
muzyczny organizowany nieprzerwanie od 41 lat. Jest jednym z 
najstarszych festiwali w Polsce i najstarszym w Radomiu, a także 
jednym z trzech największych tego typu w Polsce. RAFA integruje 
miłośników kultury muzycznej o charakterze marynistycznym, 
skupia brać żeglarską z Polski oraz popularyzuje ten wyjątkowy 
gatunek muzyki. Tradycja tych spotkań pokazuje, jak kultura i 
muzyka marynistyczna zakorzeniła się w polskiej kulturze 
muzycznej. Choć nasz kraj nie miał nigdy wielkiej floty ani tradycji 
morskich, to ważne wydarzenia historyczne (np. bitwa pod Oliwą), 
pozwoliły utożsamić się z kulturą muzyczną na świecie. Program 
imprezy przewiduje koncerty zaproszonych gwiazd oraz 
przesłuchania konkursowe, które dają szansę zaprezentowania się 
utalentowanym twórcom z całego kraju. To dwa dni święta muzyki 
morza w Radomiu. 
Cel i założenia projektu to organizacja koncertów, w ramach 
festiwalu, pokazujących i prezentujących polskich twórców szeroko 
rozumianej muzyki żeglarskiej (szantowej) połączona z przeglądem 
konkursowym, na którym będą prezentować się artyści zaczynający 
swą przygodę z tym nurtem muzycznym, grający muzykę na żywo. 
Przesłuchania konkursowe mają na celu zachęcenie twórców 
nieznanych, stawiających pierwsze kroki w muzyce żeglarskiej do 
poznania gatunku, jak również zachęcenie do wspólnego śpiewania 
i muzykowania. Mają na celu również pokazanie dzieciom i 
młodzieży, że warto angażować się oraz rozwijać pasję do muzyki, 
śpiewania, tworzenia, komponowania w nurcie marynistycznym. 
Jest to bardzo ważny aspekt, aby młodzi twórcy zaczęli interesować 
się gatunkiem muzycznym, jakim są szanty i piosenka żeglarska.  
Kolejnym punktem są koncerty zaproszonych gości. Mają za 
zadanie integrację środowiska żeglarskiego, wspólnego spotkania 
się i śpiewania utworów znanych i lubianych oraz odkrywania 
twórczości nowej lub zapomnianej. Mają być również przykładem 
dla młodych twórców, jak poprzez pracę, zaangażowanie, można 
realizować swoje marzenia, osiągając wyznaczone sobie cele, 
dając zarówno sobie, jak i innym, wiele radości. Poprzez 
oryginalność stylu muzycznego, jak i gatunku muzycznego, 
pokazanie szerszemu gronu słuchaczy wyjątkowego charakteru tej 
muzyki. Zaprezentowanie wykonawców piosenki żeglarskiej i 
szanty, którzy tworzą współczesne aranżacje muzyczne, jak 
również tworzą własne utwory, czy to stylizowane, czy też 
nawiązujące tematyką do okresu z czasów wielkich żaglowców. 
Na projekt składa się kilka wydarzeń, których zwieńczeniem będą 
koncerty.  
Proponowany program festiwalu: 
Dzień pierwszy: 
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Koncert dla dzieci – dedykowany dwóm grupom wiekowym 
(przedszkola i szkoły podstawowe – klasy 1-3) oraz szkoła 
podstawowa (klasy 4-8) orasz szkoły ponadpodstawowe. 
Przesłuchania konkursowe oraz koncert wieczorny zaproszonych 
gości. 
Dzień drugi: 
Rozstrzygnięcie przesłuchań konkursowych i koncert laureatów 
Koncert galowy – wręczenie nagród oraz koncert zaproszonych 
gości. 
Sposób wykonania: Na stronie festiwalu (www.rafa.radom.pl) 
zostanie umieszczony regulamin konkursu oraz informacje o 
wykonawcach i program festiwalu. Dodatkowo na profilu 
facebookowym festiwalu (https://www.facebook.com/festiwalrafa) 
zostanie umieszczona informacja o eliminacjach do przeglądu. 
Ponadto zostanie wysłany mailling z informacją o przeglądzie do 
domów kultury. Konkurs skierowany będzie do dwóch grup 
wiekowych. Pierwsza - dla dzieci i młodzieży, czyli do 18. roku 
życia, a druga po 18. roku życia. Zadaniem młodych artystów 
będzie przygotowanie trzech utworów muzycznych o charakterze 
piosenki żeglarskiej lub szanty. Utwory zostaną zarejestrowane 
(dowolną techniką) i przesłane w wyznaczonym terminie do 
organizatora. Do utworów wykonawca (zespół lub solista) załącza 
wypełnioną kartę zgłoszenia. Po odsłuchaniu nagrań jury konkursu 
(powołane przez organizatora) zdecyduje o kwalifikacjach do 
dalszego udziału w przeglądzie. Wykonawcy zostaną powiadomieni 
osobiście o zakwalifikowaniu do przesłuchań. W każdej kategorii 
wiekowej przewidziane zostaną miejsce 1-3. Laureaci otrzymają 
dyplomy oraz okolicznościowe statuetki. Zespoły gości zostaną 
zaproszone przez organizatora. Po festiwalu zostanie umieszczone 
sprawozdanie z wykonania zadania, protokół z obrad jury festiwalu 
w wymienioną listą nagrodzonych oraz fotogaleria.  
Szacunkowy koszt projektu to: 50 000 zł 
Warto podkreślić, że festiwal RAFA to nie tylko sześć różnych 
koncertów. To możliwość spotkania z wybitnymi artystami i 
autorytetami tego gatunku, to prezentacja pasji i zamiłowania do 
muzyki, sztuki, kultury oraz żeglarstwa. To czas wspaniałych 
muzycznych przeżyć. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 50000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 159. Radomski Festiwal Górski 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Park im. Jacka Malczewskiego 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Cele: 
- propagowanie turystyki górskiej i krajoznawczej jako formy 
spędzania czasu wolnego 
- promocja Radomia jako miejsca spotkań ludzi gór 
- promocja aktywności fizycznej i kontaktu z naturą jako działań 
podtrzymujących dobrostan człowieka 
- edukacja wszystkich grup wiekowych w zakresie wiedzy 
turystycznej, podróżniczej, przyrodniczej i krajoznawczej.  

Przez trzy kwietniowe dni Radom stanie się wielkim świętem 
alpinistów, taterników, himalaistów i wszystkich tych, którzy kochają 
turystykę górską i wszystko, co z nią jest związane.  

Odbiorcami wydarzenia będą następujące grupy wiekowe: 
DZIECI I MŁODZIEŻ 
Dla najmłodszych uczestników zostaną przygotowane warsztaty – 
wspinaczkowe, turystyczne oraz podróżnicze. Zostanie utworzone 
również „przedszkole festiwalowe”, gdzie dzieci będą mogły 
spędzać czas z animatorami, podczas gdy dorośli będą korzystać z 
przeznaczonej dla nich oferty programowej.  
OSOBY DOROSŁE 
Dla osób dorosłych zostaną zorganizowane warsztaty – między 
innymi: zasady bezpiecznej górskiej turystyki zimowej i letniej, 
ratownictwo lawinowe czy żywienie podczas krótkich i dłuższych 
wypraw górskich.  
Ponadto, w czasie festiwalu będzie możliwość spotkania z 
podróżnikami i alpinistami, którzy w czasie swoich prelekcji podzielą 
się historiami ze swoich wypraw na szczyty całego świata. Odbędą 
się także pokazy najlepszych i najciekawszych filmów o górach – 
zarówno polskich jak i zagranicznych.  
Podczas festiwalu zostaną zorganizowane również stoiska 
wystawców sprzętu i akcesoriów do turystyki, a także wydawców 
literatury turystycznej i górskiej. 
Atrakcją dopełniającą program imprezy będą wieczorne wydarzenia 
artystyczne i integracyjne.  
Radomski Festiwal Górski będzie promowany zarówno lokalnie, jak 
i w wymiarze ogólnopolskim. Część wydarzeń będzie 
transmitowana online. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 150000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 160. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Radom 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Problem bezdomnych psów i kotów zamiast zmniejszać się narasta. 
Do obowiązków gminy należy zaopiekowanie się bezdomnym 
zwierzęciem . Koszty ponoszone przez gminę są proporcjonalne do 
ilości bezdomnych zwierząt i zawsze za małe do potrzeb. 
Schronisko dla zwierząt musi przyjąć odłowionego przez Straż 
Miejską bezdomnego psa czy kota. Obszar schroniska jest 
ograniczony i ilość boksów również. Obserwuje się olbrzymie 
zagęszczenie zwierząt  w boksach a to nie są odpowiednie warunki 
do przetrzymywania bardzo często przez lata zwierząt.  
Gmina powinna wprowadzić takie działania , żeby ograniczyć 
populację bezdomnych zwierząt trafiających do schroniska. 
Rozwiązanie tego problemu to sprawa nie prosta, złożona ale do 
wykonania. Pierwszym etapem rozwiązywania tego problemu 
powinno być czipowanie zwierząt. Okazuje się, że do schronisk 
trafiają prawie w 100% zwierzęta nie zaczipowane a  jeżeli nawet to 
bez danych rejestracyjnych w czipie.  W związku z tym jest duża 
trudność a często niemożliwe oddania zwierzęcia właścicielowi. 
Gdyby zwierzęta posiadały zakodowane czipy  zwierzę pewnie 
wróciłoby do właściciela i nie zajmowało by miejsca w schronisku . 
Drugim etapem , który mógłby być wykonywany równolegle z 
czipowaniem mogłaby być sterylizacja i kastracja zwierząt . O ile 
czipowanie jest działaniem dosyć tanim to sterylizacja i kastracja to 
koszt prawie dziesięciokrotnie wyższy niż czipowanie.   
Projekt zakłada zaczipowanie bezpłatne maksymalnej ilości psów i 
kotów. Dotyczy to zarówno zwierząt właścicielskich jak i 
przebywających w schroniskach . 
Wnioskuję o kwotę  300 000 zł z czego np. 50 000 zł powinno być 
przeznaczone na czipowanie a 250 000 na sterylizacje i kastracje 
zwierząt zarówno bezdomnych jak i tych posiadających właściciela. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 300000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 161. 5 minut do AED 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Radom 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Opis projektu*(cel i założenia projektu, charakterystyka odbiorców, 
metoda i sposób wykonania) 
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie dostępnego dla wszystkich 
mieszkańców, efektywnego systemu niesienia pierwszej pomocy na 
obszarze Radomia oraz uświadomienie mieszkańcom ich realnego 
wpływu na ratowanie ludzkiego życia. Dostęp do automatycznego 
defibrylatora (AED) na terenie miasta w ciągu 5 minut od miejsca 
zdarzenia istotnie poprawi poziom bezpieczeństwa w Radomiu oraz 
przyczyni się do większej skuteczności podejmowanych akcji 
ratunkowych, a także pozytywnie wpłynie na wizerunek Radomia 
jako miasta dbającego o zdrowie i życie mieszkańców. Projekt jest 
zgodny z PAD (ang. Public Access Defibrillation) – ideą 
powszechnego dostępu do automatycznych defibrylatorów 
zewnętrznych, która jest silnie promowana i staje się standardem  
na całym świecie, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. 
Obecność AED jest szczególnie wskazana w dużych skupiskach 
ludzi. Programy oparte na idei PAD zrealizowały takie polskie 
miasta, jak: Kraków, Warszawa, Wrocław, Trzebinia, Myślenice czy 
Sopot. 
Czym jest AED? 
AED, czyli Automatyczny Defibrylator (ang. Automated External 
Defibrillator), to urządzenie, które po podłączeniu do ciała 
poszkodowanego (za pomocą samoprzylepnych elektrod na skórze 
klatki piersiowej), automatycznie wykrywa zagrażający życiu rytm 
serca, a następnie: 
1. Krok po kroku instruuje osobę udzielającą pomocy, co robić.
2. Informuje ją o konieczności defibrylacji.
3. Wysyła odpowiedni impuls prądu stałego przez elektrody,
powodując powrót normalnego rytmu serca (60-90/min.). 
4. Jeśli poszkodowanego nie trzeba defibrylować, przekazuje
dalsze instrukcje. 
AED umożliwia defibrylację zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. 
Urządzenie jest bardzo intuicyjne w obsłudze oraz całkowicie 
bezpieczne dla poszkodowanego i osoby udzielającej pomocy. 
Zakupione urządzenia zostaną zlokalizowane w miejscach 
ogólnodostępnych, tj. urzędach, ośrodkach kultury, spółkach 
miejskich, na terenach szkół tak, aby z każdego miejsca w Radomiu 
AED znajdował się w odległości umożliwiającej skorzystanie z 
niego w przysłowiowe 5 minut. Urządzenia zostaną usytuowane w 
widocznych miejscach, blisko głównych wejść do wytypowanych 
obiektów. Miejsca rozmieszczenia AED zostaną trwale i wyraźnie 
oznakowane oraz opatrzone czytelną, graficzną instrukcją obsługi. 
W popularyzowanie idei łatwego dostępu i zasad użycia AED 
włączyły się Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby 
BHP Oddział w Radomiu oraz Fundacja Kultury Bezpieczeństwa. 
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Członkowie OSPSBHP o/Radom na co dzień pełnią swoje funkcje 
w większości radomskich firm i instytucji, a Fundacja Kultury 
Bezpieczeństwa jest inicjatorem ogólnopolskiej akcji „AED na 
mapie Google”. Dodatkowo Fundacja propaguje sukcesywnie od 
ponad roku kampanię społeczną #AEDdzielimysię inspirując i 
motywując władze miast, instytucje użytku publicznego oraz 
prywatne firmy do poszerzania swojej wiedzy na temat  udzielania 
pierwszej pomocy oraz do dzielenia się swoimi urządzeniami, co 
ma wymierny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. 
Dlaczego zadanie jest ważne dla społeczności? 
Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK) co roku dotyka ok. 40 tys. 
Polaków. Udaje się uratować zaledwie 2-5% osób. Główną 
przyczyną jest zbyt późne działanie. Według badań Europejskiej 
Rady Resuscytacji, szybkie rozpoczęcie RKO  
i wczesna defibrylacja zwiększają szanse na przeżycie nawet o 
75% i więcej. Gdy serce nie wyrzuca krwi do mózgu, chory traci 
przytomność, a po kilku minutach umiera. Resuscytacja umożliwia 
dopływ krwi do narządów, ale dopiero defibrylacja powoduje 
unormowanie lub przywrócenie rytmu serca.  
Lokalizacje 52 urządzeń AED wskazuje autor projektu. Są to 
głównie placówki oświatowe ze względu na fakt, że ich pracownicy, 
na mocy odrębnych przepisów, zobowiązani są do znajomości 
zasad udzielania pierwszej pomocy i wszyscy posiadają aktualne 
szkolenia w tym zakresie. Inne wskazane przez autora, ze względu 
na specyfikę przebywania w nich dużej liczby osób w jednym 
czasie, to miejskie urzędy i instytucje. 
Pozostałe miejsca lokalizacji zostaną wytypowane po uzgodnieniu z 
władzami Miasta Radomia.  
Całkowity szacunkowy koszt projektu wyniesie 575.000,00 zł 
(pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) 
na kwotę tę składają się: 
Zakup ok. 90 sztuk Automatycznych Defibrylatorów (AED) z 
uchwytem - koszt 550 000,00 zł 
Przygotowanie jednolitego oznakowania miejsc usytuowania AED - 
koszt 25.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). 

WYKAZ MIEJSC USYTUOWANIA AED  NA TERENIE MIASTA 
RADOMIA 

Dzielnica: Firlej, Wincentów 
1. PPHU RADKOM, ul. Witosa 76a
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 18, ul. Ofiar Firleja 14 
3. Cmentarz Komunalny w Radomiu, ul. Ofiar Firleja 45
Dzielnica: Michałów, Wola Gołębiowska, Dzielnica 
Rajec 
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ZPS nr 5, ul. Królowej
Jadwigi 15 
5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu sp. z o.o.
Pływalnia Delfin ul. Piastowska 17 
6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomiu, ul.
Sobieskiego 12 
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Dzielnica: Gołębiów I,  Gołębiów II, Dzielnica: os. Akademickie 
7. Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„ADMINISTRATOR” Sp. z o. o. ul. Starowolska 11a 
8. Dom Pomocy Społecznej, ul. Zofii Holszańskiej13
9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Radomiu, ul.
Rapackiego 24 
Dzielnica: XV – Lecie, Obozisko 
10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ZPS nr 1, ul. Struga
57a 
11. Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu  ul. Parkowa
1, Scena  Obozisko ul. Śniadeckiego 2 
12. VII Liceum Ogólnokształcące w Radomiu im. K.K.
Baczyńskiego, ul. Warszawska 
13. XI Liceum Ogólnokształcące w Radomiu im. S. Staszica, ul.
11 Listopada 27 
14. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu, ul. Miła 18
15. Zespół Szkół Skórzano Odzieżowych, Stylizacji i Usług w
Radomiu, ul. Śniadeckich 5 
16. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w
Radomiu, ul. Kusocińskiego 8 
Dzielnica: Kaptur, Zamłynie, Kozia Góra 
17. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza, ul. Garbarska
35 
18. Publiczna Szkoła Podstawowa nr  22, ul. Krucza
19. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami
Integracyjnymi, ul. Ceglana 14 
20. Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu, ul. Wernera 22
Dzielnica: Śródmieście, Centrum 
21. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ZPS nr 2 i 3, wraz z
Placówką wielofunkcyjną Słoneczny Dom ul. Dzierzkowska 9 
22. Urząd Miasta w Radomiu ul. Moniuszki 9
23. Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„ADMINISTRATOR” Sp. Z O. O. ul. Waryńskiego 16a 
24. Urząd Miasta w Radomiu „Ratusz” ul. Rynek 1 26-600
Radom 
25. X Liceum Ogólnokształcące w Radomiu im Stanisława
Konarskiego, ul. Prażmowskiego 37 
26. I Liceum Ogólnokształcące w Radomiu, im. M. Kopernika, ul.
Żeromskiego 10 
27. Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu, ul. Słowackiego
28. V Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w
Radomiu, ul. Traugutta 52a 
29. Zespół Szkół Samochodowych ul. 25 Czerwca 66
Dzielnica: Planty 
30. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu sp. z o.o. ul.
Narutowicza 9 
31. IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego w
Radomiu, ul. Mariacka 25 
32. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza
8 
Dzielnica: Borki, Potkanów, Wośniki 
33. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, ZPS nr 4 i
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6, ul. Grabowa 17 
34. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu sp. z o.o.
Ośrodek Borki, ul. Stasieckiego 53 
35. Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15
36. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Radomiu, ul.
Wośnicka 125 
Dzielnica: Prędocinek, Ustronie, Młodzianów 
37. Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy, ul.
Wyścigowa 16 
38. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu sp. z o.o.
Aquapark Neptun, ul. Wyścigowa 49 
39. Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich, ul. Św. Brata
Alberta 1 
40. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomiu, ul.
Wyścigowa 49 
41. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Radomiu, ul. Gajowa
60 
42. Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego
Hubala, ul. Grzecznarowskiego 2  
Dzielnica: Glinice, Dzierzków,  Idalin 
43. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ZPS nr 9, ul. Kalińska
6 
44. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Odrodzenia 37
45. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Malenicka 29
46. ZSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Długojowska 6
Dzielnica: os. Nad Potokiem 
47. Dom Pomocy Społecznej „Nad Potokiem”, ul. Struga 88
48. Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, ul. Sadkowska
Dzielnica: os. Południe 
49. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Trojańska 5
50. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Czarnoleska 10
51. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 (Zespół Szkół
Integracyjnych), ul. Wierzbicka 
Dzielnica: Os. Halinów 
52. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu sp. z o.o.
Korty Tenisowe, ul. Bulwarowa 19 

Pozostałe 38 miejsc lokalizacji, pozwalających na realizację 
głównego założenia niniejszego projektu – szybkiego dostępu do 
automatycznego defibrylatora - zostanie wytypowane po 
uzgodnieniu z władzami Miasta Radomia. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 

600000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 

Tytuł projektu* 162. Pisz i graj - warsztaty literacko-teatralne 
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Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) ul. Parkowa 1 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Kontynuacja projektu „Kuźnia talentów: warsztaty literacko-
teatralne” w poszerzonej o kolejne gatunki formule. Fantastycznej 
formule! Mieszkańcy Radomia będą mogli wziąć udział w 
bezpłatnych warsztatach prozy gatunkowej fantastyki, (fantasy, sci-
fi, horroru), a także scenariusza filmowego i poezji oraz zgłębić 
tajniki sztuki teatralnej w tym musicalu. Nie zabraknie warsztatów 
dla dzieci i młodzieży. Tytuł projektu swobodnie nawiązuje do 
„Łowcy androidów” – klasyki kina w reż. Ridleya Scotta i literatury – 
króla sci-fi Philipa K. Dicka, ponieważ chcemy wprowadzić w świat 
przeżywających renesans gatunków sci-fi oraz fantasy. 
Dopełnieniem warsztatów będą spotkania m.in. z uznanymi 
pisarzami. Efektem finalnym będzie profesjonalne wydanie: 
antologii, audiobooka oraz sceniczna prezentacja efektów 
warsztatów literackich z ich profesjonalną wideorejestracją. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 250000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 163. Spotkania z nauką – poznać i rozumieć świat 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” ul. Parkowa 1 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Spotkania z najwybitniejszymi uczonymi i popularyzatorami nauki z 
Polski, warsztaty popularnonaukowe dla dzieci i młodzieży i mini 
festiwal nauki! – to kontynuacja projektu Spotkania z nauką. 
Zagłosuj i daj się wciągnąć w naukę!  
Poznamy odpowiedzi na wiele pytań dotyczących m.in. fizyki, 
astronomii, medycyny, matematyki i nowych technologii. Każde ze 
spotkań będzie dotyczyło dziedziny, która odgrywa bardzo ważną 
rolę i warta jest przystępnego przedstawienia. Uczestnicy będą 
mieli możliwość zadawania pytań gościom. Spotkania i warsztaty 
będą przeznaczone dla różnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży i 
dorosłych, w tym dla seniorów. Część spotkań będzie uzupełniona 
warsztatami i pokazami. W ramach realizacji projektu zakładana 
jest współpraca z instytucjami (szkoły/uczelnie/instytuty). 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 100000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 
164. Obrazy Malczewskiego w rozmiarze XXL - c. d. nowego 
szlaku murali 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Radom 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Kontynuacja projektu malowania murali przedstawiających obrazy 
Jacka Malczewskiego. Celem projektu jest nadanie  cyklowi 
obrazów charakteru szlaku, co wzbogaci turystyczny potencjał 
Radomia. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 50 000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 165. Radomskie łąki kwietne 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Miasto Radom 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt zakłada stworzenie łąk kwietnych na terenie naszego 
miasta, które byłyby lepszą alternatywą dla zielonych trawników. 
Łąki kwietne są nie tylko ozdobą terenów miejskich, ale mają 
również wiele korzyści dla środowiska. Są idealnym schronieniem 
dla owadów, które biorą udział w zapylaniu roślin, bez którego 
człowiek nie mógłby funkcjonować. Dodatkowo łąki kwietnie są w 
stanie pochwycić i przetrzymać wodę opadową w taki sposób, że 
nie trzeba ich podlewać przez cały okres susz. Potrafią się same 
regenerować, dlatego wystarczy je tylko raz zasiać i co roku 
jesienią skosić, a one same wiosną odrosną. Ponadto, mają 
właściwości oczyszczające i są w stanie wyłapać z powietrza 
szkodliwe pyły, które powodują smog. Koszt założenia 5000 m2 łąk 
kwietnych to ok. 50 000 zł. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 50 000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 166. Rowerowe patrole ratownicze 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Radom 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt zakłada przeprowadzenie 10 weekendowych patroli przez 
Młodzieżowy Klub Ratowniczy w obrębie miasta Radomia w 
najczęściej uczęszczanych miejscach, jak np. Zalew na Borkach 
czy Park Stary Ogród. Wolontariusze będą doskonale wyszkoli w 
zakresie udzielania pierwszej pomocy i zasad wzywania pomocy. 
Do działań zostanie zaangażowanych 10 członków MKR. Patrole 
będą nadzorowane przez starszych kolegów posiadających 
uprawnienia Ratowników i pracujących na co dzień przy 
zabezpieczeniach medycznych. W ramach zadania zostanie 
zakupiony najpotrzebniejszy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy 
oraz przeprowadzone zostaną patrole. łączna ilość godzin patroli 
wynosi ok. 100 godzin. Patrole będą prowadzone w okresie 
wakacyjnym.  Szacunkowa liczba  odbiorców: 10 000 osób. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 50 000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 167. Pierwszy w Radomiu naturalny labirynt z żywopłotu 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) ul. 11 Listopada 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Labirynt ma na celu zapewnienie nie tylko rozrywki, ale także uczy 
orientacji w terenie czy radzenia sobie w nowych warunkach a 
zarazem jest ekologiczny. Projekt labiryntu zakłada wiele zaułków i 
miejsc bez wyjścia, całość to prostokąt o powierzchni to 600m 
kwadratowych, długość labiryntu 30 m, szerokość 20m. Rodzice 
będą mogli podziwiać przyrodę i odpocząć na ławkach 
zamontowanych dookoła labiryntu, a dzieci pobawić się w tym 
miejscu w berka i chowanego. Taki labirynt co roku będzie coraz 
wyższy dzięki czemu będą mogli bawić się tam starsze dzieci. 
Będzie to bezpieczny ekologiczny plac zabaw - pierwszy i jedyny w 
Radomiu. Wizytę w takim miejscu wszyscy z pewnością 
zapamiętają na długi czas i będą ją miło wspominać. Odbiorcami 
będą dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, dorośli, seniorzy. 
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, zasadzenie 
labiryntu z żywopłotu, wykonanie nawierzchni mineralnej wewnątrz 
o szerokości 1,2 metra, montaż tablicy informacyjnej , montaż
ławek 6 szt. i po bokach każdej po dwa drzewa platany, koszy na 
śmieci, jedna lub 2 latarnie led z czujnikiem ruchu oświetlające 
wieczorem labirynt, na zewnątrz mała wieża widokowa do 
naprowadzenia dziecka. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 100 000 
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Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 168. Kolejkowo - stacja RADOM 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Radom 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Tętniąca życiem makieta Radomia i okolic w miniaturze od 
wzorująca życie miasta z elektrycznymi kolejkami, pojazdami i 
figurkami obywateli. Gwar ulic, jeżdżące samochody, autobusy, 
samochody. To wszystko w towarzystwie stukotu pociągów 
kursujących pomiędzy kolejnymi stacjami. Spotkasz ludzi idących 
na zakupy, mechaników reperujących auta, pracowników budowy 
na wysięgniku, czy strażaków w bohaterskiej akcji. Będzie to 
atrakcja turystyczna dla całej rodziny, która umili czas nie tylko 
mieszkańcom Radomia, ale pomoże również ściągnąć do nas 
turystów. Podobne miejsce znajduje się we Wrocławiu i Gliwicach. 
W realizacji projektu można wykorzystać potencjał i doświadczenie 
Domu Kultury Idalin, który cyklicznie organizuje zlot modularzy 
kolejowych. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 250 000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 169. Zielona ul. Traugutta 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) ul. Traugutta (od nr 4 do ul. Waryńskiego) 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt polega na umieszczeniu drzew po wschodniej części ul. 
Traugutta na odcinku od budynku numer 4 do ulicy Waryńskiego 
wraz z zamontowaniem zabezpieczeń (często młode drzewa są 
niszczone). Łącznie w ramach projektu zostanie zakupionych ok. 20 
drzew (klony, lipy). W niektórych miejscach w donicach.  

Ulica Traugutta jest główną osią łączącą Dworzec PKP z centralną 
częścią Śródmieścia. Obecnie zadrzewienie znajduje się tylko po 
zachodniej stronie ulicy. Nasadzenia pozwolą na uzupełnienie 
pustej przestrzeni znajdującej się po jej wschodniej części, dzięki 
czemu uzyska ona charakter bardziej reprezentacyjny. Celem 
projektu jest przywrócenie walorów estetycznych jednej z głównych 
ulic Radomia i zbudowanie kolejnej cząstki zielonych płuc miasta. 
Drzewa przez swój cień dadzą schronienie w upalne dni, a 
utworzenie punktów zieleni pozwoli cieszyć się lepszą jakością 
powietrza wśród zanieczyszczonych spalinami ulic. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 100 000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 170. Ścianka wspinaczkowa 3D na Gołębiowie 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Park Gołębiów 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Ścianka wspinaczkowa 3D inaczej skałka wspinaczkowa to 
sztuczne formacje skalne nie przekraczające wysokości 4 m, 
przeznaczone do wspinaczki tak zwanej – bulderowej. Zestaw 
zawierać będzie 4 moduły. Wspinacz porusza się wokół skałki 
wspinaczkowej na optymalnej i bezpiecznej wysokości. Formacje 
typu bulderowego są obiektami bezobsługowymi – nie wymagają 
asekuracji linowej, a formę zabezpieczenia pełni nawierzchnia 
amortyzująca upadek. Skałki zostaną zamontowane na otwartej 
przestrzeni. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 800 000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 171. DROGOWSKAZY TURYSTYCZNE 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) RADOM 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Celem projektu jest poprawa oznaczeń drogowych do obiektów 
turystycznych Radomia takich jak: Muzeum im. J. Malczewskiego,     
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Kościół 
Farny, Klasztor i kościół Bernardynów, Neorenesansowy ratusz, 
Plac Stare Miasto, Dom Gąski i Esterki i inne. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 50 000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 172. GRAdom Festiwal. Wypełnij z nami Radom kulturą! 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Radom 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

I. O inicjatywie: 
Projekt zakłada organizację bezpłatnego dwudniowego wydarzenia, 
którego scenerią byłyby główne ulice naszego miasta w okresie 
letnim 2023 roku. Chcielibyśmy aby w mieście powstała swoista 
przestrzeń kultury – gdzie przez dwa dni zaprezentowałoby się 
ponad 10 artystów (muzyków, animatorów, artystów grafików, 
malarzy, filmowców - głównie osoby z Radomia i regionu), 
dwudniowy „festiwal” na którym ulicami Radomia zawładnie kultura i 
jej twórcy, którzy skierują do mieszkańców naszego miasta i 
turystów niecodzienną ofertę kulturalną. Zostałby on ulokowany na 
głównych ulicach Radomia, ale również w zapomnianych 
podwórkach kamienic, gdzie przygotowane przez twórców byłyby 
różne oferty działań kulturalnych (począwszy od koncertów po 
pokazy filmowe, wystawy malarskie, warsztaty taneczne, grafiki 
itp.). 

Do organizacji festiwalu zaproszeni zostaną również radomscy 
artyści, muzycy, plastycy, performerzy, tancerze, aktorzy czy 
stowarzyszenia, którzy mogliby „wyjść” ze swoimi pracami i 
działaniami do mieszkańców pokazując ich potencjał, stwarzając 
możliwość nie tylko animacji kultury, ale przede wszystkim 
włączenia przechodniów, mieszkańców do oferowanych działań 
artystycznych. W realizacji wydarzenia, chcielibyśmy zaprosić także 
„zaprzyjaźnionych” i rozpoznawalnych w kraju artystów - nie tylko 
do udziału w charakterze wykonawców, ale również do wspólnego 
kreowania wydarzenia. 

II. Cel:
Radom od kilku lat coraz silniej stawia na wydarzenia związane z 
animacją przestrzeni kultury. Mimo tego nadal brakuje tutaj 
inicjatywy, wydarzenia -  które budowałoby markę naszego miasta 
na artystycznej mapie wydarzeń w naszym kraju. Dlatego, poprzez 
podjęcie działań na rzecz organizacji naszego wydarzenia, chcemy 
zmienić ten trend i pokazać Radom, jako miasto które stanie się 

ciekawym miejscem nie tylko dla mieszkańców, ale dla licznych 
wielbicieli muzyki i sztuki z całego kraju. Chcemy wypełnić nasze 
miasto kulturą i sztuką, sprawiając ze w te dwa dni stanie się 
miejscem przyjaznym dla każdego. 

Dlatego celem inicjatywy jest t stworzenie przestrzeni kultury 
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(przestrzeni muzyczno-arystycznej) w Radomiu – poprzez 
organizację festiwalu muzyki i sztuki. Nasze zgłoszenie nie jest 
jednorazowym wydarzeniem. W przypadku pozytywnej oceny 
mieszkańców miasta, chcielibyśmy kontynuować je w latach 
kolejnych, pokazując że nasza inicjatywa ma aspiracje do 
zafunkcjonowania na mapie rozpoznawalnych wydarzeń muzyczno-
artystycznych w naszym kraju. Pierwsza edycja – to wydarzenie 
przygotowane w mniejszym zakresie, gdzie koszty zostały 
oszacowane na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku w 
wartości 50 000,00 zł brutto, stąd aplikacja złożona zostanie do 
tego działania, a jej wydarzenia zorganizowane zostały by w 
centrum miasta. W dużej mierze taka kwota wynika z dużego 
zaangażowania wielu artystów z Radomia, jak i planowanych do 
zaproszenia artystów z innych miast, którzy wyrazili chęć do 
realizacji takiego widowiska, oferując niższe ceny za prezentacje 
swoich 

III. Przebieg wydarzenia:
Wydarzenie nie zamyka się na konkretny gatunek muzyczny. Jego 
ideą jest możliwość pokazania dobrej muzyki, młodych artystów. 
Elementem wokół którego festiwal powinien oscylować będzie 
łączenie styli muzyki np. rock, alternatywnej, ale i hip hopu i 
elementów korzennych i etnicznych. Poprzez odpowiedni dobór 
wykonawców planujemy zaciekawić i zainteresować wydarzeniem 
odbiorców z terenu całego kraju. Chcemy aby była to inicjatywa, 
dzięki której do Radomia przyjadą młodzi ludzie, mogący poznać 
piękno tego miejsca i jego mieszkańców. Chcemy, aby nasze 
miasto przez okres tych dwóch dni, zaczarowało muzyką, kulturą, 
sztuką. Pokażemy jak ważnym jest miejscem w przestrzeni kultury 
na mapie kraju. Chcemy dołączyć wydarzenie do działań, 
związanych z budową wizerunku naszego miasta w Polsce. 

Pierwszy dzień wydarzenia – to stworzenie na przestrzeni 
podwórka kamienicy – miejsca koncertu i wernisaży artystów 
plastyków, malarzy i festiwalu – gdzie promowani byliby radomscy 
artyści i muzycy. Dzień drugi to organizacja wydarzenia w Parku 
Kościuszki w Radomiu (główna scena wydarzenia wraz z miejscem 
– przestrzenią animacyjną i warsztatową) oraz w innych
miejscach(lokalizacjach) – gdzie stworzone byłyby dwa dodatkowe 
miejsca – scena wiejskich jazzmanów, scena improwizacyjna i 
scena solowa. 

Główne elementy wydarzenia: 

- Koncertowa Scena Główna (sobota) 
Festiwal to wyjątkowy czas i miejsce. Jego główną areną były by 
koncerty główne, w miejscu gdzie pojawialiby się najważniejsi 
wykonawcy. Wokół niego budowalibyśmy atmosferę, życzliwości, 
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rodzinności, zaangażowania mieszkańców w naszą inicjatywę. 
Miejsce, gdzie występować będą główni wykonawcy wieczoru. 
Proponowane godziny koncertów  od 19.00 do 24.00. Realizacja 
sobota w przestrzeni miejskiej. Na koncert zaproszone zostały by 
zarówno lokalne zespoły, ogólnopolskie popularne zespoły, którzy 
pomogliby zaistnieć inicjatywie na mapie wydarzeń kulturalnych w 
Polsce. 
- Scena w kamienicy (piątek) 
Miejsce gdzie zespoły i twórcy mieliby szansę skonfrontować swój 
repertuar z szerszą publicznością.  Planowane byłyby występy min 
3 zespoły muzyczne, które poprzedziłyby warsztaty muzyczno-
taneczne. W realizacji koncertu przygotowane byłyby odpowiednie 
wizualizacje muzyczne (grafiki przygotowane przez Vj) 
Wydarzenia artystyczne (sobota): 
- Przestrzeń Kultury (wydarzenia sobotnie): 
Organizacja występów teatrów tańca, teatrów ulicznych w ramach 
wydarzeń umiejscowionych na ulicach miasta, którzy w ramach 
swoich zadań, wcześniej organizowaliby otwarte warsztaty, 
angażując do uczestnictwa w nich przechodniów, mieszkańców. 
- Chcielibyśmy zorganizować dodatkowo warsztaty: (m.in. 
sztukaterie,, malarstwo naiwne, warsztaty graffiti, warsztaty muzyki 
improwizowanej – puls rytmu (gry na instrumentach perkusyjnych), 
warsztaty słowa, animacje dla najmłodszych, fotogramy, pokazy 
street artu). 
- Scena Wiejskich Jazzmanów – Potańcówka 
W elemencie radomskiej kultury mocno zakorzeniona jest muzyka 
prezentowana przez naszych wiejskich jazzmanów – czyli 
przedstawicieli muzyki tradycyjnej - ludowej. Chcemy aby 
zaprezentowali się przedstawiciele radomskich obszarów wiejskich. 
Na potrzeby organizacji wydarzenia udostępnione zostanie 
nagłośnienie, a także przygotowane dechy do tańczenia dla 
uczestników wydarzenia. 

- Pokazy artystyczne: wydarzeniom sobotnim towarzyszyć będą: 
wystawy sztuki – grafik, pokazy filmowe ulokowane na ulicy 
Żeromskiego oraz pokazy teatralne. Wszystkie te wydarzenia 
umiejscowione zostaną w przestrzeni śródmieścia miasta Radomia, 
a o ich lokalizacji zdecyduje Rada Koordynująca Inicjatywą 
(składająca się z artystów i przedstawicieli Miasta Radom. 

IV. Inicjatorzy:
Zgłoszenie jest inicjatywą wspólną wielu artystów z miasta 
Radomia, którzy deklarują udział i współpracę przy jego realizacji: 

Zespół Alicetea – inicjator wydarzenia wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Paczka Radomskich, zespół Renegady Tribute 
Band oraz ze wsparciem wielu artystów, muzyków, tancerzy, 
malarzy, animatorów kultury pochodzących z Radomia. 
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V. Odbiorcy projektu: 

W założeniu moglibyśmy stwierdzić, że festiwal jest skierowany do 
każdego, zarówno do osób młodych, młodzieży, ale również do 
każdego mieszkańca naszego miasta, a przede wszystkim do 
wielbicieli muzyki, kultury i sztuki z całego kraju, do których chcemy 
zaadresować nasze wydarzenie. 

VII. Kosztorys:

a) Wynagrodzenie ekip technicznych
- Nagłośnienie i oświetlenie koncertu głównego – 4500,00 zł 
- Nagłośnienie  koncertu wiejskich jazzmanów - potańcówki – 
1500,00 zł 
- Nagłośnienie koncertu (pierwszego dnia w scenerii miejskiego 
podwórka kamienic – 2500,00 zł oraz nagłośnienie drugiego dnia 
dwóch miejsc organizacji występów na terenie centrum Radomia – 
2500,00 zł) 
b) Honoraria artystów występujących na wydarzeniach wraz z
tantiemami Zaiks – 23 000,00 zł 
c) przygotowanie instalacji świetlnych, dekoracji, miejsc animacji i
warsztatów dla uczestników wydarzenia – 7000,00 zł 
d) Ubezpieczenie wydarzenia, koszty logistyczne, zapewnienie
bezpieczeństwa ochrona, toalety, zabezpieczenie inicjatywy  itp. – 
6000,00 zł 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 150 000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 
173. Nocna Miejska Oaza – iluminacja zieleni w parku im. 
Tadeusza Kościuszki 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Park im. Tadeusza Kościuszki 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Celem projektu jest uatrakcyjnienie radomskiego parku im. 
Tadeusza Kościuszki i uzupełnienie go o podświetlenie 
największych i najokazalszych drzew. Iluminacja zieleni parkowej w 
użyteczności publicznej zyskuje coraz większą popularność. Nowe 
możliwości otworzyła także technologia LED oferując 
energooszczędne i trwałe źródła światła. 
Projekt Nocna Miejska Oaza ma realizować cztery cele:  
• Bezpieczeństwo
• Podwyższona estetyka
• Zachęta dla mieszkańców i turystów do odwiedzenia parku
(zwłaszcza wieczorem) 
• Oszczędność energii.

Iluminacja obejmowałaby aleję główną gdzie widzimy pomnikowe 
okazy kasztanowców, dwie wybrane aleje poboczne, oraz Dąb 
Zagłoby. Projekt zakłada rozmieszczenie 100 różnokolorowych 
lamp LED na terenie parku, skierowanych na najpiękniejsze okazy 
drzew. Pożądane kolory lamp to: fiolet, róż, czerwień, niebieski i 
zielony, by uzyskać magiczny i bajkowy efekt. Wytypowanie drzew 
do iluminacji. 

Iluminacja skierowana na wysokie drzewa o nierozłożystych 
koronach powinna mieć oprawę o węższych kątach rozsyłu światła i 
mocy źródeł LED powyżej 20 W i kącie świecenia 25 stopni by 
sięgnąć dekoracyjnym światłem wysokości ponad 10 m. Oprawy 
świetlne należy umieścić około metr od drzewa i ukierunkować 
równolegle do pnia. Oprawy o kątach rozsyłu światła w przedziale 
10-30 stopni pozwalają na skuteczne oświetlenie 
kilkunastometrowych drzew, których korony zaczynają się mniej 
więcej w 2/3 wysokości. 
Oświetlenie ma stworzyć znakomitą przestrzeń publiczną, w której 
mieszkańcy mogą spędzać czas wolny, a także poprawić jakość, 
bezpieczeństwo i dynamikę miasta Radomia. 
Załączam zdjęcia poglądowe. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 300 000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 174. Miejskie Sady 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Radom - 3 lokalizacje 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Celem projektu jest posadzenie odmian domowych jabłoni 
(Kosztelę, Grochówkę czy Antonówkę zwykłą). W sadzie znajdą się 
także różne odmiany krzewów owocowych: m.in. porzeczki, pigwy, 
agrest.  

Wielkość sadu ok. 300 – 600 m kw. 

Projekt jest skierowany do mieszkańców Radomia, w różnym wieku 
(młodzież, dorośli, seniorzy). 

Dzięki posadzeniu drzew i krzewów owocowych w ciągu kilku lat 
powstanie miejsce przyjazne ludziom i zwierzętom, które będzie 
dostarczać mieszkańcom owoców, zacienionego miejsca 
odpoczynku, a także walorów edukacyjnych (umieszczenie tablicy 
informacyjnej z nazwą projektu nazwami i opisem drzew i krzewów, 
znajdujących się w sadzie). Sad stanie się enklawą dla ptaków i 
owadów, gdzie znajdą one pożywienie i miejsce do życia. Drzewa 
owocowe dostarczą cienia mieszkańcom w upalne dni. Stare 
odmiany drzew i krzewów owocowych są odporne na warunki 
atmosferyczne (np. niskie temperatury) i szkodniki, dlatego 
sprawdzają się lepiej niż nowoczesne odmiany. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 200 000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 175. Stroje dla Orkiestry Grandioso 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) ul. Słowackiego 17 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Orkiestra Grandioso Radom to wizytówka kulturalna i promocja 
Radomia na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. W 2023 roku 
planowany jest udział Orkiestry w Mistrzostwach Świata Orkiestr w 
USA (WAMSB). 
Występy oraz ciągła rotacja członków powodują zużycie i 
niedopasowanie strojów.  
Chcemy w dalszym ciągu godnie reprezentować miasto pod 
względem wizualnym. Jesteśmy Mistrzami Polski i Europy. 
Projekt zakłada uszycie 100 nowych kompletnych strojów dla 
orkiestry w odświeżonym stylu. 

Odbiorcami projektu są wszyscy radomianie , którzy przychodzą na 
nasze występy, a także dzieci i młodzież mogące wstąpić w nasze 
szeregi. 
Realizacja projektu może odbyć się zarówno przez Młodzieżowy 
Dom Kultury w Radomiu jak i Stowarzyszenie Grandioso. 
Stowarzyszenie Grandioso w 2009 roku zorganizowało 
ogólnopolski konkurs na projekt stroju orkiestry, ten który mamy 
okazję podziwiać już od 12 lat. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 200 000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 176. Siłownia ze zmiennym obciążeniem – Zamłynie 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Teren zielony u zbiegu ulicy Spółdzielczej i Zielonej 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Radomia 
możliwości treningu fitness, który pozytywnie wpłynie na ich 
zdrowie i samopoczucie. Na innych siłowniach zewnętrznych w 
Radomiu ćwiczy się wyłącznie z ciężarem własnego ciała, co może 
nie dawać użytkownikom pożądanych efektów. Głównym 
założeniem tego projektu jest zapewnienie sprzętu z regulowanym 
obciążeniem, np. od 2,5 do 220 kg. Takie urządzenia umożliwią 
profesjonalny trening. Urządzenia pozwalają na dostosowanie 
tempa wykonywanych ćwiczeń do możliwości danej osoby. Jest to 
szczególnie istotne dla osób, które wykorzystują siłownie do 
rehabilitacji np. pocovidovej lub osób z niepełnosprawnością. 

Projekt jest skierowany do mieszkańców Radomia, w różnym wieku 
(młodzież, dorośli, seniorzy) i o zróżnicowanym stopniu sprawności. 

Projekt przewiduje montaż trzech typów urządzeń (w 2 
lokalizacjach) – przykłady w załączeniu (załącznik_1.pdf): 
1. Dwóch profesjonalnych atlasów treningowych ze zmiennym
obciążeniem. 
2. Podwójnej maszyny wioślarz plus prasa nożna.
3. Podwójnej maszyny wioślarz plus rowerek.
Dodatkowo projekt zapewni: 
4. Utwardzenie nawierzchni żeby osoby poruszające się na
wózkach inwalidzkich miały możliwość korzystania z siłowni. 
5. Montaż stojaka rowerowego.

Szacunkowy koszt 
realizacji* 250 000 
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Załączniki  
(ilość i rodzaj) 

Strona 216



Tytuł projektu* 177. Estetyczne centrum - ławki obrotowe w centrum miasta 

Lokalizacja 
projektu * 

(adres i nr działek) 
Centrum miasta, ul. Żeromskiego, Piłsudskiego i inne 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób 

wykonania) 

Cel projektu zakłada instalację 20 obrotowych ławek w wybranych 
miejscach w centrum miasta. Ławki można obracać za pomocą 
specjalnego uchwytu, dzięki korzystanie z nich jest możliwe nawet jeśli 
padał deszcz. Takie rozwiązanie przyciąga mieszkańców do 
korzystania z uroków centrum miasta nawet jeśli pogoda bywa 
niekorzystna. Projekt zakłada rozmieszczenie ławek na deptaku na 
ulicy Żeromskiego, a także w miarę możliwości na ul. Piłsudkiego, 
Moniuszki, Focha. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 50 000 
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Załączniki  
(ilość i rodzaj) 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 

Strona 218



Tytuł projektu* 178. Kreatywna ławka - dworzec PKP 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Dworzec PKP – okolice dworca 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Celem projektu jest uatrakcyjnienie okolic radomskiego dworca 
PKP i uzupełnienie go o elementy mebli miejskich i zieleni, a także 
stworzenie atrakcyjnego, i co ważne zacienionego, miejsca na 
powietrzu gdzie podróżni mogą oczekiwać na pociąg, mieszkańcy 
miasta mogą spocząć podczas spaceru lub oczekiwać na gości 
przed dworcem, etc. Dworzec to wizytówka miasta. Projekt ma się 
przyczynić do poprawy jego wizerunku. 
Zostanie to zrealizowane poprzez: 
- instalację zadaszonego drewnianego "tunelu" z dwoma 
ławeczkami w środku, 
- dwóch ławek po boku "tunelu", 
- drewnianej platformy, która będzie jednocześnie podłożem dla 
ławek i tunelu, 
- nasadzenia zielone wokół tunelu i ławek w formie rabat, roślin 
zielonych całorocznych lub sezonowych. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 100 000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 179. Poszukiwania to nasza codzienność! 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Radom 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Głównym celem niniejszego projektu jest zakup specjalistycznego 
samochodu do poszukiwań i ratownictwa dla Polskiego 
Stowarzyszenia Poszukiwawczo-Ratowniczo działającego na 
terenie Radomia. Samochód byłby wyposażony w najpotrzebniejszy 
sprzęt do poszukiwań jak kamera termowizyjna, dron, łączność 
radiową oraz sprzęt do udzielenia pierwszej pomocy wraz z 
noszami do transportu osób poszukiwanych i poszkodowanych w 
wyniku zaginięcia. W celu wjazdu w każdy teren samochód 
posiadałby silnik diesla oraz napęd na obie osie oraz wzmocnione 
zawieszenie. Dodatkowe sygnały świetlne i dźwiękowe zapewnią 
błyskawiczny dojazd na miejsce akcji. Bagażnik dachowy zwiększy 
ładowność wozu i pozwoli na maksymalne wykorzystanie jego 
możliwości przewozu ludzi i sprzętu. Zamontowany hak pozwoliłby 
holować przyczepę z quadem, agregatem i mnóstwem innego 
potrzebnego sprzętu. Zestaw łączności złożony z radiostacji oraz 
anten dalekiego zasięgu oraz moduł GPS poprawi łączność z 
ratownikami w terenie oraz umożliwi śledzenie ich pozycji w czasie 
rzeczywistym. Samochód zapewni miejsca do transportu nawet 5 
ratowników na miejsce akcji. Szacunkowa ilość odbiorców wynosi 
ilość mieszkańców miasta czyli około 350 000 osób. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 350 000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 180. 30 : 2 = matematyka, która ratuje życie 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Radom 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu wydarzeń z zakresu 
ratownictwa medycznego, a w szczególności pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla mieszkańców Radomia. Zakładana ilość 
wydarzeń podczas, których mieszkańcy miasta będą mieli 
możliwość obserwacji i próby swoich sił w okolicznościach zdarzeń 
losowych mogących zdarzyć się każdego dnia wynosi 3, dodatkowo 
projekt zakłada cykl 3 prezentacji otwartych z zakresu pierwszej 
pomocy dla mieszkańców w Kamienicy Deskurów. Prognozowana 
ilość osób, które zostaną przeszkolone to obserwatorzy 
bezpośredni podczas wydarzeń, ok. 2000 osób oraz uczestnicy 
prezentacji ok. 200 osób. Ponadto akcja popularyzacyjna pierwszą 
pomoc będzie miała zasięg ogólno miastowy z racji transmisji 
online w mediach społecznościowych. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 50 000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 181. Wirtualny portal miejski 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Plac Corazziego oraz Rynek 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Głównym elementem projektu są dwa betonowe obiekty 
(ewentualnie ładny stelaż z nierdzewki ), przypominające wirtualne 
drzwi, który umieszczone są na rynku oraz Placu Corazziego. 
Portale mają łączyć dwie lokalizacje i kluczowe punkty w naszym 
mieście. Na każdym umieszczona miałaby być kamerka live, a 
portale będą posiadać dotykowe ekrany. Osoby znajdujące się w 
dwóch punktach mogą widzieć się w czasie rzeczywistym, wysyłać 
do siebie reakcje lub zagrać w grę multimedialną (kółko i krzyżyk, 
szachy, warcaby itp.). W portalu mieszczone by były również 
podstawowe informacje o mieście (historia, pogoda, mapa oraz 
wiadomości i portal miasta Radom). 

Dzięki temu rynek i centrum miasta stałyby się atrakcyjne dla 
mieszkańców oraz turystów. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 1 000 000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 

Strona 223



Tytuł projektu* 182. Park nad Zalewem Borki 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Zalew Borki 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt zakłada stworzenie przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla 
odwiedzających Zalew Borki, poprzez remont parku po jego 
wschodniej. Niezbędne prace do wykonania: 
- rewitalizacja alejek i zieleni; 
- ustawienie ławek, hamaków, leżaków, koszy na śmieci, pergoli; 
- instalacja punktowego oświetlenia; 
- rewitalizacja miejsca z paleniskiem wraz z ustawieniem tam 
altanek i stołów miejskich. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 1 500 000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 183. Zielony Gołębiów II 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Osiedle Gołębiów II 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Gołębiów II w obrębie ulic Żółkiewskiego, Chrobrego, 11 Listopada, 
Zbrowskiego. 
Projekt polega na wykonaniu możliwie największej ilości nasadzeń 
drzew, krzewów i innego rodzaju roślin. 
Celem jest uczynienia osiedla Gołębiów II "zielonymi płucami" 
Radomia. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 50 000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 184. 2000 Drzew dla Radomia 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Radom 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Projekt zakłada kilka działań. 

1) Nasadzenie drzew w pasach drogowych ulic:
- Lipskiego 
- Walentynowicz  
- Kuronia (w tym na terenie oddzielającym oba zbiorniki wodne na 
Godowie od jezdni obwodnicy południowej) 
- Młodzianowskiej  
- Grzecznarowskiego  
- Słowackiego  
- Prusa  
- Stańczyka  
- Malczewskiego  
- Chrobrego  
- Kozienickiej  
- Mieszka I 
- Czarnieckiego  
- Bulwarowej  
- Wjazdowej  
- Witolda 
- Wojska Polskiego  
- Kelles-Krazua 

Drzewa powinny mieć min 10-12 cm obwodu na wysokości 1m. 
Gatunki powinny być uzgodnione z ekspertami z Urzędu Miejskiego 
i powinny być dostosowane do danego terenu. Wśród nich mogłyby 
się znaleźć: buk, kasztan, lipa, jarzębina etc. Zasadzone drzewa 
powinny być odpowiednio zabezpieczone: 3 palikami wraz z siatka i 
taśmą podtrzymującą drzewo. 

2)Wprowadzenie zieleni   na pasy oddzielające jezdnię
Obszar objęty rewaloryzacją przyrodniczą: 
al. Grzecznarowskiego – 500 m² 
ul. Dowkontta – 380 m² 

ul. 1905 Roku – 226 m² 
ul. Kościuszki – 195 m² 
ul. Poniatowskiego – 134 m² 
Razem: 1435 m² 

Na obszarze, którego dotyczy rewaloryzacja kumulują się problemy 
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związane z retencją wody podczas intensywnych opadów deszczu. 
Każdy dodatkowy metr powierzchni biologicznie czynnej przyczyni 
się do zwiększenia wsiąkania wód opadowych do gleby i zmniejszy 
ryzyko powodzi błyskawicznej, do których dochodzi w tym miejscu 
co roku. Mniejsza powierzchnia utwardzona złagodzi również skutki 
występowania zjawiska wyspy ciepła na tym obszarze. 

3. Budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych z przejazdem
rowerowym. Po wybudowaniu obwodnicy południowej wraz ze 
zbiornikiem retencyjnym mieszkańcy Osiedla Południe masowo 
zaczęli udawać się tam na spacery. 

Szacunkowy koszt 
realizacji* 2 250 000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 
185. Sala plenerowa – przebudowa południowo-zachodniego 
otoczenia PSP nr 17, ul. Czarnoleska 10 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) PSP nr 17, ul. Czarnoleska 10 

Opis projektu* 
(cel i założenia 

projektu, 
charakterystyka 

odbiorców, metoda 
i sposób wykonania) 

Otoczenie budynku szkoły PSP nr 17 w Radomiu przy ul. 
Czarnoleskiej 10 w ciągu ostatnich trzech lat uległo częściowym 
przekształceniom, dzięki którym szkoła po kilkudziesięciu 
bezinwestycyjnych latach odzyskuje należną jej infrastrukturę, 
konieczną do prawidłowego i efektywnego kształcenia dzieci. 
Niniejszy projekt to efekt apeli społeczności szkolnej i osiedlowej o 
wzbogacenie oferty miejscem, które da możliwość prowadzenia 
nowoczesnej formy nauczania i odpoczynku uczniom, a lokalnej 
społeczności atrakcyjną przestrzeń do rekreacji, wypoczynku i 
spędzania wolnego czasu. Układ architektoniczny południowo-
zachodniej części budynku szkoły tworzy osłonięte miejsce, które 
znakomicie nadaje się do aranżacji pod wspomniane funkcje. Z 
kolei układ funkcjonalny budynku szkoły z niezależnym w tym 
miejscu, osobnym wejściem/wyjściem, zapewnia wygodne i 
bezpieczne połączenie plenerowej sali lekcyjnej z głównym holem 
szkoły. 
Idea umożliwienia zdobywania wiedzy w plenerze wynika wprost z 
podstawy programowej. Takie działanie daje uczniom większą 
swobodę oraz odpowiednią atmosferę zachęcającą do 
kreatywności i przyswajania wiedzy, dlatego też wszyscy uczestnicy 
procesu edukacyjnego mogą empirycznie doświadczyć otaczającej 
ich rzeczywistości. Otwarcie z kolei atrakcyjnego miejsca 
odpoczynku da uczniom podczas szkolnych przerw możliwość 
autentycznie skutecznego zregenerowania młodych umysłów. 
Z punktu widzenia lokalnej społeczności, realizacja projektu jeszcze 
bardziej zbliży mieszkańców i szkołę w sensie przestrzennym i 
społecznym, dzieląc się nietuzinkowym miejscem odpoczynku i 
relaksu. Sala po lekcjach i w weekendy będzie otwarta i dostępna 
dla mieszkańców osiedla. 
W sensie technicznym projekt zakłada: 
• podział funkcjonalny wskazanego narożnika szkoły na część
profilowaną 
dydaktycznie, część wypoczynkową oraz zieleni, 
• przebudowę nawierzchni otoczenia szkoły we wskazanym
narożniku, 
z zastosowaniem elementów nawierzchni syntetycznej, betonowej 
oraz 
zieleni urządzonej, 
• wyposażenie poszczególnych podobszarów funkcjonalnych w
niezbędne 
urządzenia (zadaszenie, stoliki, ławki, różnego rodzaju siedziska, 
tablice, 
pergole, osłony, itp.) 
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Szacunkowy koszt 
realizacji* 200000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 

1. Idea projektu
2. Załącznik graficzny do uszczegółowienia projektu
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Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1 

Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia 22 grudnia 2022 r. 

Odwzorowanie treści zwycięskich projektów 

Tytuł projektu* 53. Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół
Zawodowych im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Radom, ul. Grzecznarowskiego 2 

Opis projektu* 
(cel i założenia projektu, 

charakterystyka odbiorców, 
metoda i sposób wykonania) 

Celem projektu jest budowa: 
- boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wym. 76x42 
- sztucznego oświetlenia. 

Realizacja projektu pozwoli na poprawę infrastruktury sportowej przy szkole. 
W chwili obecnej przestrzeń wokół szkoły jest niewykorzystana adekwatnie do 
możliwości. Szkoła dysponuje dużym obszarem, na którym znajduje się boisko 
trawiaste bardzo złej jakości i boiska z nawierzchnią asfaltową. Warto zaznaczyć, 
że w najbliższym czasie planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego 
z nawierzchnią poliuretanową. Budowa nowoczesnego boiska do piłki nożnej 
z nawierzchnią ze sztucznej trawy będzie uzupełnieniem bazy sportowej szkoły, 
zwiększy atrakcyjność obiektu, poprawi bezpieczeństwo osób z niego 
korzystających. Wykonanie boiska pozwoli na właściwe zagospodarowanie terenu. 
Powstały w ten sposób kompleks boisk może stać się centralnym miejscem 
uprawiania sportu dla mieszkańców nie tylko osiedla Ustronie, ale dla miasta. Przy 
tak bogatej, nowoczesnej ofercie, każdy będzie mógł skorzystać z zaplecza 
sportowego. Na mapie miasta pojawi się kolejne miejsce, które pozwoli 
korzystającym na poprawę kondycji fizycznej oraz na powrót do formy po okresie 
pandemii. Kompleks będzie idealny dla grup zorganizowanych, klubów sportowych 
czy rodziców i uczniów, którzy po szkole mogliby korzystać z zasobów obiektu. 
Popularyzacja zdrowego stylu życia, promocja sportu, promocja aktywności 
fizycznej w różnych grupach społecznych wpływa na coraz większe 
zapotrzebowanie na tego typu miejsca. Pomimo budowy tego typu obiektów ciągle 
brakuje boisk do piłki nożnej. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na życie 
lokalnej społeczności, zintegruje mieszkańców miasta oraz wpłynie na poprawę 
walorów estetycznych okolicy.  

Szacunkowy koszt realizacji* 2 200 000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 68. RADOŚĆ BEZ BARIER – Integracyjny plac zabaw dla dzieci przy PSP nr 4

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. 
 Kazimierza Jagiellończyka ul. Wyścigowa 49 

Opis projektu* 
(cel i założenia projektu, 

charakterystyka odbiorców, 
metoda i sposób wykonania) 

Zgłoszony projekt „Radość bez barier” dotyczy wymiany istniejącego placu zabaw 
dla dzieci oraz nadania mu nowej funkcji. Obecny plac zabaw, znajdujący się na 
terenie szkoły, jest zniszczony, niewystarczający i stanowi zagrożenie dla 
korzystających.  
PSP Nr 4 jest placówką z oddziałami integracyjnymi, więc taki plac zabaw będzie 
stanowił idealne uzupełnienie szkoły. Urządzenia na placu zabaw są 
wyeksploatowane i uszkodzone. Głównym założeniem wymienianego placu zabaw 
jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni pozwalającej na rozwój poznawczy, 
ruchowy i społeczny wszystkich jego użytkowników. Zabawa jest nieodłącznym 
elementem rozwoju każdego dziecka. Aktywność na placu zabaw sprzyja pracy 
układu nerwowego oraz mózgu. Podczas zabawy i ruchu dostarczanych jest wiele 
potrzebnych bodźców angażujących zmysły (dotyku, wzroku i równowagi). To 
również trening współpracy i kreatywności, który wspomaga rozwój intelektualny 
i ruchowy. Integracyjny plac zabaw to miejsce przeznaczone dla wszystkich dzieci 
zwłaszcza z niepełnosprawnościami. Istotą integracji jest wspólna zabawa, bez 
względu na dzielące ich różnice w sprawności.  
Obecnie placówka nie dysponuje bezpiecznym placem zabaw dla dzieci. 
Zwiększona liczba uczniów uczęszczających do PSP Nr 4 powoduje, iż młodsze 
dzieci potrzebują bezpiecznego miejsca do zabawy. 
Nowo utworzone miejsce będzie również pełniło rolę integracji środowiska 
lokalnego, bowiem proponowany plac zabaw będzie służył nie tylko wychowankom 
szkoły ale również dzieciom z osiedla, które nieustannie się rozwija. Zamieszkuje tu 
wiele młodych rodzin z małymi dziećmi, dlatego wnioskujemy o stworzenie takiego 
bezpiecznego miejsca, które zagwarantuje zabawę i wypoczynek całym rodzinom. 
Nowy, bezpieczny plac zabaw zapewni rodzicom poczucie bezpieczeństwa. 
Realizacja projektu pozwoli na lepszy rozwój dzieci i sprawi, że zabawy na 
powietrzu będą dla nich większą atrakcją. 
Dlatego na Integracyjnym placu zabaw powinny znajdować się urządzenia, 
z których w równym stopniu będą mogły korzystać wszystkie dzieci także 
z niepełnosprawnością, poruszające się na wózkach inwalidzkich.  
Przykładem takiego wyposażenia jest: 
- zestaw zabawowy, 
- huśtawka „Bocianie gniazdo”, 
- karuzela integracyjna,  
- huśtawka wagowa podwójna, 
- czworościan gimnastyczny,  
- karuzela tarczowa trójramienna, 
- stożek,  
- tablice do malowania. 
W ramach projektu przewiduje się demontaż wraz z utylizacją nawierzchni 
wylewanej oraz niebezpiecznych elementów, poprawę podbudowy pod wykonanie 
dostosowanej do projektowanych urządzeń kolorowej i ekologicznej nawierzchni 
z płyt SBR w kształcie kwadratów, która zapewni bezpieczne korzystanie z 
urządzeń na placu zabaw, amortyzując wypadki i chroniąc przed nimi, montaż 
nowej bezpiecznej nawierzchni oraz urządzeń do zabawy.  
Nowe elementy placu zabaw mają być odporne na działania warunków 
atmosferycznych, zniszczenia, odkształcenia, wytrzymałe i bezpieczne. Wszystkie 
urządzenia powinny posiadać stosowne certyfikaty bezpieczeństwa. Projekt 
zakłada także zainstalowanie elementów małej architektury: 
- 4 ławki drewniano-metalowe z oparciem przeznaczone dla dzieci i opiekunów, 
- 4 kosze metalowe na śmieci, 
- 1 tablica informacyjna wraz z regulaminem placu zabaw, 
- nasadzenia roślinności wokół plac zabaw. 
Roślinność na placach zabaw nie tylko pełni funkcję estetyczną ale również tworzy 
sprzyjający mikroklimat. 
Podane urządzenia stanowią przykład elementów wyposażenia i są wskazówką dla 
projektu budowlanego. Obiekty zostaną doprecyzowane na etapie uzgodnień 
branżowych. 
Warunkiem korzystania z placu zabaw będzie przestrzeganie jego regulaminu, 
w tym zabaw dla dzieci pod opieką dorosłych. Zlokalizowanie placu zabaw na 
ogrodzonym terenie szkoły da poczucie bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom 
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i nauczycielom. Powierzchnia Integracyjnego placu zabaw dla dzieci wynosi 299 
m2. 

Szacunkowy koszt realizacji* 400 000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 
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Tytuł projektu* 114. Aktywny Radom 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Radom 

Opis projektu* 
(cel i założenia projektu, 

charakterystyka odbiorców, 
metoda i sposób wykonania) 

zadania o charakterze sportowym w ramach Budżetu Obywatelskiego Radomia jest 
propozycją partycypacji obywatelskiej, której główną ideą jest zwiększenie 
dostępności do aktywności fizycznej wszystkich mieszkańców Radomia bez 
względu na wiek, płeć, umiejętności wraz z współczesnymi trendami uprawiania 
sportu dzieci i młodzieży oraz amatorskiego z uwzględnieniem holistycznego 
podejścia do aktywności fizycznej człowieka. 
Projekt przewiduje wyposażenie zainteresowanych klubów sportowych 
w nowoczesne systemy interaktywnego treningu sportowego oraz wyposażenia 
obiektów sportowych dla klubów sportowych i stowarzyszeń. W ramach naszej 
inicjatywy planujemy również zajęcia rekreacyjne i profilaktyczne dla osób 55+ 
(aqua fitness, nordic-walking oraz „zdrowy kręgosłup”). Niezbędną rzeczą będzie 
zapewnienie wynagrodzeń dla osób prowadzących w/w zajęcia. 

Przykładowe zestawy sprzętu wyposażenia obiektów: 
Boksy dla zawodników rezerwowych, bramki piłkarskie różnych rozmiarów, 
nagłośnienie obiektów sportowych, piłkochwyty oraz urządzenia do 
specjalistycznego treningu. 

Nasz projekt zakończy się wspólnym festynem za zakończenie wakacji z udziałem 
wymienionych we wniosku klubów i stowarzyszeń oraz mieszkańców Radomia. 
UZASADNIENIE PROJEKTU  
Beneficjentami projektu będą dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy Radomia 
w tym osoby 55+. 
Z uwagi na jego otwartą formułę beneficjentów zadania możemy podzielić na dwie 
zasadnicze grupy - beneficjentów pośrednich i bezpośrednich. Do pierwszej grupy 
można zaliczyć wszystkich mieszkańców w przedziale wiekowym 6-80 lat, którzy 
wezmą udział w zadaniu. Natomiast do grupy beneficjentów pośrednich można 
zaliczyć ich rodziców, opiekunów, dziadków, krewnych, przyjaciół, którzy są 
podmiotami decydującymi o uczestnictwie małoletnich w zajęciach oraz na których 
życie zadanie ma wpływ. Taki olbrzymi zakres odbiorców w pełni potwierdza 
uniwersalność projektu, uzasadniając jego realizację we wnioskowanym zakresie. 
Z uwagi na szerokie ramy projektu, brak czynników dyskwalifikujących 
i ograniczających do udziału w zadaniu szacuje, że w zadaniu udział weźmie blisko 
5000 obywateli Radomia natomiast jego długofalowy zasięg będzie znacznie 
większy. Bezdyskusyjną korzyścią dla mieszkańców będą efekty i rezultaty zadania, 
a mianowicie: kształtowanie postaw prozdrowotnych, profilaktyka prozdrowotna, 
walka z chorobami cywilizacyjnymi takimi jak: depresja, apatia, otyłość, cukrzyca, 
nowotwory, choroby układu kostnego. Ponadto bardzo istotną korzyścią jest 
kształtowanie przez sport postaw prospołecznych, obywatelskich, zachowań fair 
play. Informacje o zadaniu oraz jego dużej częstotliwości realizacji zamieszczane 
będą na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych niżej 
wymienionych klubów i stowarzyszeń sportowych, będą tam również promowane. 
Przeprowadzone badania oraz ich analiza wskazują na fakt iż dane publikowane 
przez GUS wskazują, że zaledwie 20% dzieci i młodzieży uczestniczy 
w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, z czego 80% nie więcej niż dwa razy 
w tygodniu. Są to dane bardzo niepokojące i jednocześnie jest to bardzo niski 
odsetek dzieci mających regularną styczność z sportem. Warto przypomnieć, że 
zalecana przez WHO dawka ruchu to minimum 6 godzin w ciągu tygodnia. 
Natomiast badania dotyczące dorosłych mieszkańców są szokujące ponieważ tylko 
7% z nich czynnie uprawia sport ( badania nie obejmują sportowców zawodowych ). 
Proponowane zadanie jest odpowiedzią na brak dostępności do zajęć. Realizacja 
proponowanego zadania wyeliminuje argumenty związane z dylematami rodziców 
związanymi z wyborem pomiędzy zajęciami np. z angielskiego, a sportem bowiem 
z uwagi na specyfikę zajęć nie będzie takich dylematów bo naszym celem też jest 
uświadomienie obywatelom, że nie stanowią dla siebie wzajemnie konkurencji i się 
nie eliminują. Spowoduje to, że wzrośnie ilość dzieci uprawiających sport, a to 
z kolei da pozytywne skutki w postaci zdrowego, sprawnego społeczeństwa. Należy 
pamiętać, że rozwój intelektualny młodych obywateli aby był właściwy powinien być 
wsparty rozwojem fizycznym, ruchowym. Poprzez wydzielaniu się endorfin podczas 
sportu człowiek uzyskuje stan radości, spełnienia, szczęścia. 
Projekt ma również na celu unowocześnienie i uatrakcyjnienie zajęć wychowania 
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fizycznego oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych. To właśnie w klubach 
sportowych kształtują się u młodych obywateli nawyki dbania o kondycję fizyczną, 
które w wieku dorosłym dalej będą kultywowane. Korzystanie podczas zajęć 
z nowoczesnego sprzętu wpłynie pozytywnie na stan zdrowia całego 
społeczeństwa. W dobie wszechobecnej technologii, bardzo ciężko jest 
zainteresować mieszkańców aktywnością fizyczną i sportem. Zajęcia prowadzone 
są na przestarzałym sprzęcie, który dla ludzi nie jest w ogóle atrakcyjny. Dzięki 
rozwiązaniom przedstawionym we wniosku, dzieci, młodzież w tym 55+ mogą 
używać podczas zajęć urządzeń, które do tej pory mogły oglądać tylko 
„w internecie”. 
Przedstawiony we wniosku sprzęt może być wykorzystywany podczas imprez 
sportowych, promujących zdrowy i aktywny tryb życia. Podnosi ich atrakcyjność 
i profesjonalny odbiór. Przyciąga większą liczbę uczestników i pozytywnie wpływa 
na wizerunek organizatorów, którymi mogą być rożne instytucje miejskie. Zgodnie 
z regulaminem BO zainteresowane kluby i stowarzyszenia zobowiązują się do 
przestrzegania zasady ogólnodostępności, udostępniając sprzęt mieszkańcom 
podczas różnego rodzaju imprez sportowych oraz w trakcie korzystania z obiektów 
i placówek podczas zajęć poza lekcyjnych. 
Duże zainteresowanie tematem pokazują załączone do wniosku deklaracje 
wybranych klubów, które zobowiązują się do opieki nad sprzętem zgodnie 
regulaminem BO. 
Placówki, które po rozmowach wyraziły zainteresowanie oraz chęć pozyskania 
sprzętu: 

Kluby i Stowarzyszenia ujęte we wniosku: 
1.Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum
2.Stowarzyszenie AG Tenis Chorzowska
3. Radomskie Towarzystwo Pływackie „Victoria”
4. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
5. KS Akademia Piłki Ręcznej w Radomiu
6. Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne Optima Radom
7. Międzyszkolny Klub Sportowy „Piotrówka”
8. Akademia Sportu Radomiak
9. Radomiak S.A.
10 . Uczniowski Klub Sportowy „Orlik-15” 
11. Radomskie Towarzystwo Koszykówki Basket Radom
12. Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik-18”
13. Akademia Aktywności Radom
14. Radomskie Centrum Siatkarskie
15. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „RADOMKA”

Orientacyjny koszt projektu: 
- 15 zestawów sprzętu sportowego i wyposażenia - 15x50 000zł 
- Festyn rekreacyjny podsumowujący projekt- 50 000zł 
- Zajęcia rekreacyjne i profilaktyczne dla osób 55+ (aqua fitness, nordic-walking 
oraz „zdrowy kręgosłup”)- 200 000zł 

Szacunkowy koszt realizacji* 1000000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj)  List intencyjny 
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Tytuł projektu* 152. Kompleksowa wspieranie zdrowia prokreacyjnego wśród mieszkańców 
Radomia 

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Radom 

Opis projektu* 
(cel i założenia projektu, 

charakterystyka odbiorców, 
metoda i sposób wykonania) 

Celem głównym jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń 
z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności (z pominięciem metody in vitro). 
Program wpierania zdrowia prokreacyjnego skierowany jest głównie do osób 
borykających się z problemem niepłodności, którzy pozostają w związkach 
małżeńskich lub partnerskich i wcześniej nie byli diagnozowani pod kątem 
niepłodności i jej przyczyn. Dane szczegółowe zgodne z załącznikiem 
Cele szczegółowe :Do celów szczegółowych- diagnostycznych programu należą 
poza poprawą stanu zdrowia uczestników w zakresie rozpoznanych chorób 
uniemożliwiających posiadanie własnego potomstwa: 
1) określenie przyczyn niepłodności wśród uczestników;
2) poprawa stanu zdrowia uczestników w zakresie zidentyfikowanych chorób
utrudniających posiadanie własnego potomstwa poprzez szeroką diagnostykę 
3) wzrost jakości udzielanych świadczeń w zakresie kompleksowej diagnostyki
i leczenia niepłodności. 
Dodatkowe informacje zgodne z załącznikiem 
W załączniku opisano także istotne dla wniosku informacje, służące do 
uszczegółowienia całego zagadnienia a dotyczące: 
Mierniki efektywności programu  
Charakterystyka populacji objętej projektem 
Kwalifikacja do programu 
Organizacja realizacji projektu ( personel, badania, zabiegi, sprzęt i wyposażenie):  
Monitorowanie 

Szacunkowy koszt realizacji* 2325000 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) Cennik badań do projektu 
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Tytuł projektu* 6. Ścieżki rowerowe na Energetyków, Limanowskiego, Okulickiego i nie tylko

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) 

1.ul. Energetyków,
2.ul. Limanowskiego,
3.ul. Okulickiego,
4.ul. Piastowska

Opis projektu* 
(cel i założenia projektu, 

charakterystyka odbiorców, 
metoda i sposób wykonania) 

1.ul. Energetyków - budowa 2 m szerokości asfaltowej drogi dla rowerów i 1,5 m
szerokości asfaltowego chodnika o długości 690 m wzdłuż ul. Energetyków na 
odcinku od inwestycji PKP PLK S.A. do planowanego skrzyżowania o ruchu 
okrężnym NS/Energetyków.  
2.ul. Limanowskiego - budowa 2 m szerokości asfaltowej drogi dla rowerów
o długości 320 m po wschodniej stronie ul. Limanowskiego od skrzyżowania z ul.
Wałową do istniejącej drogi dla rowerów przy rondzie ks. Kotlarza. Budowa tego 
fragmentu infrastruktury pozwoli na dalszy rozwój sieci rowerowej i umożliwi 
w Przyszłości połączenie z planowaną infrastrukturą na ul. Narutowicza. 
3.ul. Okulickiego - budowa 35 m długości asfaltowej drogi dla rowerów wzdłuż
ul. Okulickiego na odcinku od istniejącej drogi dla rowerów do skrzyżowania 
z ul. Odrzańską, budowa 150 m długości asfaltowej drogi dla rowerów wzdłuż 
ul. Okulickiego na odcinku ul. Główna - ul. Polna. 
4. ul. Piastowska - budowa 25 m długości asfaltowej drogi dla rowerów wzdłuż
ul. Piastowskiej na odcinku od istniejącej drogi dla rowerów do istniejącego ciągu 
pieszo-rowerowego, budowa 30 m długości asfaltowej drogi dla rowerów wzdłuż 
ul. Piastowskiej na odcinku od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego do drogi 
wewnętrznej prowadzącej do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 wraz 
z wyznaczeniem przejazdu dla rowerów.  
Projekt wpisuje się: 
-w rozbudowę systemu dróg dla rowerów zgodnie z założeniami dokumentów 
strategicznych Radomia dotyczących poprawy środowiska życia mieszkańców oraz 
funkcjonowania układu transportowego (m.in. Programu Ochrony Środowiska dla 
Miasta Radomia, Strategii Rozwoju Miejskiego Radomskiego Obszaru 
Funkcjonalnego);  
-w plan MZDiK wyrażony na mapie Radom - drogi dla rowerów 
(http://mzdik.pl/index.php?id=186). 

Szacunkowy koszt realizacji* 
ul. Energetyków  
ul. Limanowskiego  
ul. Okulickiego, Piastowska, 
Razem: 1 700 000 zł 

Załączniki  
(ilość i rodzaj) 3 szt., załączniki graficzne 

fioletowy - przebieg zgłoszonej drogi dla rowerów 
czerwony/pomarańczowy/żółty - istniejące i w trakcie budowy trasy dla rowerów 
czarny przerywany - projektowane trasy dla rowerów 

ul. Energetyków 

ul. Limanowskiego 
ul. Okulickiego 
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Tytuł projektu* 2. RADOM NA SZLAKACH EKSTRAKLASY

Lokalizacja projektu * 
(adres i nr działek) Obiekty związane z występami radomskich drużyn w ekstraklasie: 

Opis projektu* 
(cel i założenia projektu, 

charakterystyka odbiorców, 
metoda i sposób wykonania) 

Historyczny dla radomskiego sportu moment - sezon, w którym w ekstraklasie 
występuje aż cztery drużyny, zapisany zostanie na stałe w annałach dzięki 
pamiątkowym tablicom w miejscach, gdzie występowały wszystkie drużyny na 
najwyższym szczeblu. Całość projektu uzupełni efektowny album ze 
wskazaniem miejsc, krótkiej historii i dni chwały najpiękniejszych lat 
radomskiego sportu. 
Jeszcze nigdy w historii cztery kluby z Radomia równocześnie nie występowały 
na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Jest to więc idealny moment, żeby 
upamiętnić nie tylko obecnych ekstraklasowiczów, siatkarzy, siatkarki, 
koszykarzy i piłkarzy, ale także przypomnieć radomianom dni chwały m.in. 
bokserów, tenisistów stołowych, piłkarek nożnych, zapaśników etc. Dlatego 
w miejscach, gdzie ekstraklasa gościła w Radomiu (m.in. obiekty MOSiR, 
sąsiedztwo radomskiego lotniska czy szkół etc) umieszczone zostaną 
pamiątkowe tablice przypominające historię najlepszych ekip. 
Całość uzupełni efektowny album w rozmiarze A4, który będzie miał 
dedykowaną formę graficzną, twardą oprawę, wypełniony zostanie 
wspomnieniami, sylwetkami gwiazd oraz wyjątkowymi fotografiami, zarówno 
historycznymi, jak i obecnymi. Przygotowane będzie 1000 egzemplarzy tego 
wydawnictwa. Po wydaniu będzie bezpłatnie dostępny dla fanów radomskiego 
sportu.  
Żeby zagwarantować najwyższą wartość merytoryczną wspomnianych 
publikacji, ich przygotowanie zostanie zlecone podmiotowi, który na przestrzeni 
pięciu ostatnich lat (2017-2022) wydał, bądź uczestniczył w wydaniu co najmniej 
czterech publikacji dotyczących radomskiego sportu i jego historii. Będzie on 
także odpowiedzialny za wydruk, promocję oraz dystrybucję wydawnictwa. 
Zgodnie z wytycznymi regulaminu Budżetu Obywatelskiego, realizacja projektu 
jest technicznie możliwa w ciągu jednego roku budżetowego, a roczny koszt 
utrzymania realizowanego projektu nie przekroczy 15% kwoty przeznaczonej na 
jego realizację. Projekt spełnia kryterium ogólnodostępności, a ustalona 
lokalizacja dotyczy terenu będącego własnością Gminy Miasta Radomia. 

Szacunkowy koszt realizacji* 100 000 
Załączniki  

(ilość i rodzaj) 
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Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1 

Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia 22 grudnia 2022 r. 

Sprawozdanie z warsztatów ewaluacyjnych Budżetu Obywatelskiego 2023 

W dniu 1 grudnia 2022 r. o godz. 17.00, w sali konferencyjnej Kamienicy Deskurów, Rynek 15 odbyło się 
zorganizowane przez Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki otwarte spotkanie 
z mieszkańcami poświęcone procedurom konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego. Spotkanie to miało 
formę warsztatów ewaluacyjnych. 

Warsztaty miały na celu podsumowanie tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, zebranie opinii 
i propozycji dotyczących procedur konsultacji społecznych oraz przedstawienia propozycji zmian do procedur 
kolejnych edycji. 

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Wieloosobowego stanowiska ds. komunikacji społecznej Wydziału 
Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki oraz zainteresowani słuchacze. Każdy z obecnych 
uczestników otrzymał formularz na którym mógł zapisać swoje uwagi i pomysły jak udoskonalić procedury 
dotyczące Budżetu Obywatelskiego. W warsztatach wzięło udział 9 osób. Spotkanie rozpoczęła Pani Paulina 
Kwiecień pracownica Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki. Po przywitaniu 
zgromadzonych gości i przedstawieniu zasad i celu spotkania, został odczytany obecnym uczestnikom 
otrzymany od zainteresowanego wnioskodawcy e-mail z uwagami. 

„1. Kwota na BO powinna być zwiększona do 10 milionów złotych. To pozwoli na realizację większej ilości 
projektów. 2. Sugeruję następujący podział środków: 

a) Projekty instytucjonalne – 1 milion złotych,
b) Projekty małe – 1 milion złotych, przy czym pula na projekt to do 200 tysięcy złotych,
c) Projekty średnie – 2 miliony złotych, przy czym pula na projekt to do 200 do 1 miliona złotych,
d) Projekty duże – 6 milionów złotych, przy czym pula na projekt od 1 do 3 milionów złotych. To pozwoli na
realizację minimum dwóch projektów. 

Myślę że w dobie postępującej inflacji ten podział wydaje się w miarę rozsądny i nie będzie problemów na 
przetargach na wykonaniem z ofertami przewyższającymi kosztorys jak to często w minionej edycji BO 2022.”; 

Odczytanie postulatów otworzyło dyskusje wśród obecnych uczestników. Podczas spotkania padło wiele 
propozycji i uwag dotyczących każdego z etapów realizacji Budżetu Obywatelskiego, tj.: składanie projektów, 
ocena merytoryczna, głosowanie oraz realizacja projektów. Uczestnicy proponowali wprowadzenie zmian do 
Budżetu Obywatelskiego, były to m.in. : 

1. Kwota 7 milionów powinna być zwiększona co najmniej o 3 miliony złotych.

2. Przesunięcie głosowania poza rok szkolny, ale nie wydłużanie go, miesiąc jest dostatecznym terminem.

3. Zajęcia które są prowadzone dzięki Budżetowi Obywatelskiemu powinny być ogólnodostępne bez limitów
w naborach, aby każdy miał możliwość skorzystania z nich. 

4. Zajęcia dla większej ilości zainteresowanych, w przestronnych salach czy ogólnodostępnych miejscach –
ćwiczenia czy szkolenia można zorganizować np. w Kamienicy Deskurów, która dysponuje wieloma salami 
w różnej wielkości. 

5. Brak zgody podziału na obszary terytorialne – brak m.in. poparcia ustawowego.

6. Dokładna weryfikacji prawidłowości oddanego głosu.

7. Wprowadzenie informacji, że mieszkaniec może zagłosować tylko raz, w formie papierowej bądź elektronicznej.

8. Odejście od punktów przyznawanych do głosowania na karcie (1,2,3) i pozostawienie jednego punktu.

9. Kolejności projektów na karcie powinna być losowana. Oddzielnie dla każdej kategorii.

10. Po ogłoszeniu zwycięskich projektów, ich proces realizacji powinien rozpoczynać się już w pierwszej połowie
roku. 

11. W czasie realizacji projektów zadania bezkosztowe powinny być wykonane od razu po ogłoszeniu wyników
danej edycji, realizacja w zakresie „finansowym” od początku roku. 

12. Wprowadzenie osobnej kategorii, w której mogą brać udział tylko projekty instytucjonalne.

13. Jeśli powstaną oszczędności z realizacji projektów, warto realizować kolejne projekty, nie skierowane do
realizacji, o największej ilości głosów, oraz koszcie mieszczącym się w pozostałej kwocie. 
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14. Ścisłe trzymanie się ustawy – realizacja w roku edycji, konsekwencje dla realizujących którzy dopiero pod
koniec roku przystępują do przetargu na realizacje projektu, co skutkuje opóźnieniami, a niekiedy do 
nie zrealizowania projektu. 

15. Zwiększenie udziału wnioskodawcy w procesie realizacji projektu.

16. Wszystkie zgłoszone projekty powinny być udostępnione do wglądu publicznego.

17. Poprawienie świadomości głosujących. Na karcie, powinny znajdować się krótkie opisy odnoszące się do treści
pod czasem mało mówiącymi, a chwytliwymi tytułami projektów. 

18. Zapraszanie wnioskodawców na oficjalny odbiór projektów, które powstały z ich pomysłowej inicjatywy.

19. Informowanie wnioskodawców o nieskierowaniu ich projektów pod głosowanie w formie SMS-owej.

20. Akcja promocyjna idei BO - zajęcia dla dzieci i młodzieży, promocja świadomego głosowania.

21. Udostępnienie mapy z działkami Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Wodociągów, które również mogą
być wykorzystane do realizacji Budżetu Obywatelskiego. 

W związku z brakiem dalszych pytań i uwag spotkanie zakończono, a gościom podziękowano za udział. 
Zebrano formularze na których uczestnicy złożyli uwagi w trakcie warsztatów. Odwzorowanie uwag na 
formularzach stanowi załącznik nr 1 do Sprawozdania. 

W dniu 01.12.2022 r., po godzinach pracy, wpłynął formularz w wersji mailowej z informacją o konieczności 
odczytania na spotkaniu. Treść wiadomości: „Aby projekt uchwały Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia 
i konsultacje obejmowały nie tylko jak napisano: ,,etapy składania wniosków, opiniowania, rozdziału środków, 
promocji i samego głosowania”, ale także: formy ewaluacji, sposób realizowania projektów, sposób rozliczenia 
całego BO. Wnosi też, aby skład Zespołu opiniującego był: jawny, wybierany demokratycznie, z udziałem 
przedstawicieli mieszkańców niezatrudnionych przez gminę.” Ze względu na godzinę przesłania nie mógłby on 
zostać odczytany na spotkaniu. Treść zgłoszenia została ujęta w sprawozdaniu. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 7 

Odwzorowanie formularzy z warsztatów ewaluacyjnych Budżetu Obywatelskiego 2023 

Etap konsultacji, część 
dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

wniosek 

Treść uwagi lub wniosku Uzasadnienie 

1 1 Kontrola realizacja projektów 
(wykonanie) 

2 Terminowa realizacja 

3 Większy budżet na projekty 

4 Odbiór projektu zrealizowanego 
przez pomysłodawcę 

2 1 Wnioskodawcy powinni być przy 
odbiorze realizacji 

2 Kampania informacyjna o BO 
w szkołach i spotkaniach UM 

3 

W przypadku zmian przy 
realizacji projektu wszyscy którzy 

zagłosowali na ten projekt 
powinni zostać o tym 

poinformowani i podjąć decyzję o 
jego przyszłości 

4 Losowanie kolejności projektów 
na karcie do głosowania 

5 

Na karcie do głosowania projekty 
powinny być opisane w sposób 

konkretny, a ich nazwy mieć 
charakter opisowy, a nie 

marketingowy 

6 
Konieczność oznaczeń projektów 

w przestrzeni miejskiej jako 
wykonanych z BO 

3 1 Młodzież - super pomysł żeby 
sami decydowali 

2 Kryteria kwotowa do dyspozycji 

3 Wybór na karcie do głosowania 
tylko jednej pozycji 

4 1 Ocena wniosków 
Ocena jest często subiektywna, 

należy wystrzegać się takich 
opinii 

Oceny nie są merytoryczne, 
zawierają opinie czy coś jest 
wg oceniającego potrzebne 

czy nie 

2 Wycena wniosków Założenie "górki" przy wycenie z 
perspektywą wzrostu cen 

Projekty są wycenione zbyt 
nisko przez co nie są 

realizowane lub realizowane 
niepełnie 

3 Realizacja projektów 
Projekty powinny być 

realizowane przy konsultacji 
z wnioskodawcą 

Część projektów jest 
realizowana bez konsultacji 

z wnioskodawcą i wykonywany 
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niezgodnie z przeznaczeniem 

4 Realizacja projektów Przesunięcie środków w ramach 
BO 

Zła wycena lub wzrost kosztów 
powoduje, że projekty nie są 

wykonane w całości 

5 Etap głosowania Głosowanie w lipcu i sierpniu 

W ten sposób wyłączymy 
"masowe" głosowanie na 
lekcjach w szkołach bez 
większej świadomości 

6 Ocena wniosków Udział osoby odpowiedzialnej za 
estetykę (ale nie konserwator!) 

Niektóre projekty powodują 
chaos przestrzenny 

i degradację przestrzeni 
publicznej 

7 Składanie wniosków i wcześniej 
oraz przed głosowaniem Promocja BO w szkołach 

Uczenie młodzieży 
o możliwości składania

wniosków i późniejszego etapu 
głosowania 

5 1 
Informacja osoby zgłaszającej 
projekt o odrzuceniu z jakiego 

powodu 

6 1 Realizacja projektu 

Jednostki powinny zacząć 
realizację tuż po ogłoszeniu 

wyników głosowania. Obowiązek 
ogłoszenia przetargu do czerwca 

2 Realizacja projektu Gwarancja realizacji zwycięskich 
projektów 

3 Głosowanie Rezygnacja z punktów ,2,3. 
Wprowadzenie tylko "jestem za" 

4 Realizacja 

Pozostałości PLN po realizacji 
zwycięskich wniosków przesunąć 
do realizacji kolejnych wniosków 

z największą liczbą głosów 

5 Progi wartości wniosków 
Podział środków w BO 2024: 

25% do 100 tys., 35% 100-600 
tys. 40% ponad 600 tys 

6 Głosowanie Głosowanie trwające 2 tygodnie 
na przełomie czerwca/lipca 

7 1 Etap realizacji Wykonywanie zadań w roku 
budżetowym 
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