
 

 
PREZYDENT MIASTA RADOMIA – RADOSŁAW WITKOWSKI 

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

 

 
SPRAWOZDANIE 

 
z przeprowadzonych konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia w celu 
zebrania opinii i propozycji dotyczących rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego wraz 

z otoczeniem i fragmentem ulicy Żeromskiego. 

 

W okresie  od 02 listopada 2015 r. do 02 grudnia 2015 r. odbyły się konsultacje 
społeczne w sprawie zebrania opinii i propozycji dotyczących rewitalizacji Miasta 
Kazimierzowskiego wraz z otoczeniem i fragmentem ulicy Żeromskiego. 
 

Ww. konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. 2013 r.  594 ze zm. /, uchwały  
nr  672/2014 Rady Miejskiej Radomia z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia oraz § 4 ust. 7 Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego i Zarządzenia Nr 718/2015 Prezydenta Miasta Radomia  
z dnia 2015r. 

Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag mieszkańców miasta Radomia na temat rodzajów 
działań rewitalizacyjnych na terenie Miasta Kazimierzowskiego wraz z otoczeniem  
i fragmentem ulicy Żeromskiego, wskazanych w konkursie modelowej rewitalizacji miast 
organizowanym przez  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.  
Proces ten będzie prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz 
społeczności, przestrzeni i gospodarki. 
 
Zasięg konsultacji miał charakter ogólnomiejski, lokalny, środowiskowy.  
 
Formy przeprowadzenia ww. konsultacji poprzez: 
 

a) w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie uwag na adres: konsultacje@umradom.pl,  
b) w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza internetowego na stronie 

www.konsultacje.radom.pl,  
c) w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety, która stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:  
- Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9, 
- Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,  
- Centrum Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,  
- Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1. 
 

d) w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety i przekazanie jej podczas spotkań 
z mieszkańcami miasta Radomia oraz środowiskami branżowymi. 
 

 
W dniu 8 listopada 2015r. od godz. 13:00 do godz. 18:00 na Rynku w Radomiu 

zorganizowany został festyn rodzinny.   

W dniu 16 listopada 2015r. od godz. 16:00 do godz. 18:00 w Sali Królewskiej przy Parafii 
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Św.  Jana Chrzciciela w Radomiu ul. Rwańska 6 odbyło się spotkanie z Radomskimi Organizacjami 
Pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi/podmiotami działającymi na obszarze  
wskazanym do modelowej rewitalizacji lub w jego sąsiedztwie. 
17 listopada 2015r. od godz. 16:00 do godz. 18:00  odbyło się spotkanie  
z podmiotami prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić na obszarze wskazanym do 
modelowej rewitalizacji działalność gospodarczą lub społeczną – ul. Rwańska 8 w Radomiu. 
19 listopada 2015 roku od godz. 16:00 do godz. 18:20 spotkanie  
z właścicielami nieruchomości, użytkownikami, podmiotami zarządzającymi nieruchomościami  
w tym spółdzielniami mieszkaniowymi, wspólnotami mieszkaniowymi – Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 7 w Radomiu, ul. Aleksandra Tybla 7/11. 
 

W ramach konsultacji wpłynęło  422 ankiet z czego  40 w wersji elektronicznej,  
a 27 uznano za nieważne (osoby nie zamieszkujące Radomia, nie wypełnione ankiety). 
W ramach ww. konsultacji na adres konsultacje@umradom.pl oraz dostarczono osobiście  
19 opinii i uwag na dany temat. 

Na postawione w ankiecie pytania mieszkańcy odpowiedzieli: 

1. Czy badany obszar (wg. mapy) spełnia funkcje centrum miasta? 

a.  Tak,  wypowiedziało się 182 osoby. 

b.  Nie,  wypowiedziało się 198 osób. 

Tak i Nie – wypowiedziała się 1 osoba. 

Brak odpowiedzi w 14 ankietach.  

 

2. Czy trzeba ożywić Miasto Kazimierzowskie? (obszar wg. mapy): 

a. Tak,  wypowiedziało się 347 osób. 

b.  Nie,  wypowiedziało się 36 osób. 

Tak i Nie – wypowiedziała się 1 osoba. 

Brak odpowiedzi w 11 ankietach. 

 

3. Czy wskazany obszar jest atrakcyjny turystycznie? 

a. Tak,  wypowiedziało się 214 osób. 

b.  Nie,  wypowiedziało się 169 osób. 

Tak i Nie – wypowiedziało się 2 osoby. 

Brak odpowiedzi w 10 ankietach. 
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4. Czy spędza Pani/Pan wolny czas na badanym obszarze?  

a. Tak,  wypowiedziało się 186 osób. 

b.  Nie,  wypowiedziało się 198 osób. 

Brak odpowiedzi w 11 ankietach. 

 

5. Jak Pani/Pan ocenia stan budynków (techniczny, wizualny) znajdujących się na 
terenie badanego obszaru?  

a. Zdecydowanie pozytywnie, wypowiedziało się 29 osób. 

b. Pozytywnie, wypowiedziało się  53 osoby. 

c. Negatywnie,  wypowiedziało się 172 osoby. 

d. Zdecydowanie negatywnie, wypowiedziało się 65 osób. 

e. Trudno powiedzieć,  wypowiedziało się 66 osób. 

Brak odpowiedzi w 10 ankietach. 

 

6. Jak Pani/Pan ocenia stan chodników, zieleni i małej architektury (skwery, ławki) 
znajdujących się na badanym obszarze?  

a. Zdecydowanie pozytywnie, wypowiedziało się 20 osób. 

b. Pozytywnie, wypowiedziało się 125 osób. 

c. Negatywnie, wypowiedziało się 149 osób. 

d. Zdecydowanie negatywnie, wypowiedziało się 33 osoby.  

e. Trudno powiedzieć, wypowiedziało się 58 osób. 

3 osoby oceniają powyższe pytanie pozytywnie i negatywnie.   

Brak odpowiedzi w 7 ankietach. 

 

7. Jak Pani/Pan ocenia dostępność placówek użyteczności publicznej (ośrodki 
edukacyjno- wychowawcze, biblioteki, placówki kulturalne) na badanym obszarze?  

a. Zdecydowanie pozytywnie, wypowiedziało się 30 osób. 

b. Pozytywnie, wypowiedziało się 155 osoby. 

c. Negatywnie, wypowiedziało się 112 osób. 
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d. Zdecydowanie negatywnie, wypowiedziało się 30 osoby. 

e. Trudno powiedzieć, wypowiedziało się 54 osoby.  

1 osoba zaznaczyła opcje: pozytywnie i trudno powiedzieć.  

Brak odpowiedzi w 13 ankietach. 

 

8. Jak Pani/Pan ocenia dostępność usług (sklepy, punkty gastronomiczne) badanym 
obszarze?  

a. Zdecydowanie pozytywnie, wypowiedziało się  32 osoby. 

b. Pozytywnie, wypowiedziało się 133 osoby.  

c. Negatywnie, wypowiedziało się 126 osób. 

d. Zdecydowanie negatywnie, wypowiedziało się 60 osób. 

e. Trudno powiedzieć, wypowiedziało się 35 osób. 

Brak odpowiedzi w 9 ankietach. 

 

9. Jak Pani/Pan ocenia skomunikowanie badanego obszaru z innymi dzielnicami 
miasta?  

a. Zdecydowanie pozytywnie, wypowiedziało się 37 osób. 

b. Pozytywnie, wypowiedziało się 209 osób. 

c. Negatywnie, wypowiedziało się 54 osoby.  

d. Zdecydowanie negatywnie, wypowiedziało się 23 osoby.  

e. Trudno powiedzieć, wypowiedziało się 61 osób. 

1 osoba oceniła powyższe pytanie pozytywnie i negatywnie.   

Brak odpowiedzi w 10 ankietach. 

 

10. Jak Pani/Pan ocenia stan bezpieczeństwa na badanym obszarze?  

a. Zdecydowanie pozytywnie, wypowiedziało się 13 osób. 

b. Pozytywnie, wypowiedziało się 93 osoby. 

c. Negatywnie, wypowiedziało się 129 osób. 
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d. Zdecydowanie negatywnie, wypowiedziało się 59 osób. 

e. Trudno powiedzieć,  wypowiedziało się 94 osoby. 

1 osoba oceniła powyższe pytanie pozytywnie i negatywnie.   

Brak odpowiedzi w 6 ankietach. 

 

11. Jak Pani/Pan dostępność miejsc parkingowych na badanym obszarze?  

a. Zdecydowanie pozytywnie, wypowiedziało się 24 osoby. 

b. Pozytywnie, wypowiedziało się  116 osób. 

c. Negatywnie, wypowiedziało się 135 osób.  

d. Zdecydowanie negatywnie, wypowiedziało się 43 osoby.  

e. Trudno powiedzieć, wypowiedziało się 63 osoby.  

1 osoba oceniła powyższe pytanie zdecydowanie negatywnie i trudno powiedzieć. 

Brak odpowiedzi w 13 ankietach. 

 

12. Jeśli zamieszkuje Pani/Pan na badanym obszarze to jak Pani/Pan ocenia 
mieszkanie w tej dzielnicy?  

a.  Dobrze, wypowiedziało się 90 osób. 

b. Źle,  wypowiedziało się 49 osób. 

c. Inne: wypowiedziało się 153 osoby. 

Dobrze i źle – wypowiedziała się 1 osoba. 

Brak odpowiedzi w 102 ankietach. 

 

13. Jeśli nie zamieszkuje Pani/Pan na badanym obszarze to czy chciał(a)by Pan(i) tam 
mieszkać?  

a. Tak, wypowiedziało się 97 osób. 

b.  Nie, wypowiedziało się 196 osób. 

c. Inne: wypowiedziało się 32 osoby. 

Brak odpowiedzi w 70 ankietach. 
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14. Jakie zmiany powinny być wprowadzone na badanym obszarze, żeby chciał 
Pani/Pan w nim zamieszkać?  

Mieszkańcy odpowiadali, iż powinno się zrewitalizować zaniedbane budynki, poprawić drogi, 
postawić więcej atrakcyjnych miejsc, stworzyć skwery zieleni. Zainwestować w galerie 
malarstwa i rzemieślnicze, muzea i miejsca parkingowe. Poruszono również temat cen mieszkań – 
by były na miarę dochodów. 

 

 15. Jakie zmiany powinny być wprowadzone na badanym obszarze, żeby chciał 
Pani/Pan w nim prowadzić działalność?  

Należałoby przywrócić rynkowi świetność poprzez właściwe zagospodarowanie ratusza. 
Zagospodarować miejsca na organizację imprez społeczno-kulturalnych.  Zachęcenie również 
inwestorów do prowadzenia działalności na tym terenie. Stworzyć bezpieczeństwo, estetykę,  
i funkcje generujące ruch mieszkańców, jak również nowe miejsca parkingowe. Zwolnić  
z podatku przedsiębiorców na kilka lat. 

16. Jakie zmiany powinny być wprowadzone na badanym obszarze, żeby poprawić 
warunki prowadzenia działalności gospodarczej?  

Przede wszystkim rewitalizacja kamienic, akcja reklamowa promująca ten obszar. Poprawienie 
bezpieczeństwa. Ograniczenie budowy marketów lub zaprzestanie budowy nowych. Większa 
płynność i urozmaicenie handlu. Niskie czynsze, by można było rozkręcić działalność. Padła 
również propozycja przeniesienia do tej dzielnicy szkoły średniej, lub wyższej z pewnością 
ożywiłyby to każdą dzielnicę – niektórych wydziałów Urzędu Miejskiego. Wprowadzenie ciągów 
komunikacyjnych prowadzących przez ten obszar. 

 

17. Jakie zmiany powinny być wprowadzone na badanym obszarze, żeby chciał 
Pani/Pan w nim częściej bywać?  

Powinno się postawić więcej miejsc ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych. 
Stworzyć bezpieczeństwo przede wszystkim – monitoring, częstsze kontrole policji. Remonty 
budynków, odbudowa bramy krakowskiej. Kiermasz, jarmark, punkty z pamiątkami. Muzeum 
czynne w soboty i wystawy historyczne, telebim historyczny dotyczący naszego miasta. Więcej 
ścieżek rowerowych. Ożywić życie kulturalne – imprezy.  

Z uwag zamieszczonych w ankietach według mieszkańców w większości wypadków 
badany obszar nie spełnia funkcji centrum miasta. Na danym obszarze brakuje ważniejszych 
instytucji, renomowanych szkół, galerii sztuki, salonów jubilerskich, butików, „klimatycznych 
knajpek”, sklepy z pamiątkami z wyrobami twórców różnych (rękodzieło, rzeźba, obrazy, wyroby 
ze skóry, bibuły, szkło )  itp. Powinno się wydłużyć czas otwarcia muzeum, utworzyć filię 
biblioteki, a może pracownię plastyczną MDK. Kawiarnia artystyczna o bardzo zróżnicowanym 
repertuarze, kościół farny otwarty w wyznaczonych godzinach dla zwiedzających – apelowali 
mieszkańcy. Na wyludnienie oraz marginalizację znaczenia rynku oraz ulicy Rwańskiej 
dodatkowo wpłynęła budowa Centrum Słonecznego - przejęła ona funkcje handlowe.  
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Mieszkańcy uważają, że centrum miasta przesunęło się w kierunku wschodnim - jest to obszar 
pomiędzy Placem Konstytucji 3 Maja, ulicą Piłsudskiego i Moniuszki, Centrum Słonecznym,  
a zamyka go ulica 25 Czerwca. Badany obszar to w głównej mierze piękne kamienice warte 
odratowania oraz niepowtarzalny klimat tworzony przez zabytkową architekturę - na szczególną 
uwagę zasługuje Kościół p.w. Jana Chrzciciela oraz plac go okalający. Wzorowo przeprowadzony 
remont zarówno budynku jak i terenu otaczającego wzbogacony iluminacją sprawia, że zarówno 
w ciągu dnia jak i wieczorem jest to miejsce warte zobaczenia. Najgorzej wygląda sytuacja rynku, 
który jest prawdopodobnie ewenementem w skali kraju. Powinno być to miejsce wypoczynku 
i rozrywki dla Radomian, warto też pamiętać, że rynek to wizytówka każdego większego miasta  
i jest to historyczna jego część.  Poruszono również temat likwidacji strefy płatnego parkowania 
w rynku, utworzenie większej ilości miejsc parkingowych, zwiększenie częstotliwość kursów 
autobusów miejskich, oraz utworzenie ścieżek rowerowych i spacerowych. Należałoby również 
zwrócić uwagę na lepszy przekaz informacji o walorach krajobrazowych i wyeksponować te 
miejsca. Jeśli chodzi o stan bezpieczeństwa na badanym obszarze oceniono negatywnie - 
sugerując poprawę oświetlenia, zamontowanie monitoringu i zwiększenie paroli Policji i Straży 
Miejskiej. 

Najwięcej osób biorących udział w ankiecie kształtuje się na wiek pomiędzy 31 – 50 rokiem życia, 
są to zarówno mężczyźni jak i kobiety, najczęściej o wykształceniu średnim i wyższym. 

145 osób wyraziło negatywny stosunek do włączenia się w rewitalizację miasta 
Kazimierzowskiego. 136 osób wyraziło aprobatę i z chęcią wezmą udział w rewitalizacji.  
Większość osób biorących udział w konsultacjach zaznaczyło w ankiecie, iż zamieszkują na 
badanym terenie i spędzają tam wolny czas. 

Uwagi z ankiet:  
 

Badany obszar jest częścią miasta, która wymaga szczególnej uwagi oraz troski, jest to 
historyczne centrum Radomia, zawierające w sobie dużo substancji historycznej nieudolnie 
wyeksponowanej . Na wspomnianym obszarze brak jest przede wszystkim ludzi, ten teren jest 
nieatrakcyjny pod względem społecznym, brak jest ciągów komunikacyjnych prowadzącym 
szczególnie przez rynek. Niesmak też budzi stan budynków, szczególnie tych 
niewyremontowanych, które straszą wyglądem. Budynki już wyremontowane także straszą 
pustymi witrynami. Na rynku i w okolicach brakuje małej architektury oraz atrakcyjnych terenów 
zielonych. pozytywnie pod tym względem wyróżnia się niedawno zmodernizowany Plac Unii 
wileńsko - radomskiej. Brakuje także odpowiedniego wyeksponowania elementom historycznym, 
których na rynku nie brakuje, czego dowodzą choćby ostatnie badania archeologiczne. Kwestia 
ostatnia i najważniejsza wg. mnie to  wywiązanie się przez kościół z zawartej z miastem umowy 
dotyczącej zamiany nieruchomości, miasto odda kościołowi budynek po świątyni św. Wacława na 
starym mieście a w zamian kościół zobowiązał się do zwrotu na rzecz miasta tzw. Domu 
Wielkiego Zamku Radomskiego , w którym funkcjonuje plebania Parafii św. Jana (fara). 
Skandalem jest niewywiązanie się z tej umowy. Budynek ten jest dziedzictwem naszego miasta i 
powinien być odpowiednio wyeksponowanym, wykorzystany oraz dostępny. 
 

Od dziecka moją pasją jest turystyka. Zawsze było mi przykro, że Miasto Kazimierzowskie 
jest bardziej zaniedbane od większości Starych miast w Polsce. Zauważam też, że osoby, które 
żywo interesują się Radomiem, jego historią i walorami turystycznymi należą w naszym mieście 
do mniejszości. Wielu mieszkańców z góry zakłada, że Radom to nieciekawe miasto. Radom 
posiada całą rzeszę atrakcji (potencjalnych) turystycznych na czele z unikatowym, wręcz 
modelowym układem przestrzennym starej części miasta od wczesnośredniowiecznego 
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grodziska przez Stare Miasto, Miasto Kazimierzowskie, po XIX wieczne centrum. Kościół i klasztor 
bernardynów należą do najlepiej zachowanych w kraju (piekarnik(budynek) jest unikatem) 
czwartą co do wielkości kolekcji Jacka Malczewskiego posiada w swoich zbiorach Muzeum jego 
imienia. . Jako członek Społecznego Komitetu ratowania Zabytków Radomia, Pracownik Centrum 
Komunikacji Turystycznej i przewodnik terenowy PTTK bardzo często słyszę: "Dlaczego muzea 
na terenie Miasta kazimierzowskiego są zamknięte w soboty?", " Dlaczego nie można wejść do 
fary w ciągu dnia i jej zwiedzić?- mieszkam daleko i nie wiem kiedy znowu odwiedzę Radom," 
Dodam jeszcze, że turyści, których pewnego razu oprowadzałem nie mogli usiąść na Rynku, 
ponieważ na ławkach spali nietrzeźwi panowie. Ludzie pytają dlaczego tu się nic nie dzieje, gdzie 
są ludzie, jak można dopuścić do tak fatalnego stanu zabudowy Miasta Kazimierzowskiego. Na 
zakończenie: wieża fary- potencjalnie świetny punkt widokowy, łączka  
u zbiegu Limanowskiego i Wałowej - potencjalne miejsce na duży parking dla odwiedzających 
MK, Rynek nie powinien być skwerem. 

Priorytetem jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- dla 
całego obszaru MK-a pewnie wraz z dawnymi terenami przedmieść. Obecnie istnieje kilka 
cząstkowych planów, które z gruntu w wielu punktach są anty – prorozwojowe dla tej dzielnicy.  
Z kolei te zapisy planów, które dają umocowanie do wprowadzania porządku są martwe.  Służby 
miejskie nie przykładają nawet palca do wypełnienia realizacji zapisów. W związku z potrzeba 
opracowania całościowego planu zagospodarowania przestrzennego potrzeba jednej całościowej 
spójnej wizji tego jak ten obszar ma wyglądać i jako funkcje podmiejskie spełniać. Przy 
opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego koniecznie trzeba wykorzystać 
opracowania jakie wybitni naukowcy i urbaniści już tu kiedyś zaproponowali. W ogólnym zarysie 
te koncepcje są cały czas aktualne - zwłaszcza rozwiązania urbanistyczno - architektoniczne. 
Podkreślić trzeba jasno, że działalność ( ponad dziesięcioletnia) spółki " Rewitalizacja" oraz jej 
osiągnięcia- to wielkie nieporozumienie i miejscami koszmar. 
 

Przede wszystkim można ożywić miejsce jakim jest rynek jest przeniesienie imprezy  
z cyklu spotkajmy się na Żeromskiego na " Spotkajmy się na rynku". 
 

Zaniedbania i dewastacja XIV w. zabytkowego Miasta Kazimierzowskiego trwały przez 
wszystkie okresy historii Polski, wzorem innym miast Polski należy zabrać się za zmiany, bo stan 
obecnych zaniedbań tego zabytku, z unikalnym układem urbanistycznym przynosi wstyd 
społeczności radomskiej przez okres wolności Polski żadne władze samorządowe nie były 
zainteresowane odbudowa rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego. Wszystkim też wiadomo że 
turystyka przynosi wielkie korzyści materialne. 

 
Więcej obiektów kultury, żeby ludzie częściej tam przebywali, patrole policji . W badanym 

obszarze Radomia jest wiele pięknych miejsc i budynków. Jednak są one bardzo zaniedbane. 
Pozyskanie środków finansowych na odnowę i upiększenie i wyprowadzenie w ten sposób 
miejsc w centrum Radomia. Dzięki temu badany obszar mógłby stać się miejscem kulturalnym  
i często odwiedzanym przez mieszkańców. 

 
Radom jest ładnym miastem, ale zaniedbanym pod względem wyglądu . Kamienice okresu 

przedwojennego i później  są bardzo ładne, ale ich stan zewnętrzny jest opłakany. Miasto 
potrzebuje obwodnic, które pozwolą na " odkorkowanie" centrum miasta i oczyszczą powietrze  
w centrum. Przy sklepach wielkopowierzchniowych powinny ustawowo być budowane parkingi 
wielopoziomowe lub podziemne. Jeżeli chodzi o handel to małe sklepiki nie mają możliwości się 
utrzymać przy tak silnej ekspansji supermarketów. Potrzebna jest ich ochrona i zrozumienie 
podatkowe. Bilety MPK powinny być tanie co skłoniłoby ludzi do pozostawienia samochodów  
w domu. W Austrii bilet dzienny do jazdy po mieście kosztuje około 4 zł. Zarobki tam są dużo 
wyższe niż w Polsce ( źródło Polskie Radio). W badanym obszarze znajduje się odnowiony park 
nad Mleczną i jest perełką zieleni. Powinna się kontynuować z innymi ulicami i deptakami  
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w mieście. W miejscowych rozgłośniach radia i telewizji powinny być nadawane audycje 
historyczne i dokumentalne o nazwach ulic i ich życiorysie. Według zasady - Cudze chwalicie - 
swojego nie znacie' . 

 
Moim zdaniem rewitalizacja przebiega zbyt wolno, wiele kamienic wymaga 

natychmiastowych remontów (ratunku) mieszkańców żeby odwiedzić nasz rynek i nasze miasto. 
Przy projektowaniu nowych kamienic należy zwrócić uwagę na detale architektoniczne. Chodzi  
o to, żeby nowa kamienica jak najbardziej wtapiała się w istniejącą zabudowę i jak najmniej się 
od niej różniła żeby nie wyglądała jak współczesna replika. Kamienica Deskurów nie jest 
zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi. Posiada duże ubytki pokrycia dachowego to 
przyspieszy jej zniszczenie. Trzeba ją ratować w pierwszej kolejności. Nie można czekać aż się 
zawali i zastępować ją betonową kopią, która nie ma żadnej wartości historycznej. Z każdą 
wyburzoną kamienicą zabija się ducha tego miejsca to staje się sztuczne. Zrujnowane budynki na 
starym mieście i rynku sprawiają, że ludzie omijają to miejsce szerokim łukiem, zwłaszcza 
wieczorem. Rudery stwarzają wrażenie zagrożenia i patologii, opustoszenia tego miejsca. Mam 
nadzieję, że doczekam się chwili, kiedy stare miasto zostanie wyremontowane, a rynek ożyje  
i nie będzie się musiał wstydzić tego miejsca. 

 
Może doczekam czasu kiedy Radom nie będzie straszył wymarłymi budynkami trzeba je 

odbudować. Bowiem one mogłyby służyć ludziom samotnym, biednym i bezdomnym. Trzeba 
troszkę frasobliwości i serca. Biedy jest wiele. Więcej jadłodajni dla bezdomnych. To jest 
potrzeba chwili.  

 
Obszar jest brudny. Nie jest to dobra wizytówka miasta, a jest to ulica przylegająca do 

Rynku.  
Poddanie konsultacjom społecznym gotowego projektu rewitalizacji. 
 
Po 6 latach nieobecności wróciłam do rodzinnego miasta. Po 4 tygodniach życia  

w Radomiu uzmysłowiłam sobie jak duży, niewykorzystany potencjał ma to miasto. Dzięki temu, 
że ostanie lata spędziłam w Łodzi, wiem, że jest to możliwe do zrealizowania. Każde zmiany, 
nawet te na lepsze mają sporo przeciwników, ale trzeba dążyć do wyznaczonego celu . Radom 
jest do Łodzi bardzo podobny, też wiele stracił podczas reform systemowych. Mam nadzieje, że 
odzyska swój dawny blask ( i dzięki temu przyciągnie turystów i inwestorów). 

 
Miasto powinno wykupić place na których stoją zdewastowane budynki niezamieszkane, 

w rynku powinno się wybudować: Muzeum miasta Radomia; muzeum żydów radomskich; Foto 
plastikom ze zdjęciami historii miasta, filmy dokumentalne o Radomiu oraz fabularne kręcone  
w naszym mieście.; restauracja z potrawami sprzed wojny, w której można posłuchać piosenek  
z tamtych czasów, ;sklep z pamiątkami z Radomia, proporczyki, mapy, plany, maskotki, książki, 
filmy o mieście; galeria z obrazami naszych malarzy, obrazy powinny być rozstawione w rynku; 
czytelnia gazet i książek; kawiarenka w której można pograć w szachy, warcaby i inne gry; Lokal 
do gry w darta; w rynku powinien grać kataryniarz; powinny jeździć ryksze; miasto powinno 
wydawać gazetę codzienna, która będą sprzedawać roznosiciele pracy; w okolicach rynku 
powinny powstać punkty: darmowej pomocy prawnej, lekarskiej; społecznej; żłobek i przedszkole; 
należy wybudować parkingi, ale tylko podziemny; wszystkie festyny i kiermasze organizować 
tylko w rynku; ustawić więcej ławek i miejsc dla rowerów; pełny monitoring i patrole policyjne; 
przenieść wydziały kultury i konserwatora zabytków z Urzędu Miasta do ratusza.  

 
Przeprowadziłem się do Radomia z miasta Łodzi i zamierzam wiązać z nim swoją 

przyszłość, założyć rodzinę, prowadzić działalność gospodarczą. Radom, choć wiele mniejszy, jest 
bardzo do Łodzi podobny. Jest starym, pofabrycznym miastem brutalnie doświadczonym przez 
restrukturyzację ustrojową, bardzo niedocenionym. Choć podnoszącym się z kolan. Wiele 
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rozwiązań rewitalizacyjnych prowadzonych w Łodzi doskonale sprawdziłaby się również  
w Radomiu. Mam tu na myśli programy takie jak "Miasto Kamienic", "Wyciągamy dzieci z bram", 
program rewitalizacji obszarowej, udostępnianie lokali osobom kreatywnym, na zasadzie 
konkursów. W celu dogłębnej rewitalizacji obszaru miasta Kazimierzowskiego poza wielkimi 
nakładami finansowymi na remont niezbędne jest zmienienie ludzi mieszkających na tym 
obszarze. Przesiedlenia lokatorów zalegających z czynszem oraz mających kłopoty z prawem, 
remonty z cen podwyższenia standardu mieszkań, tym samym podnoszenia czynszu. Konieczne 
jest organizowane wydarzeń społecznych i kulturalnych i festiwali, festynów, koncertów. 
Niezbędna jest akcja reklamowa zachęcająca mieszkańców Radomia do odwiedzenia tego 
miejsca. Obecność restauracji, kawiarni, a również klubów nocnych z muzyką sprawi, że Miasto 
Kazimierzowskie, będzie prawdziwym centrum , wzorem starych miast z Krakowa, Wrocławia czy 
Poznania. Za kilka lat, gdy stanie się już atrakcyjne i konkurencyjne możliwe będzie stopniowe 
podwyższanie czynszów i opłat zwiększając wpływy do budżetu.  

 
Odcięcie Rynku od dzielnic zachodnich poprzez likwidację przejścia łączącego ulicę 

Szpitalną z ulicą Okulickiego, stworzenie ciągu piezo - rowerowego wzdłuż ulic Żeromskiego - 
Rwańską - Rynek -Szpitalna –Okulickiego. 
 
 
Uwagi przesłane drogą e-mail i przekazane w wersji papierowej: 
 
 

�  

Ożywienie Miasta Kazimierzowskiego oraz dolnego odcinka ulicy Żeromskiego może się odbyć 
tylko na drodze kompleksowej analizy występujących problemów i wskazania kierunków ich 
rozwiązania, w oparciu o doświadczenia innych miast, zmagających się z podobnymi problemami. 
To właśnie brak takiej analizy na przestrzeni ostatnich wielu lat spowodował, że prowadzone  
w oderwaniu od rzeczywistych problemów inwestycje wokół  Miasta Kazimierzowskiego oraz  
w jego obrębie, przynoszą skutek odwrotny od zamierzonego. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że przeprowadzone inwestycje, zgodnie  
z wyobrażeniami ich autorów, miały Miasto Kazimierzowskie  ożywiać, jednak za dziesiątki 
milionów złotych utrwalono proces wyludniania Miasta Kazimierzowskiego , a w zakresie ulicy 
Żeromskiego zafundowano pieszym niewygodną nawierzchnię, która w ogóle wyklucza 
korzystanie z nich wielu użytkownikom (kobietom w szpilkach, rolkarzom, osobom z problemami 
z chodzeniem).Wystarczy przypomnieć okolice byłego przystanku Wałowa/Lekarska sprzed 
przebudowy ulicy Wałowej i porównać z efektem po przebudowie, jak również tranzytowy ruch 
pieszy z ulicy Szpitalnej przed likwidacją przejścia w osi Szpitalna – Okulickiego, czy też obecną 
nawierzchnię ulicy Rwańskiej, po której nie tylko nie da się przejść z wózkiem dziecięcym, czy na 
obcasach, ale ciężko jest chodzić nawet na płaskiej podeszwie. 
Należy podkreślić, że nie można stosować terminu „rewitalizacja” jako synonimu remontu 
infrastruktury – wybudowania kamienicy, remontu elewacji, czy wymiany nawierzchni ulicy. 
Rewitalizacja bowiem zawiera się w kompleksowych działaniach, mających na celu przywrócenie 
do życia danego obszaru, a zawierają się w tym równoczesne działania  m.in. społeczne, 
architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne. Trzeba podkreślić, że rewitalizacja to nie tylko 
drogie i spektakularne inwestycje, ale również te najdrobniejsze i praktycznie bez kosztowe, 
których w obszarze  Miasta Kazimierzowskiego brakuje praktycznie całkowicie. 
W zakresie infrastruktury technicznej należy podczas remontów stosować nawierzchnię 
chodników maksymalnie płaską i jednolitą. Ten typ nawierzchni jest przyjazny wszystkim 
użytkownikom, przede wszystkim osobom starszym, niepełnosprawnym, sprzyja spacerom 
rodziców z wózkami dziecięcymi, jest wygodna dla użytkowników niezależnie od podeszw butów 
(obcasy, chodaki, trampki), jak również umożliwia jazdę na rolkach itp. Należy stosować 
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niefazowane płyty chodnikowe, niefazowaną betonową kostkę brukową z zastrzeżeniem 
niestosowania kostki granitowej łupanej na obszarze całego Miasta Kazimierzowskiego. 
Należy stosować oświetlenie uliczne o barwie naturalnej (LEDowe lub metahalogenowe)  
i zrezygnować z oświetlenia sodowego, którego barwa męczy oczy. 
W zakresie dostępności komunikacyjnej należy zwrócić uwagę, że obecnie w obręb Miasta 
Kazimierzowskiego  można dojechać samochodem w każdą jego część, puste miejsca parkingowe 
są dostępne w setkach, co w żaden sposób nie wpływa stymulująco na rozwój Miasta 
Kazimierzowskiego. Jednocześnie dolny odcinek ulicy Żeromskiego jest obsługiwany 
komunikacją zbiorową, jednak tylko w jednym kierunku, a obszar Należy dążyć do stworzenia 
jednolitego deptaka na całej długości ulicy Żeromskiego i Rwańskiej, z jednoczesną poprawą 
obsługi komunikacją zbiorową. W tym celu należy usunąć parkowanie z ulicy Rwańskiej oraz 
usunąć możliwość przejazdu wybranym pojazdom na dolnym odcinku okolicy Żeromskiego.  
W celu zapewnienia pełnej obsługi komunikacyjnej i pobudzeniu ruchu pieszych, należy  
w obrębie placu Kazimierza stworzyć dwukierunkowy węzeł przesiadkowy komunikacji miejskiej. 
Przy najbliższej przebudowie ulicy Lekarskiej umożliwić nią dwukierunkowy przejazd autobusów 
(wraz z przystankiem dwukierunkowym), taksówek i pojazdów uprzywilejowanych  
z jednoczesnym przeniesieniem samochodów osobowych na ulicę Podwalną, co pozwoli na 
uspokojenie ruchu w tej części miasta poprzez „niewidoczne” usunięcie ruchu tranzytowego 
samochodów. Należy przywrócić marszrutę komunikacji zbiorowej na ulicę Wałową i umożliwić 
wyjazd autobusom (z pominięciem samochodów osobowych) z ulicy Wałowej w Limanowskiego 
w lewo wraz z utworzeniem przystanków w rejonie ulicy Małej. 
Należy sprowokować ruch tranzytowy pieszych w obrębie Miasta Kazimierzowskiego, do czego 
niezbędne jest odtworzenie przejścia dla pieszych w osi Szpitalna -Okulickiego (docelowo 
bezkolizyjna bezstopniowa kładka, wykorzystująca ukształtowanie terenu) i utworzenie ww. 
przystanków komunikacji zbiorowej. Trzeba podkreślić, iż jedną z głównych barier dla Miasta 
Kazimierzowskiego jest ulica Limanowskiego, którą przebiega obwodnica śródmiejska  
i należałoby, w celu poprawy jakości przestrzeni, obniżenia hałasu i zwiększenia atrakcyjności 
pieszej i architektonicznej, stworzyć projekt odbudowy odcinka murów miejskich wraz ze 
schowaniem ruchu tranzytowego samochodów w jednopasmowym tunelu na odcinku od 
Wałowej do Mireckiego. Pozwoliłoby to również na zorganizowanie ciekawej przestrzeni dla 
pieszych, z uwzględnieniem niekolizyjnych połączeń pieszo-rowerowych Szpitalna -Okulickiego  
i Staromiejska-Rynek, co można zawrzeć w jednym projekcie rewitalizacyjnym. Uważam, iż jest 
to o wiele bardziej konieczne dla rozwoju dla Miasta Kazimierzowskiego , niż budowa parkingu 
podziemnego pod płytą Rynku, który obecnie w żaden sposób Miastu Kazimierzowskiemu nie 
pomoże, a może zaszkodzić poprzez dodatkowe wyciągnięcie ruchu pieszego (od samochodu do 
punktu docelowego), który jest kluczowy dla Miasta Kazimierzowskiego. 
W zakresie handlu należy zwrócić uwagę, że miasto posiadając spółkę Rewitalizacja, może być 
inicjatorem sprowadzenia w obręb Miasta Kazimierzowskiego znanych marek generujących ruch, 
a prowadzących działalność franczyzową – np. baru szybkiej obsługi McDonald. Również należy 
przewidzieć przy projektowaniu powierzchni odpowiedni udział większej powierzchni dla 
sklepów sieciowych, bez którego nie może być mowy o rozwinięciu w obrębie Miasta 
Kazimierzowskiego  funkcji handlowej.  

 

�  
 
1. Przede wszystkim rynek musi być miejscem przechodnim. Jak są tam ludzie to rozwija się 
handel i usługi. Dlatego w pierwszej kolejności skupiłbym się na odtworzeniu ciągów pieszych na 
przedłużeniu ul. Szpitalnej w Okulickiego oraz Żytniej w Staromiejską. Dlaczego zbankrutowała 
mała piekarenka z wiekową tradycją na ul. Szpitalnej? Ano między innymi dzięki likwidacji 
wygodnego przejścia ze schodkami tuz obok. Przejście to dostarczało klientów zza  
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ul. Limanowskiego. Teraz jak ktoś ma nadrabiać kilkaset metrów do ronda, czekać kilka minut na 
zielone to woli sobie ów bochenek kupić gdzie indziej, np. będąc na większych zakupach  
w markecie. 
Brak komfortowej komunikacji pieszej do Starego Ogrodu sprowadza do minimum liczbę 
spacerujących i aktywnie odpoczywających w tej części miasta. 
Mając na uwadze powyższe proponuje przewidzieć budowę kładek pieszo rowerowych na linii 
Szpitalna - Okulickiego - Stary Ogród oraz Żytnia - Staromiejska. 
  
2. Rezygnacja w pomysłu budowy parkingu podziemnego pod rynkiem. Po pierwsze jest to 
niepotrzebne po prostu. Do tego drogie - ok 20mln w budowie oraz - 20tys miesięcznie  
w utrzymaniu. Dojdą nam rujnację ulic doprowadzających auta do parkingu, komory 
wentylacyjne, budki wind na powierzchni, zniszczenie resztek średniowiecznego ratusza, 
niebezpieczne obniżenie poziomu wód gruntowych. 
  
3. Remont płyty rynku w wykorzystaniem równych materiałów. Nie kostka nadająca się na 
parking dla TIRów jak ta na ul. Żeromskiego. Równe bloczki z granitu z odpowiednią fugą 
betonową. To ma być przede wszystkim wygodne dla pieszych, bo to oni są najcenniejsi  
w rewitalizowanych przestrzeniach. 
  
4. Reorganizacja komunikacji miejskiej by jeździła ul. Wałową i by była tam przystanki. 
  
5. Zlecenie opracowania koncepcji funkcjonowania życia kulturalnego na terenie MK by ożywić je 
zarówno w dzień jak i w nocy. Po stworzeniu muzeum historii miasta w kamienicach tzw. 
"Deskura” obiekt musi oferować coś więcej niż tylko wystawy. Proszę spojrzeć jak prężnie działa 
Elektrownia. To samo musi generować grupa obiektów z terenu MK. Będą tam muzea, być może 
filharmonia przy Wałowej (to też jeden z punktów wartych rozważenia), stoją tam resztki zamku, 
jest ciekawa wieża fary, będą dziesiątki odrestaurowanych kamienic i mnóstwo miejsc z ciekawą 
historią. Proponuje więc dodatkowo by część imprez z ul. Żeromskiego przenieść właśnie na 
rynek. 
  
6. Stworzenie dodatkowych atrakcji turystycznych - udostępnienie do zwiedzania zamku oraz 
stworzenie punktu widokowego na wieży fary. 
  
7. Stworzenie aktywnej iluminacji wszystkich kamienic przy rynku tworzącej cykliczny spektakl 
światła odtwarzany raz dziennie każdego dnia. W Łodzi był ostatnio taki show i mimo, że trwał 
tylko kilka dni przyciągnął mnóstwo gości. Tu można pomyśleć na stałym aczkolwiek 
zmieniającym się cyklem wizualnym. Tylko musi to być z rozmachem zrobione, by stało się 
rozpoznawalnym punktem miasta. Monumentalnych obiektów na MK nie ma, więc postarajmy się 
wykrzesać z tych co są ile się da. 
  
8. Stworzyć docelowo ciąg pieszo rowerowy - wygodny i reprezentacyjny - łączący MK  
z grodziskiem Piotrówka i Parkiem Mleczna. Pozwoli to spoić dwie atrakcje w jeden zespół i tym 
samym uczynić je bardziej atrakcyjnymi. 
 
 

�  
 
Budowa parkingu pod płytą Rynku: pomysł jest niedorzeczny. Nawet jeśli da się zachować 
niezmieniony wygląd powierzchni terenu, inwestycja jest drastyczną ingerencją w całość 
struktury zabytkowej najcenniejszej historycznej dzielnicy Radomia. Inwestycja jest też zbędna  
z punktu widzenia dostępności komunikacyjnej dzielnicy - wokół są dziesiątki wolnych miejsc 
postojowych. Koncepcja umożliwienia wjazdu samochodem pod sam Rynek przeczy założeniu 
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przyciągnięcia do dzielnicy pieszych przemieszczających się po okolicznych ulicach. Lokalizacja 
wielkopowierzchniowego parkingu w sercu historycznej dzielnicy przeczy ogólnym zasadom 
nowoczesnej polityki transportowej, wedle której w takim miejscu powinien obowiązywać 
priorytet ruchu pieszego i transportu publicznego. W tym kontekście stanowi to również 
zaprzeczenie deklaracji z kampanii wyborczej obecnego Pana Prezydenta. 
 
W zamian należy dążyć do zwiększenia dostępności transportem publicznym poprzez stworzenie 
węzłowego zespołu przystanków na placu Kazimierza. Ponadto celowe jest odtworzenie 
historycznego ciągu pieszego między śródmieściem a Zamłyniem - ulicami Rwańską i Szpitalną - 
poprzez budowę kładki dla pieszych i rowerzystów ponad ulicą Limanowskiego. 
 

�  
 
Powinna tam powstać atrakcja turystyczna, która przyciągnęłaby turystów i mieszkańców np. 
fontanna multimedialna w miejscu dawnego ratusza z projekcją historii miasta i wizualizacja 3D 
obiektów których już nie ma np. zamku, ratusza bramy lubelskiej i krakowskiej itp. 
 
 

�  
  
Bractwo Rowerowe:  
 
1. Zgłaszamy sprzeciw wobec planów budowy parkingu podziemnego pod płytą Rynku.  
2. Zgłaszamy sprzeciw wobec przywrócenia ruchu samochodowego na ulicy Żeromskiego na 
odcinku Witolda - Traugutta.  
3. Wnosimy, aby zgodnie z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego powstała 
kładka pieszo-rowerowa nad ulicą Limanowskiego w ciągu Okulickiego - Szpitalna.  
4. Wnosimy o wyegzekwowanie zapisów zawartych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dotyczących utworzenia na ulicy Rwańskiej deptaka.  
5. Wnosimy o wybudowanie zespołu przystanków komunikacji miejskiej na placu Kazimierza 
Wielkiego w celu integracji linii autobusowych jadących przez śródmieście.  
6. Wnosimy, aby podczas projektowania nawierzchni jezdni i chodników stosowany był materiał 
o maksymalnie równiej powierzchni. Na chodnikach zapewni to komfort pieszym, na jezdniach 
zapewni dużo mniejszy poziom hałasu od przejeżdżających samochodów.  
 
Powyższe propozycje są zgodne z:  
-Programem Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 
2017-2020. 
-Programem ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której został przekroczony poziom 
dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.  
-Programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia. 
 
Uszczegółowienie: 
 
Proponowana lokalizacja parkingu podziemnego znajduje się w samym sercu Miasta 
Kazimierzowskiego, które posiada unikatowy średniowieczny układ na skalę Polski. Dokonanie 
jakichkolwiek inwestycji budowlanych należy poprzedzić kosztownymi badaniami 
archeologicznymi. Stan budynków przy Rynku jest obecnie zły lub bardzo zły dlatego, taka 
inwestycja może stanowić dla nich zagrożenie. Kolejnym problemem jest wybór ulicy która miała 
by obsługiwać parking. Ogłoszony konkurs proponuje trzy ulice. Wariant Grodzka/Mała posiada 
zwężeniem przy samym Rynku oraz dziewięćdziesięciostopniowy zakręt. Powoduje to problem 
usytuowanie wlotu, aby nie zajął całej szerokości ulicy, która jest jednym z głównych ciągów 
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pieszo-rowerowych. Fakt ten eliminuje tą opcje jako możliwą do realizacji. Kolejnym wariantem 
jest ulica Szpitalna, problemem tego rozwiązania jest brak połączenia z ulicą Limanowskiego, bez 
znaczącej ingerencji oraz pogorszenia bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. Dodatkowo ulica 
leży w osi postulowanego w MPZP, bezkolizyjnego przejścia pieszo-rowerowego. 
Najrozsądniejszą opcją jest wykorzystanie ulicy Wolności, problemem w tym przypadku, jest 
natomiast bliskość Ratusza oraz kamienic i wpływ inwestycji na fundamenty obiektów. Wjazd 
będzie znajdował się kilka metrów poniżej obecnego poziomu gruntu. Kolejnym argumentem 
przeciwko realizacji tej inwestycji jest kwestia finansowa. Sam koszt budowy parkingu to około 
20 mln zł, zaś przewidywany koszt miesięcznego utrzymania będzie oscylować wokół kwoty 20 
tys. zł. Obecnie w rejonie Miasta Kazimierzowskiego istnieje kilkaset miejsc parkingowych i są 
one wykorzystane w minimalnym stopniu. Uciążliwość parkingu podziemnego na 200 aut będzie 
odczuwalna na płycie Rynku. Infrastruktura towarzysząca służąca m.in. do wentylacji będzie 
zaburzać ład architektoniczny obszaru, dodatkowo będzie dostarczać zanieczyszczeń co  
z pewnością, zniechęci ludzi do spędzania czasu wolnego w tym miejscu. Rynek jest miejscem 
które jest predysponowane z racji historii oraz uwarunkowań do obsługi pieszych. Dlatego celem 
rewitalizacji powinno być przywrócenie świetności tego miejsca dla mieszkańców a nie 
wprowadzanie na siłę obcego elementu jakim jest parking. Argument bliskości parkingu wobec 
Rynku jako zwiększenie jego atrakcyjności oraz dostępności jest błędny, ponieważ ruchu  
w takich miejscach generują piesi oraz rowerzyści i to otwarcie na nich powinno nastąpić  
w pierwszym etapie rewitalizacji.  
Kluczową inwestycją dla tego obszaru jest budowa kładki pieszo-rowerowego przez ulicę 
Limanowskiego w ciągu ulicy Szpitalnej. Inwestycja ma kolosalne znaczenie w kwestii 
wprowadzenia ruchu pieszo-rowerowego na obszar Miasta Kazimierzowskiego ponieważ 
przywraca kilkusetletnie połączenie Zamłynia ze śródmieściem. Opcjonalnie, w celu wzmocnienia 
wyżej wymienionych efektów, postuluje się budowę zespołu bezkolizyjnych przejść pieszo-
rowerowych przez ulicę Limanowskiego również w ciągu ulicy Żytniej. Realizacja tej inwestycji  
w znaczący sposób otwiera Rynek oraz eksponuje go w strukturze tkanki miejskiej. Zmienia 
także spojrzenie na Miasto Kazimierzowskie jako na obszar peryferyjny. Obecnie ta część miasta 
jest tak postrzegana ponieważ brak jest wyeksponowanych wejść do niego. Podkreśla to 
szczególnie nieatrakcyjne połączenie ulicy Szwarlikowskiej z system ciągów pieszych wokół 
ronda Kotlarza, braku zespolenia ulicy Żytniej z ciągiem pieszym przy ulicy Limanowskiego oraz  
z przejściem dla pieszych na osi ulic Staromiejska - Wałowa.  
Z punktu widzenia transportowego istotne jest również zapewnienie poprawnej obsługi obszaru 
przez komunikacje zbiorową. W tej chwili w pobliżu Miasta Kazimierzowskiego położone są trzy 
przystanki, jednak tylko te na ulicy Reja zlokalizowane są w odpowiedniej odległości mogącej 
obsługiwać Rynek. Przystanki zlokalizowane na ulicy Żeromskiego (kierunek osiedle Michałów) 
oraz na ulicy Lekarskiej (kierunek dworzec PKP) znajdują się w znacznej odległości od Rynku oraz 
nie ma z nimi dogodnego połączenia dla pieszych. W związku z powyższym proponujemy 
utworzenie węzła komunikacji miejskiej na placu Kazimierza Wielkiego. Zaletą takiej lokalizacji 
jest bliska dostępność zarówno do ulicy Żeromskiego jak i miasta Kazimierzowskiego. Zabieg ten 
pozwala również na usuniecie ruchu komunikacji zbiorowej z ulicy Żeromskiego i połączenie  
w jedną oś deptaka z ulicą Rwańską.  
 
 
 

�  
 
Niełatwo jest kochać Radom. Radom potrzebuje serca i drożnych systemów. 
Miasto Kazimierzowskie jest w tej chwili martwe. Jest jedną wielką ślepą uliczką, Rynek powinien 
być miejscem, przez które "musi się" przejść. Raczej nie wystarczą kładki w stronę Starego 
Ogrodu czy ul Dębowej, choć są dobre na etapie ograniczania kosztów. Miłośnicy sprowadzenia 
samochodów do podziemi powinni być zadowoleni, jeśli ruch samochodowy będzie się odbywał 
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pod zielonym placem Księdza Kotlarza od ul. Limanowskiego po ul. Mireckiego, a parking 
podziemny, jeśli naprawdę musi, to może być wybudowany z wykorzystaniem naturalnej skarpy 
od strony ulicy Reja. Proponuję uruchomienie jednej bezpłatnej linii komunikacji miejskiej 
(autobusowej, minibusowej, ciuchci, elektrowozu czy jakimkolwiek innym pojazdem) na obszarze, 
który chcemy ożywić. 
Miasto, zwłaszcza Stare Miasto i Zielone Miasto jest dla ludzi, drogi są dla samochodów. Pole do 
popisu daje zaniedbany obszar przy ul Żytniej. Budynki zwane kamienicą Deskurów i Starym 
Ratuszem powinny funkcjonalnie współgrać i współpracować z płytą samego Rynku – imprezy 
mogą być organizowane wewnątrz, a oglądane na zewnątrz np. na ekranach. Imprezy 
organizowane w Rynku muszą być widoczne dla większej grupy osób niż uczestnicy  
i dwa rzędy widzów na podestach. W mojej wizji Kamienica Deskurów to jeśli nie całe serce, to 
przynajmniej jedna komora serca aktywizująca mieszkańców miasta. Są w niej wielofunkcyjne 
pomieszczenia i przestrzenie pozwalające na organizację spotkań, warsztatów, konferencji, 
koncertów, występów teatralnych, tanecznych po wystawy. Wyroby rękodzieła z warsztatów  
i nie tylko mogłyby być sprzedawane niczym w sukiennicach. Już sama nazwa Radomskie 
Sukiennice brzmi kusząco. 
Koncepcja, która pozwala uniezależnić mieszkańców miasta. Przestrzeń ta, pomieszczenia  
i urządzenia mają być dostępne dla grup i osób, które rozproszone po mieście, zajmują się 
różnymi dziedzinami kultury, rękodzieła, filantropią. etc. Osoby, i grupy osób korzystające  
z pomieszczeń i szeroko pojętej przestrzeni mogłyby w zamian oferować swój czas  
i umiejętności przy prowadzeniu zajęć i warsztatów . Taki rodzaj w znacznym stopniu ograniczyć 
powinien wydatki oraz uatrakcyjnić i urozmaicić ofertę.  
 
Jest tam również Klub. 
* Muzyczny Klub Studencki ze sceną gdzie , jak niegdyś "do kotleta" grałyby różne zespoły 
muzyczne. Ożywi miasto nocą.  
* Studio nagrań dające szansę tak na promocję jak i na ewentualne pierwsze przychody 
muzyków.  
 
Kluby artystyczne. 
– UTH szuka artystów do współpracy z uczącymi się na inżynierów studentami . Niech każdy 
inżynier będzie artystą – dajmy młodzieży narzędzia do rozwoju wyobraźni i umiejętności. 
 
Godne upamiętnienie Radomskiego Czerwca - wspieranie/ rozwijanie tych form działalności,  
w których region ma najdłuższe tradycje; wspieranie radomskich firm i marek - wspieranie 
inicjatyw szkolnych i edukacyjnych, stworzenie warunków i sprzyjającej atmosfery do 
współpracy na wszystkich poziomach kształcenia od przedszkolnego po uniwersytet. Młodzież 
nie musi wyjeżdżać z Radomia po wiedzę. Pomoc w kontaktach i współpracy między firmami, 
zwłaszcza lokalnymi. Wspieranie szkolnych programów wymiany zagranicznej. Wspieranie 
inicjatyw szkolnych i edukacyjnych. Dobrze wyposażony (nie tylko młodzieżowy) nowoczesny  
i innowacyjny Dom Kultury. 
Stworzenie w tej części Radomia ( i okolic) Zielonego Miasta ( docenia to Ministerstwo ochrony 
Środowiska w ogłaszanych konkursach). Stworzenie spójnej koncepcji tras i miejsc atrakcyjnych 
turystycznie. 
Pewne obszary są już opracowane. Idea Parku Kulturowego i bulwarów nad Mleczną 
podtrzymuje pamięć, że jesteśmy w Grodzie Nad Mleczną. Ale my świat tworzymy my tu i teraz. 
Nie można jechać do przodu patrząc wyłącznie w lusterko wsteczne. Z szacunkiem dla 
przeszłości stwórzmy przestrzeń stymulującą do rozwoju do aktywnego życia. Przy zielonych 
trasach , wzdłuż rzeki i potoku mogą znajdować się punkty stymulujące do odwiedzania – zacząć 
można np. od (zmieniających się) ekspozycji rzeźb z warsztatów w Orońsku. 
Moja wymarzona trasa zaczyna się w Parku Sportu i Rekreacji nad Zalewem na Borkach, (choć 
logicznie byłoby zacząć od Skansenu i zielonego Pruszakowa). Nie wystarczy oczyszczenie 
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Zalewu. Dopływ wody ograniczają stawu rybne w sąsiedniej gminie a nieużytki nad Zalewem 
mają olbrzymi potencjał i są idealnym miejscem na park sportu i rekreacji prosto z marzeń 
(kilkoma mogę się podzielić). Zamiar budowania np. kortów to znowu skupienie się na jakimś 
szczególe bez całościowego spojrzenia. 
Przez Park Kulturowy i Bulwary nad Mleczną aż po Wsolę . Plus trasa wzdłuż Potoku Północnego 
aż po nowy zalew na Osiedlu Nad Potokiem dla ludzi, nie tylko dla ważek i żab. Nad Potokiem 
Północnym jest mini park przy czarnym punkcie na zielonej mapie miasta nazwanym GS. Tuż za 
nim mamy Plac Jagielloński. Wiele osób nie wie dlaczego on nazywa się Jagielloński, za chwilę 
zaczniemy pytać czy to jeszcze jest plac. Stamtąd naturalnie idziemy w stronę ulicy Witolda, 
(gdzie zazielenić można tereny wokół dawnych pawilonów) do ulicy Żeromskiego i przez  
ul. Rwańską do Rynku. 
 

�  

Przywrócenie mieszkańcom Radomia Miasta Kazimierzowskiego i zachodniej części ulicy 
Żeromskiego jest procesem żmudnym i wielostopniowym. Żeby zakończył się on sukcesem, 
konieczne jest przeprowadzenie gruntownych zmian, mających pozytywny wpływ na dostępność 
omawianego obszaru dla jak największej liczby radomian, ponowne włączenie go w krwioobieg 
miasta (szczególnie poprzez równomierny podział funkcji administracyjnych, kulturalnych  
i naukowych) oraz poprawę jego estetyki. Wymieniając propozycje poprawienia obecnego, 
negatywnego położenia obszaru zrezygnowano z funkcji mieszkaniowych i handlowych 
traktując je jako wtórne wobec wyżej wymienionych.  

I. Komunikacja 

W celu zapewnienia podstawowej obsługi komunikacyjnej Miasta Kazimierzowskiego  
i zachodniej części ulicy Żeromskiego konieczne jest:  

a)      przeprowadzenie przez ul. Wałową i pl. Kazimierza Wielkiego szlaku co najmniej czterech 
linii autobusowych (np. 5,6,7,9,26) wraz z wytyczeniem nowych przystanków na wysokości 
bramy krakowskiej, skweru Unii Wileńsko-Radomskiej oraz placu Kazimierza Wielkiego 
(proponowana lokalizacja przystanków na załączonej grafice). Wprowadzenie komunikacja 
miejskiej w ciągu wspomnianych ulic przyczyni się znacznie zarówno do ożywienia samej ulicy 
Wałowej jak i południowych kwartałów Miasta Kazimierzowskiego, do których dostęp zostałby 
znacznie ułatwiony (analogiczną funkcję w przypadku kwartałów północnych stanowi 
komunikacja miejska i indywidualna w ciągu ulicy Reja, zaś w przypadku kwartałów wschodnich 
nowe przystanki na pl. Kazimierza Wielkiego). 

b)      wprowadzenie ruchu dwukierunkowego dla komunikacji miejskiej na ul. Żeromskiego na 
odcinku od pl. Kazimierza Wielkiego do ul. Traugutta, skutkujące zwiększeniem liczby osób 
korzystających z komunikacji miejskiej zlokalizowanej w tym miejscu oraz ożywieniem 
sąsiadującego obszaru, 

c)      wprowadzenie ruchu jedno- lub dwukierunkowego dla komunikacji miejskiej na ulicy 
Żeromskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Witolda oraz wyznaczenie co najmniej jednego 
przystanku obowiązkowego komunikacji miejskiej na tym odcinku. Rezygnacja z deptaku na tym 
odcinku ul. Żeromskiego wydaje się w pełni uzasadniona, o czym świadczy ogólne jego 
uwstecznienie wobec odcinka ul. Żeromskiego od pl. Konstytucji do ul. Niedziałkowskiego, 
przejawiające się np. znacznie gorszą kondycją techniczną znajdujących się tam zabytkowych 
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budynków, niskim nagromadzeniu podmiotów gospodarczych oraz punktów usługowych. 
Wprowadzenie kilku linii autobusowych na wspomniany odcinek pozwoliłoby znacznie ożywić nie 
tylko wyznaczony obszar, ale także np. zachodnią część pl. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Witolda  
i południowo-zachodnią część pl. Jagiellońskiego (linie autobusowe powinny być poprowadzone 
właśnie taką trasą), 

d)      budowa pętli autobusowej z pawilonami usługowymi na skwerze w południowej części 
placu Kotlarza oraz połączenie nowopowstałej przestrzeni publicznej z ul. Szpitalną za pomocą 
kładki pieszej (odtworzenie naturalnego ciągu pieszego ulic Okulickiego, Szpitalnej, Rwańskiej  
i Żeromskiego). Rozwiązanie to przyczyniłoby się do ożywienia zachodnich kwartałów Miasta 
Kazimierzowskiego. 

e)      przywrócenie skrzyżowania ulic Limanowskiego, Wałowej i Staromiejskiej oraz opracowanie 
lepszego rozwiązania komunikacyjnego dla skrzyżowania ulic Wałowej i Lekarskiej. Działania te 
są decydujące jeśli chodzi o ułatwienie dostępu do obszarów objętych ankietą zarówno za 
pomocą komunikacji zbiorowej jak i indywidualnej. 

II. Przywrócenie obszarowi funkcji publicznych 

W celu przywrócenia objętemu ankietą obszarowi funkcji publicznych konieczne jest ulokowanie 
w jego obrębie co najmniej kilku istotnych i generujących obecność mieszkańców instytucji. 
Oprócz postulowanego przez Miasto przeniesienia do gmachu Nowego Ratusza wybranych 
jednostek wchodzących w skład urzędu miejskiego oraz planowanego utworzenia w kamienicy 
Deskurów Muzeum Historii Radomia wartym realizacji wydaje się: 

a)      ulokowanie w wybranej miejskiej nieruchomości (adaptacja starego budynku, budowa 
plomby na wolnej parceli bądź rozwiązanie mieszane, szczególnie na ul. Szewskiej) znajdującej 
się na obszarze Miasta Kazimierzowskiego jednej z jednostek Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego, generującej duży ruch studentów (np. jednostki międzywydziałowej), co 
przyczyniłoby się do rozwoju usług towarzyszących na omawianym obszarze (handel, 
gastronomia etc.) oraz zwiększyłoby ilość mieszkańców Miasta przebywających na terenie 
Miasta Kazimierzowskiego. 

b)      ulokowanie w domach Gąski i Esterki siedziby Radomskiego Towarzystwa Naukowego  
(w porozumieniu z Muzeum im. Jacka Malczewskiego). Za rozwiązaniem tym przemawia rychła 
likwidacja zajmującego dotychczas wspomniane budynki Muzeum Sztuki Współczesnej oraz 
względy prestiżowe i praktyczne. Towarzystwo, będące wiodącą organizacją zrzeszającą 
naukowców Radomia i regionu nie posiada reprezentacyjnej siedziby, co oddziałuje negatywnie 
nie tylko na jego wizerunek, ale także uniemożliwia prowadzenie działalności statutowej. Pomoc 
w organizacji siedziby w tak ważnym dla Radomia miejscu jakim jest Rynek powinno być jednym 
z działań Miasta mających na celu wspieranie tej organizacji. 

III. Poprawa estetyki omawianego obszaru 

Jedną z największych bolączek dotyczących rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego jest 
niezwykle niska jakość architektury nowych budynków wznoszonych na omawianym obszarze. 
Używanie tanich i nieadekwatnych do rangi miejsca i kontekstu historycznego materiałów 
wykończeniowych (styropianowe fasady, prefabrykowane elementy dekoracji fasad, plastykowe 
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okna etc.), stosowanie niekorespondujących z historyczną zabudową form budynków 
(ahistoryczne podziały fasad, wysokości kondygnacji, wysokości dachu etc.) czy wreszcie zwykły 
brak poczucia dobrego smaku spowodowało nieodwracalne i trwałe, negatywne zmiany  
w wyglądzie Miasta Kazimierzowskiego. Najbardziej bulwersujące przykłady to trwałe 
uszkodzenie jednej z najlepszych radomskich perspektyw widokowych (wylot ul. Wałowej  
w kierunku kościoła św. Trójcy) przez dwa bezwartościowe pod względem artystycznym budynki 
usytuowany przy skwerze Unii Wileńsko-Radomskiej. W celu zapobieżenia dalszej dewastacji 
obszaru Miasta Kazimierzowskiego i obniżaniu wartości historycznej unikatowego w skali kraju 
zabytku jakim jest założenie urbanistyczne Radomia wszelkie zmiany powinny być nadzorowanie 
nie tylko przez służby konserwatorskie, ale także przez specjalnie powołany zespół historyków 
sztuki oraz architektów, których pracy powinny towarzyszyć odpowiednie zapisy w miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Za przykład umiejętnego wkomponowania  
w zachowaną tkankę historyczną plomb architektonicznych o skromnych, historyzujących 
formach można wskazać realizacje z obszaru starówek np. w Sandomierzu lub Kazimierzu 
Dolnym.  

�  

Zgłaszam następujące inwestycje nadające przestrzeniom publicznym Miasta Kazimierzowskiego 
reprezentacyjnego charakteru i zwiększające dostępność tego obszaru dla komunikacji pieszej, 
rowerowej i zbiorowej: 

- postulowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego budowa bez schodkowej 
kładki pieszo-rowerowej nad ulicą Limanowskiego w śladzie ulicy Szpitalnej; 

 - udrożnienie ulicy Szpitalnej dla ruchu pieszego i rowerowego poprzez budowę chodnika  
o gładkiej nawierzchni o minimalnej szerokości 1,5 m, pozostała nawierzchnia ulicy także  
z materiałów wysokiej jakości o gładkiej fakturze; 

 - nadanie Rynkowi reprezentacyjnego charakteru poprzez eliminację ruchu samochodowego 
oraz przebudowę płyty Rynku jako przestrzeni jednopłaszczyznowej z wykorzystaniem wysokiej 
jakości materiałów o gładkiej nawierzchni, małej architektury, zieleni urządzonej itp.; 

 - nakazane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nadanie ulicy Rwańskiej 
charakteru deptaka, dodatkowo postuluję przebudowę tej ulicy z wykorzystaniem wysokiej 
jakości materiałów o gładkiej nawierzchni, małej architektury, zieleni urządzonej i w ten sposób 
uczynienie z tej ulicy reprezentacyjnego traktu pieszo-rowerowego ( "gościńca" zachęcającego 
do wejścia do Miasta Kazimierzowskiego); 

 - budowę przystanków autobusowych na pl. Kazimierza Wielkiego w obu kierunkach i tym 
samym utworzenie przystanku na ulicy Lekarskiej (uzupełnienie o brakujący przystanek  
w kierunku ul. Tochtermana) oraz likwidację przystanków na ul. Żeromskiego vis a vis klasztoru 
Bernardynów; 

 -postulowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego utworzenie 
reprezentacyjnej przestrzeni publicznej między klasztorem Bernardynów a pierzeją ulicy 
Żeromskiego (po wyprowadzeniu przejazdu autobusów w tym miejscu); 
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Ponadto zdecydowanie sprzeciwiam się budowie parkingu podziemnego pod płytą Rynku oraz 
przywróceniu ruchu samochodowego na ul. Żeromskiego między ulicami Witolda i Struga. 

 Powyższe propozycje są zgodne z polityką transportu zrównoważonego, która kładzie nacisk na 
wdrażanie przyjaznych dla człowieka form transportu, zwłaszcza w obszarach śródmiejskich 
zwiększając ich dostępność komunikacyjną oraz jakość życia. 

�  

 
Ze względu na unikalny w skali kraju historyczny układ urbanistyczny oraz położenie  
w śródmieściu Radomia Miasto Kazimierzowskie powinno być wizytówką i salonem miasta. Aby 
tak się stało obszar ten powinien wyróżniać się wyjątkową estetyką oraz bardzo dobrą 
dostępnością transportową. Estetyką powinny wyróżniać się nie tylko "ściany" czyli elewacje 
budynków i zieleń miejska, ale także "podłoga" - czyli nawierzchnia Rynku oraz ulic w obszarze. 
W tej kwestii nie należy zapominać o ułatwieniach, przede wszystkim dla pieszych, zarówno tych 
sprawnych fizycznie jak i mających problemy z poruszaniem (osoby starsze i niepełnosprawne). 
Wiąże się to z przyjazną do chodzenia gładką nawierzchnią, brakiem barier - tak trywialnych jak 
krawężniki czy schodki. Dla całego obszaru należy wypracować jednolitą politykę dotyczącą 
estetyki elewacji czy sposobu umieszczania reklam. 

Największym wyzwaniem przed jakim stoi samorząd miasta jest dostępność transportowa 
obszaru. Należy przede wszystkim udrożnić ciągi piesze do obszaru, żeby piesi korzystali  
z generatorów ruchu w obszarze oraz swobodnie przechodzili przez Miasto Kazimierzowskie 
robiąc po drodze zakupy. W tym celu należy przywrócić przejście przez ulicę Limanowskiego  
w ciągu ulicy Szpitalnej; powinno być odtworzone w postaci kładki pieszo-rowerowej, bez barier  
w postaci schodów. Kolejną barierą w ciągu pieszym z Zamłynia do ulicy Żeromskiego jest ulica 
Wałowa. W tym miejscu należy uprzywilejować ruch pieszy, np. w postaci wyniesienia przejścia 
ponad poziom jezdni. Problemem w tym obszarze jest także słaba dostępność komunikacji 
zbiorowej. O ile przystanki w ulicy Reja są blisko Rynku, to z zespołu przystanków 
Limanowskiego/Wałowa Rynek jest słabo dostępny. Najgorzej dostępny jest przystanek na ulicy 
Lekarskiej, który główne linie 7 i 9 obsługuje jedynie w kierunku dworca kolejowego. 
Rozwiązaniem tego problemu jest usytuowanie pary przystanków na placu Kazimierza. Taki 
układ spowoduje, że Miasto Kazimierzowskie oraz dolny odcinek ulic Żeromskiego będą bardzo 
dobrze obsługiwane głównymi liniami autobusowymi w mieście. W szerszym zakresie, ciąg 
głównych linii komunikacji miejskiej w tym obszarze powinien przebiegać od ulicy Malczewskiego 
przez plac Kazimierza, ulicami Wałową, Lekarską do Traugutta. Przy ulicy Lekarskiej powinien 
powstać drugi przystanek - w kierunku Michałowa, dla poprawy obsługi szpitala miejskiego. 
Docelowo Miasto Kazimierzowskie, jako łatwo dostępny dla pieszych i rowerzystów obszar,  
o wysokiej estetyce, powinien być zamknięty dla ruchu samochodowego, ponieważ samochód 
jest najbardziej tereno - chłonnym, niewydajnym oraz zanieczyszczającym środowisko środkiem 
transportu. Jak pokazują obserwacje, dotychczasowe miejsca parkingowe przy ulicach Wałowej 
 i Reja, o pojemności ponad 100 aut, są wykorzystane w minimalnym stopniu. Działania 
rewitalizacyjne spowodują docelowo zwiększenie ilości generowanego ruchu w obszarze, jednak 
zostanie on skonsumowany przez poprawę dostępności do komunikacji zbiorowej oraz poprawę 
dostępności pieszej i rowerowej obszaru. W uproszczeniu - zainteresowani skorzystają  
z komunikacji zbiorowej i dojścia pieszego zamiast dojazdu samochodem. Nawet jeżeli dojazd 
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samochodem okaże się niezbędny, istniejące miejsca parkingowe wystarczą, zwłaszcza, że do 
płyty Rynku dzieli je odległość ok. 300 metrów. W ten sposób potrzeba budowy parkingu 
podziemnego, o zgrozo zakładająca ruch pieszy podziemny, jawi się jako niepotrzebna fanaberia, 
zatracająca idee rewitalizacyjne. Należy jak najszybciej odrzucić koncepcję budowy parkingu 
podziemnego, a zaoszczędzone środki finansowe przeznaczyć na prawdziwe działania 
rewitalizacyjne.  

Poprawa estetyki oraz dostępności transportowej obszaru Miasta Kazimierzowskiego zmieni  
w znaczący sposób oblicze tej części miasta. Wraz z tymi działaniami, lub też dzięki nim, obszar 
ten stanie się atrakcyjny do lokalizacji instytucji kulturalnych oraz innych usługowych, będących 
generatorami ruchu. Nie należy jednak zapominać, że Miasto Kazimierzowskie powinno być nie 
tylko miejscem do spędzania wolnego czasu, ale atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Kto, jak 
nie mieszkańcy codziennie zdążający do pracy, szkoły oraz korzystający z usług oferowanych  
w tym miejscu ożywi je najlepiej? 

�  
 
Myślę, że dobrym pomysłem na ożywienie tej części miasta i jednoczesne uratowanie starej 
zabytkowej zabudowy ( ratusz lub kamienica Deskurów) jest wprowadzenie  bardzo atrakcyjnej, 
nowoczesnej funkcji- np. stworzenie interaktywnego multicentrum - jako miejsca służącego 
aktywnemu propagowaniu wiedzy i kultury oraz edukacji poprzez zabawę. 
Byłoby to miejsce dla ludzi z każdej grupy wiekowej, a także dla osób z wszelkimi 
niepełnosprawnościami. 
- dla najmłodszych - można zorganizować interaktywny plac zabaw, stałe zajęcia, np. godzina 
bajki dla maluchów, warsztaty, zabawy itp. 
-  dla młodzieży - uatrakcyjnienie dostępu do wiedzy z różnych dziedzin nauki na różnorodnych 
nośnikach - prowadzenie edukacji poprzez zabawę, korzystanie z mediateki- możliwość 
zamawiania interesujących książek w ramach serwisu książek elektronicznych dla bibliotek; 
pomoc w opanowaniu języka obcego-darmowe rozmowy  w language cafe, itp. 
-  miejsce spotkań dla streetartowców, ludzi zaangażowanych społecznie, miłośników rowerów 
itp. 
-  dla starszych - korzystanie z mediateki, kursy komputerowe, spotkania autorskie, prezentacje 
książek, itp 
- dla osób wykluczonych cyfrowo i niepełnosprawnych ( nie tylko ruchowo) - E- pracownia, pomoc 
w załatwianiu codziennych spraw. 
Miejsce kreatywnej atmosfery dla nowych pomysłów i działań młodzieży, studentów, a także 
uaktywnienia starszych.  
Myślę, ze organizowanie kolejnego muzeum, prawdopodobnie ( tak jak istniejące) oferującego 
wstęp jedynie w godzinach pracy większości  ludzi- jest zupełnym nieporozumieniem- to nie 
przyciągnie ludzi. 
 
 
 
 
 

�  
 
1.     Uporządkowanie stanu prawnego działek i nieruchomości (głównie tych znajdujących się  
w ruinie)  poprzez odszukanie ich właścicieli i spadkobierców oraz wykupienie tychże na rzecz 
miasta, a następnie ich rewitalizacja w stosownym stylu architektury. 
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2.       Naprawę funkcjonalności komunikacyjnej Rynku poprzez otwarcie ulic Szwarlikowskiej do 
Limanowskiego, Żytniej do ul. Wałowej. 
3.       Przeniesienie do Ratusza Prezydenta Miasta i np. Wydziału Architektury i Planowania  
i Biura Ewidencji Ludności. 
4.       Powołanie Muzeum Miasta Radomia w wyremontowanej kamienicy Deskurów i lokalizacja 
innych placówek kultury. 
5.       Budowa nowych kamienic architektonicznie nawiązujących do stylu z przełomu XIX i XX 
wieku. 
6.       Umożliwianie na preferencyjnych warunkach zakładania kawiarenek i ogródków 
restauracyjnych, małych punktów handlowych. 
 

�  

1. Będąc na rynku i wokół niego spodobała mi się makieta zamku radomskiego. Poprzez badania 
odkrywanych jest co raz więcej tajemnic tego zamku. Dobrze by było odbudować choć część tego 
zamku, a mianowicie BRAMĘ KRAKOWSKĄ. 

Szkoda, że nie ma szkiców, jak wyglądała w dawnych czasach Brama krakowska, ale ważne jest 
aby w ogóle ją odbudować. Ważne jest też to, aby Brama Krakowska była w stylu 
średniowiecznym, gotyckim, w wersji prawdopodobnej do oryginału. Bo tylko wtedy była by 
naprawdę atrakcją turystyczną. Styl nowoczesny odpada i nie pasuje tu. 

 2. Przechodząc deptakiem na ul. Żeromskiego zauważa się sporo zmian. Nowe fontanny 
wyglądają nieźle. Są ogródki przed barami, pizzeriami, wspomniana wyżej nowa fontanna  
i otoczenie itp. ale jednak czegoś w tym wszystkim brakuje 

    Ulica Żeromskiego biegnie od ul. Rwańskiej do skrzyżowania Zbrowskiego/Lubelska. 

   Proponuję zmienić nazwę na części ul. Żeromskiego  i wyodrębnić typowo deptak z nową 
historyczną nazwą jako TRAKT LUBELSKI od ul. Rwańskiej do skrzyżowania  
z ul. Niedziałkowskiego (plac Corazziego). A dalej byłaby obecna ul. Żeromskiego - od 
Niedziałkowskiego do Zbrowskiego.  

    W obecnym kształcie ulica Żeromskiego jest za długa. Zawiera w sobie ulicę wyłączoną z ruchu 
przekształconą w deptak, a dalej też jako ul. Żeromskiego z normalnym ruchem kołowym, a wokół 
z blokami-wieżowcami.  

    Jest to pomieszanie z poplątaniem. Nie sprzyja to takiej pomyślnej identyfikacji i tożsamości 
tego miejsca. Sądzę, że skorzystaliby na tym nie tylko mieszkańcy Radomia, ale przede 
wszystkim goście odwiedzający miasto.  

   Zaproponowałem nazwę Trakt Lubelski, ale może być również np. Trakt Kazimierzowski, Trakt 
Jagielloński. 

  Chodzi o to, aby odbudowana Brama Krakowska jak i typowy deptak miały ducha historii, 
których teraz tak bardzo w tych miejscach brakuje. 
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�  
 
Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna – Razem” 
 
Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego jest bardzo złożonym procesem, wymagającym działań 
na wielu płaszczyznach, co zresztą zostało zaznaczone przy ogłoszeniu konsultacji. Zwraca się 
uwagę na rewitalizację społeczną, gospodarczą, wizualną. Kwestia estetyki jest w tym wypadku 
sprawą bardzo ważną, jednak nie najważniejszą. W naszym odczuciu w pierwszej kolejności 
należy zapewnić stały przepływ pieszych przez Miasto Kazimierzowskie. Można to osiągnąć 
między innymi podjęcie następujących działań: 
1. Wyznaczenie przejścia lub kładki dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego i Szpitalnej (il.1). Dzięki 
takiemu rozwiązaniu osoby kierujące się na trasie Centrum - Zamłynie nie będą mijały Rynku 
przez ul. Reja. 
2. Przywrócenie linii autobusowych na ul. Wałowej, z przystankiem obok Muzeum. 
3. Stworzenie w Rynku punktu bibliotecznego, gdzie będzie można odebrać zamówione 
wcześniej książki lub zwrócić je. 
4. Zachęcenie Radomian do przyjścia na Rynek poprzez organizację koncertów, festynów, 
pikników, jarmarków i innych wydarzeń. 
5. Stworzenie, wzorem Kielc, „salonu miejskiego” z hot spotem, ławeczkami z radiem czy 
ładowarką do telefonów, tabletów itp. (il. 2). 
6. Ewentualne umieszczenie w Rynku stacji roweru miejskiego. 
7. Stworzenie na terenie Miasta Kazimierzowskiego komunalnych mieszkań czynszowych. 
8. Współpraca z Uniwersytetem Technologiczno - Humanistycznym w zakresie udostępniania sal 
na potrzeby zajęć, plenery przeprowadzane przez Zespół Szkół Plastycznych – uczniowie  
i studenci zwykle generują duży ruch, a w pobliżu szkół i uczelni powstają nowe punkty 
gastronomiczne i usługowe. 
9. Takie umiejscowienie wyjść z planowanego parkingu podziemnego, aby ludzie pojawiali się na 
płycie Rynku, zamiast bezpośrednich przejść do budynków. 
10.Wyniesienie przejścia dla pieszych w ciągu Żeromskiego - Rwańska, tak aby Rwańska była 
naturalnym przedłużeniem deptaka. 
11.Warta rozważenia jest współpraca z radomskimi uczelniami przy organizacji juwenaliów, 
których część można przenieść na Rynek, a także przy reklamowaniu Radomia jako miasto 
przyjazne studentom. Jednocześnie można namawiać właścicieli nieruchomości, mieszkańców 
i przedsiębiorców działających przy Mieście Kazimierzowskim do założenia Stowarzyszenia, 
które, wzorem galerii handlowych, promowałoby okolicę, organizowałoby imprezy i festyny 
rodzinne, itd. Równolegle, na drugim planie, należy zajmować się wspomnianą wcześniej 
estetyką obszaru Miasta Kazimierzowskiego. W tej kwestii chcielibyśmy zaproponować: 
1. Takie zaprojektowanie zieleni, aby podczas remontu uniknąć tworzenia tzw. „betonowych 
pustyń”. 
2. Objęcie terenu Miasta Kazimierzowskiego regulacjami dotyczącymi reklam znajdujących się na 
budynkach. 
3. Rozważenie dalszej rekonstrukcji muru obronnego znajdującego się przy bramie Muzeum  
im. J. Malczewskiego (il. 3 i 4) wraz z wystylizowaniem ścian budynków przy ul. Limanowskiego 
(pomiędzy Żytnią i Szpitalną) na mury miejskie. 
4. Ujednolicenie nawierzchni ul. Żeromskiego, Rwańskiej, Rynku i uliczek Miasta 
Kazimierzowskiego, a także ustawienie na całej trasie takich samych ławek. Jednocześnie 
opowiadamy się za rezygnacją małej i niepraktycznej kostki granitowej na rzecz większych płyt 
(jak na Placu Konstytucji 3 Maja). 
5. Wyeksponowanie pozostałości bramy krakowskiej, np. poprzez obudowanie murów 
przeszkloną gablotą z opisami i iluminacją, a także zagospodarowanie zieleni w jej okolicy na 
zielony skwer. 
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6. Przywrócenie ul. Reja charakteru alei spacerowej, np. poprzez ustawienie tam ławek, 
stylizowanych latarni, zaprojektowaniu zieleni (żywopłoty, kwiaty, kwieciste drzewa, itd.). 
 
Trudną do rozwiązania jest niestety sprawa otoczenia Kościoła Farnego – połamane płyty 
chodnikowe i zaniedbane budynki administracyjne – wraz z pozostałościami po radomskim zamku 
- negatywnie wpływają na wizerunek Miasta Kazimierzowskiego. 
Ponadto uważamy, że sam budynek zamku powinien być odnowiony i otwarty dla 
zwiedzających, co w chwili obecnej z przyczyn własnościowych jest niemożliwe. 
Proponujemy także aby na spotkaniach z właścicielami działek zwrócić uwagę na różne 
możliwości wykorzystania pustych działek, zwłaszcza przy ul. Wałowej. Dobrym przykładem 
takiego zagospodarowania jest tzw. Skwer Judah w Krakowie, który pełni rolę parkingu dla Food 
Trucków i jest w mieście rozreklamowany jako miejsce, gdzie można dobrze zjeść – 
www.facebook.com/skwerjudah. 
 
 
Ilustracja 1: Ciąg pieszy Zamłynie-Centrum 
 

 
 
Autor: Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna – Razem” 
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Ilustracja 2: Salon Miejski na Rynku w Kielcach 
 

 
 
Autor: Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna – Razem” 
 
Ilustracja 3: Rekonstrukcja średniowiecznych murów miejskich w Radomiu (Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego) 
 

 
 
Autor: Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna – Razem” 
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Ilustracja 4: Rekonstrukcja średniowiecznych murów miejskich na ścianie 

budynku Muzeum 
 

 
Autor: Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna – Razem” 

 
�  

 
1.  Odbudowa Zamku Radomskiego i jego aktywizacja jako obiektu turystycznego, czy też 
jednego z symboli Radomia. Wydaje się bardzo trudne i drogie ale na prawdę wystarczy   
odbudowa jednej lub 2 wież , trochę dziedzińca i  może jednego piętra.  W środku mógłby być np. 
poczet królów polskich w tym zwłaszcza Jagiellonów. 
2. Odbudowa bramy ale nie ze szkła jak to było w jakiejś wizualizacji tylko tak jak dawniej  
z cegieł, pasująca do murów. za kilkadziesiąt lat już nowa brama też będzie zabytkiem. Cała 
starówka Warszawska jest odbudowana i dziś są tam turyści, którym to aż tak bardzo nie 
przeszkadza.  
3. Odtworzenie murów miejskich od ulicy LIMANOWSKIEGO, jest tam duży ruch, co będzie 
przyciągać, żeby się zatrzymać i zajrzeć do centrum,  a z drugiej strony  duża przestrzeń np. do 
zdjęć itp. 
4. Zburzenie szarych otynkowanych  kamienic, od strony Limanowskiego i Wałowej  
i budowa obiektów pasujących do Rynku w stylu kamieniczek (za kilkadziesiąt lat znowu mogą  
być zabytkami!). 
5. Szlak pieszo-rowerowy od Piotrówki (a tam łączyłby się z bulwarami itp.) poprzez rynek  
i do Żeromskiego gdzie co jakiś czas są  tablice z informacjami i zdjęciami  zachęcającymi np. na 
rynku do zwiedzenia Piotrówki albo na Piotrówce zachęta do obejrzenia kl. Bernardynów  itp.   
6. Parking przed szpitalem powinien być zrobiony  porządnie, może podziemny  i być 
połączony z OTWARTĄ przestrzenią  do klasztoru Bernardynów, stamtąd jest cudowny widok , 
niestety teraz zasłonięty i w zasadzie bez przejścia. (może np. bramy na noc zamykane ok)   ruch 
z parkingu na stare miasto, rynek, Żeromskiego jest generatorem biznesu. 
7. Na placu Kazimierza marzy mi się KOLUMNA KAZIMIERZA WIELKIEGO (kolejny symbol 
Radomia) jak w Warszawie Zygmunta, ale z większą figurą. W końcu to on założył Nowy Radom. 
Najlepiej widoczność z rynku, Warszawskiej, Żeromskiego. 
8. Muzeum miasta Radomia powinno być muzeum miasta Radomia  i ziemi radomskiej (i to 
szeroko historycznie rozumianej!)! Nie odbierajmy sobie sami tytułu stolicy regionu, wiążmy 
region radomski z jego stolicą, gdy będą tam np. elementy z Kozienic, Przysuchy, Opoczna, 
Końskich, Starachowic itp.) to jest szansa, że będą tu przyjeżdżać choćby uczniowie z tamtych 
okolic. Może połączenie także lub zrobienie Muzeum Jagiellonów!, żeby ściągnąć też z dalszych 
okolic ludzi . 
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9. Kolejnym obiektem wstępnie planowanym powinno być grodzisko Piotrówka, to musi być 
Biskupin centralnej polski, mamy do tego historie, teraz potrzeba obiektów , ale atrakcyjnych  
a nie tablicy ze zdjęciami. Np. na wyspie Wolin jest fajna wioska, podpłomyki , strzelanie z łuku, 
ale też  i wesela,  itp.   
10. Kolejny obiekt w centrum to kamienica Malczewskiego , wszędzie gdzie mieszkał ktoś 
znany są np. jego pokoje, warsztaty itp. tylko u nas jest to prywatna niszczejąca kamienica - to 
mogłaby być mekka plastyków zwłaszcza młodych, może połączone z warsztatami, czasem 
kilkudniowymi w kamienicy Malczewskiego. 
11. Nie wiem czy są jakieś podziemia ale koniecznie powinny być udostępnione do 
zwiedzania, może jakaś winiarnia, radomskie trunki, miód itp.  
12. Może jakieś  armaty (z najazdu szwedzkiego)  przy których można cyknąć zdjęcie. 
13. Może jakieś figury , nawet zwykłych ludzi, lub znanych, którzy kiedyś byli w Radomiu ale 
nie jako wielkie pomniki na podestach tylko normalnie na ulicy jak np. w Bratysławie się  
zdarzają. Kolejna okazja do zdjęć. Może nawet takich przestawianych co jakiś czas, żeby trzeba 
było odszukać ciekawą  figurę i pochodzić. 
14. Z ratusza mogłoby brzmieć   muzyka Mikołaja z Radomia , np. co godzinę tylko wyraźnie.   
15. Na ratuszu proponuję umieścić  po remoncie zegar 24-godzinny!!! Takie zegary rzadko są 
spotykane a są zawsze ciekawe  (powód do zdjęć). 
16. W Ratuszu najbardziej pasowałby Wydział spraw obywatelskich, dowody itp. to generator 
ruchu ale nie zawsze powiązany z samochodami (wydz. komunikacji jest tam złym pomysłem, bo  
będą problemy parkingowe, chodzenie z rejestracjami po rynku itp.  
17. Na rynku odtworzenie studni, z których każdy może sobie nalać wody. dodatkowo 
powinna być jakaś fontanna, ale nie tryskająca z płyty  rynku tylko,  taka z spływająca z góry jak 
np. na placu św. Piotra w Rzymie, przy której na krawędzie można dokoła usiąść , oczywiście 
podświetlana a w zimę  z całodobową  iluminacją  i symulacją  fontanny. Albo coś takiego jak  
w mieście TRENCZYN na Słowacji.  
18. Powinien być jakiś  animator Centrum  i koordynować wraz z biznesem różne akcje, 
koncerty itp.  żeby np. gdy jest koncert to były otwarte kafejki, albo też specjalnie robić jakieś  
pokazy (walki rycerzy, śluby średniowieczne itp.). żeby ściągać ludzi.  
19. Wbrew pozorom przydałby się tam też  ładnie schowany w kamienicach, ale jakiś market, 
który generowałby ruch, albo MC DONALDS. 
20. Restauracje i kafejki powinny być zachęcone jakimiś ulgami podatkowymi oraz ze 
wsparciem  imprez okolicznościowych, które będą przyciągać ludzi.  Duża rolę będzie miał to 
internet, pokazując co ciekawego jest tam do zrobienia. 
21. Ożywienie tej części powinno dać umieszczenie w okolicy jakiegoś  dużego przystanku 
autobusowego , przesiadkowego (może np. na pl. Kazimierza zamiast na Żeromskiego.  
Pl. Kazimierza miałby może bardziej charakter deptaka z przejazdem autobusów.   
22. Na rynku systematycznie prezentować różne wystawy, sztukę np. nawiązać współpracę  
z centrum w Orońsku, dzięki temu rynek będzie zawsze inny  a nie tylko z legionistą. 
23. Może jakieś wieczorne pokazy laserowe, wizualizacje historyczne z muzyką  w tle. 
24. Może jakiś dzień targowy np. artystów malarzy. 
25. Przenieść zapiekanki z Moniuszki na rynek ;) swoją  drogą  oni powinni dostać tytuł 
zapiekanki radomskie 
26. Pamiętać, że w prawie każdym polskim mieście toczy się  dyskusja jak ożywić centrum. 
27. Może w Ratuszu punkt sprzedaży biletów MZDiK . 
28. Stworzyć porządny miejski serwis internetowy o CENTRUM miasta o punktach, 
restauracjach, menu, ale też i sklepach promocjach  i tym co można kupić.  Większość ludzi nie 
wie że może kupić coś  w centrum i jedzie do marketów.  To musi być darmowe dla firm  
w centrum. 
29. Umożliwienie wejścia na wieżę FARY  i widok z góry. (albo platforma widokowa na 
odbudowanej wieży). 
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30. Może gdzieś na rynku jakiś mały plac zabaw w stylu średniowiecznym (dzieci z rodzicami 
na spacery by chętniej przychodziły), 2-4 jakieś fajne huśtawki itp.  
31. Może jakieś pomieszczenia darmowo do wynajęcia dla różnych RADOMSKICH  firm, 
organizacji  do prezentacji ,  np. kolekcji ,  itp.  i potem taka organizacja czy firma sama będzie 
dbać o to, żeby ludzie tam przyszli a w ten sposób przyciągnie też ludzi w okolice rynku.  
32. Zapytać także młodzież co ich by przyciągnęło , zrobić badania i je udostępnić potem 
publicznie biznesowi, może ktoś dodatkowo zainwestuje akurat w okolicach rynku. 
33. Utworzenie stałego kalendarza imprez  i poszerzanie go (np. uliczka tradycji jest super 
przedsięwzięciem, tak samo piknik naukowy. 
34. Pręgierz lub dyby na rynku lub przy zamku.  
35. Z muzeum miasta i regionu koniecznie zrobić jakieś multimedialne pokazy np. zdjęć, 
pocztówek, rysunków  konkretnych budynków z historii lub w trakcie budowy (np. katedra, ), 
fragmentów miasta w ten sposób będzie to rosło wraz z miastem, co jakiś czas odświeżane 
nowymi zdjęciami obiektów. tak samo ew. możliwość robienia sobie zdjęć w muzeum  
z wysłaniem na maila itp., ale też zostawałyby archiwalnie zbierając TWARZE zwiedzających  
i mieszkańców.  umożliwienie dodawania obiektów (zdjęć własnych, pocztówek itp.) także przez 
internet . 
1. Siedziba gestapo - koniecznie powinna być udostępniona do zwiedzania i włączona do 
szlaku zwiedzania w Radomiu. 
2. Przy dworcu można by ustawić ładny słup lub z kamienia coś  z kierunkami i odległościami 
do stolic (niektórych ) Europejskich z Radomia, np. Wiedeń, Paryż, Londyn itp.). 
3. Wystawa samolotów stała - była przy lotnisku w ogóle nie promowana i w końcu 
zlikwidowali ,  może udałoby się ją przywrócić, albo zrobić jakąś wystawę  miniatur  (jak parki 
miniatur obiektów , tyle , że samolotów z różnych epok). 
 

�  
W imieniu Fundacji Wspierania Kultury Sztuki i Sportu “SPRĘŻYŚCI” chciałbym 

zainteresować Samorząd Radomia pomysłem stworzenia na obszarze rewitalizacji “Żywego 
Muzeum Rowerów”. Radom posiada niepowtarzalną historię “rowerową” jakiej nie ma żadne inne 
miasto w Polsce. Od 1929 roku przez 10 lat nasza Fabryka Broni produkowała na masową skalę 
rowery, zostaliśmy największym ich producentem z produkcją sięgającą setek tysięcy sztuk. 
“Łucznik” - tak je nazwano, zalały rynek rowerowy rozwijając automatycznie sport kolarski, który 
był w naszym mieście na bardzo wysokim poziomie. Widząc ten historyczny potencjał 
stworzyliśmy 2 lata temu grupę miłośników rowerów zabytkowych “Sprężyści”, zajęliśmy się 
odkrywaniem lokalnej przedwojennej historii Radomia, pozyskaliśmy kilkanaście 
wyprodukowanych w Radomiu rowerów, które restaurujemy doprowadzając je do stanu 
muzealnego, dotarliśmy do wielu ciekawych dokumentów, fotografii, katalogów, a nawet 
stworzyliśmy grupę rekonstrukcyjną radomskich kolarzy. Jako jedyni w Polsce organizujemy 
plenerowe imprezy dla posiadaczy rowerów zabytkowych takich jak Uliczny Retro Wyścig 
Kolarski, czy Radomskie Rajdy Dawnych Rowerów organizowane w czasie Uliczki Tradycji. 
Okazuje się, że miłośnicy zabytkowych rowerów z innych miast zazdroszczą nam rowerowej 
przeszłości naszego miasta, która jest niezwykle barwna i ciekawa. 
W Polsce nie istnieje jeszcze Muzeum Rowerów Zabytkowych, a przedstawiając powyższe fakty 
uważam, że Radom jest najlepszym miejscem do jego powstania. Nasza organizacja “Sprężyści”, 
która od września jest już fundacją posada w swoich zbiorach kolekcję liczącą ponad 50 
zabytkowych rowerów z czego kilkanaście to radomskie Łucznik. Jest to wspaniała kolekcja wciąż 
się rozrastająca, wręcz domagająca się stałej ekspozycji. Ideą “Żywego Muzeum Rowerów” 
byłaby nie tylko forma stałych ekspozycji, ale także organizacja różnego typu imprez 
plenerowych, rajdów, warsztatów, z naszymi eksponatami możemy wyjść na zewnątrz  
i promować zdrowy i ekologiczny tryb życia. Muzeum rozbudowane o punkt gastronomiczny  
i salkę kinową byłoby świetnym miejscem spotkań rowerzystów i niewątpliwie tętniło by życiem 
każdego dnia. Najlepszym miejscem do powstania takiego muzeum byłoby oczywiście centrum 
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miasta, a teren rewitalizacji wydaje się być idealnym. Jestem pewien, że istnieją na tym terenie 
lokale, które po odpowiednim zaaranżowaniu mogły by spełniać warunki do prowadzenia tego 
typu placówki. Podsumowując pomysł powstania muzeum wydaje nam się być bardzo atrakcyjny 
pod względem nie tylko historycznymi, ale również kulturalnym i sportowym : 
- promocja bardzo atrakcyjnej “rowerowej historii” Radomia; 
- pierwsze w Polsce muzeum rowerów zabytkowych; 
- stosunkowo niewysokie koszty powstania muzeum; 
- atrakcyjna, nowoczesna forma muzeum połączona z miejscem spotkań rowerowej społeczności; 
- możliwość zaadoptowania istniejącego budynku bądź lokalu do prowadzenia muzeum; 
- “ożywienie” otoczenia placówki muzeum poprzez prowadzenie dodatkowo działalności 
Gastronomicznej. 
 

�  
 
1. Toalety publiczne czynne do 22.00. 
2. Parking wyłącznie dla autokarów, np. 3 miejsca parkingowe na ul. Wałowej w pobliżu 
tylnej bramy Muzeum. 
3. Rynek - parking podziemny połączony z podziemną trasą łączącą główny gmach Muzeum 
z oddziałem w kamienicach Gąski i Esterki (od obecnych dolnych kondygnacji działu przyrody 
MJM,  przez pozostałości murów przy dawnej Bramie Krakowskiej oraz przez odsłonięte 
fundamenty dawnego ratusza). Trasa urządzona multimedialnie podobnie jak w podziemiach 
Rynku w Krakowie - może to stanowić fragment Muzeum Miasta Radomia. 
4. Wypromowanie postaci: 
a. Marii Kelles-Krauz pierwszej kobiety w Polsce która została przewodniczącą rady 
miejskiej – w Radomiu nie ma nawet ulicy jej imienia (np. ławeczka przed dawnym ratuszem). 
b. Jana Karskiego, który miał epizod związany z Radomiem. (np. w Kazimierzu Dolnym Karski 
ma swoją tablicę pamiątkową ale podczas wojny tam nie bywał). 
5. Przywrócić aptekę – lub przynamniej upamiętnić jej historię z czasów wojny (apteka 
rodziny Kasprzykowskich). 
6. Umieścić przy Rynku instytucje kultury  z zajęciami popołudniowymi dla dzieci i młodzieży 
np.  MDK, popołudniową szkołę plastyczną, inne instytucje kultury. W intencji – zwiększenie ilości 
ludzi pojawiających się tam po południu. Proponuję „wyprowadzanie” uczestników zajęć na ulice 
Miasta Kazimierzowskiego co by ubarwiło okolicę. Ponadto rodzice przywożący dzieci na zajęcia 
najczęściej potrzebują miejsca, w którym oczekują na zakończenie zajęć i w związku z tym 
mogliby być potencjalnymi klientami okolicznych np. kawiarni. Wiem, bo 19 lat pracowałem  
w MDK. Idąc dalej za tym pomysłem. Można by było wyremontować kamienicę Deskurów  
i przenieść tam MDK. Tygodniowo gwarantuje to  kilka tysięcy ludzi w okolicy Rynku. 
7. Otworzyć nowe lub przenieść istniejące filie instytucji znanych z codziennej aktywności 
popołudniowej takie jak np. „Łaźnia” czy Biblioteka Publiczna  i połączyć je z CIT-em. Można to 
połączyć z np. popołudniowym centrum aktywności seniorów, Uniwersytetem Trzeciego Wieku 
itp. 
8. Obelisk upamiętniający Kazimierza Wielkiego dzięki któremu dzisiaj Radom jest taki jaki 
jest a nie podrzędną, kilkutysięczną mieściną. Obelisk np. w formie kilkunastometrowego, 
monolitycznego ostrosłupa na np. na Placu Kazimierza Wielkiego –  np. tam gdzie choinka. 
9. Zamontować miniaturowe „fotoplastykony” – np. w formie drewnianej skrzynki  
z soczewką. Widać w nich stare fotografie obszarów w miejscach gdzie są ustawione. Podobnie 
jak na terenie byłego getta w Warszawie lub na Rynku w Strzelinie – służymy zdjęciami 
poglądowymi.  
10. Niewielka, kompaktowa fontanna np. szklany wodospad. Szum wody przyciąga ludzi. 
11. Wypożyczać lub tworzyć własne, spektakularne wystawy okresowe takie jak np. na 
rynkach i placach Warszawy i Krakowa. Zakupić własne, porządne plansze ekspozycyjne  
w standardowych formatach (nie takie jak obecnie). 
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12. Przenieść na Rynek miejską imprezę świąteczną, w okresie letnim np.  kino letnie  
w porozumieniu z CSW Elektrownia. 
13. Na Rynku i na pustych parcelach stworzyć otwartą galerię rzeźby – w porozumieniu z CRP 
w Orońsku – obiekty wymieniać np. co kwartał. 
14. Dążyć do rewitalizacji ul. Szewskiej jako „Deptaka historycznego”. 
15. Porozumieć  się z Kurią i utworzyć Muzeum Diecezjalne np. w tzw. Domu Wielkim) oraz 
lepiej wykorzystać tzw. Kamienicę Starościńską np. wykłady pracowników PAN i zaproszonych 
(szczególnie w soboty i niedziele). 
16. Spowodować otwarcie kościoła farnego tak by można było wejść do niego przez cały 
dzień. 
17. W okresie wiosenno-letnim zapraszać radomian na zwiedzanie tej okolicy  
z przewodnikiem. 
18. Stworzyć „zaułek żydowski” który by był np. komercyjną częścią Muzeum Miasta Radomia. 
19. W dalszym etapie  
a. audio przewodniki do zwiedzania. 
b. Wplecenie Miasta Kazimierzowskiego w system turystyczny prowadzący zwiedzających 
przez rozwój miasta w państwowości polskiej – od osad nad Mleczną poprzez założenie 
wczesnośredniowieczne i dalej: miasto kazimierzowskie, rozwój w XIX wieku aż po wiek XX. 
Celem uatrakcyjnienia okolic o których mowa można by było przeprowadzić działania edukacyjne, 
opracować np. „ścieżkę historyczną” dotyczącą wydarzeń II wojny światowej na tym terenie. 
Zagadnienia te mogłyby dotyczyć obozu pracy na ul. Szwarlikowskiej, getta i roli apteki  
w pomocy Żydom.  To w połączeniu z „zaułkiem żydowskim” proponowanym powyżej. 
Placówki kultury otwarte w soboty i niedziele, realizujące cotygodniowe imprezy minimum do 
godz. 19.00. 
Info-kiosk przy Farze – umożliwiający wirtualne zwiedzanie kościoła gdy ten jest zamknięty. 
 

�  
 

Rewitalizacja jest szansą na uatrakcyjnienie Radomia jako miejsca z potencjałem 
turystycznym dla osób spoza naszego miasta. Potrzebna jest przede wszystkim wiara w to, że 
zmiana wizerunku naszego miasta na tym polu jest możliwa. Za każdym razem kiedy 
oprowadzam po Radomiu zagranicznych gości (a robiłem to wielokrotnie), są oni zadziwieni 
pięknem różnych zakątów Radomia oraz historią, które się z naszym miastem wiążą. Często 
zdawało mi się, że to zwykła kurtuazja. Ale jestem pewien, że nie! Za każdym razem sam 
przekonuję się, że patrzącz perspektywy gościa, Radom jest atrakcyjny. A "Miasto 
Kazimierzowskie" oraz jego potencjalna rewitalizacja to szansa szczególna. Jeśli udałoby się 
połączyć ten projekt ze stworzeniem parku archeo "Stary Radom" (czy jakkolwiek nie nazwiemy 
założenia w dolinie Mlecznej i na Piotrówce), byłaby to okazja na odniesienie się do 
średniowiecznej historii Radomia, z której atrakcyjności sami nie zdajemy sobie sprawy. Mówiłem 
już o tym podczas podsumowania któregoś z sezonów badań archeo, które rokrocznie odbywały 
się w Resursie Obywatelskiej. Centrum wikingów Jorvik w mieście York w Wielkiej Brytanii 
przyciągnęło już kilkadziesiąt milionów turystów od momentu jego powstania w połowie lat 
80tych. Kilkadziesiąt milionów odwiedzin! A same początki były podobne - znaleziska osady  
w zamulonym dnie rzeki!! Warto odwiedzić tę stronę i zobaczyć, że to także szansa dla Radomia. 
Nie liczę na miliony turystów i tak interesujący obiekt jak Jorvik Viking Center. Jednak starania  
o powstania czegoś zbliżonego do tej placówki wydają się dla mnie niezwykłą szansą dla 
naszego miasta! 
Z Piotrówki można by przejść na Miasto Kazimierzowskie... oczywiście przez odbudowaną Bramę 
Krakowską, w której miejsce mogłaby znaleźć na przykład izba rycerska z orężem 
średniowiecznym (jakaś mini ekspozycja) nawet multimedialna, niekoniecznie złożona  
z artefaktów. 
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W okolicach Rynku swoje miejsce znaleźć powinno Muzeum Miasta Radomia. Co do koncepcji tej 
placówki dużo już zostało powiedziane/napisane. 
Parking pod płytą Rynku wydaje mi się zdecydowanie zbyteczny. Zabierze on środki potrzebne 
na inne cele. A jeśli mieszkańcy/turyści zechcą odwiedzić Rynek i okolice, to znajdą miejsce dla 
swoich aut. W miastach większych  i zdecydowanie bardziej atrakcyjnych turystycznie, gdzie 
istnieje zdecydowanie większy problem z parkingami, ludzie i tak odwiedzają ścisłe historyczne 
centrum, bo jest ono po prostu dla nich miejscem atrakcyjnym! To w atrakcyjność wizualną, 
funkcjonalną i kulturalną trzeba inwestować pieniądze w tym obszarze. Dostępność 
komunikacyjna już jest. A miejsca parkingowe można wygospodarować nawet na samej płycie 
Rynku, inaczej organizując przestrzeń. Puste place nieopodal również można wykorzystać w tym 
celu. Według mnie ogromny pomnik Jagiellonów na Placu Jagiellońskim to pomysł zły i zbyt 
kosztowny. Ta budowla/monument na pewno będzie majestatyczne (jeśli kiedykolwiek 
powstanie zgodnie z założeniami).  Ale Plac Jagielloński już sam w sobie przyciąga tysiące ludzi – 
Galeria Słoneczna, Teatr. Pomnik Jagiellonów według mnie powinien znaleźć się w miejscu,  
z którym oni byli związani najbardziej w Radomiu. Czyli gdzieś w okolicach Fary/Rynku. Powinno 
to być miejsce przytulne, zachęcające do dłuższego pozostania. Mnie marzy się fontanna, wokół 
której na kamiennych ławkach będą umiejscowione figury rodziny Kazimierza Jagiellończyka 
(naturalnie jego syn - św. Kazimierz, patron miasta musi być jedną z tych figur). Pomiędzy 
członkami rodziny królewskiej widzę miejsca dla nas - zwykłych Radomian i turystów. Do tego 
sporo zieleni. Miejsce kojarzące się z domem, ale jednocześnie majestatem królewskiego miasta  
i rodziny, której członkowie często tu przebywali. 
Ważne jest, żeby Radom stworzył też chociaż zarys polityki turystycznej i promocyjnej oraz 
zainwestował w zagospodarowanie turystyczne (oznaczenia itd.). Siła w precyzji nie jest siłą, 
która do naszego miasta kogokolwiek przyciąga. Inaczej mogłoby się stać gdyby ludzie 
dowiedzieli się, że tu urodził się jeden z najwybitniejszych kompozytorów piętnastowiecznej 
Europy - Mikołaj z Radomia, a w grudniu 1474 roku, na zamku radomskim odbyły się zaręczyny, 
które doprowadziły do największego wesela średniowiecznej Europy etc.  Wszystko to można 
ładnie opakować, ale konieczne są inwestycje w ludzi oraz zagospodarowanie turystyczne oraz 
wiara w to, że jest to wartościowe. A bez żadnych wątpliwości takie jest.  
 

�  
 
Idea ożywienia i przywrócenia do życia Miasta Kazimierzowskiego jest niewątpliwie 

słuszna i zasługuje na poparcie. Wersja tego przedsięwzięcia, jaką przedstawi Urząd Miejski, 
posiada jednak zarówno dobre strony, które powinny być wspierane i realizowane, jak i złe, które 
powinny być odrzucone i zaniedbane. Dobrą stroną projektu wydaje się być pomysł odbudowy 
kamienic Deskurów i utworzenia tam placówek i instytucji związanych z kulturą. 

Po ciemnej stronie projektu jest niewątpliwie zamiar zbudowania parkingu podziemnego 
pod płytą Rynku Starego Miasta. Pomysł ten ma wszelkie cechy destrukcji i dlatego zasługuje 
jedynie na krytykę i odrzucenie. Wąskie uliczki, prowadzące do Rynku, w przypadku powstania 
takiego parkingu, mogą zmienić się w wypełnione spalinami drogi dojazdowe. 

Dla samego Rynku budowa takiego parkingu to również czysta destrukcja, która oznacza 
zniszczenie przestrzeni zabytkowej, a także zagładę istniejącej na Rynku zieleni, czyli drzew  
i trawników. Zieleń, którą obecnie możemy podziwiać na Rynku w Radomiu, należy do jego 
najcenniejszych walorów i dlatego trzeba ją chronić i dążyć do jej zachowania. 

Rynek radomski należy do największych w Polsce i dlatego jest tu dość miejsca zarówno 
na część utwardzoną, gdzie odbywają się uroczystości i mają miejsce różne wydarzenia, jak i na 
część zieloną, z trawnikami i drzewami, które są piękną ozdobą Rynku, podobnie jak to mam 
miejsce na Rynku w Krakowie, na krakowskim przedmieściu w Warszawie i Starym Mieście  
w Gdańsku., 

Rynek w Radomiu posiada też dość miejsca na dogodny dojazd dla autokarów   
i samochodów, z możliwością ich parkowania, w rozsądnej liczbie, na płycie Rynku, tak jak to ma 
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miejsce obecnie. Ilość miejsc parkingowych przed Ratuszem można z łatwością powiększyć, 
minimalnie poszerzając, znajdujący się tam parking, tak aby samochody mogły parkować  
w poprzek drogi dojazdowej. Przywrócenie funkcji publicznej, pustego obecnie budynku Ratusza, 
powinno nastąpić jak najszybciej. Bardzo dobrym posunięciem mogłoby być przeniesienie tu 
Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego, co sprawi, że na Stare Miasto i Rynek zacznie zaglądać 
na co dzień, znacznie więcej mieszkańców. Podobny efekt można osiągnąć poprzez 
wybudowanie kładki dla pieszych ponad ulicą Limanowskiego na przedłużeniu ulicy Szpitalnej. 

Jednocześnie odradzałbym podejmowanie działań pozornych, typu wymiana nawierzchni 
na Rynku. Jeżeli przejdziemy się po starych, zabytkowych dzielnicach Wiednia, Salzburga, Rzymu, 
Zurychu czy Monachium ( miasta te są zawsze w ścisłej czołówce rankingów na najlepsze miasta 
świata), to okaże się, że jest tam bardzo dużo asfaltu. Praktycznie wszystkie uliczki Starego 
Miasta zostały wyłożone toporną i nierówną, pseudo zabytkową kostką brukową. Duża część 
domów znajduje się natomiast w bardzo złym stanie technicznym, a czasem jest to kompletna 
ruina. Sytuacja jest więc paradoksalna i nie należy jej pogłębiać, lecz dążyć do jej poprawienia 
poprzez stworzenie właścicielom nieruchomości dogodnych warunków i ulg podatkowych, tak 
aby częściej mogli remontować należące do nich budynki. 

Koncepcja ożywienia Miasta Kazimierzowskiego przedstawiona przez Urząd Miejski 
posiada dwa przedstawione bieguny – pozytywny, czyli odbudowę kamienic Deskurów  
i negatywny, czyli podziemny parking – swoiste kuriozum, niespotykane w takich miejscach gdzie 
indziej i trudne do zaakceptowania.  

Byłoby niedobrze, gdyby ciemna strona przesądziła o niepowodzeniu całego projektu  
w momencie, kiedy na ten cel, będą przyznawane pieniądze z funduszy unijnych. Gdyby 
przypadkiem zdarzyło się, że projekt został dofinasowany wraz z podziemnym parkingiem, 
oznaczałoby to, że wchodzimy w kolejną fazę pogłębiającego się upadku sztuki i kultury.  

 
�  

 
Pragniemy pobudzić życie społeczne i kulturowe w Mieście Kazimierzowskim poprzez 

wybudowanie kładki pieszo-rowerowej łączącej ulicę Szpitalną z ulicą Okulickiego, aby powstał 
ciąg spacerowo-rowerowy wzdłuż ulic Żeromskiego - Rwańska - Rynek - Szpitalna - Okulickiego, 
który połączy się z ciągiem spacerowym obecnie budowanym nad rzeką Mleczną  
i biegnącym aż do Zalewu na Borkach. Inwestycja wybudowania wyżej opisanej kładki ma wiele 
zalet, które nie tylko ożywią Miasto Kazimierzowskie, ale posłużą również radomianom do 
odbywania wspaniałych spacerów. Ponadto, pozwoli na ponowne połączenie dzielnic zachodnich 
miasta, które zostały trwale  "odcięte" od Centrum Radomia poprzez likwidację przejścia, które 
wcześniej łączyło ulicę Szpitalną z ulicą Okulickiego. 

Zauważając ogromne zainteresowanie Pana Prezydenta Radomia do pobudzenia życia  
w Mieście Kazimierzowskim, wierzymy iż z Państwa pomocą  uda nam się przekonać 
mieszkańców całego miasta, że Miasto Kazimierzowskie posiada zarówno wartości historyczne 
jak również stanowi atrakcję turystyczną.  
  

�  
 

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Radom 
 
Miasto Kazimierzowskie z otoczeniem i ulicą Żeromskiego stanowi niebywałą wartość 
przestrzenna i kulturalną. Centrum historyczne miasta z największą liczbą zabytków architektury 
zostało brutalnie potraktowane przez zmiany społeczne i gospodarcze XX i początku XXI w. 
problem z wymarciem tej części miasta w druzgocący sposób wpływa nie tylko na jakość tej 
przestrzeni, ale i na świadomość jego mieszkańców. Jako przedstawiciel środowiska osób 
uwrażliwionych na jakość architektury i przestrzeni, od 24 października 2015r. prezes SARP 
Oddziału Radom apeluję o nieustającą troskę i zaangażowanie zarówno władz miejskich jak  
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i wszystkich mieszkańców Radomia w reanimację Miasta Kazimierzowskiego. Wyrażamy uznanie 
za zwrócenie uwagi na problemy tego miejsca i poszukiwanie diagnozy poprawy sytuacji 
pop0rzez „Modelową rewitalizację Miasta”. 
 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Referat Komunikacji Społecznej  
i Promocji Miasta, Kancelarii Prezydenta Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny) 
oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres merytoryczny). 

 
 

Niniejsze sprawozdanie publikuje się w: 

a) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,  
b) na tablicy ogłoszeń Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego  

w Radomiu, 
c) na stronie internetowej miasta Radomia. 

 
 
 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA 
 
        (-) Radosław Witkowski 

 


