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Na przełomie roku przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą zieleni miejskiej w Radomiu. Sondaż rozpowszechniany był głównie przez
media społeczne. W ankiecie wzięło udział blisko 1400 osób z czego poprawnie i w pełni dokończonych ankiet zakwalifikowaliśmy do
niniejszego raportu 1362.

Najwięcej respondentów biorących udział w badaniu mieszka na osiedlu Ustronie (12,1%), najmniej na Osiedlu
nad Potokiem (1,1%). Te wyniki pokrywają się i nakładają na mapę aktywności mieszkańców. Najwięcej liderów,
aktywnych obywateli mamy na osiedlu Ustronie, osiedlu XV-lecia i na osiedlu Południe.
Najniższą aktywnością społeczną charakteryzuje się Osiedle nad Potokiem. Jest kwestią do przemyślenia czy
podejmować działania w kierunku aktywizowania lokalnej społeczności w miejscach w których panuje deficyt
aktywności, czy raczej wspierać zaangażowanych społeczników w miejscach w których aktywność mieszkańców
jest wyższa.
Warto zdiagnozować przyczynę niskiej aktywności mieszkańców, wydaje się że osiedla Michałów i Gołębiów
powstałe w latach 70/80 mają średnio większy metraż mieszkań od mieszkań na XV-leciu, czy Ustroniu. Gołębiów i
Michałów zasiedlają młodsi mieszkańcy, przed którymi stoi misja utrzymania podwyższonego standardu mieszkania i
metrażu. Są ludźmi zapracowanymi, nie mającymi czasu na aktywność społeczną, która jest dość absorbująca.
Osiedle Gołębiów charakteryzuje niska jakość zieleni. Są miejsca, gdzie między blokami wkomponowana jest zieleń,
jednak jest wiele przestrzeni międzyblokowej do utworzenia terenów zielonych. Doskonałym miejscem na
wprowadzenie zieleni parkowej jest przestrzeń górki saneczkowej. Tam postuluje dodanie zieleni na zasadzie
skweru edukacyjnego.

W tym punkcie zawarte jest pytanie natury ogólnej, oraz pytanie uszczegóławiające, co do konkretnych obszarów
miejskich. Generalnie mieszkańcy Radomia negatywnie oceniają i postrzegają zieleń w mieście, przy czym z
zastrzeżeniem, że jest to ocena subiektywna. Brakuje danych obiektywizujących, nie mniej postawiliśmy sobie za cel
stworzenia systemu certyfikacji stanowisk miejskich używając indeksów, opracowanych miedzy innymi za
pośrednictwem systemu bazy danych, Obecne narzędzia oceny walorów środowiska są niewystarczające i nie
obiektywizują zagadnienia. Opracowanie indeksów , jest jednak pracą na lata, i powinna być delegowane
specjalistom z dziedziny. W tym aspekcie duży dorobek ma Uniwersytet w Poznaniu i tam pracujący pan Marcin
Kolasiński. Nawiązaliśmy relację z rzeczonym i mamy nadzieje stworzyć w przyszłości zespół który opracuje
standardy pielęgnacji zieleni w mieście oraz indeksy i wskaźniki celem certyfikacji.

Najlepiej ocenianym parkiem jest park Jacka Malczewskiego (Obozisko-20,4%) i wyraźnie odbiega od ocen
pozostałych parków. Znaczenie ma w tej ocenie fakt przeprowadzonej stosunkowo niedawnej rewaloryzacji parku,
ale w tym samym czasie, procesowi rewaloryzacji poddany został park Michałów. Ten park dostał tylko 8% ocen
skrajnie pozytywnych (w skali od jeden do pięciu). Tu zakładamy, że kolejnym elementem mający wpływ na
pozytywną ocenę Parku Obozisko (J. Malczewskiego) jest fakt dodania w przestrzeni parkowej, w ramach
rewaloryzacji - tężni solankowej. Na zapleczu przestrzeni parkowej znajduje się bardzo duża oferta przestrzeni
parkingowej i infrastruktury do wykorzystania w weekendy, jako że w dni robocze ta przestrzeń parkingowa
zagospodarowana jest samochodami interesariuszy pobliskiego sądu.
Wyróżnione w ocenach negatywnych zostały dwa parki. Park Borki 61,8% negatywnych (przy czym przestrzeń
parkową ludzie definiowali jako cały obiekt zalewu, na którym obecnie trwają prace remontowo budowlane).
Drugim w kolejności z najwyższa negatywną oceną wskazano Park Ruzika (57,2%). Obecnie trwają prace
projektowe. Jest to mały skwer, otoczony niską zabudową, z nasilonym problemem niskiej emisji CO 2 pochodzenia z
emitorów gospodarskich. Smog w tym miejscu uzupełniony jest intensywnym ruchem samochodowym. Obszar ma
potencjał na otworzenie kanału napowietrzania, ale przestrzeń parkowa, obecnie projektowana, nie przyniesie ulgi
okolicznym mieszkańcom. Tam planuje się wkomponowanie drugiego w mieście obiektu tężni solankowej i jest to
postulat, który oczywiście wspieramy.
Trzecią najgorszą ocenę otrzymał najstarszy Park w Radomiu Stary Ogród. Jest to ważny element szlaku
przyrodniczego, kanału migracji i przewietrzenia miasta. Przestrzeń parkowa powinna ulec zwiększeniu, zwłaszcza
że we wskazanym obszarze występuje uciążliwa zawiesina smogowa. Niestety w planach inwestycyjnych jest
okrojenie parku o dodanie w otulinie parku osiedla, na starym obiekcie stadionu Startu.
Mieszkańcy Miasta wyraźnie wskazali konieczność doinwestowania parku Gołębiów. Faktycznie w tej przestrzeni
międzyosiedlowej, trudno znaleźć walory przyrodnicze,

Główną motywacją odwiedzania parku są spacery z rodziną i znajomymi (57.7%). Wynik koresponduje ze
zgłaszanymi potrzebami co do uzupełnienia parków o konkretne elementy infrastruktury. Dominuje tu potrzeba
dołożenia ławek i stworzenia miejsc (np. altanek) na miejsca spotkań ze znajomymi. Jest to zupełnie nowy element,
który warto uwzględnić w dalszych planach inwestycyjnych.

Było to pytanie otwarte, w którym poprosiliśmy o wskazanie do trzech lokalizacji. 18,8% respondentów wskazało
deficyt przestrzeni parkowej na osiedlu Gołębiów, Tu potrzebne są pogłębione analizy, prawdopodobnie respondenci
mieli na myśli osiedle Gołębiów II i ul Rapackiego, gdzie zabudowa jest gęsta i realizowana kosztem zieleni.
Gołębiów uzyskał wyraźne najwyższe wskazanie. Padły w dalszej kolejności postulaty realizacji przestrzeni parkowej
dla Zamłynia i dla osiedla Południe.

Respondenci jednoznaczne wskazali, że w mieście parki powinny przybierać
charakterystykę ogrodu
naturalistycznego 72,8%.Parki zieleni uporządkowanej to 54,1 % odsetek. Ogrody społecznościowe to wskazanie
tylko 44% Mimo wszystko zaskakuje wynik. Warto w tym kontekście uwzględnić animację ogrodnictwa miejskiego,
jest tej formy aktywności społecznej zdecydowanie mało. Aż 60,7 % mieszkańców chciało by zagospodarować
osiedlowy skwer na zasadzie ogrodu społecznościowego, czy skwery warzywnego, jak wynika z kolejnego pytania.
Na pytanie pogłębiające wiedzę o wskazanie konkretnej lokalizacji, wskazane zostały liczne odpowiedzi. Najwięcej
wskazań pochodzi z obszaru na którym uzyskaliśmy najwięcej zwróconych ankiet. Mieszkańcy dostrzegają
potencjał osiedla Ustronie. Ten wywiad wskazuje że ogrody, powinny być zaplanowane w bliskim sąsiedztwie
osiedli, w strefie dojścia.

W kontekście poprzednich odpowiedzi, widać jednoznacznie, że
mieszkańców pociągają parki naturalistyczne jako przestrzenie
najbliższych naturze i bioróżnorodnych. Parki naturalistyczne są
tańsze w realizacji, nie wymagają koszenia traw, grabienia liści. W
mieście powinniśmy postulować o pozostawienie przestrzeni
parkowych w których może rozwijać się życie.
Powinniśmy kontynuować misję rozwoju ogrodnictwa miejskiego, ale tu
wymagane jest pogłębienie badań co do przeznaczonych pod ten cel
terenów i indywidualizacji potrzeb, czy to ma być skwer warzywny,
działka pracownicza, czy skwer rekreacyjny, gospodarowany wspólnie
z sąsiadami etc. Na animację ogrodnictwa miejskiego niestety trzeba
znacznych nakładów finansowych i kadrowych, a efekty można uzyskać dopiero po kilku latach.

Proszę wskazać dogodne miejsce, które wg Pana/Pani można by zagospodarować na zasadzie ogrodu
społecznego, skweru warzywnego?.
Zadane pytanie było otwartym, można było nań dawać kilka odpowiedzi (wskazań) Najwięcej wskazań pochodzi z
obszaru na którym uzyskaliśmy najwięcej zwróconych ankiet. Mieszkańcy dostrzegają potencjał osiedla Ustronie
ale na następnych miejscach plasują się: Młodzianów, Osiedla XV-lecia i Gołębiów.
Ten odpowiedzi wskazują, że ogrody, powinny być zaplanowane w bliskim sąsiedztwie osiedli, w strefie dojścia.
Potrzeba jest indywidualizacji oferty, spotkań z mieszkańcami w celu wyłonienia potencjalnych animatorów
ogrodnictwa miejskiego.

O jakie elementy infrastruktury powinny być doposażone parki?
Pytanie otwarte, nie sugerowaliśmy odpowiedzi. Tu wielokrotnie powtarzały się wskazania: oczka wodne, poidła dla
zwierząt, sztuczne strumyki, oczka wodne fontanny i woda dla spacerowiczów, ta problematyka uzyskała najwięcej
wskazań.
Także jednoznacznym wskazaniem była niewystarczająca ilość ławek i koszy na śmiecie. Pojawiała się dość często
odpowiedź że potrzeba altany na sąsiedzkie zebrania, spotkania ze znajomymi. To koresponduje z odpowiedzią o
cel odwiedzania parków, gdzie wskazano , iż jest to miejsce spotkań i spacerów.
Trzecim wyraźnym wskazaniem były tabliczki informacyjne edukacyjne , ścieżki przyrodnicze edukacyjne. Na ile ten
aspekt jest ważny, a na ile jest efektem pracy lobbystycznej na rzecz edukacji , skweru edukacyjnego, radomskich
stowarzyszeń jest pytaniem. Pojawiały się też sporadycznie tężnie solankowe.
Dość zaskakujące była mała liczba wskazań o „dołożenie” do parków drzew, i zieleni parkowej, częściej wskazywano
deficytu toalet, płacy zabaw, sprzętu i urządzeń do ćwiczeń , domki dla zwierząt.

Żyjemy w dobie kryzysu klimatycznego, którego już nikt nie kwestionuje, kryzysu demograficznego w Polsce,
wreszcie w dobie kryzysu epidemiologicznego.
Na skutek kryzysu demograficznego miasto Radom w najbliższych latach będzie się istotnie zmieniało. Przed
nami stawienie czoła „rozlewaniu” się miasta. Tę problematykę świetnie czuje zespół urbanistów zaangażowany w
strukturach organizacyjnych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którzy postawili sobie cel ograniczenia ekspansji
deweloperskiej na tereny biologicznie czynne, obecnie opracowana jest analiza substancji zurbanizowanej
wewnątrz miasta, która może stanowić potencjał inwestycyjny (wszyscy znamy opuszczone kamienice w mieście,
którym powinna być wracana dawna świetność).
Jeśli Radom ma się rozwijać, musi być urządzone wygodnie, nowoczesne z wkomponowaną dużą ilością zieleni. Już
dziś wyraźnie widać, że na XV-leciu, żyje się wygodniej niż na Gołębiowie II gdzie gęstość zabudowy, zamykanie
osiedli wspólnot, stało się wyznacznikiem nowoczesności.
Przed miastem naszym jest kolejny poważny problem do rozwiązania. Przez lata, postępujący chaos urbanistyczny,
powodowany brakiem stosownej analityki i uchwał prawa miejscowego, planów zagospodarowania przestrzennego,
przyczynił się do zabetonowania terenów morficznych, kanałów napowietrzania miasta, kanałów migracji zwierząt.
Wraz z rozbudową części Radomia (Lotnisko na Sadkowie, NS) pojawi się w Radomiu problem zagospodarowania
wód opadowych. Już w tym momencie musimy myśleć o przywróceniu pierwotnych funkcji zabetonowanych
obszarów morficznych. Niestety inwestycja na Bulwarach jest przeciwieństwem myślenia kompleksowego,
strategicznego, istotnie wpłynie na sytuację hydrologiczną głównego cieku Radomia.

Nasze rekomendacje – zawarte są w dokumencie wewnętrznym

