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Praca 

Bezrobocie jest największym problemem Radomia. 
Mam konkretne projekty, które pomogą go  
rozwiązać. Dzięki nowemu otwarciu w specjalnej  
strefie ekonomicznej, współpracy z Agencją rozwoju 
przemysłu i utworzeniu Radomskiej Strefy  
Gospodarczej stworzymy osiem tysięcy miejsc pracy. 
Obniżymy bezrobocie do poziomu, w którym  
przestanie ono być tak wielkim problemem dla  
radomian. 

Naszym celem jest spadek bezrobocia do 12,5%. 



Inwestycje w infrastrukturę trzeba kierować tam, 
gdzie jest to najbardziej potrzebne. 

 

Moim priorytetem są trzy kwestie: 

 

1. Nowa hala sportowa. 

Jeśli nie powstanie, nasze drużyny grające  
w najwyższych ligach poszczególnych dyscyplin,  
zostaną z nich wyrzucone. Nie możemy na to  
pozwolić tym bardziej, że  miasto zainwestowało  
w Rosę i w Czarnych około dziesięć milionów złotych. 

Inwestycje 



Inwestycje 

2. Budowa trasy N-S 

O drodze łączącej północ z południem miasta mówi 
się w Radomiu od wielu lat. Nadszedł czas, żeby ją 
wybudować. Bez tego nie odkorkujemy Śródmieścia. 



Inwestycje 

3. Szeroko zakrojony plan utwardzenia ulic  
gruntowych. 

Trzeba wreszcie zacząć lać asfalt tam, gdzie ludzie  
tego najbardziej potrzebują. W Radomiu jest zbyt 
wiele miejsc, które wyglądają jakby znajdowały się 
w małych miejscowościach, a nie w przeszło  
dwustutysięcznym mieście.  



Objęcie opieką  

osób starszych 

Wobec przedstawicieli starszego pokolenia mamy 
ogromny dług wdzięczności. Dzisiaj to my musimy 
o nich zadbać. 

 

 Wprowadzimy Kartę Seniora, która podobnie jak 
Karta Rodzina Plus będzie dawać duże zniżki  
w  instytucjach kultury, sportu i rekreacji, ale też  
chociażby w kawiarniach. 

 

 Stworzymy specjalne punkty opieki dla Seniorów. 
Będą mogli w nich zjeść tani obiad, skorzystać 
z pomocy asystenta osoby starszej czy wziąć udział 
w interesujących zajęciach, zamiast spędzać czas  
w domu. 

 

 Rozszerzymy program darmowych szczepień dla 
Seniorów. 



System odbioru śmieci—

sprawny i tani 

Czas najwyższy, żeby radomianie płacili za odbiór  
odpadów tylko tyle, ile to naprawdę kosztuje. Dziś 
 płacą po prostu za dużo. Sam system odbioru także 
wymaga poprawienia—dziś często jest za mało 
 pojemników, a śmieci odbierane są zbyt rzadko. 



Tania i sprawna 

komunikacja 

Stworzymy system zachęt do korzystania  
z komunikacji miejskiej.  

 

 W granicach strefy płatnego parkowania bilet  
będzie kosztował złotówkę.  

 

 Cena biletu miesięcznego spadnie docelowo do 
dwudziestokrotności biletu normalnego. 

 

 Wprowadzimy bilety czasowe. 

 

Dostosujemy sieć linii autobusowych do  
rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Uwzględnimy 
tutaj szybko rozbudowujące się części miasta, takie jak 
na przykład Gołębiów II. 

 

Drogi dla rowerów muszą mieć spójną sieć. 



Młodzi w Radomiu 

Musimy dać młodym radomianom szansę na rozwój 
w rodzinnym mieście. 

 

Zaproponować studia na niezłym poziomie—zarówno 
techniczne jak i humanistyczne. 

 

Ważna jest również dobra i zróżnicowana oferta  
rozrywkowa i kulturalna, lecz przede wszystkim praca. 
Praca, która da wynagrodzenie pozwalające założyć 
rodzinę i planować przyszłość. 

 

Młodzi, którzy wyjechali z Radomia, muszą mieć  
powód, by do naszego miasta wracać. 

 

Konkursy na stanowiska urzędnicze muszą być w pełni 
otwarte i prowadzone przejrzyście. 



Radomianin  

—  

to brzmi dumnie 


