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WSTĘP
Poniższy raport zawiera analizę ilościową i jakościową danych 
zebranych w ramach funkcjonowania aplikacji internetowej Mapa 
zielonych potrzeb Radomia (zielonamapa.radom.pl).

Umożliwiła ona radomianom zgłasza-
nie propozycji nowych rozwiązań zwią-
zanych z miejską gospodarką zielenią 
oraz ekologią, a także na wydawanie 
opinii (pozytywnych lub negatywnych) 
dla zgłoszonych pomysłów przez innych 
mieszkańców miasta.

Analiza ilościowa została oparta o ma-
nualne skategoryzowanie wszystkich 

zgłoszonych pomysłów oraz przeprowa-
dzenie obliczeń udziału poszczególnych 
pomysłów w ramach kategorii, a także 
zaangażowania mieszkańców poprzez 
głosowanie na pomysły w poszczegól-
nych kategoriach. Analiza jakościowa 
zawiera syntezę pomysłów i ich argu-
mentacji podzieloną na kategorie wy-
brane przez autorów raportu.
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ANALIZA STATYSTYCZNA 
ZGŁOSZONYCH 
POMYSŁÓW

Zgłoszone przez mieszkańców pomysły 
zostały podzielone na następujące ka-
tegorie:

• nowe nasadzenia

• zwiększenie bioróżnorodności

• edukacja ekologiczna

• gospodarka wodna

• modernizacja parków

• mała zielona infrastruktura

• likwidacja wysp ciepła

Poniższy wykres przedstawia procento-
wy udział pomysłów w poszczególnych 
kategoriach:
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Aplikacja Mapa zielonych potrzeb Radomia pozwalała użytkownikom na oddawa-
nie głosów na poszczególne zgłoszone pomysły (można było oddawać głosy ZA 
danym pomysłem i PRZECIW niemu). Jest to doskonały miernik realnego zainte-
resowania i zaangażowania poszczególnymi kategoriami. Poniżej dokonaliśmy ze-
stawienia, jak prezentuje się procent zaangażowania użytkowników w przeliczeniu 
średniej liczby pozytywnych głosów netto (od sumy głosów ZA odejmujemy głosy 
PRZECIW) w poszczególnych kategoriach.

Wyniki przedstawia poniższy wykres. 
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ANALIZA JAKOŚCIOWA

Mała zielona infrastruktura
Budowanie małej zielonej infrastruktury 
jest prostym sposobem na podniesienie 
jakości życia osób żyjących na terenie 
miasta. Niewielkie inwestycje, takie jak 
zielone przystanki czy parki kieszonko-
we sprawdzają się na wysoko zurbani-
zowanych obszarach, gdyż nie wyma-
gają dużej powierzchni ani kosztownych 
przebudowań.

Mieszkańcy Radomia zgłosili najwięcej 
pomysłów mieszczących się w omawia-
nej kategorii. Głównym wskazaniem ra-
domian są pomysły dotyczące budowy 
zielonych przystanków autobusowych. 
Mieszkańcy argumentują to możliwością 
wykorzystania dodatkowej, brakującej 
w mieście przestrzeni na zwiększenie 
ilości zieleni, zapobieganiem tworzeniu 
się wysp ciepła, poprawą estetyki czy 
też zwiększeniem powierzchni pochła-
niającej dwutlenek węgla. Użytkownicy 
zgłaszali lokację zielonych przystanków 
w miejscach największych skupisk ludzi 
oczekujących na transport, takich jak 
okolice centrów handlowych, urzędów 
i szkół.

Innym pomysłem jest tworzenie zielo-
nych dachów na budynkach radomskich 
urzędów. Argumentowane jest to moż-
liwością stworzenia dodatkowej prze-
strzeni biologicznie czynnej, co z kolei 

pozytywnie wpłynie na proces oczysz-
czania powietrza oraz retencję opadów. 
Ponadto ma to znacznie zwiększyć wa-
lory estetyczne budynków.

Mieszkańcy często skarżą się na brak 
zielonych przestrzeni rekreacyjnych 
w ich najbliższym sąsiedztwie. Sugerują 
zagospodarowanie wolnych niewielkich 
terenów na tzw. parki kieszonkowe, któ-
re będą zawierać zielone parklety, ścież-
ki i małą infrastrukturę użyteczną.

Zwiększenie bioróżnorodności
Radomianie wielokrotnie wskazywali 
na zagadnienia dotyczące zwiększenia 
różnorodności biologicznej miasta. Jako 
dobry substytut dla klasycznych traw-
ników wskazują łąki kwietne. Zgodnie 
z argumentacją mieszkańców, nie wy-
magają one tak częstego koszenia i pod-
lewania jak trawniki. Rośliny wchodzące 
w skład łąk kwietnych mają rozbudowa-
ne systemy korzeniowe, przez co groma-
dzą więcej wody opadowej i są dobrym 
zabezpieczeniem przed zalewaniem 
dróg na skutek ulewnych opadów desz-
czu. Stanowią także środowisko życia 
wielu gatunków owadów, w tym owa-
dów zapylających. Coraz większą uwagę 
zwraca się na znaczenie tychże owa-
dów dla bioróżnorodności środowiska. 
Mieszkańcy zwracają szczególną uwagę 
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na byt owadów zapylających, które peł-
nią kluczową rolę w utrzymaniu stabilno-
ści ekosystemu. Według radomian cie-
kawym do powielenia w naszym mieście 
pomysłem jest tworzenie domków dla 
owadów, które miałyby zapewnić tym 
zwierzętom lepsze warunki bytowania 
i rozmnażania się. Tego typu inicjatywy 
zwiększają szansę na przetrwanie wielu 
zagrożonych gatunków owadów i roślin 
owadopylnych.

Gospodarka wodna
Mieszkańcy Radomia zwracają uwagę 
na brak szerokiej dostępności do akwe-
nów wodnych na terenie miasta, a tak-
że na zaniedbania istniejących terenów 
wodnych. W pomysłach przedstawia-
nych na mapie pojawiają się szczególnie 
potrzeby utworzenia nowych zbiorników 
wodnych oraz powiększenie powierzch-
ni już istniejących wraz z rozwojem in-
frastruktury rekreacyjnej. Przykładem 
jest pomysł utworzenia nowoczesnego 
wodnego parku zabaw, z którego mogły-
by korzystać całe rodziny.

W kwestii rzek i strumieni w Radomiu, 
mieszkańcy zwracają uwagę na ko-
nieczność uporządkowania okolic rze-
ki Mlecznej, a także odkrycia kanału 
Strumienia Gołębiowskiego, co pozwoli 
na lepszą obsługę spływu powierzch-
niowego z miasta po wybudowaniu trasy 
NS.

Mieszkańcy zauważają zmiany klima-
tyczne, które powodują gwałtowne 

zjawiska pogodowe, przypominając re-
gularne zalewanie tunelu na al. Grzecz-
narowskiego. Aby temu przeciwdziałać 
proponują budowę otwartego zbiornika 
wodnego, do którego będą odprowa-
dzane wody z kolektorów deszczowych 
z Ustronia i Żakowic, a także odkry-
cie części Strumienia Południowego 
do ul. Broni i budowę przepustu pod ul. 
Dowkontta.

Likwidacja wysp ciepła
Wyspy ciepła to charakterystyczne 
cechy miejskiego klimatu, które po-
wstają w wyniku specyfiki infrastruk-
tury budowanej z nieprzepuszczalnych 
materiałów ograniczających odbijanie 
promieni słonecznych. Na ich intensyw-
ność dodatkowo wpływa emisja ciepła 
generowana przez działalność człowie-
ka. Mieszkańcy Radomia są świadomi 
negatywnych skutków wynikających 
z istnienia miejskich wysp ciepła i chęt-
nie zgłaszali pomysły wiążące się z ich 
likwidacją. Radomianie zwracają szcze-
gólną uwagę na tereny leżące w cen-
trum miasta, w tym przede wszystkim 
na Rynek Kazimierzowski oraz deptak 
na ul. Żeromskiego, postulując zwięk-
szenie zieleni na tych terenach poprzez 
nowe nasadzenia i ustawienie zielonych 
parkletów, umożliwiających odpoczynek 
w cieniu.

Jednym z pomysłów, który pojawił się 
na mapie jest także rozebranie na-
wierzchni z kostki brukowej na pasach 
dzielących jezdnie ulic: 1905 roku, 
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Dowkontta, Grzecznarowskiego, Ponia-
towskiego, Kościuszki wraz z wymianą 
ziemi i wysianiem traw odpornych na wa-
runki miejskie. Pozwoliłoby to na stwo-
rzenie powierzchni biologicznie czynnej, 
co z kolei zmniejszyłoby negatywne zja-
wisko wyspy cieplnej w tym miejscu.

Radomianie wielokrotnie zwracali uwa-
gę na konieczność nowych nasadzeń 
drzew, które miałyby zmniejszyć odczu-
walną temperaturę w letnie dni wzdłuż 
bulwarów rzeki Mlecznej (które stały 
się niezwykle popularną lokalizacją dla 
rowerzystów, rolkarzy i spacerowiczów).

Mieszkańcy wskazują też na problem 
efektu wysypy ciepła na Placu Jagielloń-
skim, proponując jako rozwiązanie usta-
wienie przenośnych drzew donicowych 
czy nowych nasadzeń wokół placu. Ra-
domianie postulują także zwiększenie 
nasadzeń drzew wzdłuż i w okolicach 
dostępnych w mieście parkingów.

Edukacja ekologiczna
Mieszkańcy Radomia zwracają uwagę 
na potrzeby realizacji projektów umoż-
liwiających poszerzenie wiedzy oraz 
osobiste zaangażowanie w kwestie 
ekologiczne. Jednym z pomysłów jest 
utworzenie ogrodu zoobotanicznego. 
Koncepcja takiej budowy w pełni wpisu-
je się we wprowadzoną w Europie polity-
kę środowiskową. Eksponuje istniejące, 
najbardziej znaczące środowiskowe 
elementy przestrzeni miasta. Zwięk-
sza stopień ochrony wielu cennych 

obiektów. Radykalnie zwiększa obszar 
terenów zieleni urządzonej, podnosząc 
jakość jej zagospodarowania na wyższy 
poziom. Stwarza nowe możliwości tu-
rystyczne, edukacyjne i rekreacyjne dla 
mieszkańców miasta i przyjezdnych.

Radomianie zwracają uwagę na potrze-
bę wykorzystania istniejących terenów 
zielonych, takich jak parki czy Dolina 
Rzeki Mlecznej do utworzenia ścieżek 
edukacyjnych z zamontowanymi tablica-
mi informującymi o lokalnej florze i fau-
nie. Byłoby to wsparcie, dające szansę 
na prowadzenie m.in. aktywnych lekcji 
dla najmłodszych, a także zwiększyłoby 
wśród wszystkich mieszkańców świa-
domość różnorodności radomskiego 
ekosystemu.

Wielokrotnie zostały zgłaszane pomy-
sły utworzenia społecznych ogrodów, 
które oprócz zwiększania przestrzeni 
zielonej posiadają także cenne walory 
aktywizujące, terapeutyczne i edukacyj-
ne.

Modernizacja parków
Parki i tereny o charakterze parkowym 
to najbardziej transparentna część 
zieleni miejskiej. W Radomiu znajdu-
je się obecnie 9 parków oraz 4 tereny 
o charakterze parkowym. Parki Leśni-
czówka, Stary Ogród oraz im. Tadeusza 
Kościuszki wpisane zostały do rejestru 
zabytków ze względu na bogatą historię 
oraz drzewostan zawierający nieczęsto 
spotykane kasztanowce i wiązy. Parki 
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te korzystnie wpływają na jakość po-
wietrza danego rejonu i obniżają lokalną 
temperaturę w upalne dni.

Zgłoszonych zostało wiele pomysłów 
dotyczących modernizacji parków. Duża 
część z nich dotyczyła zapotrzebowania 
na wodopoje dla zwierząt oraz wydzie-
lenia wybiegów dla psów. Są to drobne 
elementy, które znacząco poprawiają 
komfort życia posiadaczy zwierząt i uła-
twiają korzystanie z zielonej infrastruk-
tury miasta. Pojawiło się również wiele 
próśb o nowe nasadzenia drzew w ist-
niejących już parkach.

Zgłoszono również wiele pomysłów 
dotyczących konkretnych parków 
w Radomiu. W szczególności wielokrot-
nie podkreślano potrzeby rozbudowy 
parku na os. Gołębiów, który w związku 
z rozbudową urbanistyczną tego ob-
szaru miasta, jest obecnie zbyt mały 
do realizacji swoich zadań. Zapropono-
wano powiększenie parku na os. Połu-
dnie w kierunku wschodnim i zachodnim. 
Miałoby to zapewnić lepsze wykorzy-
stanie istniejących już, nieużywanych 
wokół niego, terenów zielonych. Wpły-
nęła również propozycja renowacji tere-
nu pomiędzy dworcem a ul. Waryńskiego 
i utworzenia w tym miejscu parku kie-
szonkowego. W kwestii Starego Ogrodu 
zaproponowano uporządkowanie zieleni 
oraz udostępnienie do użytku części 
parku po zachodniej stronie rzeki. 
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