Razem

zaplanujmy nasze

tereny wypoczynku

Jak dotarłeś na „Święto Chleba”?
 samochodem  autobusem  rowerem  pieszo  w inny sposób (jaki?) ......………………...................…………………
Czy w Radomiu brakuje terenów rekreacyjno-wypoczynkowych lub turystycznych?
 nie
 tak (jakich?)
 zielonych szlaków pieszo-rowerowych wzdłuż
 parku rozrywki
dolin rzecznych (np. bulwarów, promenad)
 leśnych parków miejskich
 parku krajobrazowo-naturalistycznego
 ogrodów działkowych
(z terenami zieleni naturalnej)
 ogrodu botanicznego
 parku o charakterze tematycznym (np. Park Mamuta)
lub zoo-botanicznego
 parku o charakterze kulturowym (np. skansen archeologiczny)  innych (jakich?)
 terenów sportowych (np. pól golfowych, stoków narciarskich)
…...................................………....………………….
Jak powinny być zagospodarowane doliny rzeczne w Radomiu?
 istniejące nieużytki rolnicze i zieleń nieurządzona
 park miejski wzdłuż dolin rzecznych wraz z obiektami rekreacyjnymi, turystycznymi i sportowymi
 tereny zabudowane wraz z zielenią urządzoną o ograniczonym dostępie dla mieszkańców
 w inny sposób (jaki?) ..................................................................................................……………………………………………………………………………
Jakie nowe zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe powinno pojawić się w Radomiu?
 zbiorniki wodne
 punkty i platformy widokowe
 ścieżki pieszo-rowerowe
 obiekty sportowe
 parki miejskie
 kolejka linowa
 miejsca piknikowe
 inne (jakie?) …………………………………….........................…………………………………....
 miejsca zabaw dla dzieci
Czy rozwijać połączenia piesze i rowerowe z Muzeum Wsi Radomskiej?
 Tak
 Nie
Gdzie jeszcze oprócz Muzeum Wsi Radomskiej mogłyby się odbywać imprezy plenerowe, w tym takie jak
„Święto Chleba”? …………………………………………………………............................................………………….....................…………...............……………..
 Mieszkaniec

 Turysta

Płeć ................................. Wiek ............. Wykształcenie..............................

Pomóż zdecydować, jak będzie wyglądał Radom!

Razem

zaplanujmy
przestrzeń
naszego miasta
mieszkam
wpisz gdzie mieszkasz (osiedle, ulica)

jak się przemieszczam?
   

pracuję/uczę się
wpisz gdzie pracujesz/uczysz się (miejsce, ulica)

   

robię zakupy
wpisz gdzie najczęściej robisz zakupy (miejsce, ulica)

Co lubisz na Twoim osiedlu?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

   

spędzam wolny czas
wpisz gdzie najczęściej spędzasz wolny czas (miejsce)

Co Ci przeszkadza na Twoim osiedlu?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Zaczynamy prace nad studium Radomia. Pomóż nam stworzyć ten dokument. Wypełnij ankietę i przekaż ją do urzędu
lub wyślij na adres mpu@mpu.radom.pl. Po wakacjach będą kolejne działania, szczegóły na www.mpu.radom.pl.
Sondaż jest anonimowy i ma na celu rozpoznanie i zebranie preferencji mieszkańców.

Pomóż zdecydować, jak będzie wyglądał Radom!

