
 
Rodzice!!! 

 

Nasz projekt budowy wielofunkcyjnego boiska 
przy PSP nr 13 (w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2015) znalazł się wśród 89 zaakceptowanych 
projektów. 

TERAZ WSZYSTKO ZALEŻY OD NAS 
 

W dniach od 19 maja do 10 września możesz oddać 
głos i poprzeć nasz projekt. 

 

5 dla PSP nr 13 

(obszar 1 pozycja 3) 
Dajmy wszystkim dzieciom szansę! 

Mieszkańcy Śródmieścia zasługują na to, by cieszyć 
się nowoczesnym obiektem sportowym. Boisko 
wielofunkcyjne umożliwiłoby ruch na świeżym 
powietrzu, stworzyłoby szansę na odkrywanie młodych 
talentów sportowych i promocję zdrowego trybu życia 
dla społeczności lokalnej. 
 

Od 19 maja do10 września odbędzie się głosowanie. Urny czekać na nas będą 
nie tylko w czterech stałych punktach : 

Obszar „1” 

Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9 

Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Jana Kilińskiego 30 pokój nr 19 (parter) 

Centrum Komunikacji Społecznej ul. Żeromskiego 53 pok.104  

Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Andrzeja Struga 1,  



ale także podczas Festynu Rodzinnego 30 maja 2014 r w PSP nr 13  
w godz. 13.00-15.00 i uroczystego zakończania roku szkolnego 27 czerwca 
2014 r w godz. 9.00 – 12.00. 

Głosować można również: 

Obszar „2” 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomiu, ul. Wyścigowa 49 – 19.05 do 
15.07.2014 

Dom kultury Idalin, ul. Bluszczowa 4/8 - 16.07 do 10.09.2014  

Obszar „3” 

Zespół Szkół Integracyjnych w Radomiu, ul. Wierzbicka 81/83 - 19.05 do 
30.06.2014 

Dom Kultury BORKI, ul. Sucha 2 - 1.07 do 10.09.2014 

 Obszar „4” 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 w Radomiu, ul. Ceglana 14 - 19.05 do 
15.07.2014 

„Kuźnia Artystyczna” ul. Daszyńskiego 5 - 16.07 do 10.09.2014  

Obszar „5” 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Radomiu, ul. Energetyków 10 - 19.05 do 
15.07.2014 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 w Radomiu, ul Kolberga 5 - 16.07 do 
10.09.2014 

  

Zasady uczestnictwa w głosowaniu  
  
- Głosowanie polega na ocenie inwestycji (zadań, projektów) poprzez 
postawienie znaku „X”  
- Należy dokonać oceny w skali od 0 do 5 (gdzie 5 oznacza projekt w opinii 
mieszkańców bardzo potrzebny).  
- Głosujący może ocenić wszystkie projekty lokalne w każdym z okręgów 
wyborczych, kilka z nich lub tylko jeden. Takie same zasady oceny i głosowania 
dotyczą projektów ogólnomiejskich.  
- Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego pola, jest to traktowane jako brak 
zdania. 
 - Mieszkaniec miasta po okazaniu dowodu osobistego lub (w przypadku osób 
między 16 a 18 rokiem życia)  legitymacji szkolnej wraz z oświadczeniem 
rodzica wrzuca kartę do głosowania do urny, potwierdzając udział w głosowaniu 
własnoręcznym podpisem na ewidencji głosujących.  



- Głosowanie przez Internet  
Aby oddać swój głos przez Internet mieszkańcy rejestrują się w systemie 
głosowania udzielając informacji takich jak imię i nazwisko, numer PESEL oraz 
miejsce zamieszkania, za pomocą tych informacji system będzie mógł 
przeprowadzić weryfikację głosujących. 
 

RODZICU! ZAGŁOSUJ NA TAK! POPRZYJ PROJEKT! 
 
 
 
Społeczność szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Ks. Józefa 

Poniatowskiego w Radomiu prosi mieszkańców Śródmieścia o poparcie 
projektu budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej 
zlokalizowanego przy PSP nr 13 zgłoszonego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2015. 
Nasza szkoła nie posiada profesjonalnego boiska, na którym możliwa byłaby 
realizacja podstawy programowej, wychowania zdrowotnego a także rozwijanie 
zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży. Realizacja powyższego projektu 
przyniesie korzyści zarówna społeczności szkolnej jak również całemu 
środowisku lokalnemu. Nowa infrastruktura sportowa stworzyłaby możliwości 
organizowania licznych wydarzeń sportowych dla dzieci oraz umożliwiałoby 
spędzenie wolnego czasu w ciekawy, atrakcyjny i aktywny sposób społeczności 
lokalnej. Dzięki państwa pomocy wierzymy, że teren szkoły stanie się miejscem 
spędzania wolnego czasu przez całe rodziny, promując zdrowy styl życia  
i integrując w ten sposób środowisko lokalne. 
 

Nasz projekt znajduje się w OBSZARZE „1” pozycja „3”  
Prosimy o przyznanie maksymalnej liczby punktów (5) 


