3. „Astro Baza” – obserwatorium astronomiczne + mini planetarium
Projekt ogólnomiejski , lokalizacja w miejscu zacienionym (brak dużej liczby okolicznych lamp). Lokalizacja np. blisko szkoły albo
Uniwersytetu.
Radom potrzebuje wielu inwestycji, także i tych bardziej przyziemnych np. związanych z remontem chodnika czy budową ścieżki
rowerowej. Ale pomysł stworzenia Obserwatorium Astronomicznego jest pomysłem innowacyjnym i spowoduje, że do Radomia
mogłyby przyjeżdżać osoby także z najbliższych regionów. Ściągnęłoby to wycieczki szkolne, pasjonatów astronomii, a także
osoby, które chciałyby zobaczyć coś nowego i ciekawego. Radomska Astrobaza wyposażona byłaby m.in. w teleskop o średnicy
minimum 14” (np Meade LX850), teleskop słoneczny (np Coronado PST 40/400), lornetkę z piętnastokrotnym powiększeniem,
astronomiczną kamerę CCD, stację prognozowania pogody (np Oregon WMR 200) oraz mini-planetarium (iOptron LiveStar).
Kształt Radomskiej Astrobazy będzie nawiązywać do kujawsko-pomorskich astrobaz, dzięki czemu na parterze znajdować się
będzie pomieszczenie dydaktyczne, w którym będą prowadzone m.in. prelekcje dla młodzieży i dorosłych, zaś na piętrze pojawi
się zautomatyzowana kopuła (co oznacza możliwość podążania za teleskopem oraz zdalne zamykanie i otwieranie) oraz taras
obserwacyjny. Zalety zlokalizowania Astro-Bazy w Radomiu: - możliwość prowadzenia ciekawych lekcji dla uczniów oraz
studentów. - stworzenie czegoś nowego, innowacyjnego. Innego pobliskie regiony i miasta nie mają takiego obserwatorium a
więc możemy liczyć także na osoby przyjezdne. - możliwość korzystania z Astro-Bazy dla wszystkich mieszkańców miasta,
ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu, poszerzenie oferty kulturalnej dla miasta. Koszt jednej Astrobazy wybudowanej w
woj. kujawsko-pomorskim wynosił ok 299 tys. Koszt Radomskiej Astro Bazy wyznaczamy jednak na do 700 tys. zł. Od tego ile
uda się uzyskać środków zależy jaki sprzęt (m.in. teleskop) pojawi się ostatecznie w Radomskiej Astro Bazie.
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35. Chcemy Orlika dla Kopernika – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią 2 torową oraz częścią do skoków w dal.
Radom, ul. Żeromskiego 10 – działka nr 83/1

Przedmiotem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20m X 40m
oraz bieżni 2 torowej wokół boiska o szerokości 1,22m każdy, przy czym z jednej strony tory bieżni wydłużone do
długości 75 m, zakończone z jednej strony piaskownicą do skoku w dal o wymiarach 8 m X 4 m wraz z utwardzeniem
pozostałego terenu oraz naprawą ogrodzenia od strony ulicy. I LO im. Mikołaja Kopernika w Radomiu to szkoła z
ponad 80-letnią tradycją i bardzo skromną bazą sportową. Multimedia, komputeryzacja i elektronika w obecnych
czasach sprzyjają siedzącemu trybowi życia uczniów. Raport NIK z 2013 roku w tym zakresie był druzgocący: częste
i nagminne zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego zostały wyeksponowane jako główny ogólnopolski problem
szkół każdego stopnia. Potwierdzeniem powyższego raportu było wezwanie Ministerstwa Sportu we współpracy z
MEN podczas ogólnopolskiej konferencji, aby poprzez stworzenie odpowiednich warunków zachęcić uczniów do
czynnego uczestnictwa w zajęciach sportowych w ramach lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Jednym z najważniejszych
czynników jest zatem odpowiednia baza sportowa. Trudno jest zachęcić młodzież do gry w koszykówkę, piłkę nożną,
siatkówkę czy piłkę ręczną na starym, asfaltowym podziurawionym boisku. Wiemy, że w tej części miasta brakuje
tego typu ogólnodostępnych obiektów dla wszystkich mieszkańców. Ponadto prężnie działająca sekcja wolontariatu
naszej szkoły, ściśle współpracująca ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży ARKA oraz środowisko osób
niepełnosprawnych zyskałyby znakomitą bazę w dogodnym dla wszystkich położeniu w centrum miasta. Dzięki tej
inwestycji można by organizować lub współorganizować (np. miasto, szkoła, ARKA, stowarzyszenia osób
niepełnosprawnych) różne zawody nie tylko międzyszkolne np. w Trio Baskecie, ale również mini paraolimpiady i
imprezy ogólnodostępne dla mieszkańców naszego miasta. Oprócz propagowania i upowszechniania szeroko
rozumianej kultury fizycznej, będzie można także prowadzić bardziej rzetelne testy sprawnościowe badające młodzież
Załączniki
przychodzącą
do szkoły i kończącą naukę, zlecane przez Urząd Miasta w Radomiu (np. EUROFIT).
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65. Zmiany w otoczeniu i wyeksponowanie Mauzoleum płk. Dionizego Czachowskiego, opracowanie nowych wydawnictw
Radom. Plac 72 PP przy ul. Jacka Malczewskiego

Zmiany w otoczeniu i wyeksponowanie płk Dionizaego Czachowskiego na Placu 72. PP w Radomiu, oraz
dokończenie niepełnej rekonstrukcji z 1938 roku ( nie postawiono krzyża na zwieńczeniu mauzoleum). Zmiany mają
obejmować, usuniecie obecnej nawierzchni i wyłożenie jej kostka brukową, usuniecie drzewostanu i zastąpienie go "
cypryśnikami", wykonanie szerokiej Alejki Powstania Styczniowego ( poszerzenie obecnej od str. Korei do ul.
Malczewskiego), zainstalowanie gablot informacyjnych dot. Powstania Styczniowego z uwzględnieniem osoby płk
Dionizego Czachowskiego i Radomian biorących udział w Powstaniu Styczniowym, a także powstańców z okolic
Radomia, mapy walk Partii płk Czachowskiego. Usunięcie starych krzewów, nieestetycznej tablicy reklamowej od str.
Malczewskiego, oraz przestawienie kiosku- sklepiku, który jest zaporą widokową dla tego historycznego miejsca.
Ustawienie tablic informacyjnych z napisem " Miejsce Pamięci Narodowej" od strony ul. Malczewskiego, oraz od
strony " Korei" i wyrazistych tablic z napisem Plac 72. PP im. płk Dionizego Czachowskiego. Postawienie obok
mauzoleum obelisku- pomnika upamiętniającego stacjonowanie w Radomiu 72 PP. Założenie monitoringu i
oświetlenie bryły mauzoleum. Opracowanie i wydanie dwóch jubileuszowych książek dot. Powstania Stoczniowego:
1) wydanie albumowe- reprezentacyjne o Powstaniu Styczniowym w regionie radomskim. 2) Radom - Czachowski w
nakł. 1000 egz. dla szerszej rzeszy społ. Szczegóły w załącznikach. Uzasadnienie: Powstanie styczniowe jest ważnym
wydarzeniem w dziejach Polski, a mauzoleum radomskie, jedyne w swoim rodzaju w Polsce. Mając taki monument,
należy przywrócić mu znaczenie i pamięć Powstania Styczn.,w dziejach Polski i Radomia poprzez jego
wyeksponowanie i zabezpieczenie przed wandalizmem.
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5. Ścieżka rowerowa
Radom Osiedle Mieszkaniowe „Ustronie”
Ścieżka rowerowa powinna przebiegać wokół osiedla mieszkaniowego „Ustronie”, ulicami: Grzecznarowskiego, PCK, Nowo
Młodzianowska, która jest w projekcie budowy wiaduktu nad torami w połączeniu z obwodnicą Południową w budowie, ul.
Armii Ludowej dalej obwodnicą do ul. Grzecznarowskiego. Drugi odcinek może przebiegać od ul. Grzecznarowskiego obok
Kościoła, przez Park, który jest w planie budowy przez Urząd Miasta w 2014 roku. Ten projekt pozwoli na bezpieczną jazdę
rowerami mieszkańcom i będzie bezpieczny dla ruchu drogowego.
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48. Boisko treningowe do piłki nożnej z trawy syntetycznej o wym. 30x60m.
Radom, ul. Osiedlowa 36

Opis projektu: boisko treningowe do piłki nożnej o wymiarach 30x60m, z nawierzchnią trwałą z trawy syntetycznej o
wysokości 60 mm, ułożonej na podbudowie z kruszywa. Obiekt ma być otoczony ogrodzeniem z paneli z drutu
ocynkowanego, malowanego metodą proszkową. Wszelkie urządzenia sportowe w pełni wpisują się w istniejące
zagospodarowanie terenu. Uzasadnienie: ZSO nr 4 z oddz. Spot. Im. Polskich Olimpijczyków jest jedną w regionie
placówką oświatową prowadzącą profesjonalne szkolenie w zakresie piłki nożnej mężczyzn i kobiet w oparciu o
wytyczne PZPN. Celem placówki jest kształcenie młodzieży uzdolnionej sportowo z całego regionu radomskiego, ale
także z całej Polski. Aktualne warunki pod względem bazy sportowej znacznie utrudniają te zadania. Tygodniowo
odbywa się 290 godz. zająć wychowania fizycznego, co daje 46,5 godz. dziennie. Ze względu na tą sytuację
uczniowie muszą korzystać z obiektów treningowych poza szkołą, co znacznie podnosi koszty utrzymania placówki
oraz utrudnia znacznie proces treningowy. Mimo tych trudnych warunków nasza młodzież osiąga liczne sukcesy w
wielu dyscyplinach (załącznik). Spektakularne są sukcesy działającego przy szkole klubu LUKS Sportowa Czwórka,
który udanie rywalizuje w rozgrywkach I ligi kobiet. W 2012 r. dziewczęta zdobyły srebrny medal w Mistrzostwach
Polski U-19. Nasi piłkarze występują w pierwszym składzie drużyny Broń Radom oraz w klubach na terenie kraju, co
także świadczy o prawidłowych i skutecznych metodach szkolenia i kształcenia. ZSO nr 4 istnieje jako szkoła z
oddziałami sportowymi od 2004r. i mimo wielu obietnic nie doczekała się bazy sportowej adekwatnej do zadań i
osiąganych wyników. Realizacja projektu budowy boiska treningowego przyczyniłaby się do poprawy warunków
treningowych oraz umożliwiła lepszy rozwój naszych uczniów i zawodników. Obiekt mógłby także świetnie służyć
mieszkańcom tej część osiedla Ustronia, umożliwiając im aktywne spędzanie czasu wolnego i propagowanie
zdrowego stylu życia.
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91. Remont parku na osiedlu Południe wraz z remontem placu zabaw
Park na os. Południe
Infrastruktura dostępna w parku na os. Południe została już wyeksploatowana. W związku z tym proponuję:
1) Remont parku polegający na wymianie i uzupełnieniu elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, ustawieniu
osłon drzew oraz dystrybutorów na woreczki na psie odchody. Ławki wraz z oparciem, a przy nich umieszczone kosze na śmieci,
powinny zostać umieszczone wzdłuż alejek oraz przy placu zabaw i powstałej siłowni fitness. Osłony drzew należy ustawić przy
młodych drzewach oraz przy nowych nasadzeniach - uchroni to je przed zniszczeniem przez wiatr i wandali. Koszt ok. 100 tys. zł.
Przykładowy kosztorys w zał. nr 1.
2) Remont placu zabaw w parku. To obecnie najstarszy nieremontowany plac zabaw na os. Południe. Wiele sprzętów jest już
zniszczonych, a nierówny piaszczysto-trawiasty teren nie sprzyja bezpieczeństwu dzieci. Proponuję wymianę urządzeń do
zabawy, ustawienie nowego ogrodzenia, uzupełnienie ławek i koszy na śmieci (tych z pkt. 1) oraz wyłożenie całej powierzchni
placu zabaw specjalną bezpieczną nawierzchnią. Koszt ok. 95 tys. zł. Przykładowe urządzenia wraz z kosztem zakupu w zał. nr 2.
Łączny koszt projektu to ok. 195 tys. zł. Park ten jest jedynym tego typu miejscem na osiedlu i w okolicy. Realizacja tego
projektu sprawi, że dla kilku tys. mieszkańców park wraz z placem zabaw staną się bardziej przyjazne, atrakcyjne i użyteczne
jako miejsce rekreacji, a remont placu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków zabawy dla
odwiedzających park dzieci. W tym momencie remont nawierzchni alejek - chociaż potrzebny - byłby bezcelowy w związku z
planowaną rozbudowę parku. Obecnie Zakład Usług Komunalnych uzupełnia wszelkie ubytki w nawierzchni.
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42. Budowa łącznika w PSP Nr 26
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Wośnicka 125, 26-600 Radom (działka nr 131/2, obręb VII, ark.78)

Przedmiotem projektu jest budowa murowanego łącznika o długości 40 m, który połączy szkołę ze stołówką. Od 1
września 2013 r. PSP nr 26 zmieniła siedzibę i obecnie znajduje się w budynku po Zespole Szkół Agrotechnicznych.
Stołówka wraz z kuchnią znajduje się w osobnym budynku, oddalonym od szkoły w linii prostej o 40 m. Dzieci
korzystające z posiłków muszą obecnie przebyć około 200 m drogę, przechodząc przez parking i drogę dojazdową do
szkoły, co bezpośrednio zagraża ich bezpieczeństwu. W chwili obecnej z obiadów korzysta 150 dzieci w wieku od 5
do 12 lat (z czego większość stanowią uczniowie najmłodsi). Przejście do stołówki jest bardzo uciążliwe przede
wszystkim z uwagi na różnorodne warunki pogodowe w ciągu roku szkolnego (deszcz, błoto, śnieg, mróz). Aby wyjść
ze szkoły dzieci muszą się ubrać (założyć buty, kurtki i nakrycie głowy), następnie rozebrać na stołówce szkolnej, po
zjedzeniu obiadu ponownie ubrać się, aby po przyjściu do szkoły znów się rozebrać. Jest to niedogodność zarówno dla
dzieci, jak i dla opiekunów. W związku z powyższym rada rodziców uważa, że jest to inwestycja priorytetowa dla
poprawy infrastruktury szkoły oraz bezpieczeństwa i zdrowia dzieci. W budżecie miejskim na 2014 rok zostały
uwzględnione środki na sporządzenie dokumentacji projektowej w/w łącznika. k.w.
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43. Remont drogi dojazdowej do budynku PSP Nr 26
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Wośnicka 125, Radom
Przedmiotem projektu jest remont nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej (od ul. Wośnickiej) do budynku szkoły oraz
utworzenie ciągu pieszego z kostki brukowej dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły oraz mieszkańców pobliskiej
Wspólnoty Mieszkaniowej. Projekt zakłada także poszerzenie ciągu pieszo-jezdnego do 5,5 m. Od 1 września 2013 r. PSP nr 26
zmieniła siedzibę i obecnie znajduje się w budynku po Zespole Szkół Agrotechnicznych. Droga dojazdowa do budynku szkoły,
mieszczącego się w głębi działki, jest bardzo wąska i w fatalnym stanie technicznym. Niejednokrotnie o mało nie doszło do
kolizji . Z drogi tej korzystają także pracownicy i rodzice uczniów ze Stowarzyszenia „Budujemy Przystań”, pracownicy Centrum
Edukacji Ekologicznej i mieszkańcy okolicznych bloków. Na części asfaltowej znajdują się wyrwy i koleiny. Brak jest chodnika dla
osób pieszych, tak więc dzieci idące do szkoły lawirują między podjeżdżającymi pod te instytucje samochodami. Rodzice oraz
pracownicy szkoły zauważają ogromną potrzebę przebudowy tego dojazdu przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo
naszych uczniów.
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98. Remont chodnika oraz zatoczek parkingowych przy ulicy Królowej Jadwigi
Okolice Kościoła bł. Annuarity, przychodni oraz targowiska przy ulicy Królowej Jadwigi (os. Michałów)
Projekt obejmuje remont chodnika i zatoczek parkingowych w odcinku od parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi 19, do
targowiska i pętli końcowej na osiedlu „Michałów”. Jak widać na załączonym zdjęciu z usługi Google street view, chodnik ten
jest już bardzo wysłużony, popękane płyty, ledwo trzymające się krawężniki, czy rozsypujące się zatoczki parkingowe nie
wyglądają estetycznie, a dodatkowo stwarzają zagrożenie. Warto nadmienić, że jest to „trasa” którą codziennie pokonuje liczba
około 1-2 tysięcy mieszkańców, ponieważ łączy zachodnią część osiedla z kościołem, targowiskiem, najbliższą apteką czy pętlą
autobusową. Zimą jest praktycznie niemożliwe odśnieżenie tegoż chodnika (przez bardzo popękane płyty), ale także stwarza
zagrożenie dla osób starszych ponieważ o potknięcie wcale nie jest trudno.
Szacowany koszt remontu takiego chodnika wyniesie 150 tys. zł., w koszt ten wliczony jest zakup kostki brukowej,
krawężników, rozebranie jak i zbudowanie nowego chodnika oraz zatoczek parkingowych.
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38. Modernizacja terenu do celów rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Radom, osiedle bloków socjalnych, ul. Mroza
OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM 1. Zatwierdzenie proponowanej lokalizacji. 2. Wyrównanie i przygotowanie terenu. 3.
Ogrodzenie boiska i zamontowanie piłkochwytów. 4. Zamontowanie bramek do gry w piłkę nożną.
Uzasadnienie: Na terenie osiedla funkcjonują nieformalne drużyny piłki nożnej, siatkowej i koszykówki. Dzieci, młodzież jak i
dorośli są zainteresowani spędzaniem wolnego czasu na grach zespołowych. Dojazd do innych obiektów sportowych jest
utrudniony. Z naszej strony deklarujemy układ pracy fizycznej przy urządzaniu terenu.
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138. Zielone tereny przy ul. Sempołowskiej
ul. Sempołowska na odcinku od Michałowskiej do Rapackiego.

Projekt zakłada stworzenie 2 alei po obu stronach ulicy. W tym miejscu można dokonać nasadzeń i stworzyć piękny
szpaler drzew. Będzie to namiastka terenu zielonego i pomoże w rekreacji mieszkańców i komunikacji w tym terenie.
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101. Bezpieczny plac zabaw dla dzieci
Teren Gminy Miasta Radomia pomiędzy blokami Chrobrego 52, Górnicza 7
Przedmiotem projektu jest budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Osiedla Akademickiego. Projekt ten obejmował
by wykonanie placu zabaw z montażem urządzeń zabawowych (piaskownicy, zjeżdżalni, huśtawki, tzw. ważki, karuzeli, bujaka
sprężynowego, systemu drabinek (drewnianych, lub metalowych), bezpiecznego podłoża, oraz innych bardziej, lub mniej
skomplikowanych zestawów wielofunkcyjnych, kosza na śmieci, tablicy informacyjnej, ogrodzenia wraz z furtką wejściową,
rozmieszczeniu wokół placu kilka ławek dla opiekunów bawiących się dzieci.
Zagospodarowana przestrzeń publiczna poprawiła by warunki życia mieszkańców poprzez możliwość spędzenia wolnego czasu
rodzin z dziećmi. Pozwolił by na aktywne i pożyteczne spędzanie czasu na świeżym powietrzu w miejscu bezpiecznym do
spotkań.
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102. Budowa sygnalizacji przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Warszawska / Janiszewska
Młynek Janiszewski, okręg 4
Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę sygnalizacji świetlnej
na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Warszawska / Janiszewska / Staromłyńska. Obecnie w miejscu tym ustawiona została
bramownica na której zamontowano migające pomarańczowe oświetlenie ostrzegawcze oraz znak o zmiennej treści. Niestety
urządzenia nie spełniają swojego zadania, na przejściu nadal dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, a kierowcy nie zatrzymują
się w celu ustąpienia pieszym oczekującym na przejście przez ulicę Warszawską. Istniejąca konstrukcja bramownicy pozwoli na
znaczące zminimalizowanie kosztów budowy sygnalizacji świetlnej.
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25. Modernizacja boisk: do piłki nożnej na boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej, asfaltowego na wielofunkcyjne o
nawierzchni poliuretanowej, bieżni na bieżnię z nawierzchnią tartanową i skocznią.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Radomiu, ul. Malenicka 29

Modernizacja boiska do piłki nożnej o wymiarach 40mx20m/obecnie trawa klepisko/ na nawierzchnię z trawy
syntetycznej, boiska asfaltowego o wymiarach 25mx50m na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej,
bieżni 3 torowej o długości ok. 70m na bieżnie o nawierzchni tartanowej oraz skoczni. Uzasadnienie: Obecnie
zarówno oba boiska jak tez bieżnia i skocznia nie spełniają wymogów bezpiecznego realizowania zajęć wychowania
fizycznego oraz uniemożliwiają spędzanie czasu wolnego na zajęciach uczniom/stwarzają zagrożenie zdrowiu/.
Boisko szkolne powinno być tak wykonane, by uwzględniać jego intensywną eksploatację podczas zajęć wychowania
fizycznego, zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym przez dzieci i młodzież lokalnego środowiska. Ponadto
boisko przy szkole musi także uwzględniać wytyczne Polskich Norm dzięki czemu można w dużym stopniu
zminimalizować ryzyko urazów /złe nawierzchnie skutecznie odstraszają uczniów od aktywnego i pełnego
uczestnictwa w zajęciach sportowych/. Dobrym rozwiązaniem jest zainwestowanie w boisko wielofunkcyjne.
Zastosowanie nowoczesnych nawierzchni w dużej mierze amortyzuje upadki i zmniejsza ryzyko poważnych urazów.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków do realizowania zajęć sportowych i bezpieczeństwa uczniów.
Właściwe i bezpieczne zaplecze sportowe umożliwi uczniom rozwój intelektualny i sportowy. Przyczyni się do
rozwijania uzdolnień sportowych. Będzie służyć również okolicznej społeczności źle oceniającej obecny stan boisk.
Nadmieniam, że nie ma w pobliżu miejsca gdzie można aktywnie spędzać czas wolny i propagować zdrowy styl
życia. Zmodernizowanie zewnętrznej części sportowej szkoły przyczyni się również do zapobiegania patologiom
społecznym. Nowoczesne boisko stwarzałoby tez możliwość przeprowadzania treningów sportowych czy
organizowania np. międzyszkolnych zawodów sportowych czy rozgrywek lokalnych.
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24. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 7 w Radomiu
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Radomiu os. Sadków 7

Projekt obejmuje wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz nowej elewacji budynku.
Wydział Inwestycji UM w Radomiu przygotowuje projekt wraz z kosztorysem.
PP nr 7 jest placówką wychowania przedszkolnego z blisko 60 letnią tradycją. Do przedszkola uczęszcza rokrocznie
100 dzieci głównie kadry i pracowników 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego, Ośrodka Metrologii, Orkiestry Garnizonowej
oraz okolicznych mieszkańców Dzierzgowa, Glinic, Janiszpola a w przyszłości również pracowników pobliskiego
lotniska. Przedszkole jest jedyną placówką oświatową w okolicy. W związku z wieloletnim procesem przekazywania
nieruchomości od bardzo dawna nie dokonywano gruntownych remontów i modernizacji co doprowadziło do bardzo
złego stanu technicznego dachu i elewacji budynku. Jako placówka oświatowa borykamy się z problemami zalewania
pomieszczeń, odpadającej elewacji i dużych strat ciepła. Na ten stan rzeczy niejednokrotnie zwracają uwagę rodzice
oraz okoliczni mieszkańcy. Placówka posiada zagospodarowany bardzo duży ogród przedszkolny, plac zabaw oraz
samo jej położenie w cichej oddalonej od ruchliwych szlaków komunikacyjnych okolicy stwarza bardzo dobre
warunki do pobytu dzieci. Jest duża dysproporcja pomiędzy elewacją a wnętrzem, które dzięki staraniom dyrektora i
pracowników a utrzymane jest w bardzo dobrym stanie funkcjonalnym i estetycznym oraz dobrze wyposażone.
Jednym z elementów kształtowania u dzieci poczucia estetyki, dbania o otoczenie jest dawanie im właściwego
przykładu i wzoru. Wiadomo, ze pierwsze wrażenie jest bardzo ważne a w naszym przypadku jest o nie coraz trudniej.
Placówka jest chyba jedynym przedszkolem, która nie ma nowej elewacji. Zgłoszenie projektu wynika z oczekiwań
rodziców, okolicznych mieszkańców, środowiska wojskowego oraz dyrekcji i pracowników przedszkola. Przybliżony
koszt inwestycji wyniesie około 300 000,00 złotych.
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