
 19. Wykonanie odwodnienia na ul. Potkańskiego 

ul. Potkańskiego od ul. Podleśnej w stronę Kozienickiej 

Obecnie rów przy ul. Potkańskiego jest pełny i wypełniony cały czas wodą. Grozi to podrywaniem ogrodzeń i 
zawaleniem budynków. Odwodnienie z ul. Podleśnej jest niedokończone. Konieczność wykonania tego odwodnienia. 

 

Załączniki 

xxxxx xxxxx 

Miasto Data 

X 

X 



 20. Wykonanie oświetlenia na 1/3 ul. Potkańskiego 

ul. Potkańskiego (od ul. Kozienickiej 

Oświetlenie na ul. Potkańskiego jest na 2/3 tej ulicy. Należy dokończyć to oświetlenie ponieważ od ul. Kozienickiej 
na ul. Potkańskiego jest ciemno i niebezpiecznie 
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 21. Wykonanie chodnika na ul. Potkańskiego 

od ul. Podleśnej do ul. Kozienickiej 

Chodnik jest bardzo potrzebny z racji tego iż do tej pory chodząc ulicą jest bardzo niebezpieczne z racji dużego ruchu 
samochodowego. Przejście tą ulicą jest uczęszczane – droga do kościoła na ul. Kozienickiej. Na ul. Potkańskiego 
mieszka parę osób niepełnosprawnych (na wózkach) i one muszą poruszać się po chodnikach. 
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 22. Wykonanie chodnika na ulicy Potkańskiego 

od Kozienickiej do Podleśnej 

Chodnik mógłby przebiegać (od strony lasu) wzdłuż lasu. Brak jest pobocza dla pieszych, dla rowerów, itd. Ludzie 
idący do kościoła, na autobus maja problemy z przejściem tą ulicą. 
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 23. Wykonanie chodnika na ulicy Potkańskiego 

od ulicy Kozienickiej do ulicy Podleśnej 

Chodnik przebiegający wzdłuż ulicy Potkańskiego po jednej stronie. Ulica Potkańskiego jest ulica często użytkowaną 
przez pojazdy-brak pobocza utrudnia dojście pieszym do przystanku przy ul. Kozienickiej, spacer matek z małymi 
dziećmi, oraz spacerowiczom i mieszkańcom pobliskich ulic (Podleśna, Stara Wola). Brak jest również ścieżki 
rowerowej która kończy się przy zbiegu ulic Kozienickiej i Potkańskiego. Ta piękna część Radomia w pobliżu 
Puszczy Kozienickiej zasługuje na szczególna uwagę. 
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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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 32. Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Energetyków łączącego Starą i Nową Wolę Gołębiowską. 

wschodnia strona ulicy Energetyków od skrzyżowania z ulicą Nowa Wola Gołębiowska do skrzyżowania z ulicą Stara Wola 

Gołębiowska. 
Ciąg pieszy po wschodniej stronie ulicy Energetyków łączący Starą i Nową Wolę Gołębiowską. Ten chodnik pozwoli 
bezpiecznie dotrzeć dzieciom do szkoły, zarówno pieszo jak i rowerem. Rodzice, którzy chodzą po swoje dzieci do 
szkoły. Osoby w drodze do pracy. Wszyscy pokonują codziennie nierówności i wystające pręty. Zagrożeniem są 
również otwarte kanały do których mogą wpaść dzieci. W deszczowe dni w niektórych miejscach stoi woda, która 
uniemożliwia przejście suchą stopą. Zimą zaś droga do szkoły jest nieodśnieżona i śliska, trzeba iść ulicą lub brnąć 
przez śnieg. 
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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. 

 

 

xxxxx xxxxx 

Miasto Data 

X 

X 



 115. PLAC  ZABAW DLA DZIECI NA OSIEDLU GLINICE 

Osiedle Glinice 

Budowa placu zabaw dla dzieci wyposażonego w huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, piaskownicę. 

Miejsce: Osiedle Glinice (wolny plac jest obok ogródków działkowych przy ul. Odrodzenia - nie znam jednak stanu własności 

tego gruntu. Najważniejsze by plac zabaw powstał na osiedlu Glinice w dowolnym miejscu wyznaczonym przez 

Miasto).Uzasadnienie: 

- brak jakichkolwiek atrakcji dla dzieci w promieniu kilku kilometrów (najbliższy plac zabaw w Parku Kościuszki, gdzie trzeba 

dojeżdżać samochodem lub komunikacją miejską); 

- coraz więcej rodzących się dzieci wśród mieszkańców Glinic (zatem coraz więcej potencjalnych użytkowników placu zabaw) 

- możliwość integracji mieszkańców i ich dzieci 
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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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