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PROTOKÓŁ 

ze spotkania konsultacyjnego Prezydenta Miasta Kielce z mieszkańcami z rejonu Posłowic 

w ramach Programu „Peryferia”, które odbyło się w dniu w dniu 16 lipca 2019 r. (wtorek) 

o godzinie 17.00 w Klubie WOLNA STREFA działającym w budynku byłej Szkoły Podstawowej 

nr 29 im. Wojtka Szczepaniaka "Lwowiaka" w Kielcach przy ul. Posłowickiej 98, 25-145 Kielce. 

 

 

Uczestnicy spotkania: 

1. Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta; 

2. Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj; 

3. Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz; 

4. Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Filip Pietrzyk; 

5. Zastępca dyrektora MZD ds. Utrzymania - Grzegorz Staszewski; 

6. Pracownicy Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych;  

7. Radni Rady Miasta Kielce; 

8. Przedstawiciele Stowarzyszenia Posłowice; 

9. Mieszkańcy rejonu Posłowic. 

 

Krótki wstęp – cel spotkania: 

 

Spotkanie otworzył Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce, 

który przywitał wszystkich przybyłych. Następnie poinformował mieszkańców o przebiegu spotkania, że 

głównie oni będą się wypowiadać, natomiast urzędnicy będą wysłuchiwać problemów i postulatów 

mieszkańców, w celu realizacji działań zmierzających do poprawy jakości życia w rejonie Posłowic. Dyrektor 

podkreślił, że na spotkaniu nie padną żadne obietnice, że spotkanie zorganizowane jest aby poznać potrzeby 

mieszkańców. Dyrektor Hajdorowicz zaznaczył, że budowy dróg, plany, urbanizacja – te problemy zostaną 

rozwiązane później po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie, a teraz miastu zależy na 

wychwyceniu nawet drobnych spraw, które można zrealizować szybko i za nieduże pieniądze. Dyrektor 

poinformował również, że w ranach Programu „Peryferia” po okresie wakacyjnym zorganizowany zostanie 

cykl kilku spotkań w innych częściach miasta. Następnie Dyrektor przekazał głos Prezydentowi Miasta Kielce 

Bogdanowi Wencie.  

 

Prezydent przywitał wszystkich przybyłych na pierwszym spotkaniu w ramach Programu „Peryferia”. 

Następnie przedstawił obecnych na spotkaniu Panią Danutę Papaj zastępcę Prezydenta, Pana Artura 

Hajdorowicza Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Pana Filipa Pietrzyka Dyrektora Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. Prezydent poinformował, że urzędnicy chcą wysłuchać propozycje, obserwacje 

i pomysły tego co można zmienić w celu poprawy życia codziennego mieszkańców. Dodał, że ta okolica to 

piękny teren, który wymaga inwestycji. Prezydent powiedział również, że w przyszłości będą organizowane 

spotkania w innych częściach miasta, na których ma nadzieje prowadzić rozmowy dotyczące tego co można 

poprawić na tych terenach. Na zakończenie wypowiedzi Prezydent Wenta podziękował za zaproszenie na 

spotkanie. 
 

Głos ponownie zabrał Dyrektor Artur Hajdorowicz i dodał że po wakacjach zostanie uruchomiona sonda 

internetowa. Powiedział również, że urzędnicy mają czas do końca roku, początku przyszłego roku na 

opracowanie projektu dokumentu zawierającego już konkretne inwestycje, dla wszystkich peryferyjnych części 

miasta. Wszystkie zdobyte na dzisiejszym spotkaniu pomysły i informacje zostaną przeanalizowane i 

przeliczone na pieniądze. Dyrektor po raz kolejny zaznaczył, że dziś urzędnicy słuchają, a pod koniec roku 

będą mówić 

i również słuchać.  
 

Następnie dyrektor otworzył dyskusję i poprosił o zabranie głosu mieszkańców Posłowic: 
 

Mieszkaniec 1 

Podziękował Prezydentowi za ambitne podejście do tematu i zorganizowanie spotkania.  

Wspomniał, że kiedyś Posłowice były miejscowością rolniczo-robotniczą, teraz jest to tylko sypialnia i raczej 

rolnictwa tu już nie będzie. 
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Zgłosił potrzebę wytyczenia drugiej linii zabudowy. Podkreślił, że będą to korzyści dla miasta, że pieniądze 

nie przyjdą szybko, ale wytyczenie drogi się zwróci, spowoduje rozwój terenu, działki będą regularnie 

wytyczane i do miasta będą spływać podatki. Najpierw powstanie luźna zabudowa, grunt się utwardzi i dopiero 

po 5-10 latach może powstać ulica. Dodał, że kiedyś mieszkał w okolicy, a teraz mieszka na Baranówku, gdzie 

podobnie jak w Posłowicach jest bardzo mało utwardzonych dróg, ale są one realizowane małym kosztem 

(fragment drogi jest utwardzany kruszywem i zalewany „smołówką”), co można zrobić i tutaj. 
 

Mieszkaniec 2 – X – mieszkaniec Sitkówki 

Zwrócił uwagę na fatalną infrastrukturę drogową na Sitkówce, z którą nic nie zrobiono od czasu kiedy w latach 

80 przyłączono ten obszar do Kielc. 

Powiedział, że główna ul. Chorzowska jest kręta i wąska, nawierzchnia bitumiczna nie była wymieniana od 40 

lat, brakuje odwodnienia, przepustów – były ale są zapchane, woda stoi na całej szerokości jezdni, jest tam 

również ostry zakręt i ciężko przejechać ponieważ jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Zgłosił również 

konieczność odbudowy lub wykonania nowego przepustu na zakręcie. Mieszkaniec zauważył, że ulica jest 

wąska, biegnąca przez las, samochody ciężarowe jadące z Trzuskawicy „jadą po łokciach” i ciężko tam 

przejechać rowerem czy przejść pieszo. Mieszkaniec powiedział, że ludzie chcieliby jeździć rowerem w 

kierunku Słowika, ale ani wzdłuż ul. Posłowickiej, ani ul. Chorzowskiej nie ma ścieżki rowerowej. 

Zaproponował, żeby równolegle z ul. Chorzowską w kierunku ul. Krakowskiej wybudować ścieżkę rowerową 

z podziałem dla pieszych i rowerzystów. Następnie wyszczególnił problemy związane z kilkoma ulicami: 

Ul. Zagrabowicka- od ul. Posłowickiej jest ok. 300 metrów drogi bitumicznej, natomiast od momentu 

pierwszych zabudowań jest wysypana tłuczniem. Mimo, że tłuczeń jest regularnie dosypywany to po ulewnych 

deszczach tworzą się koleiny, które uniemożliwiają przejście i przejazd. Zauważył, że na tej ulicy już jest tyle 

podbudowy, że położenie warstwy bitumicznej nie byłoby aż tak bardzo kosztowne. 

Ul. Charsznicka– jest ślepa z dwóch kierunków (od ul. Zagrabowickiej i od ul. Posłowickiej) i żeby dojechać 

do ul. Posłowickiej, brakuje 1 kilometra drogi na skraju lasu. 

Ul. Sędziszowska– jest ślepa, wysypana kruszywem, po ulewnych deszczach tworzą się koleiny, a gdy jest 

sucho po przejechaniu samochodu strasznie się kurzy. 

Ul. Chorzowska– po ulewnych deszczach woda z poboczy z mułem i piaskiem spływa na drogę i tworzą się 

duże rozlewiska, a gdy woda wyschnie na drodze zostają duże ilości piachu i unosi się kurz. Mieszkaniec 

zauważył, że wystarczy wykonać koryto odwadniające wzdłuż ulicy i poprowadzić je dalej w kierunku 

przepustu przechodzącego pod torami kolejowymi. 

Największym problemem dla mieszkańców Sitkówki jest fatalna infrastruktura drogowa – brak przejść dla 

pieszych, brak poboczy, chodników i ścieżek rowerowych. Drogi są wąskie i o nierównomiernej szerokości 

(w niektórych miejscach 4m w innych 7m). W niektórych miejscach brak również oświetlenia. 

 

Mieszkaniec 3 

Zgłosił brak oświetlenia na ulicy Chorzowskiej. 

 

Mieszkanka 4 
Powiedziała, że na całej Sitkówce czyli na 4 ulicach: Wolbromskiej, Sędziszowskiej, Chorzowskiej 

i Charsznickiej nie ma nigdzie asfaltu i oświetlenia poza fragmentami ul. Zagrabowickiej. 

 

Mieszkaniec 5 – mieszkaniec Sitkówki 

Powiedział, że na Sitkówce brak jest podstawowej infrastruktury. Zgłosił brak oświetlenia oraz chodników 

przy ul. Chorzowskiej. Mieszkaniec zwrócił uwagę, że budują się nowe domy, wprowadzają się młode osoby, 

a brakuje miejsca gdzie dzieci mogłyby się bawić. Mieszkańcy spędzają czas na własnych podwórkach, ciężko 

jest spotkać na ulicy sąsiada bo każdy wsiada w samochód i przejeżdża. Mieszkaniec zauważył, że po deszczu 

ulicami na Sitkówce nie da się przejść bo błoto jest po kolana. Natomiast gdy jest sucho bardzo się kurzy, że na 

podwórku nie da się wysiedzieć jak przejedzie jakiś samochód. Mieszkaniec powiedział, że prowadzi 

przedsiębiorstwo na ul. Zagrabowickiej i po przejeździe jednego samochodu dostawczego przez 2-3 minuty 

w powietrzu unosi się, nawet jak samochód jedzie z prędkością 40 km/h. 

Powtórzył, że głównym problemem jest brak podstawowej infrastruktury na Sitkówce. 

 

Mieszkaniec 6 
Zgłosił odbudowę starego bądź wykonanie nowego przepustu „pod mostem” na ul. Chorzowskiej. 
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Mieszkaniec 7 – X – mieszkaniec Słowika  

Powiedział, że z odcinka ul. Chorzowskiej przy ul. Krakowskiej w rejonie przejazdu kolejowego, po ulewnych 

deszczach woda spływa na ul. Stacyjną. Mieszkaniec zwrócił uwagę, że tam zawsze był podmokły teren, ale po 

wykonaniu chodników na ul. Chorzowskiej wszystko jest zalane wodą. Mieszkaniec zauważył, że na Słowiku 

mieszka dużo młodych ludzi z dziećmi, a nie ma żadnego bezpiecznego przejścia za przejazdem kolejowym 

w rejonie przystanku autobusowego oraz ulic Stacyjnej, Tarasowej i Żralka. Dodał, że skrzyżowania ulic są 

bardzo niebezpieczne, a kierowcy nie chcą przepuszczać pieszych. Z pasami człowiek czuje się bezpieczniej. 

 

Mieszkaniec 8 –mieszkaniec Słowika 

Poinformował o zapchanym przepuście kolejowym. MZD oczyszczając przepust przepchnęło muły na tereny 

kolejowe oraz na obszar gminy Sitkówka-Nowiny, przez co teraz przepust jest całkowicie zatkany. 

Mieszkaniec zauważył również, że po wyprofilowaniu pobocza przez MZD woda opadowa zaczęła spływać na 

posesje, a nie w kierunku przepustu. Mieszkaniec wyraził smutek, że łatanie ulic nic nie daje i że lepiej te 

pieniądze zbierać na remont drogi. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Powiedział, że urzędnicy muszą się przyjrzeć systemom odwodnieniowym i odbiornikom. 

 

Mieszkanka 9 – X 

(Budynek mieszkalny miedzy Fabetem, a strażakami) 

Poinformowała, że budynek został pozbawiony gruntu, ponieważ poprzedni włodarze sprzedali nieruchomości 

w taki sposób, że nie został żaden plac, brakuje nawet śmietnika i zostały zabrane miejsca parkingowe. 

Mieszkanka powiedziała, że w planach budowy drogi krajowej nr 73 Kielce-Morawica blok w którym mieszka 

nie oznaczony jako blok mieszkalny. Mieszkanka poinformowała, że blok zamieszkuje około 48 osób, że osoby 

te chciałyby funkcjonować jak normalni ludzie, ale do tej pory funkcjonują bez niczego, nikt się nimi nie 

interesuje.  

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Zapytał czy blok działa w wspólnocie mieszkaniowej? 

 

Mieszkanka 9 

Odpowiedziała, że właścicielem działki jest Gmina Kielce, a Zarządcą Miejski Zarząd Budynków.  

 

Mieszkanka 10 – X 
(Budynek mieszkalny miedzy Fabetem, a Mostostalem) 
Powiedziała, że maja takie same problemy jak mieszkańcy bloku 270A z tym, że w bloku mieszka dużo małych 

dzieci z niepełnosprawnościami. Mieszkanka zwróciła uwagę, że przy bloku nie ma placu zabaw, a jedynym 

miejscem zabaw dzieci jest piaskownica, w której od kilku lat nie był wymieniany piasek. Ponadto wyraziła 

niepokój na temat bezpieczeństwa w otoczeniu bloku, dzieci bawiące się w okolicy wyjeżdżają wprost na ulicę, 

brak ogrodzenia, zabezpieczenia. Na koniec mieszkanka zapytała jakie miasto ma plany w stosunku do ich 

bloku oraz czy zostaną zamontowane ekrany akustyczne. 
 

Mieszkaniec 11 – X 
Powiedział, że o historii przynależności Posłowic do Kielc można by nakręcić film. Mieszkaniec zwrócił 

uwagę na to, że ul. Posłowicka jest kiepska i pofalowana, co jest pozostałością po fatalnie wykonanych 

pracach związanych z budową wodociągu. Powiedział również, że 18 lat temu został wybudowany wodociąg, 5 

lat temu wybudowano kanalizację. Zaznaczył, że obiecywano im również budowę chodnika, ale skończyło się 

na obietnicach. Brak pobocza sprawia że ul. Posłowicka jest bardzo niebezpieczna i koniecznie wymaga 

zrobienia chodnika. Mieszkaniec zauważył, że Posłowice są sypialnią dla Kielc i wyraził potrzebę wykonania 

planu zagospodarowania, na wzór gminy Morawica. Dodał, że skoro miasto nie ma sił przerobowych żeby 

opracować plan, to są firmy, które się tym zajmują i problem się rozwiąże.  

Mieszkaniec powiedział, że spotykamy się w szkole którą poprzednie władze zlikwidowały przez duże koszty 

jakie generowała i przez brak centralnego ogrzewania. Mieszkaniec narzekał, że gdy szkołę zlikwidowano 

miasto przedłużyło trasę autobusu nr 2 do ul. Chorzowskiej bez żadnego problemu i znalazły się też pieniądze 

na remont budynku. Powiedział, że miasto dokucza mieszkańcom. Mieszkaniec poinformował również, że w 

2001 roku komitet podjął starania odłączenia Posłowic od Kielc i przyłączenia do Morawicy. Urzędnicy 
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postawili jednak warunek, że będą w Posłowicach inwestować tylko pieniądze z podatków, ale tych ustaleń nic 

nie wynikło. 

Mieszkaniec twierdzi, że z Posłowic, z Trzuskawicy miasto czerpie grube pieniądze za zwałki/hałdy, ale nie ma 

dla miejscowości żadnych korzyści bo jest wspólna kasa, za którą zostało wyremontowane centrum miasta 

(Rynek, Sienkiewicza, Wesoła, Paderewskiego, Plac Najświętszej Marii Panny), a na ul. Wesołej dalej są 

„slamsy”. Mieszkaniec powiedział, że teraz po 30 latach za te pieniądze z Trzuskawicy trzeba zacząć 

inwestować tutaj. Mieszkaniec powiedział, że geograficznie Posłowice nie są związane z Kielcami oraz że 

jeżeli miasto nie ma tutejszej okolicy nic do zaoferowania to niech się pozbędzie Posłowic. Stwierdził również, 

że z podatków do budżetu gminy wpływa ok. 4,6 ml złotych. Mieszkaniec zauważył, że na ul. Posłowickiej po 

dużych opadach oraz po wiosennych roztopach tworzą się rozległe rozlewiska. Zwrócił również uwagę, że ul. 

Posłowicka na odcinku leśnym, przy pętli i do Słowika ma słabą widoczność ze względu na  gałęzie, których 

nikt nie przycina. Na ul. Chorzowskiej jest tak samo. Mieszkaniec powiedział również, że na ul. Chorzowskiej 

do Słowika nie ma żadnej infrastruktury– brakuje odwodnienia, na ul. Posłowickiej podobnie- od strony 

północnej są rowy, a od strony południowej już nie ma. Woda rozlewa się na pola koło szkoły i na południową 

stronę zalewając podwórka. Mieszkaniec powiedział, że przepust drogowy z południa na północ jest przytkany 

bo prywatny właściciel go zasypał, relacjonuje że pracownicy MZD po przyjechaniu na miejsce „rozkładają 

ręce” i nie podejmują żadnych działań, twierdząc że nic nie da się zrobić. Dodał, że ostatnio ich sprawami 

interesował się prezydent Stępień– a to było bardzo dawno temu. Na koniec mieszkaniec podziękował 

obecnemu prezydentowi za zainteresowanie problemami mieszkańców i pojawienie się na miejscu w 

Posłowicach. 
 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Zaprosił mieszkańca do Biura Planowania Przestrzennego. Powiedział, że o drugiej linii zabudowy 

rozmawiamy nie pierwszy raz. Dyrektor przypomniał, że można wystąpić o warunki zabudowy. Poinformował 

również, że opracowanie planu to nie jest narysowanie dwóch kresek i ponownie zaprosił do BPP. 
 

Mieszkanka 12 
Zapytała kiedy będzie plan zagospodarowania bo od 2003 roku nie ma? 
 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Odpowiedział, że plan jest narzędziem do fizycznej zmiany rzeczywistości, a jego opracowanie kosztuje. 

Miasto musi się przygotować finansowo do wypłaty odszkodowań za wydzielone pod drogę działki. Dyrektor 

poinformował również, że urzędnicy mogą przystąpić do opracowaniu planu miejscowego w każdej chwili, 

jeżeli tylko pan Prezydent wyda takie polecenie, jednak na to trzeba się przygotować. Dodał, że drogę można 

zrobić na bazie specustawy, inicjatywy lokalnej czy inwestycji celu publicznego– jest wiele możliwości. 
 

Mieszkanka 13 – X 
Powiedziała, że najbardziej brakuje chodnika wzdłuż ul. Posłowickiej, przez wzgląd na bezpieczeństwo dzieci 

i pieszych. Mieszkanka zwróciła również uwagę, że dzieci nie mają gdzie jeździć na rowerze. Poruszyła też 

problem wody spływającej po ulicy i rozlewającej się na podwórkach po każdej ulewie. Zauważyła, że 

w Posłowicach brakuje miejsc zabaw dla dzieci. 
 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj 
Zapytała czy Klub Wolna Strefa jest zaangażowany?  
 

Radny - Arkadiusz Ślipikowski  
Powiedział, że zaangażowane są stowarzyszenia katolickie. Dodał że istnieją narzędzia aby stworzyć place 

zabaw, chodniki czy ścieżki w ramach budżetu obywatelskiego. Należy tylko zgłosić się do projektu. 
 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj 
Powiedziała, że budynek (po byłej szkole w Posłowicach) po podłączeniu linii kablowych do Internetu jest 

objęty trwałością projektu, która wygasa w przyszłym roku. Zastępca Prezydenta poinformowała, że po tym 

okresie możliwe będzie udostępnienie Internetu mieszkańcom. Nie można teraz wykonać przekopów pod 

chodnikiem 

w celu podłączenia światłowodów, bo to by spowodowało podwojenie kosztów, trzeba poczekać na 

zakończenie inwestycji. 
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Mieszkaniec 14 - X 
Powiedział, że mieszkańcy wraz ze Stowarzyszeniem Posłowice w 2016 r. złożyli wniosek o wykonanie 

chodnika i dostali odpowiedź, że chodnik nie może być zrobiony, ponieważ nie ma kanalizacji burzowej. 

Dodał, że na Białogonie jest chodnik, a nie ma kanalizacji deszczowej. Nie ma potrzeby robić odwodnienia. 

Zapytał na jakim etapie jest teraz realizacja chodnika skoro budowa została przegłosowana przez Radę Miasta? 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj 
Powiedziała, że urzędnicy są na etapie planowania budżetu na 2020 r., dodała że wszystkie inwestycje zawarte 

w budżecie zaakceptowanym w 2018 r. są realizowane teraz. Zastępca Prezydenta powiedziała również, że 

inwestycji planowanych w latach wcześniejszych i przegłosowanych przez poprzednią Radę Miasta jest wiele 

i czekają one w kolejce do realizacji. 

 

Mieszkaniec 14 - X 
Powiedział, że w 2018 roku usłyszał od ówczesnego Prezydenta, że są pieniądze przeznaczone i coś do końca 

roku na pewno będzie zrobione. Dodał, że mieszkańcy chcą, aby sukcesywnie kawałek po kawałku cos zacząć 

robić, nie wszystko na raz. Na razie się nie dzieje nic. 

Powiedział, że ludzie będą wdzięczni za dwie rzeczy: chodnik i ograniczenie ruchu. Dodał, że interweniował  

żeby policja podsyłała patrole, które kontrolowałyby przejeżdżające ciężarówki przekraczające prędkość 

40 km/h. Zapytał dlaczego nie da się ograniczyć tego ruchu. Dodał, że policja przyjeżdżała i była zdumiona, że 

tutaj jest ograniczenie wjazdu pojazdów do 10 ton, a samochody ciężarowe jeżdżą. 

Zwrócił również uwagę, że przejścia dla pieszych wymagają doświetlenia i zwiększenia ich widoczności bo 

drogi są bardzo wąskie i jest niebezpiecznie. Dodał, że warto zainstalować kamerę przy kościele i zobaczyć co 

się tutaj dzieje w godzinach pomiędzy 14-16, jak ciężarówki wyprzedzają się na łuku itd. 

Powiedział, że jako mieszkańcy nie oczekują wiele, dodał że nie potrzebują ścieżki rowerowej i chodnika, 

wystarczy tylko chodnik oraz ograniczenia ruchu. Na koniec dodał, że przepustów jest dużo i nie ma 

potrzeby robić żadnej kanalizacji burzowej. Jeżeli ktoś ma wątpliwości to polecił zobaczyć ulicę na Białogonie, 

gdzie nie ma kanalizacji burzowej, a chodnik jest zrobiony i tutaj też nie jest potrzebne. 

 

Mieszkanka 15 

Poruszyła temat nielegalnego wysypiska śmieci, w lesie przy ul. Jawornia. Mieszkanka powiedziała, że miasto 

już nakładało kary na właściciela, ale to nie odniosło żadnego rezultatu. Zgłosiła potrzebę ponownej 

interwencji, gdyż wysypisko źle wpływa na zdrowie mieszkańców. Mieszkanka powiedział również że na tej 

ulicy brakuje oświetlenia. 

 

Mieszkanka 16 – mieszkanka Posłowic 

Powiedziała, że sprawą na której najbardziej zależy mieszkańcom jest budowa chodników. Dodała, że 

mieszkańcy od 20 lat są zwodzeni, a to pilna potrzeba ze względu zapewnienie bezpieczeństwa. Powiedziała, 

że najpierw była budowa wodociągu, potem kanalizacja teraz Internet. Jest ciągle kolejna inwestycja i kolejna 

przeszkoda, która nie pozwala wybudować chodnika. 

Kolejnym poruszonym przez mieszkankę problemem jest zapewnienie bezpieczeństwa na drodze w postaci 

bezpiecznych przejść dla pieszych. Powiedziała, że na skrzyżowaniu ul. Posłowickiej i ul. Na Stole przy 

przystanku nie ma przejścia dla pieszych, dzieci przebiegają przez ulicę. Od ul. Posłowickiej do pierwszych 

zabudowań przy ul. Na Stole (ok. 150- 200 m) są gęste zarośli i brakuje oświetlenia, zimą jest ciemno 

i niebezpiecznie. Mieszkanka uważa, że już 2-3 lampy wystarczą żeby poprawić bezpieczeństwo na tym 

odcinku, a powieszenie lamp nawet z odzysku to nie jest duży koszt. Dodała, że Stowarzyszenie Posłowice 

zwracało się do MZD w sprawie lamp i okazało się, że ul. Na Stole nie ma uregulowanego stanu prawnego i nie 

można zawiesić lamp.  Powiedziała, że taki stan jest na wielu ulicach, np. na ul. Posłowickiej i to chyba nie 

może być przeszkodą do postawienia trzech lamp z odzysku, które są wymieniane w tej chwili w mieście. 

Mieszkanka dodała, że nie zależy im na nowych lampach tylko na tym żeby było bezpiecznie. Zwróciła uwagę 

na to jaki duży potencjał mają tereny w miejscowości. Powiedziała, że kiedyś na terenie Posłowic 

funkcjonowała nieformalna 

i prawnie niezawiązana wspólnota gruntowa. Działki o nieuregulowanym stanie prawnym położone są na 

terenie Sitkówki i na ul. Chorzowskiej. Mieszkanka powiedziała, że są to duże tereny, które można 

wykorzystać, tylko mają nieuregulowany stan prawny i w ewidencji oznaczone są jako grunty wsi Posłowice, 

wspólnoty Posłowice– podmioty, które formalnie nigdy nie zaistniały. Dodała, że po zmianie ustawy o 

zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, stan prawny nieruchomości można uregulować. Mieszkanka zwróciła 
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uwagę, że taka nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym jest na wysokości ul. Na Stole. Dodała, że 

jest to duży teren i daje ogromną możliwość, aby wykorzystać go np. do połączenia ścieżki rowerowej, która 

biegnie pasmem posłowickim. Teraz przejechanie z dziećmi na rowerze ul. Posłowicką, która nie ma 

chodników, a pobocze jest żwirowe, jest skrajnie niebezpieczne. Teren ten można też zagospodarować dla 

mieszkańców jako np. plac zabaw, miejsce spotkań, ścieżki rowerowe. Mieszkanka powiedziała, że kiedyś 

była tu szkoła, która łączyła ludzi, a teraz teren byłej szkoły można jakoś zagospodarować, można wykonać 

plac zabaw, miejsce integracji dla dzieci, miejsce rekreacyjne, gdzie spotykać się będą wszyscy mieszkańcy. 

Na koniec mieszkanka wróciła do tematu uregulowania stanu prawnego działek w miejscowości Posłowice. 

Powiedziała, że w styczniu tego roku Stowarzyszenie Posłowice złożyło wniosek o uregulowanie, jednak to 

miasto musi uporządkować sprawy prawne gruntów. 

 

Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta  

Powiedział, że w wielu wypowiedziach mieszkańców poruszany jest temat bezpieczeństwa i infrastruktury. 

Powtarza się temat budowy chodników oraz odwodnienia, żeby zapobiegać zalewaniu posesji oraz poprawić 

bezpieczeństwo pieszych. Prezydent powiedział, że z wysypiskiem na pewno możemy coś zrobić i sprawa 

wymaga dokładnego zbadania. Poruszył też temat przygotowania terenów pod inwestycję, najpierw musi być 

infrastruktura, a później budowa dróg, chodników. Następnie Prezydent podsumował i wymienił problemy, 

które zgłaszali mieszkańcy: na ul. Chorzowskiej problem z pędzącymi samochodami ciężarowymi przy 

ograniczeniu do 40km/h, brak oświetlenia przy ul. Chorzowskiej i Posłowickiej, brak kanalizacji deszczowej, 

kwestie bezpieczeństwa- brak poboczy i chodników, tiry nieprzestrzegające ograniczenia tonażu i niszczące 

nawierzchnię.    

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Filip Pietrzyk  

Wypowiedział się na temat wspólnoty gruntowej wsi Posłowice, której istnienia nie potwierdzają żadne 

dokumenty. Powiedział, że problem formalny polegał na tym, ze jeżeli nigdy, nikt z uprawnionych nie złożył 

żadnego wniosku to Starosta nie może działać  z urzędu. Urząd Miasta ma już opinię prawną w tej sprawie 

i w ciągu miesiąca, 2 miesięcy Prezydent zamierza złożyć wniosek do Wojewody o stwierdzenie nabycia 

gruntów przez gminę Kielce. Poinformował też, że jeżeli mieszkańcy złożą odwołania to nic z tego nie będzie i 

ani gmina nie nabędzie tych terenów, ani Wspólnota nigdy ich nie będzie miała, ani ten który złożył odwołanie. 

Dyrektor zaznaczył również, że jeżeli gmina te tereny nabędzie to ich nie sprzeda. Dodał, że jeżeli gmina 

nabędzie te tereny w tym trybie to będą one mogły być wykorzystane tylko na cele publiczne– czyli cele 

mieszkańców. Zadeklarował, że w najbliższym czasie zostanie złożony stosowny wniosek do Wojewody. 

 

Zastępca dyrektora MZD ds. Utrzymania - Grzegorz Staszewski  

Powiedział, że faktycznie do końca 2018 roku obiecany chodnik miał zostać zrobiony, ale nieuregulowany stan 

prawny drogi spowodował rezygnację z tego zadania. Zarezerwowane w budżecie pieniądze były przeznaczone 

na remont chodników, a tutaj ich nie ma. Wyjaśnił, że musimy rozróżnić remont od budowy, ponieważ na 

remont MZD nie musi mieć zgody na dysonowanie terenem, a w przypadku budowy musi mieć prawo do 

dysponowania gruntem, czego nie uzyska gdy stan prawny drogi jest nieuregulowany. Dodał, że najszybszą 

drogą jest przeprowadzenie nowej inwestycji. Mamy na to odpowiednie przepisy, które upraszczają procedurę- 

ZRID. Powiedział również, że trudne jest wykonanie chodnika bez wykonanego odwodnienia. Na 

wspomnianym wcześniej Białogonie rzeczywiście są chodniki bez wykonanego odwodnienia, ale są to krótkie 

odcinki , które zostaną ze sobą połączone dopiero po wybudowaniu kanalizacji deszczowej. Dyrektor 

poinformował również, że wybudowanie chodnika bez wykonania odwodnienia nie przyniesie długotrwałego 

efektu, ponieważ po realizacji problem zalewania się pojawi ponownie. Dodał, że istnieją różne możliwości np. 

przesunięcie chodnika za rów odwadniający, ale z kolei wchodzimy wtedy w działki prywatne i znów nie 

mamy prawa do dysponowania gruntem. Dyrektor poinformował, że pieniądze na budowy i remonty często 

przepadają, ze względu na brak prawa do terenu. Dodał, że urząd przez realizację inwestycji na terenie do 

którego nie ma praw, może mieć problemy. 

 

Mieszkaniec 17 

To co nie da się nic zrobić? 

 

Zastępca dyrektora MZD ds. Utrzymania - Grzegorz Staszewski  

W pierwszej kolejności trzeba uregulować stan prawny drogi i zrealizować kompleksową inwestycję. 
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Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Filip Pietrzyk  

Wyjaśnił, że czym innym jest nieuregulowany stan prawny drogi gdy ta ma chodniki i lampy, a czym innym 

gdy jest tylko ulica. Kiedy droga ma uregulowany stan prawny i posiada chodniki to można ją wyremontować. 

Ale jeżeli ulica jest, a chodnika i oświetlenia nie ma to trzeba wyłożyć na to publiczne pieniądze i aby to zrobić 

to musi być uregulowany stan prawny. Dyrektor dodał, że w Polsce większość dróg ma nieuregulowany stan 

prawny, ze względu na to, że kiedyś na drogi nie zakładano ksiąg wieczystych. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Powiedział, że to nie jest tak że nie da się wybudować chodnika, bo da się tylko musimy trzymać się przepisów 

prawa. Podsumował, że absolutnym priorytetem dla mieszkańców są chodniki. Oczywiście da się to zrobić, ale 

to nie jest takie proste jak się wydaje. Dyrektor powiedział, że zanotowaliśmy już wielokrotnie powtarzane 

najpilniejsze potrzeby: chodniki, oświetlenie, przepusty, rowy, odwodnienia, bezpieczeństwo, przejścia dla 

pieszych i zaproponował aby mieszkańcy nie powtarzali już wypowiedzianych problemów. 

 

Mieszkanka 18 – X   

Zgłosiła, że w dniu 23 czerwca po ulewie jej posesja została zalana gliną z powodu pogłębienia koryt 

odpływowych przez Trzuskawicę. Powiedziała że zrobili z jej posesji zbiornik, w którym cały czas stoi brudna 

woda. Mieszkanka poinformowała, że pisała do Urzędu Górniczego oraz do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

z prośbą o interwencję, ale ze względu na to, że mieszka w Kielcach to chciała by prosić Prezydenta 

o pomoc. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj 
Poprosiła o dostarczenie pism które mieszkanka wysyłała do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny i do Urzędu 

Górniczego oraz o wystosowanie stosownego pisma do Prezydenta. Wtedy Prezydent będzie interweniował 

i spotka się z zarządem Trzuskawicy i Wójtem. 

 

Mieszkanka 18 – X   

Powiedziała, że dostała informację żeby nie składać pisma do Prezydenta bo za to odpowiada Urząd Górniczy. 

Dodała, że miała zalany zjazd na posesję oraz że zwałka jest za blisko ulicy i dlatego cała woda spływa na jej 

posesje, a Trzuskawica złośliwie ją jeszcze podwyższa. Poinformowała też, że przepust jest teraz całkowicie 

zamulony i jak przejdzie kolejna ulewa to woda i błoto pozalewa sąsiadów. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Zwrócił uwagę na boisko i powiedział, że urząd zajmie się doprowadzeniem go do porządku.   

 

Mieszkanka 19– mieszkanka Słowika 

Powiedziała, że mają te same problemy co Posłowice, ale tutaj przynajmniej jest ograniczenie ruchu. Na 

Słowiku nie ma ograniczenia ruchu. Powiedziała, że nie mają również chodników. W latach 80-tych przez 

środek ul. Tarasowej poprowadzono tory kolejowe i mieszkańcy chodzą torami kolejowymi, a policja wystawia 

mandaty. Dodała, że PKP i MZD każą mieszkańcom chodzić na około ul. Chorzowską, a tam samochody 

ciężarowe jeżdżą bardzo szybko stwarzając zagrożenie dla dzieci.   

Poprosiła także, aby takie samo spotkanie odbyło się na Słowiku. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Poinformował, że Słowik włączamy do Posłowic, ponieważ trudno się spotykać na każdej ulicy osobno.   

 

Mieszkanka 20 

Poprosiła o zawieszenie lamp na już istniejących słupach. Dodała, że jeden z mieszkańców nieodpłatnie 

wykona projekt, tylko prosi o lampy. Dodała również, że w papierach droga widnieje jako asfaltowa, a jest 

wysypana tłuczniem i zimą nawet nie jest odśnieżana.  

 

Mieszkaniec 21 

Zapytał czy nie da się zamontować monitoringu w celu wyłapywania pędzących tirów. 

 

Mieszkaniec 22 
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Mieszkaniec poruszył temat budżetu obywatelskiego i regulaminu. Powiedział, że mieszkańcy Posłowic nie 

mają siły przebicia bo w konkursie wygrywają projekty na które zagłosują dwa bloki, które mają więcej 

mieszkańców niż Posłowice, albo szkoły. 

 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj 

Poinformowała, że w tym roku regulamin budżetu obywatelskiego został zmieniony. Pani Prezydent zachęcała 

mieszkańców do napisania projektów i złożenia ich, bo teraz będzie dużo łatwiej uzyskać fundusze. Dodała, że 

z regulaminu została wyeliminowana możliwość realizacji boisk przy szkołach, poprzez zamieszczenie zapisu 

o dostępności przez cały dzień, a nie tylko w godzinach pracy szkół. Prezydent Danuta Papaj poinformowała, 

że w tym roku miasto przeznaczyło 7 mln zł podzielone na różne działania: większe, mniejsze i tzw. miękkie – 

związane z integracją społeczną. Ponownie zachęciła do składania wniosków.   
 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Powiedział, że zmiana budżetu miała na celu wyrównanie szans. 

 

Mieszkaniec 23 

Powiedział, że na samym końcu ul. Na Stole brakuje 100 metrów asfaltu, aby objął wszystkie zabudowania.  

 

Mieszkaniec 24 

Zapytał jaki jest realny termin nałożenia asfaltu na ul. Charsznickiej, Zagrabowickiej, Sędziszowskiej, 

Wolbromskiej. 

 

Zastępca dyrektora MZD ds. Utrzymania - Grzegorz Staszewski  

Powiedział, że te drogi położone są na terenach leśnych i MZD je tylko dzierżawi. Odpowiedział, że nie potrafi 

podać przybliżonego terminu realizacji, bo środki na 2019 r. są już rozdysponowane, ale w przyszłym roku 

będzie to możliwe. 

 

Mieszkaniec 24 

Odpowiedział, że to nie są tereny leśne bo tam są domy. 

 

Mieszkaniec 25 

Powiedział, że mieszkańcy nie mogą się doprosić o lampy, ani o nic, nie ma infrastruktury. Dodał, że z każdym 

wnioskiem mieszkańcy odbijają się od ściany, za każdym razem słyszą, że się nie da.  

 

Zastępca dyrektora MZD ds. Utrzymania - Grzegorz Staszewski  

Powiedział, że lampy które są wymieniane na ul. Jagiellońskiej nie należą do miasta i MZD nie może ich 

zawiesić gdzie chce tylko oddać, po to są wymieniane. Dodał również, że coś się dzieje bo w ostatnich latach 

w Posłowicach była budowana kanalizacja sanitarna. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Stwierdził, że cały czas mówimy o infrastrukturze i zapytał czy nie ma innych problemów społecznych? 

Projektów tzw. miękkich, niekoniecznie inwestycyjnych, które miasto mogłoby zrealizować? Powiedział, że na 

spotkaniu są obecne Panie pracujące w MOPR, które przedstawią ofertę pomocy z zakresu działań miękkich. 

 

Mieszkanka 26 

Zapytała czy jest szansa żeby wróciła linia nr „40” a linia nr „2” kursowałaby tylko do Posłowic, bo teraz jest 

straszne zamieszanie, ponieważ autobus nr „2” jeździ teraz w różne strony. Dodała, że kiedyś linia nr „27” 

prowadziła przez Posłowice i zapytała czy możliwy jest powrót starej trasy. 

 

Mieszkanka 27 

Powiedziała, że nigdy nie było połączenia Posłowic z ul. Tarnowską, wszystkie autobusy jadą ul. Ściegiennego. 

Zapytała czy nie dałoby się przedłużyć jakiegoś kursu, albo wprowadzić nowej linii jadącej przez ul. 

Tarnowską?  

 

Mieszkaniec 28  
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Zawnioskował o wydłużenie kursu linii nr „30” bo ludzie dojeżdżają Na Stok do lekarza. 

 

Mieszkaniec 29 

Powiedział, że chce poruszyć temat z zakresu ochrony środowiska. Powiedział, że mieszkańcy 

ul. Zagrabowickiej chcą się przyłączyć do sieci gazowej, składają wnioski, ale dostają odmowę. Dodał, że 

w Dyminach i Sitkówce się da, a u nas nic nie da zrobić. Mieszkaniec zwrócił się z prośbą o interwencję w tej 

sprawie, bo mieszkańców chętnych do podłączenia jest dużo. Mieszkaniec zwrócił też uwagę, że podłączenie 

mieszkańców do sieci gazowej wpłynęłoby na poprawę jakości powietrza. 

 

Pracownica MOPR 

Poinformowała, że MOPR wchodzi w program pomocy dla peryferiów. Powiedziała, że pracownicy będą się 

starali pomóc w srrawach organizacyjnych. Dodała, że niestety nie posiadają środków na budowę chodników, 

ale będą realizować i wspierać inicjatywy sąsiedzkie, które maja na celu sieciować i łączyć ludzi. 
 

Radny - Arkadiusz Ślipikowski  
Zaprosił mieszkańców do kontaktowania się z  nim. Poinformował, że nabliższy dyżur prowadzi w harcówce 

na Białogonie w ostatnie wtorki miesiąca od 16 do 17. Powiedział, że służy pomocą z małymi i większymi 

rzeczami, w napisaniu pisma do Prezydenta, czy wspólnym spotkaniu z władzami miasta. Podziękował 

Prezydentowi za zaproszenie na spotkanie i dodał, że mamy Prezydenta, który wychodzi do mieszkańców i 

wspólnymi siłami będziemy budować nową przyszłość.  

 

Mieszkaniec 30 
Zapytał, dlaczego nie ma pożyczek na infrastrukturę fotowoltaiczną, która wpływa na poprawę ochrony 

środowiska.  
 

Zastępca dyrektora MZD ds. Utrzymania - Grzegorz Staszewski  
Powiedział, że jest program „Czyste Powietrze” prowadzony prze Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i 

Gospodarki Wodnej w Kielcach. 
 

Mieszkaniec 30 
Powiedział, że program dotyczy tylko województwa, ale nie obejmuje miasta. W mieście jest tylko 

dofinansowanie wymiany pieców i dofinasowanie do termomodernizacji budynku, a nie ma na fotowoltaikę. 

Dodał, że są dofinansowania, ale nie ma pożyczek.  
 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Powiedział, że we wrześniu będzie ankieta internetowa, a już teraz można pisemnie i emailem złożyć wniosek. 

Dodał, że na pewno będziemy się widzieć pod koniec roku już z projektem gotowego dokumentu „Programu 

Peryferia”. Zaprosił do zadawania ostatnich pytań i podziękował za spotkanie. 
 

Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta  
Również podziękował za spotkanie. Poinformował zebranych, że można się z nim spotkać w każdą środę 

między 10, a 15.30, wcześniej trzeba się zapisać podając temat spotkania. Wystarczy na wniosku zapisać czego 

dotyczy sprawa, wtedy Prezydent spotka się osobiście lub odeśle do kogoś kto zna sprawę lepiej. Można 

również przychodzić z Radnymi bo oni reprezentują grupy mieszkańców.  
 

Mieszkanka 31 
Powiedziała, że wszystko robią z komitetu, a miasto nawet nie chce odśnieżać bo nie ma asfaltu. Dodała, że 

inicjatywy społeczne są dobre, ale mieszkańcy chcą też skorzystać z tego że mieszkają w mieście. 
Ten budynek jest własnością miasta czy nie da się tutaj zamontować monitoringu i wysyłać nagrań policji? 

Dodała, że były już 4 wypadki śmiertelne, czy nie da się nic zrobić z pędzącymi ciężarówkami? 

 

Mieszkanka 32 
Powiedziała, że w Sitkówce-Nowiny to mają chodniki, a u nas w Kielcach ich nie ma. 
 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Filip Pietrzyk  
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Poinformował, że powodów takiego stanu jest wiele. Pierwsza sprawa, jak w Sitkówce-Nowiny czy w 

Morawicy budują drogę to naliczają opłatę adiacencką od wzrostu wartości nieruchomości. W Kielcach takich 

opłat się nie pobiera. Dyrektor powiedział że kolejną kwestią jest to, że w mniejszych gminach uregulowanie 

stanu prawnego nieruchomości jest łatwiejsze. Jest mniej dróg. Dyrektor Pietrzyk zwrócił również uwagę na 

fakt, że Gmina Sitkówka-Nowiny powstała jako jedno wielkie osiedle mieszkaniowe i fabryka. Państwo 

wywłaszczyło cały teren, scaliło i zrobiło ponowne podziały. 
 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Podziękował za spotkanie wszystkim przybyłym mieszkańcom. 

„X” – osoby zgłaszające uwagi nie wyraziły zgody, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym „RODO”, na 

publikację ich danych osobowych. W związku z tym dane te zostały zanonimizowane. 
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PODSUMOWANIE WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW - ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU 

ze spotkania konsultacyjnego Prezydenta Miasta Kielce z mieszkańcami z rejonu Posłowic w ramach 

Programu „Peryferia”, które odbyło się w dniu w dniu 16 lipca 2019 r. (wtorek) 

o godzinie 17.00 w Klubie WOLNA STREFA działającym w budynku byłej Szkoły Podstawowej 

nr 29 im. Wojtka Szczepaniaka "Lwowiaka" w Kielcach przy ul. Posłowickiej 98, 25-145 Kielce. 

 

Infrastruktura techniczna: 

 Ul. Posłowicka - wykonanie odwodnienia, budowa chodnika i ścieżki rowerowej, wykonanie bezpiecznych- 

oświetlonych przejść dla pieszych (przy świetlicy, Kościele, przy przystanku w pobliżu skrzyżowania z ul. 

Na Stole); 

 Ul. Chorzowska - poszerzenie pasa drogowego, wykonanie odwodnienia (w kierunku przepustu 

przechodzącego pod torami kolejowymi), budowa chodnika i ścieżki rowerowej, odbudowa lub wykonanie 

nowego przepustu na zakręcie pod torami kolejowymi, budowa oświetlenia, bezpieczne przejście dla 

pieszych w rejonie przystanku autobusowego za przejazdem kolejowym; 

 Ul. Charsznicka - wykonanie warstwy bitumicznej, budowa drogi na środkowym odcinku ok. 100 m na 

skraju lasu; 

 Ul. Sędziszowska - wykonanie warstwy bitumicznej, budowa oświetlenia; 

 Ul. Wolbromska - wykonanie warstwy bitumicznej, budowa oświetlenia; 

 Ul. Zagrabowicka - wykonanie warstwy bitumicznej, budowa sieci gazowej (chętnych jest dużo, składane 

były wnioski, ale mieszkańcy dostają odmowę); 

 Ul. Na Stole - budowa oświetlenia od ul. Posłowickiej do pierwszych zabudowań przy ul. Na Stole (ok. 

150- 200 m) – dowieszenie 2-3 lamp, na końcowym odcinku drogi (ostatnie 100 m) wykonanie asfaltu; 

 Ul. Jawornia – budowa oświetlenia; 

 

Gospodarka nieruchomościami: 

 Ul. Posłowicka, ul. Na Stole - uregulowanie stanu prawnego dróg; 

 Okolice ul. Chorzowskiej, ul. Na Stole, teren Sitkówki - działki o nieuregulowanym stanie prawnym (w 

ewidencji oznaczone jako grunty wsi Posłowice, wspólnoty Posłowice - podmioty, które formalnie nigdy 

nie istniały), które mogą być wykorzystane na cele publiczne; 

 

Planowanie przestrzenne: 

 Wytyczenie drugiej linii zabudowy równoległej do ul. Posłowickiej; 

 

Mała architektura: 

 Prośba o budowę placu zabaw dla dzieci oraz miejsca integracji dla mieszkańców w miejscowości 

Posłowice, np. przy budynku byłej Szkoły Podstawowej; 

 Blok przy ul. Ściegiennego 270A - budynek pozbawiony placu, wniosek o śmietnik i miejsca parkingowe 

pod blokiem; 

 Blok przy ul. Ściegiennego 270D – wniosek o budowę placu zabaw dla dzieci oraz o budowę ogrodzenia od 

strony ul. Ściegiennego, pytanie czy planowana jest budowa ekranów akustycznych przy ul. Ściegiennego; 

 

Komunikacja miejska: 

 Prośba o przywrócenie linii autobusowej nr „40” oraz przywrócenie starej trasy linii nr „27”; 

 Prośba o połączenie Posłowic z ul. Tarnowską, teraz wszystkie autobusy jadą ul. Ściegiennego; 
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 Wniosek o wydłużenie kursu linii nr „30” (Na Stok do przychodni); 

 

Inne: 

 Wniosek o ponowną interwencję i likwidację nielegalnego wysypiska śmieci w lesie przy ul. Jawornia; 

 Wniosek o uruchomienie pożyczek na infrastrukturę fotowoltaiczną; 

 Ul. Posłowicka - wniosek o przycięcie gałęzi w prasie drogowym, wniosek o egzekwowanie ograniczenia 

prędkości do 40 km/h oraz zakazu wjazdu w ul. Posłowicką samochodów ciężarowych o wadze powyżej 10 

ton; 

 Ul. Chorzowska - wniosek o przycięcie gałęzi w prasie drogowym, wniosek o egzekwowanie ograniczenia 

prędkości do 40 km/h; 

 Prośba o interwencję w sprawie pogłębiania koryt odpływowych przy ul. Na Stole przez Kopalnię 

Trzuskawica, gdyż w wyniku tych działań zalewane są posesje mieszkańców; 

 Prośba o skoszenie boiska przy budynku dawnej Szkoły Podstawowej; 

 Wniosek o zamontowanie monitoringu na budynku dawnej Szkoły Podstawowej przy ul. Posłowickiej, w 

celu nagrywania i przekazywania Policji materiałów do kontroli prędkości. 

 

 

 

 


