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PROTOKÓŁ 

ze spotkania konsultacyjnego Prezydenta Miasta Kielce z mieszkańcami z rejonu z rejonu 

Ostrogórki, Bukówki, Wietrzni, Podhala, Pod Telegrafem i Kleckiego w ramach Programu 

„Peryferia”, które odbyło się w dniu w dniu 5 września 2019 r. (czwartek) 

o godzinie 16.30 w Szkole Podstawowej nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach (w dawnym 

budynku Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach) przy ul. 

Józefa Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce. 

Uczestnicy spotkania: 

1. Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta; 

2. Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Arkadiusz Kubiec; 

3. Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz; 

4. Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Filip Pietrzyk; 

5. Dyrektor Wydziału Administracyjnego – Bożena Szczypiór; 

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

7. Pracownicy Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych;  

8. Radni Rady Miasta Kielce; 

9. Przedstawiciele Stowarzyszenia "Między Wietrznią a Telegrafem"; 

10. Mieszkańcy rejonu Ostrogórki, Bukówki, Wietrzni, Podhala, Pod Telegrafem i 

Kleckiego. 

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 rejonach: Ostrogórki, Wrzosowej, Wojska Polskiego, Wietrzni, 

Podhala, Pod Telegrafem i Kleckiego. Dyrektor podkreślił, że na spotkaniu nie padną żadne 

obietnice, że spotkanie zorganizowane jest aby poznać potrzeby mieszkańców. Dyrektor 

zaznaczył, że na spotkaniu obecni są przedstawiciele Urzędu Miasta, MZD, Prezydent Miasta 

Kielce, Zastępca Prezydenta Arkadiusz Kubiec, radni: Wiesław Koza, Anna Myślińska, 

Zdzisław Łakomiec, Marcin Chłodnicki. 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 ramach 

Programu „Peryferia” zorganizowany zostanie cykl kilku spotkań (10-12) w innych częściach 

miasta. Dyrektor zaznaczył, że protokoły ze spotkania będą dostępne w internecie. Wszystkie 

postulaty zostaną zebrane i pod koniec roku można się spodziewać, że rozpatrzymy, które z nich 

zostaną zrealizowane.  

Następnie dyrektor otworzył dyskusję i poprosił o zabranie głosu mieszkańcom: 

Radny Wiesław Koza:  

Dzisiejsze spotkanie odbyło się na wniosek radnych z tego okręgu, po ogłoszeniu przez Prezydenta 

Programu „Peryferia”, to spotkanie nawiązuje do tego programu. Mieszkańcy dzielnicy Ostrogórka, 
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Bukówka, Podhale, Wietrznia przekazali mi najważniejsze problemy, które chciałem przedstawić 

Prezydentowi: 

- mpzp- zagospodarowanie terenu Ostrogórki; 

- wykup gruntów pod drogi wyznaczone w obowiązującym mpzp; 

- rozbudowa dróg Domki, Monte Casino oraz pozostała sieć dróg; 

- wykorzystanie kanału sanitarnego przebiegającego ul. Daleszycką od wschodu do zachodu; 

- budowa wyciągu krzesełkowego łączącego Telegraf z Geoparkiem i Wietrznią. 

 

X mieszkaniec ul. Rozmarynowej: 

Zgłosił potrzebę remontu i rozbudowy ul. Rozmarynowej, która jest od 40 lat prowizorycznie 

remontowana. Zapytał czy są środki na budowę tej ulicy i kiedy będzie realizacja? 

 

Artur Hajdorowicz Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce: 

Na tym spotkaniu Prezydent nie udzieli konkretnych odpowiedzi, wszystkie postulaty zostaną 

zanotowane i zebrane, po całej serii spotkań prosimy spodziewać się odpowiedzi w I kwartale 

przyszłego roku. 

 

X mieszkaniec ul. Monte Casino: 

Jest inicjatorem petycji osób do Pana Prezydenta, którą podpisało ponad 300 osób ws. budowy ul. 

Monte Casino (która jest priorytetową drogą na Ostrogórce) z chodnikiem szerokości 1,25 m po 

jednej stronie drogi, aby nie zabierać z prywatnych działek. Jest to jedna z głównych dróg 

dojazdowych do wszystkich posesji i uliczek bocznych, jest w fatalnym stanie. Brak chodnika na ul. 

Poligonowej (na odcinku około 80 m) powstaje tam teraz nowe osiedle i chodnik będzie bardzo 

potrzebny. 

 

Mieszkaniec ul. Bąkowej: 

Wszystkie podłączenia na ul. Bąkowej, Wrzosowej, kanalizacja, woda, odpływ budowane są 

przez mieszkańców. Kanał burzowy i kanalizacyjny jest nieszczelny i odpływy wylatują na ulicę 

Bąkową, trzeba zrobić tą część kanału, gdyż zalewa prywatne posesje. Niewidomi chodzą ulicą 

Bąkową. Ulica Pileckiego jest otwarta i odpływy z niej idą na Ostrogórkę, zalewając prywatne 

posesje. Chcemy pomocy od miasta, żeby to uregulować.  

Nie można zrobić zakładu utylizacji odpadów ropopochodnych na planowanym obszarze, gdyż jest tu 

ujęcie wody, nie wierzę, że firma to odpowiednio zabezpieczy, skażą nam wodę. Mieszkaniec prosił 

Prezydenta, żeby nie pozwolił zrobić na Ostrogórce fabryki utylizacji odpadów 

ropopochodnych. 

 

Bogdan Wenta, Prezydent Miasta Kielce: 

Odbędzie się cykl spotkań, gdzie dowiemy się jak mieszkańcy postrzegają miasto, chcemy wzmocnić 

peryferia, żeby się rozwijały. Potrzebna jest inicjatywa radnych z poszczególnych okręgów. Przebieg 

spotkania będzie protokołowany, jest to etap zbierania informacji, musimy wsłuchać się w głos 

mieszkańców i zapisać ich postulaty, to będzie trwać ok. 8 miesięcy. Po wszystkich spotkaniach z 

Programu Peryferia zbierzemy wszystkie postulaty z wybranych rejonów i gdy poznamy potrzeby 

mieszkańców ułożymy strategię działania. Może uda się zrobić wiele rzeczy w pakiecie. 

 

X mieszkaniec ul. Rozmarynowej: 

Wnoszę o przedłużenie ul. Rumiankowej do ul. Łopianowej, 5 lat występujemy do MZD w tej 

sprawie, odpowiedzieli pismem w 2018 r., że istnieje taka możliwość, ale Pan Prezydent musi 

zapewnić środki w budżecie na następny rok. Planowany fragment ulicy, miał być wykonany w latach 

2019-2020. Sprawę tę zna również Przewodniczący Rady Miasta Pan Kamil Suchański jest u niego 

pismo, że były pieniądze na budowę dróg na Ostrogórce przekazane jako darowizna przez komitet 
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budowy kanalizacji. Wiceprezydent w 2005 r. na piśmie zobowiązał się, że te pieniądze przeznaczy na 

budowę dróg na Ostrogórce. Wody opadowe zalewają nasze działki ul. Rozmarynowa - Łopianowa 

numery 914-917. Ubiegam się, żeby ul. Rumiankowa nie była ślepa oraz o dojazd do działki 

920/6. Od 20 lat wymieniamy korespondencję z dyrektorem Arturem Hajdorowiczem - ale nie można 

nic zrobić, bo nie ma planu zagospodarowania tej części miasta. 

 

Mieszkanka ul.Bąkowej: 

Postuluje o stworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tej kadencji na 

ul. Karskiego, ul. Bąkową po ul. Pileckiego. Łączy się to z inwestycją Hydrogeotechniki związaną z  

utylizacją materiałów niebezpiecznych. Postępowanie w tej sprawie się toczy, Hydrogeotechnika 

składa wnioski o przedłużenie terminu złożenia odpowiednich dokumentów, korekty dokumentacji 

technicznej. 1200 osób podpisało się pod protestem, aby tej instalacji tam nie montować, złożyliśmy 

bardzo dużo zarzutów i wskazywaliśmy na braki w dokumentacji technicznej. Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, spowodowałby, że będziemy się czuć bezpiecznie, ureguluje 

sytuację. Jesteśmy na styku domów jednorodzinnych i ul.Karskiego gdzie są inwestycje o charakterze 

typowo gospodarczym, zlokalizowane są różne firmy. Jesteśmy narażeni na to, że w przyszłości 

również inne firmy złożą wniosek na różne projekty jak np. składowisko, czy instalacje do utylizacji 

odpadów niebezpiecznych. Wnoszę o remont ul. Karskiego, gdyż po realizacji ul. Pileckiego 

wzmorzył się tamtędy ruch, jest tu przejście do przystanku, przechodzą tędy niewidomi. Czy będą 

przewidziane w tej okolicy place zabaw dla dzieci, można pomyśleć również o zewnętrznej 

siłowni. 

X mieszkanka ul. Kockiej: 

Budowa ulicy Kockiej. Ulica Kocka jest przyległa do Monte Casino, która jest główną linią łącząca 

Ostrogórkę, sytuacja jest analogiczna do ul. Rozmarynowej. Mieszkanie na ul. Kockiej powoduje 

wykluczenie społeczne, MZD nie widzi innego rozwiązania na remont tej drogi jak wysypywanie 

kamienia dużej frakcji i tworzenie w ten sposób przejezdności tej ulicy. Jednak nie jest to żadne 

rozwiązanie, po tej ulicy nie da się wyjechać wózkiem, rowerem, jeżdżąc tamtędy uszkadzamy swoje 

samochody. Proszę wpłynąć na dyrektora MZD, który nie zna innej metody utwardzania 

nawierzchni jak tylko wysypywanie jej tłuczniem. Ulica Kocka ma nieuregulowany status prawny 

jak inne ulice w tej okolicy, w tej sytuacji inwestycja wymaga uzyskania zezwolenia, w trybie 

specustawy po wpisaniu do planu, ale w aktualnych uwarunkowaniach jest nierealne wprowadzenie jej 

do planu. 

X mieszkaniec ul. Wojska Polskiego 

Apel do władz miasta: Czy miastu Kielce nie jest wstyd za niewyremontowany fragment ul. 

Wojska Polskiego? Tym fragmentem dojeżdżają ludzie i wycieczki na ul. Daleszycką do Geoparku, 

po drodze mają tragiczny widok, nie ma tu kanalizacji, woda zbiera się przy krawężnikach. Zabrano 

autobus nr 1 nie ma jak pokonać wspomnianego odcinka ul. Wojska Polskiego. Potrzebna jest 

inwentaryzacja we wschodniej części rezerwatu Wietrznia, pozarastane alejki spacerowe, 

zaśmiecenie. 

 

X mieszkanka ul. Łopianowej 

Analogiczny problem jak na ul. Kockiej, czy Rumiankowej. Zrobiłam zdjęcia jak wygląda ul. Monte 

Casino i Łopianowa. Chcielibyśmy, aby zbudowano ul. Łopianową, gdyż utwardzają ją 

prowizorycznie kruszywem z gliną, teraz na przyjazd Pana Prezydenta ją poprawili, bo wcześniej nie 

dało się z niej korzystać, matki z dziećmi i osoby starsze mają wielkie trudności na tych kamieniach. 

Kanalizację i wodę zrobiliśmy za własne pieniądze, chcemy tylko ulicę. 

Mieszkaniec ul. Berberysowa 

Pan Prezydent Lubawski ws. nakładki na jezdnię ulicy Berberysowej zaproponował, aby powołać 

inicjatywę i w ramach środków własnych wybudować sobie tą ulicę. Berberysowa jest ulicą 
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tranzytową, gdy wydarzy się jakiś wypadek na Ostrogórce to tą uliczką puszczony będzie cały ruch z 

Wojska Polskiego. Wnosimy o zrobienie 5 cm nakładki od ul. Wojska Polskiego do ul. Dąbka, 

odblokować ul. Dąbka.  

 

Mieszkaniec ul. Prosta 

Płacę podatki w Kielcach, a wzdłuż ulicy Prostej nie da się budować domów, nie ma tam dojazdu. 

Proszę o wykup tego terenu, lub zbudowanie ul. Prostej. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 

To nie jest kwestia chęci, lub braku planu, to jest kwestia pieniędzy. Miasto musi planować na co 

wydać pieniądze w pierwszej kolejności, a co da się odłożyć na później. Na wszystko są potrzebne 

pieniądze. 

 

X 

Chcę być mieszkańcem ul. Kleckiej, gdzie jest brak kanalizacji. Ludzie budują szamba, są tu wysokie 

wody gruntowe, ludzie kombinują spuszczają nieczystości do rowów. W pobliżu jest kanalizacja, jest 

możliwość włączenia się do kanalizacji w gminie Daleszyce. Prosimy o budowę kanalizacji na ul. 

Kleckiej, ułatwicie tam mieszkanie 100 rodzinom. 

 

Radna Anna Myślińska 

Mieszkamy w takim terenie, że drogi, kanalizacja, kanalizacja burzowa są tematami bardzo ważnymi i 

tak np. na ul. Dzielnej nie ma kanalizacji burzowej woda ze żwirem się przelewa i zalewa działki. 

Chciałam się upomnieć o ul. Brzozową jest na niej asfalt i przed budynkami deweloperskimi kawałek 

chodnika. Tą ulicą chodzą do przedszkola Nr 36 dzieci z rodzicami, starsi chodzą tędy do klubu 

seniora, do kościoła. Połowa chodnika jest wybudowana, występowałam do MZD i władz miasta w tej 

sprawie, są tam 3 instytucje zarządzane przez miasto: przedszkole, klub seniora, boisko sportowe oraz 

kościół. Ta inwestycja jest wpisana do planu. Postuluje o budowę chodnika w ul. Brzozowej, gdzie 

jest asfalt. Wielkim problemem dla mieszkańców Ostrogórki jest to, że wprowadzali się w tereny 

zielone, a nagle deweloper Kolporter, Condite, Anna Bud robią nam tu drugie centrum miasta. 

Docelowo ma tu mieszkać 3000 ludzi, będzie 150 usług, 1000 samochodów, supermarket i hotel, 

nasze życie się bezpowrotnie zmieni. Będziemy starali się zasiedzieć pasek przy wewnętrznej drodze 

Andersa, (której nie wolno było przekształcić na drogę publiczną, ale jednak zostało to zrobione), 

ponieważ sprzątamy, kosimy, obsadzamy zielenią, mamy tu rzutnię do kosza, piaskownicę. Robimy 

to, aby ochronić mieszkańców od drogi dojazdowej, którą Andersa nigdy nie powinna zostać. 

Mieszkaniec ul. Kleckiej 

Ulica Klecka w większości pokryta jest asfaltem, ja mieszkam przy nieutwardzonej jej części. Domy 

nr 19-40 chcielibyśmy utwardzenia ulicy Kleckiej, prosimy o naprawę ulicy, lub kruszywo do jej 

utwardzenia. 

Mieszkaniec ul. Chabrowa 

Ulica Chabrowa pozbawiona jest dostępu do komunikacji publicznej. Ulica Chabrowa ma niedogodne 

położenie, w połowie jest w gminie Daleszyce, a w połowie w Kielcach jest niekomfortowe dojście do 

autobusu. Prosimy o przystanek autobusowy na skrzyżowaniu Wojska Polskiego z Klecką, dużo 

ludzi miałoby dostęp do autobusów 11 i 33. 

 

Mieszkaniec ul. Świerkowej 

Jakie podejmuje się działania w związku z walką ze smogiem? Mieszkamy w okolicy zielonej, a w 

okresie grzewczym, jak patrzymy na mapy to jest najgorsze powietrze w całych Kielcach. 

 

Mieszkaniec 
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Jaka jest decyzja co do inwestycji utylizacji odpadów ropopochodnych? Nie ma jeszcze tej 

decyzji? 

 

Mieszkaniec  

Nie potrzebujemy hotelu, ani parkingu. Na Ostrogórce potrzebna jest szkoła i ośrodek zdrowia. 

Bardzo gęsta zabudowa mieszkaniowa oraz wielki sklep są niepotrzebne, w sposób niedopuszczalny w 

planie ustalono takie zagospodarowanie dla tego terenu. 

 

X mieszkaniec ul. Rozmarynowej  

Użytkujemy drogę, która istnieje od 60 lat, zostaniemy odcięci od świata. Jakie są plany dotyczące ul. 

Rozmarynowej? 

 

Mieszkanka 

Co będzie z odcinkiem przy wyciągu narciarskim Pod Telegrafem? Jest to niezagospodarowany 

teren, ludzie go zaśmiecają. Nie ma koszy na śmieci. Kto wywozi śmieci przy Karczmie? Proszę o nie 

wyrzucanie śmieci do lasu. Czy Pan Artur Hajdorowicz ma na to wpływ, żeby zagospodarowanie 

terenu wyglądało ładnie, żeby nie było chaosu. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 

Dostrzegam problem chaosu zagospodarowania, nie ma jednej formy, my wszyscy tworzymy 

przestrzeń. Ten temat zależy od wszystkich, nie od urzędników, porządek, estetyka, bezpieczeństwo. 

 

X mieszkanka Wietrzni 

Mieszkam bez wody, kanalizacji, śmieci, nie mam gdzie wylewać nieczystości. Straż miejska nam 

wlepia ciągle mandaty za wylewanie nieczystości. 

 

Mieszkanka  

Panie Prezydencie na jakim etapie są prace związane z przekazaniem sieci wodno-kanalizacyjnej z 

jednostki wojskowej do wodociągów. Zmiana rozkładów jazdy autobusów, autobusy jadą parami 

w sobotę i niedzielę nie można się wydostać z Ostrogórki, po co autobus przegubowy na ul. 

Klecką? 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 

Nie jesteśmy w tej chwili w stanie odpowiedzieć, kiedy coś będzie zrealizowane, odpowiedzi na 

wszystkie postulaty będą pod koniec roku. Wodociągi Kieleckie nie są spółką miejską podległą 

Prezydentowi. 

Arkadiusz Kubiec- Zastępca Prezydenta 

Dziękuję za tak liczne grono przybyłych, na spotkaniu padło szereg uwag, co powinniśmy poprawić. 

Ten fragment Kielc, jest mi bliski, bardzo dobrze znam problemy tych uliczek: Kleckiej, 

Rozmarynowej, Nad Wizną, to są uliczki po 4,5 m. Będziemy rozmawiać z dyrektorem MZD w tych 

sprawach. Te drogi są bardzo wąskie, są tu słupy elektroenergetyczne, co jeszcze zmniejsza ich 

szerokość, w tej chwili przewody wsadza się pod ziemię. W tym rejonie są firmy transportowe, które 

również degradują te drogi. Inwestujemy w te tereny: robimy kanalizacje, odwodnienie, ale to trwa 

trzeba zrobić projekt i dopiero możemy myśleć o utwardzeniu tych uliczek. Drugi problem domy są 

postawione bardzo blisko krawędzi jezdni. Apel do mieszkańców proszę uczestniczyć nadal we 

wszystkich projektach, budżetach obywatelskich mieszkańcy tego rejonu są bardzo aktywni i w końcu 

Prezydent będzie musiał tu coś zmienić. Aby wyregulować te drogi i je poszerzyć, państwo muszą 

odsunąć się z ogrodzeniami, miasto może wtedy coś zrobić jeśli nie będzie musiało uczestniczyć w 

tych kosztach. Ulica Nad Wizną nie spełnia standardów przeciwpożarowych. Radni z tego terenu są 

bardzo aktywni i nam cały czas przypominają. W tym rejonie jest bardzo dużo pracy i dużo 

problemów, niektórzy mają tu jeszcze szamba, ale kanalizacja się buduje. Jeśli chodzi o 
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zanieczyszczenie powietrza trzeba zmieniać piece, jest program w którym mieszkańcy mogą wziąć 

udział i dostać dofinansowanie. Przyłącze gazowe, ludzie nie chcą z niego korzystać, gdyż 

podłączenie jest drogie, trzeba zrobić projekt, ale jest program dofinansowania, zapraszamy do Urzędu 

Miasta pomożemy wypełnić wnioski. 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Filip Pietrzyk 

Jeśli chodzi o inwestycję przy ul. Karskiego, nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć kiedy decyzja 

ws. inwestycji zapadnie, nie mamy w tej chwili szczegółowej wiedzy na ten temat, już bardzo dużo na 

ten temat zostało powiedziane. Władze miasta nie są entuzjastami tej inwestycji, ale każdy właściciel 

nieruchomości może składać wnioski o realizację każdego rodzaju inwestycji. Procedura cały czas 

trwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, jest ona prowadzona zgodnie z 

przepisami, jesteście Państwo stroną w postępowaniu, dwukrotnie były przeprowadzone konsultacje 

społeczne i każdy może wtedy składać uwagi. 

 

Bogdan Wenta, Prezydent Miasta Kielce: 

Nikt nie chce, żeby w centrum miasta powstał zakład chemiczny, ale są procedury i prawo. 

 

Radna Anna Myślińska 

Do końca tego roku Hydrogeotechnika zatrzymała proces procedowania inwestycji, żeby 

odpowiedzieć na argumenty, które zostały im zarzucone.  

 

Radny Wiesław Koza 

Panie Prezydencie proponowałbym taką formułę, że zebrane zapytania i propozycje my jako radni z 

reprezentacją 5 osobową przedstawimy na osobnym spotkaniu. 

 

Mieszkanka 

Proszę o zwiększenie częstotliwości linii nr 1, gdyż młodzież nie ma jak dojechać na ul. Jagiellońską 

i do szkół prywatnych na ul. Karczówkowską oraz przychodni. 

 

X 

Proszę o kilka koszy na śmieci na Bukówce, 2 ławeczki, mały skwerek oraz plac zabaw dla 

dzieci. 

 

Mieszkanka ul. Rozmarynowa 

Proszę o oświetlenie łącznika po nr 29, z centrum Bukówki chodzimy z latarkami, po zmroku nie 

mamy jak się dostać do naszych posesji. 

 

Mieszkaniec 

Proszę o wybudowanie chodnika na ul. Chabrowej, jest tam dość duży ruch, dzieci nie maja jak 

dojść do szkoły. Gmina Daleszyce wybudowała ulicę i kawałkami chodnika, gminy się powinny 

porozumieć w tej sprawie. 

 

Mieszkanka 

Czekam na kanalizacje ponad 20 lat, wpłacaliśmy po 3000 złiotych na komitet i chciałam zapytać 

gdzie są pieniądze, kanalizację zrobiliśmy za własne pieniądze. Ulica Chabrowa jest 

nieutwardzona, nie da się dojechać do posesji, bardzo się kurzy. 

 

X 

Chciałbym zamieszkać na ul. Brzechowskiej, ale jak w latach 60-tych opuszczałem tą ulicę wygląda 

ona tak samo jak teraz, jest zaniedbana. Apel do Panów Prezydentów o podjęcie działań 
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zmierzających do tego, aby ułatwić budowę przyłącza gazowego na ul. Brzechowskiej. Wszyscy 

mieszkańcy otrzymują odpowiedź negatywną, niemożliwe z przyczyn formalno-prawnych, chcemy to 

sami zrobić i nie możemy. Ulica Jałowcowa nie ma początku i końca, ul. Świerkowa ma początek i 

koniec, natomiast nie ma środka, taki bałagan jest od 40 lat, działki których właścicielem jest miasto 

są zaniedbane, proszę ułożyć rury, albo zasypać rów. 

 

X 

Przy modernizacji i rozbudowie ul. Wojska Polskiego mają być wycięte wszystkie drzewa, co w 

zamian jakie zabezpieczenie przeciwhałasowe? 

 

Mieszkaniec 

Ulica Andersa to pasek o szerokości 1 m i chodnik i z tej ulicy wydane zostały bezprawnie pozwolenia 

na budowę hotelu i pawilonu, postuluję żeby prezydent unieważnił wydane decyzje.  

 

Przyszła mieszkanka ul. Wrzosowej 

Z ul. Wrzosowej nie ma dojazdu do Czarnowa, ul. Wapiennikowa jest zmodernizowana czy nie 

dałoby się połączyć dojazdu komunikacją miejską z ul. Wrzosowej poprzez Popiełuszki, 

Wapiennikową do ul. Ściegiennego. Ułatwiłoby to dojazd młodzieży do szkół średnich: 

Żeromskiego i Słowackiego i komunikacje z dzielnicami zachodnimi. Wykorzystajmy ul. 

Wapiennikową, żeby szybko dotrzeć z Popiełuszki, Ściegiennego na Czarnów. 

 

Arkadiusz Kubiec- Zastępca Prezydenta 

Jeżeli chodzi o zmiany w transporcie, przez lata się nic nie zmieniało. Odcinek z Bukówki na Czarnów 

jest bardzo długi nie zawsze będzie tak, że 1 autobus przejedzie taki odcinek, będą przesiadki. Ja 

pragnę zmian, krótkie trasy, więcej przesiadek, synchronizacja połączeń. Wiele pracy przed nami, 

chcemy wprowadzić bezpieczną i nowoczesną komunikację. Na dworcu PKS, gdzie prace dobiegają 

końca będzie główny węzeł komunikacyjny przesiadkowy. Proszę składać swoje propozycje, my je 

wszystkie rozważymy w ZTM. 

 

Mieszkanka ul. Kutnowska 

Część mieszkańców wpłaciła po 3000, a przyłącze zrobili wszyscy, gdzie są te pieniądze?  

 

Mieszkaniec ul. Kleckiej 

Jestem mieszkańcem tej dzielnicy od niedawna, ale stwierdzam, że jest to bardzo zaniedbany obszar 

miasta i powinien być traktowany jako priorytetowy. Dojazd do posesji ul. Klecka nr 19-44 odbywa 

się poprzez drogę leśną, długości 800 m. Ta droga jest od września zeszłego roku wydzierżawiona 

przez miasto, natomiast zarząd nad nią nie został przekazany do MZD i wobec powyższego nikt się 

nią nie zajmuje. Na tej ulicy nie ma nawet kruszywa do utwardzenia, proszę o interwencję na tej 

części ul. Kleckiej, podjęcie działań tymczasowych chociaż uzupełnienie dziur. 

 

Mieszkanka  

Co się stało z pieniędzmi na kanalizację? 100 rodzin wpłaciło po 3000 zł, a reszta nie wpłaciła i mogła 

się podłączyć. 

 

Mieszkaniec ul. Prochownia 

Przy ulicy Prochownia powstaje dużo domów, nie ma tam kanalizacji, ani gazu. Jesteśmy 3,5 km od 

centrum i dobrze byłoby o tym pomyśleć. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 



8 
 

Dla terenu Prochownia-Zagórze będzie osobne spotkanie. Jeśli ktoś czegoś nie powiedział, jeśli chce 

coś dodać, lub zgłosić jeszcze jakiś postulat, to wystarczy napisać do Prezydenta na adres Urzędu 

Miasta Kielce, Rynek 1, Program Peryferia i my na pewno odpowiemy na takie pismo. 

Dziękuję za spotkanie wszystkim przybyłym mieszkańcom. 

 

 

Bogdan Wenta - Prezydent Miasta Kielce: 

W każdą środę mam dyżur dla mieszkańców, można się zapisać u mojej sekretarki, także w przypadku 

tych tematów jesteśmy do dyspozycji. Stan ulic, kanalizacja, gaz, kategoria drogi i komunikacja te 

tematy powtarzają się na każdym ze spotkań na Peryferiach. Spotkań będzie więcej, musimy pozbierać 

informację od mieszkańców, będziemy przygotowywać strategię na następne lata. Załatwienie nie 

wszystkich spraw jak smog, drogi na styku gmin, własności, komunikacja, zaśmiecanie należy tylko 

do miasta. Ulica Wojska Polskiego jest we fragmencie ulicą historyczną, aby ją zmodernizować, 

należy mieć zgodę konserwatora zabytków. Jestem przeciwny inwestycji związanej z utylizacją w 

centrum miasta, ale jeśli jest to zlokalizowane na własności prywatnej firma musi przejść procedurę. 

Nie mam wiadomości, żeby na tym terenie była jakaś zgoda na budowę hotelu, jeśli macie Państwo 

takie informację proszę je zgłosić, zagospodarowanie ma być zgodne z obowiązującym planem. 

Dziękuję za spotkanie i za Państwa cierpliwość. 

 

 

 

„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. 

 

 

 

 

 

Załączniki do protokołu: 

1. Pismo Pana X 

2. Mapka z zaznaczoną ul. Klecką 19-40 przekazana przez Pana X 

3. Pismo Pana X 

4. Wnioski - podsumowanie 
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Załącznik nr 1  
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Załącznik nr 2  
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Załącznik nr 3 
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PODSUMOWANIE WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW - ZAŁĄCZNIK Nr 4 DO PROTOKOŁU 

z rejonu Ostrogórki, Bukówki, Wietrzni, Podhala, Pod Telegrafem i Kleckiego, które odbyło się 

w dniu w dniu 5 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 16.30 w Szkole Podstawowej nr 8 im. 

Wojska Polskiego w Kielcach (w dawnym budynku Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. 

Józefa Hauke Bosaka w Kielcach) przy ul. Józefa Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce. 

 

1. Drogi: 

 utwardzenie i budowa dróg: Domki, Monte Casino, Rozmarynowej, Kockiej, Łopianowej, 

utwardzenie Kleckiej na odcinku od domu nr 19-40, utwardzenie ul. Chabrowej, budowa 

przedłużenia ul. Rumiankowej do ul. Łopianowej, 

 remont ul. Karskiego, remont ul. Wojska Polskiego,  

 zrobienie 5 cm nakładki asfaltowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Dąbka, odblokowanie ul. 

Dąbka, utwardzenie ul. Kleckiej na odcinku od domu nr 19-40. 

2. Budowa chodników w ulicach: Poligonowa, Brzozowa, Chabrowa.  

3. Kanalizacja 

 wykorzystanie kanału sanitarnego przebiegającego ul. Daleszycką od wschodu do zachodu, 

 remont i przebudowa kanału burzowego i kanalizacyjnego na ul. Bąkowej, 

 budowa kanalizacji na ul. Kleckiej, 

 przekazanie sieci wodno-kanalizacyjnej na Bukówce z jednostki wojskowej do wodociągów. 

4. Komunikacja miejska: 

 budowa przystanku autobusowego na skrzyżowaniu Wojska Polskiego z Klecką, 

 zmiana rozkładu jazdy autobusów na Bukówce i Ostrogórce, zintensyfikowanie autobusów w 

sobotę i niedzielę, 

 zwiększenie częstotliwości linii autobusowej nr 1, 

 stworzenie linii autobusowej Ostrogórka- Czarnów,  z ul. Wrzosowej poprzez Popiełuszki, 

poprzez Wapiennikową do ul. Ściegiennego. 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: 

 wykup gruntów pod drogi wyznaczone w obowiązującym mpzp, 

 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. 

Karskiego, ul. Bąkowej i ul. Pileckiego. 

6. Inne: 

 budowa wyciągu krzesełkowego łączącego Telegraf z Geoparkiem i Wietrznią, 

 sprzeciw przeciwko budowie fabryki utylizacji odpadów ropopochodnych na Ostrogórce, 

 wybudowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Ostrogórce, 

 inwentaryzacja we wschodniej części rezerwatu „Wietrznia”, 

 problem walki ze smogiem, 

 brak koszy na śmieci przy wyciągu narciarskim 

 kilka koszy na śmieci na Bukówce, 2 ławeczki, mały skwerek oraz plac zabaw dla dzieci 

 oświetlenie łącznika od ul. Rozmarynowej po nr 29 

 budowa przyłącza gazowego na ul. Brzechowskiej 

 unieważnienie decyzji na budowę hotelu i pawilonu handlowego przy ul. Andersa 

 

 


