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PROTOKÓŁ 

ze spotkania konsultacyjnego Prezydenta Miasta Kielce z mieszkańcami z rejonów: Zalesia, Dobromyśla 

i Białogonu w ramach Programu „Peryferia”, które odbyło się w dniu 15 października 2019 r. (wtorek) o 

godzinie 17.00 w Domu Kultury Białogon przy ul. Pańskiej 1A, 25-811 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 Administracyjnego – Bożena Szczypiór; 

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

6. Pracownicy Wodociągów Kieleckich; 

7. Pracownicy Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych;  

8. Radni Rady Miasta Kielce; 

9. Mieszkańcy rejonów Zalesie, Dobromyśl, Białogon. 

 

Krótki wstęp – cel spotkania: 

 

Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Bogdan Wenta, który przywitał wszystkich przybyłych. Powiedział, że 

temat peryferii jest dla miasta ważny. Dodał, że poza organizowanymi spotkaniami konsultacyjnymi 

często odbywają się indywidualne spotkania z mieszkańcami w sprawach dot. peryferii miasta. Prezydent 

poinformował, że mieszkańcy przekazują, a my słuchamy, notujemy i w miarę możliwości odpowiadamy na 

pytania. Następnie Bogdan Wenta przekazał głos Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu 

Miasta Kielce Arturowi Hajdorowiczowi. Dyrektor przywitał wszystkich przybyłych. Następnie poinformował 

mieszkańców o przebiegu spotkania, że będzie udzielał głosu pojedynczym osobom po zgłoszeniu, 

w wyznaczonej przez niego kolejności. Dodał że głównie to mieszkańcy będą się wypowiadać, natomiast 

urzędnicy będą wysłuchiwać problemów i postulatów mieszkańców, w celu realizacji działań zmierzających do 

poprawy jakości życia – zgodnie zapowiedzianymi w kampanii postulatami Prezydenta Bogdana Wenty. 

Powiedział, że Prezydent organizuje spotkania teraz na początku kadencji, a nie na końcu jak to było dawniej. 

Następnie Dyrektor powiedział, że dzisiejsze spotkanie jest do wysłuchania postulatów mieszkańców, a nie po 

to by coś obiecywać. Dodał, że zachęca mieszkańców do składania pism, pomimo że wszystkie postulaty są 

protokołowane. Propozycje zostaną zapisane, poddane analizie, wycenione i zamieszczone w tabelach. 

Dokument będzie publicznie dostępny dla mieszkańców. Następnie Dyrektor poprosił o zachowanie porządku 

oraz o powstrzymanie emocji. Poprosił również o zachowanie kolejności wypowiedzi, żeby dało się zrozumieć 

mówiącego.  

 

Następnie Dyrektor otworzył dyskusję i poprosił o zabranie głosu mieszkańców: 

 

Mieszkaniec 1 – X – mieszkaniec ul. Dobromyśl 

Powiedział, że na ul. Dobromyśl zlokalizowanych jest 75 posesji, przy czym nie wszystkie te posesje są 

podłączone do kanalizacji. Dodał, że z informacji uzyskanych w UM wynika, że kanalizacja powinna być 

wykonana do granic miasta Kielce w oparciu o projekt Geotechniki. Mieszkaniec powiedział, że projekt jest 

wykonany, ale niedokończony i pomimo projektu nadal nie ma realizacji tej inwestycji. Postulował, by 

uruchomić dofinansowania mieszkańców do budowy kanalizacji. Dodał, że na spotkaniu w Wodociągach został 

poinformowany, że nie jest obecnie możliwe podłączenie do wodociągu trzech domów, gdyż istniej projekt 

kanalizacji, który to uniemożliwia. Możliwe jest podłączenie do wodociągu tylko jednego domu, a pozostałe 

dwa dopiero po realizacji kanalizacji. Zaapelował także o stworzenie organizacji ruchu na ul. Dobromyśl, był w 

tej sprawie w MZD i w „zieleni miejskiej”. Zauważył, że obecnie jest tam bardzo duży ruch, że zagraża on 

mieszkańcom. Powiedział również, że nad ul. Dobromyśl nie są wycinane gałęzie, pomimo tego że jeździ 

tamtędy autobus ZTM. Mieszkaniec poinformował, że zimą pług odśnieża drogę tylko do przystanku, dalej nie 

jeździ. Zaznaczył, że kiedy przychodzi do płacenia podatków to każdy pamięta o Dobromyślu. Wspominał 

także o braku oświetlenia ulicznego. Powiedział, że otrzymał informacje, że nie jest możliwe wykonanie 

kanalizacji, ponieważ przepompownia nie ma odpowiedniego zasilania. W związku z tym on na własną rękę 

oraz na własnej działce wykonał transformator, aby umożliwić działanie przepompowni, ale jak dowiedział się 

w urzędzie projekt na transformator nie jest uaktualniony. W związku z powyższym zaapelował o aktualizację 
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map i projektu. Poprosił także o postawienie barierek przy przepuście drogowym. Na zakończenie swej 

wypowiedzi podsumował, że priorytetem jest wykonanie na ul. Dobromyśl oświetlenia, drogi oraz dokończenia 

kanalizacji. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj 

Poinformowała, że w sprawie kanalizacji, odbyło się wczoraj spotkanie z radnymi. Pani Prezydent dodała, że 

miarę możliwości urząd będzie się starał pomóc, aby ta inwestycja została zrealizowana. 

 

Mieszkaniec 2 

Powiedział, że na spotkaniu była mowa o 16 domach bez kanalizacji, a nie o 75. 

 

Radna – Joanna Winiarska  

Potwierdziła informację o odbytym w dniu wczorajszym spotkaniu oraz powiedziała, że na spotkaniu zostały 

poruszane problemy mieszkańców ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl. Rozmowy dotyczyły remontu dróg, 

realizacji oświetlenia ulicznego, chodników oraz kanalizacji. Stwierdzono, że istnieje możliwość obniżenia 

kosztów przyłączy w stosunku do wyceny Wodociągów. Dodała, że mieszkańcy będą informowani o 

postępach.  

 

Mieszkanka 3 

Powiedziała, że problemem jest brak oświetlenia ul. Machałowej i ul. Janowskiej. Zapytała kiedy mieszkańcy 

mogą liczyć na wykonanie infrastruktury technicznej. 

 

Mieszkaniec 4 – X – Przedstawiciel Stowarzyszenia Nasza Grabina 

Poinformował, że w 2016 r. złożył 2 uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.8 – 

STOKOWA – BRUSZNIA – GRABINA” na obszarze miasta Kielce, w których zawarł problematykę ul. 

Janowskiej. Ponadto odniósł się do planu rozwoju miasta, w którym ul. Janowska została ujęta, a który to plan 

nie jest przez urząd realizowany. Uwagi dotyczące ul. Janowskiej były zgłaszane do byłego radnego lecz nie 

był on zainteresowany, aby działać w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców ul. Janowskiej. 

Mieszkaniec poinformował również, że 1 października 2019 r. złożył do Prezydenta pismo dot. terenów 

objętych planem zagospodarowania przestrzennego Grabiny dot. blokady ok. 17 ha gruntów, ale do chwili 

obecnej nie otrzymał informacji zwrotnej. Mieszkaniec poprosił o spotkanie w tej sprawie. 

 

Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta  

Poinformował, że wszystkie pisma, które spływają do urzędu są dekretowane na odpowiednich dyrektorów 

i pracowników, a następnie są organizowane spotkania, w trakcie których dany problem jest omawiany. Dodał, 

ze jeśli zostało złożone pismo to dostanie Prezydent dodał, że zawsze można umówić się osobiście na 

spotkanie, gdyż w każdą środę w godzinach 10.00 – 15.30 pełni dyżur. Oczywiście na takie spotkanie należy 

się wcześniej umówić w sekretariacie lub poprzez formularz zgłoszeniowy. Czasem trzeba również poczekać 

nawet kilka tygodni.  

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Powiedział, że Plan Rozwoju Peryferii właśnie powstaje i w I kwartale przyszłego roku pojawią się informacje 

na ten temat. 

 

Zastępca dyrektora MZD ds. Utrzymania - Grzegorz Staszewski  

Wyjaśnił, że do planu budżetu co roku są zgłaszane inwestycje drogowe, które systematycznie są realizowane. 

Przykładem jest ul. Łopuszniańska, gdzie udało się zrealizować oświetlenie uliczne. Obecnie jest tworzony 

budżet na 2020 r.  

 

Mieszkaniec 4 – X – Przedstawiciel Stowarzyszenia Nasza Grabina 

Powiedział, że od ul. Dobromyśl do mostu na ul. Janowskiej nie ma oświetlenia, a właścicielem terenu jest 

kolej. 

 

Zastępca dyrektora MZD ds. Utrzymania - Grzegorz Staszewski  
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W przypadku braku oświetlenia ul. Janowskiej do mostu problem tkwi w dostępności terenu, gdyż 

właścicielem tych gruntów jest PKP. Jest wtedy potrzebny szereg zgód. Najprostszym sposobem realizacji tego 

przedsięwzięcia byłby ich realizacja w ramach ZRID, ale obecnie na te tereny nie są objęte decyzją na 

realizację inwestycji drogowej. 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj 

Powiedziała, że na terenie miasta prowadzone są liczne inwestycje m.in. wymienionych zostało kilka tysięcy 

lamp i w tym roku również zostanie wymienionych kolejnych kilka tysięcy. Potrzeba zatem czasu i pieniędzy, 

aby inwestycje dotarły do wszystkich części miasta. 

 

Mieszkanka 5 – X – mieszkanka ul. Zgórskiej 

Powiedziała, że jedyną infrastrukturą funkcjonującą przy ul. Zgórskiej jest wodociąg i prąd, przy czym 

wodociąg jest nie wystarczająco wydajny. Zgłosiła zapotrzebowanie na realizację kanalizacji, kanalizacji 

deszczowej, wykonanie asfaltu, chodnika, oświetlenia oraz gazu. Mieszkanka zaznaczyła, że najpilniejsza dla 

mieszkańców jest budowa kanalizacji oraz sieci gazowej. Wspomniała także o miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.11.2 JANÓW – ZALESIE II – 

Łopuszniańska” na obszarze miasta Kielce, który jest w przygotowaniu do opracowania już cztery lata. W 

gazowni mieszkanka otrzymała informację, że gazociąg zostanie wykonany, ale po uchwaleniu planu. Jak 

dowiedziała się w Urzędzie Miasta Kielce z racji dużej powierzchni oraz rozlicznych problemów obecnie prace 

nad tym planem nie są kontynuowane. W związku z powyższym poprosiła, aby podzielić ten plan na mniejsze 

części. Dzięki temu będzie można przedstawić go do Gazowni, która może wtedy bardziej zainteresuje się 

gazyfikacją tego terenu. Mieszkanka dodała, że w tym rejonie panuje olbrzymi problem ze smogiem, 

szczególnie teraz. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Potwierdził, że faktycznie plan obejmuje teren około 350 ha i powiedział, że UM będzie dzielił ten plan na 

mniejsze plany, podchodząc etapowo do tego terenu. Ponadto wytłumaczył, że za uchwaleniem planu powinna 

iść jego realizacja, a wiec odszkodowania za wykup gruntów, wykonanie infrastruktury technicznej itd. Dodał, 

że plan na Dąbrowę II jest już blisko 20 lat i nadal nie ma tam wykonanego gazu.  

 

Mieszkaniec 6 – X 

Poinformował, że w Wydziale Ksiąg Wieczystych nie są na bieżąco uaktualniane dane, w tym są różnice 

w informacjach na temat powierzchni działek. Powiedział, że w talach 70-tych MZD przy wywłaszczeniu nie 

zrobiło wpisu w księgach i do tej pory sprawa ta nie została do końca przeprowadzona, dlatego ma problemy 

z dostaniem wypisu z księgi wieczystej. Poprosił, żeby ta sprawa została zakończona. Poinformował także 

miasto miało środki na remont alei Górników Staszicowskich, ale odstąpiło od realizacji inwestycji, dlaczego? 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj 

Poinformowała, że podobne sytuacje mają miejsce w całym mieście i MZD stara się rozwiązywać takie 

problemy. Dodała, że zorganizuje spotkanie w tej sprawie i wyjaśni tę sytuację. 

 

Mieszkaniec 6 – X 

Powiedział, że może podać nazwisko pracownika MZD z którym rozmawiał. 

 

Zastępca dyrektora MZD ds. Utrzymania - Grzegorz Staszewski  

Powiedział, że na aleję Górników Staszicowskich jest już wykonany projekt. 

 

Mieszkaniec 7 

Powiedział, że został wywłaszczony pod budowę trasy E7 i nie otrzymał 70% pieniędzy tak jak było mówione. 

Powiedział, że skoro teren pod aleję Górników Staszicowskich został już wywłaszczony to należy teraz 

zrealizować te inwestycje pod które został dany grunt wydzierżawiony. 

 

Zastępca dyrektora MZD ds. Utrzymania - Grzegorz Staszewski  

Poinformował, że musiało nastąpić odsunięcie realizacji alei Górników Staszicowskich, gdyż brakowało 

środków finansowych na uregulowanie wszystkich należności za wywłaszczenia. Zatem naturalną rzeczą stało 

się, etapowanie realizacji tej inwestycji drogowej. 
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Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Poprosił o zachowanie spokoju i zabieranie głosu w wyznaczonej kolejności. 

 

Mieszkanka 8 

Nawiązała do planów przebudowy alei Górników Staszicowskich. Powiedziała, że już w 2011 r. na 

przystankach 

były wywieszone mapy i informacje o planowanym remoncie. Wszystko było przygotowane do remontu 

łącznie z przebiegiem ścieżki rowerowej. A nadal nic się nie dzieje. Poinformowała także, że w drodze są już 

media, jest prąd, a dzięki inicjatywie lokalnej doprowadzono gaz, kanalizacja jest tylko w trzech miejscach, ale 

jest. Mieszkanka powiedziała, że nie ma chodnika a dzieci chodzą do szkoły poboczem. Zimą teren nie jest 

odśnieżany. Powiedziała również, że mieszka na ulicy Wąsosz i za własne pieniądze postawiła słup 

oświetleniowy na swojej działce. Dodała, że po deszczu z drogi robi się jezioro. Ponadto zasugerowała, że przy 

remoncie alei Górników Staszicowskich należałoby położyć Internet światłowodowy, gdyż Internet radiowy 

w przypadku tej części miasta się nie sprawdza. Stwierdziła także, że informacja na temat przedmiotowego 

spotkania była niedostatecznie rozpropagowana. 

 

Mieszkanka 9 – X 

Powiedziała, że priorytetem jest chodnik na al. Górników Staszicowskich. Poinformowała, że aleja Górników 

Staszicowskich nie posiada odpowiedniej infrastruktury w tym chodników, które z racji lokalizacji przy tej 

drodze szkoły podstawowej powinny być priorytetem. Dzieci muszą chodzić między samochodami, a zimą 

uciekać do zaśnieżonych rowów, kiedy jedzie samochód. Powiedziała, że dla niej problem chodników jest o 

tyle bardziej zauważalny, gdyż ma niepełnosprawną ruchowo córkę i brak chodników powoduje ogromne 

trudności w dostaniu się córki do szkoły. Zapytała co należy zrobić, żeby na terenie Białogonu zainstalowano 

bankomaty, gdyż najbliższy znajduje się na Podkarczówce. Co prawda w Delikatesach można wypłacić 200 zł, 

ale jest to nie wystarczające rozwiązanie dla potrzeb mieszkańców. Powiedziała, że z perspektywy 

mieszkańców Białogon jest to zapomniana część miasta z brakiem doinwestowania, a ze względu na wjazd od 

strony Krakowa, powinna stanowić wizytówkę miasta. Ponadto zapytała co dzieje się ze sprawą składowania 

niebezpiecznych odpadów na terenie Agromy. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Wyjaśnił, że lokalizacja bankomatów nie leży w kompetencji urzędu miasta, ale on postara się rozeznać 

sprawę. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj 

Podziękowała Pani X, dodała że już dwukrotnie było spotkanie z mieszkańcami w sprawie chodnika. Dodała, 

że lokalizacja bankomatu nie jest zależna od miasta, ale sprawa zostanie zbadana. Pani Prezydent 

poinformowała, że zgodnie z programem rządowym każda szkoła powinna mieć doprowadzoną sieć 

światłowodową i w tej szkole jest światłowód. Po zakończeniu trwałości projektu możliwe będzie 

udostępnienie Internetu światłowodowego prywatnym odbiorcom. Dodała, że być może jeszcze w tym roku 

będą jakieś informacje na ten temat. Ponadto poinformowała, że aby aleja Górników Staszicowskich była 

kompleksowo remontowana najpierw trzeba wybudować dwie oczyszczalnie ścieków, a te powodują 

podwyższenie wartości inwestycji. Jest to duże obciążenie finansowe dla miasta i nadal szukamy 

dofinansowania by tę inwestycję wykonać. 

 

Mieszkanka 10 – X – mieszkanka ul. Zgórskiej 

Powiedziała, że kanalizacja jest pociągnięta tylko do posesji nr 10, a dalej się urywa. Ponadto jest to ulica nie 

posiadająca nawierzchni asfaltowej zatem latem unosi się duży kurz, a po ulewnych deszczach woda wymywa 

dziury w ulicy. Postuluje o położenie nawierzchni asfaltowej i wybudowanie chodników. Mieszkanka 

powiedziała także, że w drodze przy posesji nr 27 stoi stary, bezużyteczny słup telefoniczny, który należy 

usunąć. Usunięcia wymagają także drzewa rosnące w ulicy. Potrzeba jest wybudowania gazociągu, gdyż w 

okresie zimowym unosi się smród i smog.  

 

Mieszkanka 11 – X – mieszkanka ul. Zalesie 

Zgłosiła potrzebę wybudowania chodnika oraz gazociągu. Powiedziała, że należy wybudować chodnik wzdłuż 

ul. Zalesie oraz postawić fotoradar na skrzyżowaniu ul. Zalesie z ul. Łopuszniańską, gdyż znajduje się tam 

bardzo niebezpieczne przejście (w pobliżu jest przystanek autobusowy). Poprosiła też o zaprzestanie wycinki 
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dwudziestoletnich akacji wzdłuż torów kolejowych, gdyż ruch pociągów jest niewielki, a jeśli nie trzeba 

wycinać to drzewa powinny być pozostawione. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj 

Powiedziała, że jeżeli istnieje zagrożenie bezpieczeństwa to drzewa trzeba wycinać. 

 

 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Dyrektor dodał, że jeżeli drzewa są wzdłuż torów kolejowych to wycinką zajmuje się właściwy zarządca 

terenów kolejowych. 

 

Mieszkanka 12 – X – mieszkanka ul. Laskowej 

Powiedziała, że jesienią i zimą nie da się przejść ul. Zalesie- brak chodników, poboczy. Natomiast ul. Laskowa 

latem po opadach staje się rzeką. Dzięki społecznej inicjatywie ul. Garbarska została wyposażona w 

oświetlenie, kanalizację i zlokalizowano tam zatokę autobusową. Pozostał jeszcze problem z brakiem gazu. 

Zimą jest potworny smog, bo wszyscy palą węglem. Zasygnalizowała problem braku przejścia do przystanku 

na ul. Krakowskiej i zaproponowała budowę kładki umożliwiającej bezpośrednie dojście. Problem dotyczy 

mieszkańców ul. Garbarskiej, ul. Laskowej i ul. Zalesie. Poinformowała, że pomimo mieszkania w granicach 

Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego jest ogromny hałas spowodowany jazdą motocykli krosowych, 

przy ul. Bobrzańskiej. Poprosiła o egzekwowanie przepisów prawa i częstsze kontrole odpowiedzialnych 

służby.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj 

Poinformowała, że w kwestii gazyfikacji różnych części miasta zaplanowanych jest kilka spotkań władz miasta 

z przedstawicielami PGNiG. W elektrociepłowni w najbliższym czasie będzie przeprowadzona modernizacja 

polegające na zmianie paliwa używanego do ogrzewania i że właśnie będzie to gaz. PGNiG zdaje sobie sprawę, 

że po przeprowadzonej modernizacji elektrociepłowni, to mieszkańcy będą głównymi beneficjentami gazu, 

zatem będzie musiało szukać nowych odbiorców i gazyfikować obrzeża miasta Kielce. Pani Prezydent dodała, 

że w rozmowy na temat gazyfikacji włączona jest również Wojewoda Świętokrzyska, Starosta Powiatowy oraz 

Prezydent Miasta Kielce. Ponadto zgodnie z programem rządowym jest coraz większy nacisk na respektowanie 

zapisów wynikających z programu czystego powietrza, w związku z tym miasto Kielce też będzie musiało iść 

w kierunku poprawy sytuacji powietrza. Dodała, że władze mają świadomość, że gaz jest czystym źródłem 

energii.  

 

Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta  

Wyjaśnił, że koncerny energetyczne podzieliły Polskę na 4 regiony w których prowadzą swoje działania. 

Kielce znajdują się na terenie PGE, ale to nie wyklucza tego, że energię mogą u nas dostarczać inni dostawcy. 

We Wrocławiu, czy Sosnowcu energię dostarcza Tauron. Prezydent poinformował, że miasto również 

prowadzi rozmowy z innymi koncernami, wszystko jest uzależnione względami ekonomicznym, 

gospodarczymi. Prezydent powiedział, że stara się działać i chce aby te działania przynosiły wymierne korzyści 

dla miasta. Dodał, że miasto musi sprawdzić różne mechanizmy działania, szukać nowych rozwiązań. Wybory 

się skończyły, teraz czekamy na decyzje władz krajowych dotyczące polityki energetycznej. Odnośnie wycinki 

drzew, Prezydent poinformował, że tam gdzie to możliwe i potrzebne miasto prowadzi nasadzenia, a w razie 

potrzeby w niektórych miejscach dokonuje wycinki. Dodał, że władze miasta szukają rozwiązań by miasto 

miało oszczędności oraz wyglądało ładnie- łąk kwietnych, trawników, nowych nasadzeń. Dodał, że na 

wczorajszym spotkaniu 

z mieszkańcami Białogonu padły konkretne propozycje i rozwiązania, wszystkie zostały zanotowane i będą 

sprawdzane możliwości ich realizacji. Problemy dzikich wysypisk, wylewania szamba do lasów, czy palenia 

w piecu nieodpowiednimi materiałami lub węglem słabej jakości wymagają wdrożenia nowych mechanizmów, 

karanie ludzi mandatami nie wystarczy i nie przyniesie rezultatów. Dodał, że miasto musi się dowiedzieć jakie 

są możliwe rozwiązania, może nawet się mylić i uczyć na błędach, ale szukać tych dobrych mechanizmów 

działań, by poprawić jakość życia mieszkańców, nawet przez drobne działania.  

 

Radna Rady Miasta Kielce – Joanna Winiarska  
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Powiedziała, że środki finansowe na realizację al. Górników Staszicowskich zostały przesunięte w czasie na 

dwa lata, a potem nastąpił brak ich zwrotu. Dodała, że za takie działanie odpowiedzialne są poprzednie władze 

miasta. Poinformowała, że na realizację ul. Chorzowskiej środki zostały zabezpieczone zarówno na remont jak 

i na wykup gruntów żeby ten remont przeprowadzić. Radna dodała, że ul. Sędziszowska doczekała się remontu. 

Postulowała o zainstalowanie progu zwalniającego na al. Górników Staszicowskich i wprowadzenie 

sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy przedszkolu.  

 

Radny Rady Miasta Kielce – Arkadiusz Ślipikowski 

Powiedział, że z MZD otrzymał informację, że sprawa wydzierżawienia gruntów na al. Górników 

Staszicowskich  jest już uregulowana. Powiedział również, że ciężko wymagać od miasta wybudowania 

gazociągu do Białogonu czy Zalesia, bo to daleko. Dodał, że należy poszukać środków rządowych na realizację 

gazu na ul. Zalesie. Poprosił o zorganizowanie spotkania z prezydentem w tej sprawie oraz z przedstawicielami 

gazowni. Powiedział, że jeśli byłby duży inwestor na dostarczenie gazu to gazownia byłaby w stanie 

poprowadzić sieć, z czego skorzystaliby również mieszkańcy. Kiedyś taki inwestor była na tym terenie, ale 

wycofał się, w związku z tym gazownia na razie także nie jest zainteresowana na budowę sieci.  

 

Mieszkaniec 13 – X 

Poinformował, że jest nowym mieszkańcem oraz że teren wydawał mu się atrakcyjny dopóki tutaj nie 

zamieszkał. Zgłosił potrzebę wykonania sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych przy przedszkolu. 

Powiedział, że odkąd ul. Łopuszniańska została wyremontowana stała się mniej bezpieczna ze względu na 

samochody przekraczające ograniczenia prędkości. W związku z powyższym zasugerował, żeby przy ulicy 

postawić fotoradar. Ponadto zawnioskował o budowę kanalizacji i wodociągu przy ul. Łopuszniańskiej i ul. 

Zgórskiej.  

 

Mieszkaniec 14 

Zawnioskował o wykonanie warstwy bitumicznej oraz gazociągu w ul. Janowskiej. Powiedział również, że na 

ul. Janowskiej od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl, po deszczu na 

jezdni stoi woda co utrudnia dojście do przystanku. Mieszkaniec zawnioskował o budowę odwodnienia na tym 

odcinku. Poinformował, że w niedalekiej odległości od wiaduktu przy ul. Aleksandrówka leży przewrócony 

słup, który należałoby usunąć. Ponadto powiedział, że należy pogłębić rów i pobocze. 

 

Mieszkaniec 15 

Zapytał czy jest przewidziane połączenie ul. Kolonia z ul. Krakowską. Poruszył również temat Stawu 

Białogońskiego. Powiedział, że jest to 18 ha gruntów z którymi trzeba coś zrobić, trzeba uporządkować ten 

teren. Zapytał, czy nie można tego zrobić z programu małej retencji. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Powiedział, że połączenie drogowe Białogonu z Krakowską nie jest planowane. Powiedział, że autorytet od 

spraw hydrogeologii, jakim jest dr X, uważa, że dla bezpieczeństwa należy nie ingerować w Staw Białogoński. 

Ze względu na zalegające tam niebezpieczne substancje lepiej dla środowiska będzie pozostawienie go bez 

jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Ponadto powiedział, ze Staw znajduje się w granicach obszaru Natura 

2000, co z kolei może stanowić przeszkodę do jego rozbudowy lub innego zagospodarowania. 

 

Mieszkaniec 15 

Powiedział, że ekspertyzy są różne – osuszenie Stawu, zalanie go, albo nawet wywiezienie. 

 

Przedstawicielka MOP 

Poinformowała, że przy ul. Skibińskiego 4 działa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który otwarty jest na 

lokalne inicjatywy z zakresu oferowanego przez ośrodek i zachęca do odwiedzenia ośrodka we wszystkich 

sprawach związanych z pomocą społeczną.  

 

Mieszkaniec 16 – mieszkaniec Białogonu 

Powiedział, że na ul. Pańskiej nie są przestrzegane przepisy ograniczenia prędkości, która wynosi 40 km/h. 

Samochody znacznie przekraczają tą prędkość i dlatego należy zadbać, żeby policja częściej monitorowała ten 

rejon. Zwrócił uwagę, że al. Górników Staszicowskich od 16 lat wygląda tak samo. Dodał również, że jeśli nic 
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nie będzie robione ze Stawem Białogońskim za 5-10 lat staw będzie zacznie zagrażać bezpieczeństwu 

środowiska i ludzi. 

 

Mieszkaniec 17 

Poprosił o uwolnienie terenów pod zabudowę wzdłuż ul. Garbarskiej. 

 

Mieszkanka 18 – X 

Powiedziała, że należy wybudować chodniki wzdłuż ul. Sędziszowskiej i ul. Chorzowskiej. 

 

Mieszkanka 19 – X 

Poprosiła o wybudowanie chodnika chociaż z jednej strony al. Górników Staszicowskich. 

 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Wyjaśnił, że uwolnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe wiąże się z kompleksowym uzbrojeniem 

tego terenu w podstawowe media. Zatem należy znaleźć źródło finansowania dla infrastruktury technicznej, 

gdyż samo uwalnianie terenów pod budownictwo nie jest dobrym rozwiązaniem.  

 

Mieszkaniec zachęcający do głosowania w budżecie obywatelskim 

Zachęcał do oddania głosu na projekt oświetlenia skrzyżowań.  

 

Pan z portalu Białogon dzielnica Kielc na facebooku 

Zaprosił wszystkich do dołączenia do grupy i współpracy w zakresie tworzenia strony na facebooku.  

 

Mieszkanka 20  

Powiedziała, że mieszkańcy wiele zmian zainicjowali i zrealizowali sami – oświetlenie, wodociąg, kanalizację. 

Dodała, że warto nagłośnić temat, że przy ul. Magazynowej w Kielcach działa punk oddawania śmieci i 

odpadów, gdzie każdy mieszkaniec może w ciągu roku oddać 0,5 tony odpadów. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj 

Odnośnie składowiska odpadów niebezpiecznych przy ul. Krakowskiej niemal wszystkie odpady zostały już 

wywiezione, została końcówka. 

 

Mieszkaniec 21 – X 

Powiedział, że sprawami priorytetowymi jest wykonanie planu zagospodarowania oraz oczyszczenie Stawu 

Białogońskiego. Powiedział, że jeśli Staw Białogoński nie zostanie wyczyszczony to w przyszłości zabraknie 

wody w kranach. Powiedział również, że na ul. Zalesie należy wyznaczyć nowe przejścia dla pieszych, gdyż te 

nie spełniają wymogów – wysepki są za wąskie, przez co samochody najeżdżają na krawężniki co jest 

niebezpieczne. Powiedział o potrzebie wybudowania kanalizacji wzdłuż ul. Zalesie. Na ul. Piotra 

Michałowskiego na kolektorze kanalizacyjnym rośnie już las i w razie awarii będzie problem. Mieszkaniec 

zwrócił się z prośbą o zmianę nazwy ul. Zgórskiej, ze względu na częste pomyłki z ul. Zagórską. Paczki i listy 

często omyłkowo trafiają w inne miejsca, a kurierzy mają problem z dojazdem. Zaproponował by nazwać ulice 

imieniem i nazwiskiem jego dziadka, który był zasłużonym mieszkańcem tej okolicy. 

 

Mieszkanka 22 

Podziękowała za porządne utwardzenie ul. Machałowej przez MZD, po prośbach skierowanych do Prezydenta. 

Poprosiła o ujęcie w budżecie MZD na 2020 r. budowy chodników i oświetlenia na ul. Machałowej. 

Powiedziała, że do tej pory mieszkańcy nie posiadają doprowadzonego wodociągu i kanalizacji, przez co 

funkcjonują 

w oparciu o studnie głębinowe i szamba. Niestety często zdarza się tak, że szamba są nielegalnie wylewane, co 

zagraża mieszkańcom korzystającym ze studni. 

 

Mieszkaniec 23 

Powiedział, że na ul. Jaskółczą nie ma dojazdu. Ulica od 17 lat nie była utwardzona. Dodał, że nie jest koszona, 

ani odśnieżana. 
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Mieszkaniec 24 

Powiedział, że należy wymienić asfalt na ul. Janowskiej, gdyż są tam wielkie dziury. Powiedział, że ta część 

miasta Kielce jest bardzo zaniedbana i zapomniana. Zgłosił również potrzebę wybudowania gazociągu. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Poinformował, że czekamy na zmianę rozporządzenia w sprawie GZWP, które do tej pory hamowało rozwój 

tej części miasta z uwagi na liczne ograniczenia. 

 

Mieszkanka 25 

Powiedziała, że w przeszłości była inicjatywa mieszkańców al. Górników Staszicowskich polegająca na 

zbiórce śmieci i oczyszczaniu lasów. Mieszkańcy sami zabiegali o kontenery by wrzucać do nich śmieci. 

Zaproponowała, żeby 2-3 razy w roku udostępnić kontenery, co spowodowałoby, ze śmieci trafiałyby do tych 

kontenerów, a nie lasów. Kontener był ustawiony koło Agromy. 

 

Mieszkaniec 26 – X 

Zapytał kiedy zacznie się budowa kolektora na ul. Machałowej oraz na czym polega program „Peryferia”. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Wyjaśnił, że program „Peryferia” to cykl spotkań z mieszkańcami najbardziej oddalonych od centrum części 

miasta (bliskich granic administracyjnych). Jest to program oparty o założenia kampanii prezydenta miasta. 

Obecnie odbyły się już 3 spotkania, z każdego sporządzany jest protokół. Następnie postulaty mieszkańców 

zostaną przeanalizowane, określone zostaną przybliżone koszty ich realizacji i na tej podstawie zostanie podjęta 

decyzja jakie inwestycje są możliwe do realizacji jeszcze w tej kadencji, a które należy zrealizować 

w późniejszym terminie.  

 

Przedstawiciel Wodociągów Kieleckich  

Poinformował, że unijne dofinansowanie na inwestycje wymaga kuratora sądowego, a nie dla wszystkich 

działek jest to możliwe, gdyż nie są jeszcze uregulowane sprawy własnościowe. Obecnie szykowane są 

projekty, które będą realizowane w perspektywie finansowej w latach 2021-2027, gdzie przewidziano budowę 

250 km sieci kanalizacyjnej. Realizacja tego zadania odbędzie się w ciągu 10 lat. Procedura unijna jest ściśle 

określona 

i uniemożliwia przesunięcia środków. Wydatkowanie musi się odbywać w danej perspektywie finansowej. 

Powiedział również, że obecnie realizowany jest projekt nr 4.  

 

Projektantka 

Powiedziała, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektów realizacyjnych na kolejne lata 

finansowania (projekt nr 5) i obejmują one wykonanie kanalizacji na ulach: m.in. ul. Machałowej (do ul. 

Aleksandrówka), ul. Siedmiu Źródeł, ul. Kryształowej, ul. Bernardyńskiej (55-46), ul. Podklasztornej. Trwają 

prace projektowe na kolektor kanalizacyjny na ul. Za Walcownią, ul. Zalesie i ul. Browarnej. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Zaprosił mieszkańców do Prezydenta oraz do Wydziału Budownictw i Architektury do pokoju 130. Powiedział, 

że w każdej sprawie trzeba pisać pisma i kierować je do Prezydenta. Dodał, że zbliżamy się do końca spotkania 

i oddał głos ostatniej osobie. 

 

Mieszkaniec 27 

Powiedział, że 45 lat temu planowano budowę łącznika. Zapytał co mają robić mieszkańcy, czy opłaca się 

inwestować? Powiedział, że wysłał pismo w swojej sprawie, ale jeszcze nie dostał odpowiedzi. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz 
Podziękował zgromadzonym za liczne przybycie. Poprosił o składanie na piśmie wszelkich uwag w sprawach 

obywatelskich i kierowanie ich do Prezydenta Miasta Kielce, Rynek 1 lub do Wydziału Urbanistyki 

i Architektury. 
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„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. 

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW - ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU 

ze spotkania konsultacyjnego Prezydenta Miasta Kielce z mieszkańcami z rejonów: Zalesia, Dobromyśla 

i Białogonu w ramach Programu „Peryferia”, które odbyło się w dniu 15 października 2019 r. (wtorek) o 

godzinie 17.00 w Domu Kultury Białogon przy ul. Pańskiej 1A, 25-811 Kielce. 

 

Infrastruktura techniczna: 

 Ul. Aleksandrówka – budowa kanalizacji; 

 Ul. Dobromyśl – budowa oświetlenia, poprawienie drogi, dokończenie budowy kanalizacji; 

 Ul. Fabryczna – budowa sygnalizacji świetlnej przy przedszkolu; 

 Al. Górników Staszicowskich – wykonanie remontu drogi, budowa chodników, budowa oświetlenia; 

 Ul. Janowska – wykonanie warstwy bitumicznej, budowa oświetlenia, budowa odwodnienia na odcinku od 

wiaduktu do skrzyżowania ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl, pogłębienie rowu, wykonanie pobocza, 

budowa sieci gazowej; 

 Ul. Jaskółcza – wysypanie drogi kruszywem; 

 Ul. Łopuszniańska – budowa kanalizacji i sieci wodociągowej (chyba w miejscach w których ich nie ma); 

 Ul. Machałowej – budowa chodnika, budowa kanalizacji, budowa oświetlenia; 

 Ul. Mechaników – budowa kanalizacji i sieci gazowej; 

 Ul. Wąsosz – wykonanie warstwy bitumicznej, budowa odwodnienia; 

 Ul. Zalesie – budowa chodnika, wykonanie pobocza, budowa kanalizacji, budowa sieci gazowej, 

wyznaczenie nowych przejść dla pieszych i poprawa istniejących wysepek (samochody najeżdżają na 

krawężniki); 

 Ul. Zgórska – wykonanie warstwy bitumicznej, budowa chodnika, budowa kanalizacji i kanalizacji 

deszczowej, budowa oświetlenia, budowa sieci gazowej, rozwiązanie problemu niewydajnej sieci 

wodociągowej; 

 

 Ul. Sędziszowska i ul. Chorzowska (ulice poruszane na spotkaniu w Posłowicach, które odbyło się w dniu 

16 lipca 2019 r.) – budowa chodników; 

 

Gospodarka nieruchomościami: 

 Regulacja stanu prawnego działek w pasach dróg planowanych do przebudowy; 

 

Planowanie przestrzenne: 

 Postępy w opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE 

ZACHÓD - OBSZAR V.8 - STOKOWA - BRUSZNIA - GRABINA" na obszarze Miasta Kielce oraz 

prognozy oddziaływania na środowisko do ww. projektu; 

 Prośba o podzielnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – 

OBSZAR V.11.2 JANÓW – ZALESIE II – Łopuszniańska" na obszarze Miasta Kielce na mniejsze plany 

zagospodarowania przestrzennego w celu ich szybszego uchwalenia; 

 Uwolnienie terenów pod zabudowę wzdłuż ul. Garbarskiej; 
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Inne: 

 Ul. Aleksandrówka – prośba o uprzątnięcie przewróconego słupa - w okolicy wiaduktu;  

 Ul. Jaskółcza – prośba o odśnieżanie i koszenie drogi; 

 Ul. Łopuszniańska – wniosek o fotoradar przy skrzyżowaniu z ul. Zalesie, prośba o częstsze kontrole 

prędkości; 

 Ul. Michałowskiego – wycinka drzew w pasie drogi, gdyż rosną na kolektorze kanalizacyjnym; 

 Ul. Wąsosz – prośba o odśnieżanie drogi; 

 Ul. Zgórska – wniosek o zmianę nazwy ulicy, prośba o usunięcie starego, bezużytecznego słupa przy 

posesji nr 27, wycinka drzew rosnących w pasie drogowym; 

 Prośba o pomoc w sprawie lokalizacji bankomatu na Białogonie; 

 Wniosek o budowę kładki nad ul. Krakowską; 

 Prośba o udostępnienie kontenerów na śmieci 2-3 razy w roku i o ustawienie ich koło Agromy, by 

mieszkańcy sami mogli sprzątać okolicę; 

 Staw Białogoński – wniosek o uporządkowanie tego terenu; 

 


