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PROTOKÓŁ 

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

Zagórza, Domaszowic, Nowego Folwarku w ramach Programu „Peryferia”, które odbyło się  

w dniu w dniu 8 listopada 2019 r. (piątek) o godzinie 17.00 w Domu Działkowca  

w Kielcach przy ul. Głogowej 6, 25-346 Kielce. 

 

Uczestnicy spotkania: 

1. Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj; 

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. Kierownik wydziału planowania rozwoju dróg MZD – Tomasz Zboch; 

7. Pracownicy Urzędu Miasta;  

8. Radni Rady Miasta Kielce; 

9. Mieszkańcy rejonu Zagórza, Domaszowic, Nowego Folwarku. 

 

Krótki wstęp – cel spotkania: 

Spotkanie otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Kielce- Arkadiusz Kubiec, który w imieniu 

prezydenta Bogdana Wenty powitał mieszkańców, podziękował za liczną obecność, przedstawił 

niektórych pracowników urzędu miasta. Poinformował, że spotykamy się z mieszkańcami po to aby 

wysłuchać jakie są problemy w danych okręgach, jakie najpilniejsze prace do wykonania. Wszystkich 

na pewno nie uda się od razu zrealizować ale wszystkie zostaną zapisane.  Poinformował również, że 

pracujemy obecnie na starym budżecie w którym staramy się wykonać to było założone. Spotykamy 

się ponieważ jesteśmy aktualnie w trakcie przygotowania nowego budżetu. Zdajemy sobie sprawę, że 

zaniedbań jest wiele. Nie na wszystko będziemy mogli od razu odpowiedzieć. Musimy planować 

etapowo na okres wieloletni ale już teraz najpilniejsze prace w tym okręgu będziemy starali się 

uwzględnić na najbliższy rok. Będziemy starali się wysłuchać Państwa, wszystko zostanie 

zanotowane, będziemy następnie nad tym pracować , opiniować. Przekażemy dyrektorom 

poszczególnych wydziałów którzy wycenią koszty wykonania.   

 Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce Artur Hajdorowicz przywitał 

wszystkich przybyłych. Następnie poinformował mieszkańców o przebiegu spotkania, że głównie oni 

będą się wypowiadać, natomiast urzędnicy będą wysłuchiwać problemów i postulatów mieszkańców. 

Wszystko będzie protokołowane. Protokół ze spotkania będzie dostępny dla mieszkańców. Dyrektor 

podkreślił, że na spotkaniu nie padną żadne obietnice, na spotkaniu mieszkańcy zgłaszają postulaty. 

Odpowiedzi co do harmonogramu realizacji będziemy mogli udzielić na początku lutego 2020 r. 

Postulaty te będą zapisywane, segregowane, wyceniane, klasyfikowane. Chodzi o to aby peryferyjne 

w zakresie pewnych standardów dogonić miasto rdzeniowe. Horyzont czasowy do realizacji 

postulatów- 10 lat. Natomiast są Dyrektor zaznaczył, że spotkanie będzie protokołowane. że spotkanie 

zorganizowane jest aby poznać potrzeby mieszkańców (głos z sali: miał być prezydent Wenta?). 
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Dyrektor poinformował, że prezydent Wenta jest w Gdyni, ale są jego zastępcy i odpowiedzialni 

merytorycznie pracownicy UM.  

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz: 

Mamy półtorej godziny czasu. Prosimy zgłaszać postulaty. Wszystkie  zostaną zapisane i przekazane 

Prezydentowi. Proszę o zwięzłe i rzeczowe wypowiedzi. Odpowiedzi na te postulaty będą udzielane w 

styczniu/lutym – wtedy zostanie przedstawiona wycena i harmonogram realizacji. Dyrektor znaczył że 

można się przedstawiać, wówczas imię i nazwisko zostanie wpisane do protokołu, można również 

pozostać anonimowym.  Następnie dyrektor otworzył dyskusję i poprosił o zabranie głosu 

mieszkańcom: 

 

Radny Wiesław Koza:  

Witam wszystkich, dziękuje za liczne przybycie. Zabiegaliśmy o to spotkanie. Peryferia miasta są 

bardzo zaniedbane a szczególnie te dzielnice południowo-wschodnie. Dzisiejsze spotkanie odbyło się 

na wniosek radnych z tego okręgu, po ogłoszeniu przez Prezydenta Programu „Peryferia”, to spotkanie 

nawiązuje do tego programu. Mam listę postulatów (6 punktów)  które chciałem przedstawić 

Prezydentowi: 

Zarezerwowanie środków finansowych na takie inwestycje jak: 

 realizacja budowy ul. Prostej I etap na odcinku ul. Zagórska- Cedzyńska, zabezpieczenie 

środków na dokumentacje techniczną na II etap Cedzyńska- Tarnowska, 

 realizacja kanału sanitarnego i remont mostu na rzece Lubrzance – ul. Zielna, Cedro-Mazur   

 opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy ul. Monte Casino oraz przebudowa 

sieci ulic tj. ul. Domki, Kocka, Rozmarynowa w rejonie Ostra Górka, 

 realizacja budowy ul. Skalistej, Barwinek, Czachowskiego 

 dofinansowanie inwestycji lokalnej kanału sanitarnego w ul. Prochownia i dokończenie 

oświetlenia odcinka 150 m dzielnicy Zagórze 

 złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu w celu rozbudowy stadionu międzyszkolnego przy 

ul. Prostej- jest związane z budową pętli i parkingu P&R przy ul. Cedzyńskiej. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz: 

Proszę o porządek w wypowiedzi i nie powtarzanie już poruszonych tematów. Chcemy uzyskać jak 

najwięcej informacji a nie w kółko o tym samym.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Arkadiusz Kubiec: 

Witam Panią Prezydent Danutę Papaj i oddaję głos. 

Jeszcze raz przepraszam za nieobecność pana Bogdana Wenty.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj: 

Ja jeszcze uzupełnię. Pan Radny złożył pismo na ręce prezydenta Bogdana Wenty. Proszę wierzyć pan 

Radny zabiega o ul. Prostą. Odpowiemy na pismo pana Kozy 

 

Głos z sali:  

Ale nas to nie interesuje. Chodzi o ul. Wydryńską. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj: 

O jakiej ulicy  państwo mówicie? 

 

Pytanie z sali:  

O ul. Wydryńskiej.  
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Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj: 

Kończy się opracowanie budżetu na 2020 rok i my ulicę Wydryńską pamiętamy. 

 

Pytanie z sali:  

Czy ulica Wydryńska będzie ujęta czy nie? 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj: 

Z tego co pamiętam, ulica Wydryńska będzie ujęta w budżecie na rok 2020 rok.  

Temat jest nam znany. Była inicjatywa lokalna w tej sprawie. 

 

Pytanie z sali:  

Robi się ulicę Prostą i robi się inne ulice a na Wydryńską 30 lat czekamy. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj: 

Ul. Wydryńska. Temat jest nam znany. Była inicjatywa lokalna w tej sprawie. Tak więc się nie 

denerwujcie w tej sprawie. 

 

Mieszkanka:  

Ile kosztuje nawożenie gruzu, żwiru przez tyle lat? 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj: 

Pamiętamy. Już więcej o ul. Wydryńskiej nie będziemy mówić. Ulica Wydryńska jest jednym z 

priorytetów. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz: 

Bardzo proszę o chwilę ciszy. Proszę o zachowanie kolejności i pojedyncze wypowiedzi. 

 

X mieszkaniec ul. Zagórskiej: 

Witam mieszkańców i władze miasta. Reprezentuję dużą grupę mieszkańców. Składam w imieniu 

mieszkańców ul. Zagórskiej wniosek formalny o wybudowanie drogi łączącej ul. Napękowską z ul. 

Wikaryjską – równoległej do ulicy Zagórskiej. Sprawa wałkuje się już od 15 lat. Złożyłem na ręce 

pani prezydent Danuty Papaj pismo. Mamy świadomość, że są pilniejsze potrzeby: ul. Wydryńska, 

ul.Prosta. Dlatego prosimy na tą chwilę o wytyczenie tej drogi. Tak żeby zabezpieczyć teren przed 

zabudową uniemożliwiającą realizację tej drogi w przyszłości. Przede wszystkim proszę o wytyczenie 

tej drogi w MPZP, a docelowo o jej realizację. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz: 

W tej sprawie zapraszam do Biura Planowania Przestrzennego. Telefon Państwo macie. Analizujemy 

ten temat i już mamy pewne informacje. 

 

Mieszkanka  ul Wydryńskiej: 

Prawie od 30 lat staramy się o wybudowanie ul. Wydryńskiej -  w różnych instytucjach. Ulica jest w 

bardzo złym stanie: brud, kurz. Wstyd, żebyśmy na terenie miasta mieszkali w takim miejscu gdzie po 

deszczu są takie wyboje ,że nie ma gdzie nogi postawić. Zamiast budowy droga jest stale 

nadsypywana materiałem nie wiadomego pochodzenia. Materiał ten na butach jest następnie 

wnoszony do mieszkań. Obecnie poziom drogi, po lewej stronie ulicy jadąc od strony Domaszowic 

jest na wysokości połowy ogrodzenia. Prosiliśmy prezydenta Wentę o wizję lokalną - nikt nie 

przyjechał. W dniu dzisiejszym (08.11.2019) od godziny 6.00 rano jeździł walec i zasypywano doły 

żeby wyglądało jako tako. Jak nas się traktuje? Nasze podatki liczą się ale my absolutnie. Prosimy, 

żeby wreszcie pochylić się nad naszą sprawą. Dziękuje. 
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Mieszkanka ul. Wydryńskiej: 

Zapraszam na moje podwórko. Mam ulicę podniesioną o pół metra. Cała woda spływa na moje 

podwórko. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz: 

Problem ulicy Wydryńskiej mamy już zanotowany. Jeszcze dwie osoby w tej kwestii. 

 

X: 

Ulica Wydryńska dwa razy już była wpisywana do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Ostatni raz 

jeśli się nie mylę w latach 2010-2012 a teraz mamy rok 2019, nie zostało zrobione nic. Pełną 

dokumentację posiadamy. Miałam 17 lat jak już starano się o tą ulicę. Osobiście rozmawiałam z 

radnym Gorajem, który zapewnił, że sam wyjdzie protestować jeśli ulica nie zostanie wybudowana 

(głos z sali: protestował ?) Nie. 

 

Mieszkanka ul. Cmentarnej : 

Ulica Cmentarna została zrobiona na piękną ulicę w związku z czym od czasu do czasu urządzane są 

tam wyścigi samochodowe. Prosimy o progi zwalniające. Ponadto chciała powiedzieć , że wszystkie 

pozostałe ulice na tym osiedlu są nadsypywane „błotem” które po deszczu spływa nam na działki. 

 

Mieszkaniec ul. Cmentarnej : 

To bardzo ważna sprawa. Parking piękny wybudowany w sobotę staje się zbiegowiskiem młodzieży z 

całego województwa (po 60 samochodów bez tłumików) urządza sobie wyścigi samochodowe. 

Parking służy też testowania aut przed sprzedażą. Proszę o znaki do 30 km/h. Dlaczego zlikwidowano 

ograniczenie do 30 km/h które tam było? Proszę o progi i proszę o kamery monitoringu na parkingu 

koło cmentarza. Żeby nie przyjeżdżali na parking pod cmentarzem gdzie powinna być cisza, na 

wyścigi, na sprzedawanie na kupowanie samochodów.  

Jak to jest, że każda gmina, trzy domy wystarczą jest droga asfaltowa a w Kielcach cały czas jest tylko 

nadsypywanie i wałowanie. Robi się kosztowne projekty zamiast po prostu wylać asfalt. Tak trzeba 

robić jak ościenne gminy: tanim kosztem a dal mieszkańców. 

 

X: 

Proszę o utwardzenie drogi ul. Prostej na odcinku od kapliczki w stronę Ostrej Górki. Nie liczę na 

asfalt ale na jakieś nadsypanie bo dziury są na średnicę 1,5 m. Postuluję o ustawienie koszy na śmieci 

w rejonie Wietrzni przy ścieżkach spacerowych w rejonie Geoparku. Można to tanim kosztem zrobić.  

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj: 

Progi zwalniające – nie znaliśmy tego problemu. Zajmiemy się tym od najbliższego wtorku. Może to 

potrwać do dwóch miesięcy. Proszę o spokojne poczekanie. Brak dróg rowerowych – powstanie około 

20 km tych dróg powstanie. (głos z sali –nie o to nam chodziło, my nie chcemy dróg rowerowych.) 

Zdobyliśmy wielomilionowy grand na drogi rowerowe. Mamy możliwość skorzystania z 

dofinansowania dróg rowerowych – tylko 10% wyłoży miasto. W spawie koszy na śmieci tu Pan 

wiceprezydent Kubiec się wypowie. (głos z sali – a ul. Wydryńskiej nic Pani nie powie). Przepraszam 

bardzo, zaraz zaraz ja o ul. Wydryńskiej już mówiłam. Czy mam się odnieść do tych dzisiejszych…bo 

ja nie wiedziałam że są zasypywane jakieś dziury? zaraz ustalimy czy RPZ miało jakieś zlecenia?  

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Arkadiusz Kubiec:  

Rozważę, jak w miarę szybko będą te kosze. Zorientujemy się we wszystkich postulatach. 

 

Mieszkanka ul. Wydryńskiej: 

W 2015 roku już był wykonany przetarg na odwodnienie ulicy Wydryńskiej, miało to kosztować 

1 970 000 zł i do tej pory jest nie zrobione. Mieszkańcy sami sporządzili projekt ulicy Wydryńskiej i 
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uzbroili teren. We własnym zakresie mieszkańcy doprowadzili media: gaz, wodę kan. sanitarną ka 

również sporządziliśmy projekt budowy ulicy - złożony jest w UM. 26 lat czekamy. Środki są stale 

rezerwowane  a jednocześnie przesuwane są inne cele. Ostatnio część środków została przeniesiona z 

ul. Wydryńskiej na kanał burzowy w ul. Sandomierskiej. Stale podnoszony jest poziom ulicy, 

nasypujecie żwiru i kamienia. Dziś podsypywali, przed świętami widziałam się z pracownikami MZD, 

zaczepiłam i pytałam czy widzieli wyboje, zapytałam kiedy będzie ulica posypana. Zawsze jak idę do 

prezydenta to dzień wcześniej jest posypywane. Przed świętami ktoś kontrolował ulicę znalazł wyboje 

i znów nadsypano. Zawsze ulica jest „posypywana” przed rozmową z mieszkańcami i dzisiaj też tak 

było. Ulica z kostki zrobiona była na dziko (na wprost salonu Hyundaia) – woda spływa na posesje 

naprzeciwko- robi się jezioro. Pan Radny zabiega o ul. Prostą a o naszej nie pamięta, ale plakaty 

wiesza. Przypominamy spotkanie z Prezydentem Wentą w lutym b.r. – obiecał, jeżeli nie będzie 

środków na program „bezpieczne drogi na 5+” to i tak prezydent ujmie w budżecie na 2020 rok. No i 

nie wiemy co dalej z naszą ulicą?  

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj: 

Ulica Wydryńska jest priorytetowa. Jeśli znajdzie się w budżecie i Radni się zgodzą to zostanie 

wybudowana. Kwestia głosowania przez Radę Miasta i wtedy proszę doprowadzimy to do skutku. 

 

Mieszkanka ul. Wydryńskiej: 

Pan Prezydent na odchodne po spotkaniu prosił nas żeby przekazać panu Radnemu Marcinowi 

Chłodnickiemu, żeby stale przypominał o ujęciu w budżecie tej ulicy. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Arkadiusz Kubiec:  

Pani Prezydent jasno powiedziała. Mieszkańcy mówią, że czekali na tę ulicę 26 lat. Proszę o dwa 

miesiące – planujemy obecnie budżet. Do tej pory pracowaliśmy na starym budżecie. Teraz planujemy 

nowy.  Proszę o szansę dla Prezydenta na sukcesywne rozwiązywanie problemów. Proponuję zamknąć 

temat ulicy Wydryńskiej i dać się wypowiedzieć innym. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz: 

Mocno zapisana jest ta Wydryńska. Jeszcze parę dni i wszyscy uzyskamy wiedzę na temat 

przyszłorocznego budżetu. Proszę o trochę inne tematy niż ulica Wydryńska. 

 

Osobom z ul. Wydryńskiej nie udzielono dalszego głosu. Grupa około 20 osób opuściła spotkanie.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj: 

Zapraszam do odwiedzenia nas po ułożeniu budżetu. Wtedy zobaczycie, że ulica Wydryńska jest tam 

zapisana. Ulica ta jest stale monitorowana – nie wiele jest takich ulic w Kielcach – stąd to 

nadsypywanie. Mimo wszystko zapraszam do odwiedzenia nas po ułożeniu budżetu. Ta ulica jest stale 

monitorowana. 

 

Mieszkanka ul Wydryńskiej: 

Dlaczego nowe ulice powstają a ta nie? 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj: 

Realizujemy budżet po poprzedniku. Proszę nas nie obarczać czymś co w poprzednich latach się 

działo. To co będziemy teraz robić, to będziemy chcieli przeanalizować co jest najlepsze dla miasta, i 

to przedstawić w tym (nadchodzącym) budżecie. 

 

X  - ul. Zagórska 
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Wnoszę o wybudowanie progu zwalniającego na ul. Zagórskiej na odcinku od Zagórska 310 do 

kościoła. Są 4 przejścia dla pieszych w tym rejonie a nie ma progu. Samochody często rozpędzają się 

na tym odcinku. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj: 

Zapisane do realizacji. Podobnie jak to było przy ul. Cmentarnej. 

 

X 

Na ulicy Sandomierkiej brak chodnika i pobocza na przeciwko RPZUiK (po południowej stronie). 

Stwarza to niebezpieczeństwo. 

 

X - ul. Zagórska: 

Kiedy będzie plan zagospodarowania na „osiedle wschodnie”. Kiedy droga 73 (obwodnica). Tereny 

zablokowane -nic nie możemy robić. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj: 

Droga 73 jest drogą krajową. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zajmuje się ta sprawą. 

Nie jesteśmy w stanie powiedzieć kiedy i gdzie.  

 

X.  

Przedłużenie ul. Bohaterów Warszawy – będzie czy nie będzie realizowane? Czy będą podejmowane 

jakieś działania w najbliższych 5-ciu 10-ciu latach.  

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz: 

Odpowiem na te dwa pytania razem bo one się wiążą ze sobą. Dzielnica wschodnia to jest około 300 

ha. Teren jest już częściowo objęty MPZP. Wszystko zależy od przebiegu wschodniej obwodnicy 

Kielc. Jak wiecie droga krajowa biegnie przez środek miasta i na dłuższą metę jest to nie do 

utrzymania. Przebieg obwodnicy wschodniej łączy się z przedłużeniem ul. Bohaterów Warszawy. 

Czekają nas zmiany dokumentów planistycznych. Sprawa dotyczy też gmin sąsiednich i jest 

prowadzona na wyższym szczeblu tj. na szczeblu marszałka. Obecnie dokumenty są na szczeblu 

marszałka, który uaktualnia plan województwa dla miejskiego obszaru funkcjonalnego. Jak marszałek 

opracuje plan wtedy będą konkrety.  

 

X.  

Czy mamy obraz jaka ta droga (przedłużenie ul. Bohaterów Warszawy) będzie?  

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz: 

Bohaterów Warszawy będzie taka jak normalna droga klasy G z dwiema jezdniami. Tak jak np. 

Jagiellońska, al. Tysiąclecia  

 

X.  

Czy będą ekrany akustyczne? 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz: 

To czy będą ekrany to zależy od projektu budowlanego drogi. 

 

X.  

Mieszkający przy tej ulicy (planowanej ul. Bohaterów Warszawy) na pewno będą protestować przeciw 

ekranom. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz: 
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W tej sprawie ulicy zapraszam do Biura Planowania Przestrzennego na Kozią. Pokaże rysunki jakie 

mamy w tej chwili. Przestrzeń, zagospodarowanie to jest sytuacja zawsze konfliktowa i zawsze ktoś 

będzie protestował. W tej procedurze szukamy kompromisów. Nigdy, jak pracuje nie spotkałem się z 

sytuacją całkowicie bez konfliktową.   

 

Mieszkaniec Domaszowic – X: 

Pan Dyrektor powiedział, że przez dziesięć lat rozwijał się rdzeń miasta. Dużo mówi się o rozwoju i 

prowadzeniu rozmów a nic się nie robi. My mieszkamy w podkieleckiej wsi. Przez 60 lat miasto 

trzymało nas w rozbudowie terenów. Pytanie do władz Kielc: jaka jest ciągłość władzy w stosunku do 

obwodnicy?  Obwodnica mogę przedstawić dokumenty, pierwsza miała być planowana 1968 roku od 

Wiśniówki do Morawicy a my mamy 2020 i dyskutujemy gdzie ma być obwodnica. Obwodnica 

najpierw miała być w Domaszowicach, teraz przesunięta. Nie bierzmy przykładu z imperializmu 

zachodniego i nie budujmy dróg szybkiego ruchu w środku miasta! Czy ta obwodnica, na jakim etapie 

jest? Tam już te drogi się częściowo likwiduje. W Kielcach są ludzie światli i wiedzą, że w centrum 

nie powinno być dróg szybkiego ruchu Jak to jest, że powstała droga obwodnica od strony Bocianka 

(S-74) bez pytania o zgodę mieszkańców.  

Jak jest stosunek władz miasta do wschodniej obwodnicy bo sprawa się toczy 60 lat?  

Co dalej z naszymi finansami? 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz: 

Stosunek Miasta Kielce do drogi 73 jest pozytywny tzn. chcemy żeby ją budowano - po wschodniej 

stronie miasta.  

 

X - ul. Wikaryjska  

Jesteśmy pominięci w gazyfikacji ul. Wikaryjskiej (na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. 

Sybiraków). Stacja (redukcyjna) gazu jest blisko a my gazu nie mamy? Jest to dla nas trochę 

niezrozumiałe. Ulica Wikaryjska stała się tranzytem dla niektórych kierowców. Interweniowałem na 

komendzie – policja jest bezsilna. Proszę aby coś tym zrobić. Przede wszystkim chodzi nam o gaz, to 

jest dla nas priorytet. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj: 

Jeśli chodzi o gaz to miasto nic nie może w kwestii gazu. Oczywiście będziemy prosić PGNiG o 

gazyfikację tej ulicy ale to nie od nas zależy. Tam jest taki odcinek, że faktycznie jest gaz w pobliżu 

więc może wy niebawem będziecie mieć. Nam też na tym zależy bo likwiduje się „kopciuchy”.  

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz: 

Faktycznie obserwuje się takie zjawisko, że jeśli gdzieś położona zostanie nowa nawierzchnia to 

szczególnie młodzi kierowcy szaleją. Progi zwalniające nie nadwyrężą budżetu. Na pewno  jest to 

rzecz do załatwienia stosunkowo szybko.  

 

X mieszkaniec ul. Sandomierskiej:  

Kiedy będzie dokończona przebudowa ul. Sandomierskiej? Zostało tylko przełożenie kabli 

elektrycznych i telefonicznych pod ziemię. Zapadnięte chodniki w okolicach przyłączy. Nie spotkałem 

się aby przewody były prowadzone napowietrznie w takim mieście jak Kielce. Przewody energetyczne 

prowadzone na powietrznie – nie spotkałem się, żeby w mieście tak robić? To przeżytek. To jest po 

prostu niedokończona inwestycja. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj: 

To nie jest problem inwestycyjny. Znam tę sprawę. Niestety nie wszyscy mieszkańcy byli zgodni co 

do wycinki drzew przy tej inwestycji (przebudowa ul. Sandomierskiej). Może pan Tomasz Zboch 

więcej w tej sprawie. 
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Tomasz Zboch - MZD Kielce: 

Ulica Sandomierska jeśli chodzi o układ jezdny jest jezdnia jest wyremontowana. Natomiast 

ukończyliśmy dokumentację w zakresie ścieżki rowerowej i chodnika. Założyliśmy, że zarówno 

ścieżką jak i chodnikiem wchodzimy częściowo w działki po północnej stronie ulicy Sandomierskiej 

co nawiązywało do wieloletnich planów budowy tej ulicy jako dwujezdniowej. To raczej nigdy nie 

nastąpi i chcieliśmy z tego (gruntu) skorzystać. . Niestety był problem wejścia w grunty jeśli chodzi o 

ścieżkę rowerową, która spotkała się z dużym oporem społecznym. Zakład energetyczny planuje 

skablowanie ul. Sandomierskiej, podobnie gazowania. Jeśli chodzi o ścieżkę rowerową to jest to 

kwestia decyzji, ewentualnie powrotu to już opracowanego projektu. Miasto chciało zostawić drzewa 

ale mieszkańcy chcieli wyciąć – wobec braku porozumienia nie kontynuowaliśmy projektu. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz: 

Proszę spokojnie zadawać pytania. 

 

Mieszkanka ul. Sandomierskiej: 

Poprowadzenie  ścieżki rowerowej w ul. Sandomierskiej jest bez sensu z uwagi na ilość zjazdów z 

posesji. Jest możliwość poprowadzenia tej ścieżki drogą techniczną gdzie są puste pola i wtedy 

bezpieczeństwo rowerzystów byłoby większe. Wyjechanie z powtórka jest naprawdę trudne. Trudno 

włączyć się do ruchu. Długa droga od bramy do jezdni. Trzeba przejechać pas zieleni, chodnik i 

dopiero się włącza do ruchu. Jeśli będzie jeszcze ścieżka rowerowa to problem będzie jeszcze 

większy. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz: 

Transportowe zagadnienia to współcześnie, poza ekologią i ochroną środowiska, to jest największy 

problem miast. – tu nie ma jakiś dobrych rozwiązań. Rower to też jest pojazd, ale jeśli rowerzyści 

potwierdzą pani stanowisko to będziemy nad tym myśleć.  

 

Mieszkaniec ul. Sandomierskiej: 

Zgadzam się z przedmówczynią. Jeśli chodzi o drzewa – ulica Sandomierska została zwężona właśnie 

po tej stronie co ma być ścieżka rowerowa a przez to jest inny układ wyjazdu co drzewa zasłaniają 

widoczność. Stwarza to niebezpieczeństwo na drodze – poza widocznością, gałęzie trzeba podcinać, 

spadające liście i gałęzie. Ściąć stare drzewa a zasadzić mniejsze wysokości 1,5 do 2m które 

uatrakcyjniłyby ulicę. Jeśli chodzi o ścieżkę rowerową jaki jest sens prowadzenia ścieżki tylko do 

zieleni miejskiej kiedy celem jest osiągnięcie dalszych odcinków. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj: 

Rozumiem, że kiedy będziemy mieć tę ulicę faktycznie w planach to wszyscy Państwo się podpiszecie 

pod deklaracją, że chcecie tej wycinki. W przeciwnym razie nigdy nic nie zrobimy. Albo wycinamy 

albo zostawiamy. My chcemy zostawić ale wy chcecie wyciąć. To rozumień, że będzie wspólna 

deklaracja mieszkańców w sprawie wycinki drzew przy ul. Sandomierskiej. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz: 

Pan Tomasz Zboch który jest specjalistą od systemu rowerowego wszystko pilnie zanotował. 

 

Mieszkaniec 

Chciałem zwrócić uwagę na trapez zabudowy pomiędzy ulicami Wikaryjska, Zagórska, Wydryńska. 

Przy ul. Zagórskiej zabudowa jest bardzo gęsta – nie ma gdzie zrobić drogi. Miało być osiedle ale co z 

dojazdem? Wnioskuję, żeby zrobić drogę w tym terenie. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz: 
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W tej sprawie ulicy zapraszam do Biura Planowania Przestrzennego na Kozią. 

 

Mieszkaniec ul. Prochownia: 

Jestem przewodniczący inicjatywy lokalnej budowy kanału sanitarnego na ul. Prochownia. Kanał 

sanitarny na ul. Prochownia – nie chcemy, żeby był przykładem tego co dzieje się na ulicy Prostej tzn. 

żeby nie trwało to 20-25 lat. Ulica ta się dynamicznie rozwija, nowe pozwolenia na budowę, Proszę o 

umożliwienie przyłączenia gazu. Wykonania projektu i przyłączy gazu. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj: 

Miasto nic nie może w kwestii gazu. To nie od nas zależy. Proszę pisać w tej kwestii do PGNiG.  

Myślę, że jak państwo będziecie do nich pisać to oni też zauważą tą potrzebę. 

 

Mieszkaniec ul. Prochownia: 

Po deszczu zalewa działki w górze ul. Prochownia. Czy będzie jakieś rozwiązanie, może przepusty do 

strumyka? 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz: 

W odniesieniu do wód deszczowych polecam lekturę dokumentu – miejski plan adaptacji do zmian 

klimatu – deszczówkę będziemy zbierać w naturalnych zbiornikach, do gruntu, a nie spuszczać do 

kanału -musimy zmienić zwyczaje w zagospodarowaniu wód deszczowych. To będzie teraz 

„mainstream” działań samorządów nie tylko w Kielcach w tym czasie. 

 

Mieszkaniec- ul. Cmentarna: 

Plany realizacji obwodnicy w tym terenie oznaczają dla nas rewolucję w tym terenie i nawet nie 

wiemy jak ma przebiegać. Jak to się ma do uchwały Rady Miasta z 4 września 2008 r. – jak ona 

obowiązuje w praktyce. Dlaczego ulica Cmentarna nie jest tak jak wytyczono w uchwale. Miała być 

droga wzdłuż cmentarza. To co zrobiono w ogóle nie rozwiązuje problemu. 

Miasto nie ma pieniędzy a wjeżdżają na parking przy cmentarzu gdzie nikt nie parkuje? Po co? Od 

godziny 16-17 na cmentarz nikt nie jeździ, jest noc. Nie mówię żeby likwidować tych linii, do 

Sandomierskiej jest raptem 300 m. 

Moja korespondencja o przeniesienie ławki przy przystanku na ul. Cementarnej. Jest to daleko od ul. 

Cedro-Mazur i od ul. Warkocz. Wnoszę o przeniesienie przystanku przy ul. Cmentarnej tak jak był 

poprzednio. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj: 

ZTM przyjrzy się temu. W tej ostatniej sprawie proszę zostać chwilę po spotkaniu. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Arkadiusz Kubiec:  

Zgadzam się, że układ komunikacji miejskiej jest skostniały. Cały czas pracujemy nad tym – to 

wymaga również uzgodnienia z gminą Górno, to są umowy powiązane umowami. Cały czas badamy 

sprawę. Przyjrzymy się tej sprawie. 

 

Mieszkaniec ul. Cmentarna: 

Nie potrzeba autobusów o tak późnej porze. 

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz: 

Obwodnica wschodnia (droga S-73) tak naprawdę nigdy nie była naprawdę projektowana. GDDKiA 

odpuściła temat – nie studiują tego. Teraz mamy obowiązek opracować plan Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego. Te prace prowadzi marszałek. Przedstawił o już jeden wariant który został 

skrytykowany. Marszałek zatem kontynuuje dalej te prace. Jeśli ktoś nie zdążył czegoś powiedzieć lub 

nie miał śmiałości to można napisać na kartce -Prezydent Miasta Kielce i dalej. 
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Radny Wiesław Koza: 

To ja zabiegałem o to spotkanie. Byłem też u dyrektora Stępnia w sprawie ulicy Wydryńskiej.  

Takich ulic gruntowych w Kielcach jest wiele. Trzeba naprawdę dużych środków aby przeprowadzić 

tę inwestycje. Na ul. Prostej nie było remontu od 70 lat. Mam pytanie do Pani Dyrektor, mieszkańcy 

ul. Zielnej dopytują się o budowę kanału sanitarnego. Podobno projekt jest wykonany.  

 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Artur Hajdorowicz: 

Kończymy już nasze spotkanie. Dziękujemy wszystkim za przybycie. I kw. 2020 r. skatalogujemy i 

wycenimy postulaty. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Danuta Papaj: 

Chciałam Wszystkim podziękować. Wiemy, że są ogromne zapóźnienia i będziemy je sukcesywnie 

realizować w takiej kolejności w jakiej najszybciej będziemy mogli się z tymi problemami uporać. W 

pierwszej kolejności te łatwiejsze ale bez pomijania również tych większych. Tak aby ludzie mieli 

poczucie, że we wszystkich częściach miasta coś się zaczyna dziać. Ze względów finansowych  - to 

jest na plan na kilka lat więc prosimy o cierpliwość. Drobne sprawy prosimy zgłaszać na bieżąco. Bo 

takie progi zwalniające to są rzeczy które trwają krótko i są zrobione, zapraszam do tego żeby mówić i 

pisać. Przepraszam jeszcze raz za nieobecność prezydenta Wenty. Dziękuje bardzo. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Arkadiusz Kubiec: 

Również dziękuję za spotkanie. 

 

 

 

 

 

 

 

„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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ze spotkania konsultacyjnego Prezydenta Miasta Kielce z mieszkańcami z rejonu z rejonu Zagórza, 

Domaszowic, Nowego Folwarku, które odbyło się w dniu w dniu 8 listopada 2019 r. (piątek) o godzinie 

17.00 w Domu Działkowca w Kielcach przy ul. Głogowej 6, 25-346 Kielce. 

NAJWAŻNIEJSZE POSTULATY: 

1. Drogi: 

 budowa ulicy: Wydryńskiej, 

 realizacja budowy ul. Prostej I etap na odcinku ul. Zagórska- Cedzyńska, zabezpieczenie środków na 

dokumentacje techniczną na II etap Cedzyńska- Tarnowska dokumentacja na budowę ulicy Prostej na 

odcinku do Cedzyńskiej do Tarnowskiej, 

 budowa ulic: Domki, Kocka, Monte Cassino (Ostra Górka), 

 remont mostu na rzece Lubrzance, 

 budowa ulic: Skalista, Czachowskiego (Barwinek), 

 przebudowa ulicy: Barwinek  (Barwinek), 

 utwardzenie (odnoga ul. Prostej)  na odcinku od Kapliczki w stronę Ostrej Górki, 

 remont mostu ma ulicy Zielnej, 

 progi zwalniające – ul. Zagórska, 

 progi zwalniające – ul. Cmentarna, 

 wybudowanie drogi łączącej ul. Napękowską z ul. Wikaryjską – równoległej do ulicy Zagórskiej.a 

 próg zwalniający na ul. Zagórskiej na odcinku od ulicy Zagórskiej 310 do kościoła. 

 

2. Budowa chodników i ścieżek rowerowych w ulicach:  

 chodnik na ulicy Sandomierskiej chodnik w okolicach RPZiUK, 

 projekt alternatywnego przebiegu ścieżki rowerowej w ulicy Sandomierskiej. 

 

3. Infrastruktura techniczna 

 odwodnienie drogi – ul. Prochownia, 

 budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Prochownia 

 budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zielnej 

 przebudowa sieci ulic tj. ul. Domki, Kocka, Rozmarynowa w rejonie Ostra Górka 

 dofinansowanie inwestycji lokalnej kanału sanitarnego w ul. Prochownia  

 gazyfikacja ulicy Wikaryjskiej, 

 gazyfikacja ulicy Prochownia, 

 skablowanie sieci nn ulicy Sandomierskiej. 

 

4. Komunikacja miejska: 

 przeniesienie przystanku przy ul. Cmentarnej w poprzednie miejsce, 

 korekta trasy autobusów koło cmentarza w Cedzynie – bez zbędnego zatrzymywania się w godzinach 

popołudniowych/nocnych. 

 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: 

 Wytyczenie drogi – równoległej do ulicy Zagórskiej , 

 Wytyczenie drogi łączącej ul. Napękowską z ul. Wikaryjską – równoległej do ulicy Zagórskiej. 

 

6. Inne: 

 kosze na śmieci w rejonie Wietrzni i Ostrej Górki, 

 wycinka drzew i zasadzenie krzewów przy ul. Sandomierskiej, 

 określenie przebiegu wschodniej obwodnicy Kielc, 

 dokończenie oświetlenia odcinka 150 m dzielnicy Zagórze, 
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 złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu w celu rozbudowy stadionu międzyszkolnego przy ul. 

Prostej- jest związane z budową pętli i parkingu P&R przy ul. Cedzyńskiej, 

 przywrócenie znaków ograniczenia prędkości do 30 km/h- ulica Cmentarna. 

 


