
Anna Kosmala Suko  w 12 lipca 202 lr.

Radna Rady Powiatu

W Kielcach

BIURO OBSŁUGI RADY 

wpłynęło dnia:

podpis: Przewodniczący Rady Powiatu

W Kielcach

Pan Jacek Kuzia

INTEERPELACJA

Dotyczy : Poprawy i remontu chodnika przy ulicy Ściegiennego w Bilczy.

Uzasadnienie: Dnia 7 lipca 202lr pismem zwróciła się do mnie o pomoc mieszkanka 
miejscowości Bilcza Gmina Morawica. W swoim piśmie podkreśla zasadność remontu 
chodnika przy ulicy Ściegiennego w Bilczy. Sytuację na ulicy pani .
przedstawia jako bardzo niebezpieczną załączając zdjęcia do pisma. Zwraca uwagę na 
konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i określenia zakresu prac mogących w 
znacznym stopniu poprawić bezpieczeństwo na tej ulicy. Mieszkanka zwraca uwagę na fakt 
śmierci człowieka , który wpadł do głębokiego niezabezpieczonego rowu przy tej drodze i 
zmarł oraz to , że tą drogą często uczęszczają matki z małymi dziećmi. Zwracam się wobec 
tego z wnioskiem o przeprowadzenie wizji lokalnej przez pracowników PZD i poinformowanie 
zainteresowanej na numer telefonu

Z poważaniem

Do wiadomości: Pani



Bilcza dnia, 07.07.2021r.

Pani
Anna Kosmala 

Radna Powiatu Kieleckiego

Piszę do Pani o pomoc w sprawie drogi oraz chodnika przy drodze. Jako mieszkanka 
miejscowości . . chciałabym aby po wielu remontach
(przeprowadzenie nitki gazociągu) został naprawiony chodnik na całej długości po remoncie 
oraz w ogóle na całej długości wzdłuż ulicy Ściegiennego w Bilczy.

Pierwszą kwestią jest dokładana i prawidłowa naprawa tego chodnika. 
Przez wielokrotne roboty w pasie chodnika - chodnik został zrujnowany. Jest nie równy, 
są braki w ułożeniu kostki oraz brak jest obrzeży w niektórych miejscach wzdłuż tego 
chodnika.

Drugą kwestia jest ogólnie cały chodnik w ciągu tej ulicy ale szczególnie w dalszym 
odcinku ( w połowie ulicy Ściegiennegoj.Należy zwrócić szczególna uwagę na pogłębiające 
się dziury i podmycia przez wodę. Chodnik jest nie równy wyboisty i osuwający się. 
W niektórych miejscach tworzy zawalisko. W tym miejscach chodnik jest usytułowany 
wzdłuż tej ulicy gdzie są głęboki rowy .Stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia( wpadł tam 
człowiek i zginął na miejscu).

Nadmieniam, iż na co dzień w szczególności tym chodnikiem uczęszczają mamy 
z małymi dziećmi gdyż na końcu tej ulicy jest usytułowany plac zabawach. I po takim 
dziurawym i niebezpiecznym chodniku dziecko jadące na rowerku dziecięcym gdyby wpadło 
do takiego głębokie rowy to nawet nie chcę pisać co by się stało. Ponadto z tego chodnika 
korzystają niepełnosprawni na wózkach oraz seniorzy którzy mieszkają na tej ulicy.

Trzecią sprawą którą uważam ze należy uregulować i zadbać o bezpieczeństwo 
i zdrowie należy zlikwidować słupy betonowe które służyły najprawdopodobniej dla linii 
telefonicznych .Słupy te są wmontowane na środku chodnika i to co jakiś kawałek. Jak po 
takim chodniku m przejechać wózek inwalidzki??????.

Nie dość że jest to zagrożenia zdrowia to jeszcze bardzo śmiesznie wygląda a chyba 
nie chcemy aby to tak było w dzisiejszych czasach. Kolejna sprawą z która się zwracam jest 
spowodowanie i wyegzekwowanie o dbałość i czystość chodnika, usunięcie zarośli 
z chodnika wzdłuż posesji co należał do mieszkańca.

Czwartą sprawą jest brak pasów bezpieczeństwa z których bezpiecznie przechodzień 
by mógł skorzystać aby przejść z jednej strony jezdni na druga .Tym bardzie, iż bardzo często 
się zdarza że po jednej stronie jezdni mieszkają starsi rodzice a pod drugiej stronie jezdni 
mieszkają ich dzieci oraz wnuki. W takiej sytuacji przejście przez tę ulice graniczy z cudem 
gdyż w chwili obecnej natężenie ruch jest bardzo duże z uwagi na fakt ,iż tą drogą jeżdżą auta 
osobowe i ciężarowe. Jest na tej ulicy jedno jedyne przejście dla pieszych które jest 
usytułowane w połowie tej ulicy a ulica ma około 4 kilometrów długości. Ponadto brak jest 
znaków drogowych ograniczających prędkość, brak jest patrolów policyjnych. Niektórzy 
uczestnicy dróg rozwijają tak dużą prędkość w terenie zabudowanym. Brak jest położenia 
ograniczników i progów zwalniających aby było bezpiecznie dla mieszkańców.

Biorąc powyżej opisany stan drogi i stan chodnika biegnącego wzdłuż tej bardzo 
wąskiej drogi/ulicy która w chwili obecnej jest bardzo obciążona ruchem pojazdów, zarówno 
osobowych jak i ciężarowych. Ruch pojazdów osobowych jest bardzo wzmożony w ostatnich 
latach z uwagi na fakt, iż miejscowość Bilcza bardzo się rozwija a w szczególności 



budownictwo jednorodzinne. Powstają nowe osiedla i enklawy zabudowań jednorodzinnych 
i wielorodzinnych tez w tej części miejscowości. Ponadto z tej drogi korzysta mnóstwo aut 
ciężarowych które są zagrożeniem. Te pojazdy korzystają z tej drogi dowożąc towary do firm 
które są umiejscowione w tym rejonie miejscowości. Ta droga staje się niebezpieczna z uwagi 
na fakt iż jest wąska. Może ona spełnia standardy drogi powiatowej ale już nie na te czasy 
i w tym czasie należy ją poszerzyć i po obu stronach ułożyć chodnik.

Uwzględniając powyższą opis rzeczywistości i moją prośbę gdyż jestem mieszkanką 
przy tej drodze i od dawne obserwuje co się dzieje na jezdni, bardzo proszę o pilne 
zainteresowanie się problemem z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia.

Bardzo proszę o wizje lokalną gdyż pisanie o problemie nie odzwierciedla stanu 
faktycznego i rzeczywistego . Uważam ze ta wizja lokalna jest jedyną możliwością aby 
ocenić skalę problemu o którym piszę i proszę o pomoc i rozwiązanie tego zagrożenia 
ze względu na swoje zdrowie i życie .Wygląd tej ulicy/drogi i jej bezpieczeństwo (nie chcemy 
aby doszło do tragedii) świadczy o gospodarzu a zarządza i gospodarzem jest Zarząd 
Powiatu.

W oczekiwaniu na pomoc i załatwienie pozytywnie tej ważnej dla mieszkańców sprawy .
Z wyrazami szacunku

Tel. kontaktowy:












