Pytanie:
Dzień dobry Pani Wójt,
bardzo proszę o podanie terminu rozpoczęcia budowy drogi osiedlowej na ul. Wrzosowej w
Radomi, która była zabudżetowana. Informacja była ogłoszona w Gazetce Gminnej oraz podczas
spotkania Rady Sołeckiej.
Proszę o informację czy z tego budżetu 2.500.000,00 zł będzie wykonana droga osiedlowa na ul.
Wrzosowej, co wielokrotnie obiecywała Pani Sołtys oraz Pan Wójt. Niestety bardzo natężony ruch
na tej ulicy, duże zagospodarowanie domków mieszkalnych powoduje niebezpieczne sytuacje na
drodze oraz bardzo duże zakurzenie domostw, bardzo często nie da się wyjść przed dom z
powodu unoszącego się kurzu po przejeździe samochodów. Nie wyobrażam sobie dalszego
funkcjonowania przy tak ruchliwej drodze i przy tak natężonym zakurzeniu. Jest to droga
dojazdowa również do innych ulic i najczęściej użytkowana przez samochody w Radomi. Droga
na ulicy Wrzosowej jest w tragicznym stanie ze względu na duży ruch samochodowy, podkreślam
bardzo się kurzy, co jest bardzo uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia szczególnie dla osób starszych
i dzieci z alergią. Za każdym przejeżdżającym samochodem zostają tumany kurzu, które później
wpadają na posesje i do domów, nie wspominając już o tym, że człowiek nie ma jak zdrowo
odpocząć na swoim ogrodzie. Cały kurz wpada do domu przez uchylone okna, ja np. w kuchni
mam piaskownicę niekiedy ze względu na ten kurz, który jest już obecnie nie do wytrzymania.
Bardzo prosimy Panią o pomoc, ponieważ na drodze jest bardzo dużo dziur, w okresie opadów
dużo wody i błota. Mieszkam tu od 14 lat i obecnie przez bardzo duży ruch nawierzchnia jest
podziurawiona jak ser szwajcarski. W ostatnich latach na drogę był wysypany jakiś szuter, ale te
poprawki nic nie dały, jeszcze bardziej się kurzy. Nasze samochody nie dość, że są co chwilę
uszkodzone przez dziurawą nawierzchnię, to jeszcze praktycznie codziennie do mycia.
Kurz za autami, które po wyrównanej już nawierzchni często przejeżdżają z większą prędkością,
opada bardzo powoli. Gołym okiem widać, że unoszący się pył z drogi osiada na ogrodzeniach, a
żywopłoty i okna domów są białe. Ten uciążliwy kurz wdziera się też do mieszkań. Praktycznie
nie można otworzyć żadnego okna. Kisimy się w domach. Mam szczelne okna, ale kurz
najmniejszymi szczelinami przecież wejdzie zawsze do środka. W gardłach mamy cały czas ten
pył. Pozostaje taki nieprzyjemny posmak w ustach i w oczy szczypie. Często dzieci muszą
siedzieć w domach, ponieważ na podwórku po przejedzie kilku aut nie da się wysiedzieć.
Z góry dziękuję za podanie konkretnego terminu i potwierdzenie, która droga osiedlowa w
Radomia będzie remontowana.
Z poważaniem
Aleksandra Graczyk-Mazurek

Odpowiedź:
Dzień Dobry,
W odpowiedzi na pytanie dot. stanu dróg osiedlowych w m. Radomia uprzejmie informuję, że
niniejsze zadanie zostanie zrealizowane w ramach uzyskanego dofinansowania w kwocie
2,47mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szacowany

koszt tej inwestycji to 3,89 mln zł. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, w br. budżetowym
Gmina planuje przeprowadzić postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót w IV
kwartale 2022 r., a sama realizacja robót planowana jest w przyszłym roku budżetowym.
Z uwagi na duże koszty inwestycyjne całego zamierzenia, tj. budowę wszystkich dróg
osiedlowych w m. Radomia, ich realizacja, w tym wnioskowanej ulicy Wrzosowej, będzie
uzależniona od pozyskania kolejnych środków zewnętrznych. Niestety, w ramach warunków ww.
programu mogliśmy starać się o dofinansowanie tylko ulicy Turkusowej z drogami do niej
przyległymi.
W tym roku budżetowym zakończyliśmy procedurę związaną z opracowaniem projektu
budowlanego na budowę wszystkich dróg gminnych w m. Radomia i uzyskaliśmy pozwolenie na
ich budowę. Jest to niezbędny krok w celu ubiegania się o dofinasowanie kolejnych dróg ze
środków zewnętrznych, co będziemy czynić, jeśli tylko pojawią się środki zewnętrzne.

Pozdrawiam serdecznie
Izabela Mazurkiewicz
Wójt Gminy Świdnica

