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Pan Marek Paprocki 
Przewodniczący Rady Powiatu

Wczoraj odbyto się zebranie wiejskie mieszkańców Podieszan. Zgłosili oni dużo uwag dot. infastruktury drogowej 
podległej powiatowi mieleckiemu.

1. Problem ograniczenia prędkości na terenie Podieszan na drodze powiatowej Przecław-Borowa. Sprawa była 
przedmiotem mojej interpelacji i bardzo długo nad nią rozważano. W ostateczności otrzymałem odpowiedź, 
że ograniczenie prędkości do 40 km dotyczyć będzie ok 150 m odcinka przy szkole podstawowej oraz 
odcinka obok skrzyżowania z drogą Podieszany-Zasów. W rzeczywistości drogę obstawiono kilkoma 
dodatkowymi znakami ograniczenia prędkości do 40 km/h. Zostawiono znak na wjeździe do Podieszan od 
strony Woli Mieleckiej. Mieszkańcy traktują to jako przejaw nieudolności, złej woli i braku kompetencji, 
wyrażali duże niezadowolenie w trakcie zebrania.

2. Problem chodnika przy drodze Przecław-Borowa. Mieszkańcy już na poprzednim zebraniu sygnalizowali 
fatalny stan chodnika na odcinku ok 300 metrów od skrzyżowania z drogą Podieszany-Zasów w kierunku 
Książnic. Chodnik się rozchodzi, kostka „pływa"' trudno po nim chodzić lub jechać rowerem. Radny do Rady 
Gminy w Mielcu Wojciech Zaręba podniósł, że z powodu złego stanu chodnika były na nim dwa groźne 
wypadki. Stan chodnika wymaga zatem pilnych oględzin, diagnozy i remontu.

3. Problem złego stanu drogi powiatowej Przecław-Borowa na odcinku od szkoły podstawowej do 
skrzyżowania z drogą Podleszany Zasów. Na tym odcinku drogi jest coraz więcej dziur.

4. Problem chodników przy drodze Podieszany-Zasów. Mieszkańcy oczekują wykonania w tym roku wg 
wcześniejszych zapowiedzi chodnika do drogi gminnej prowadzącej na stadion oraz wykonania projektu 
chodnika do drogi gminnej Tarnowiec II. Mieszkańcy obecni na zebraniu zostali zaznajomieni z koncepcją 
chodnika, uzyskała ona akceptację (rozwiązanie polegające na asfaltowym chodniku przylegającym do 
jezdni) oczekują jednak, że zostanie wykonany w tym roku projekt.

5. Mieszkańcy zapytują, w jaki sposób będzie rozwiązany problem dojazdu do Mielca w czasie wykonywania 
ronda w Woli Mieleckiej na krzyżowaniu obok stacji TOP GAZ.

Radny Rady Powiatu Mieleckiego 
Kazimierz Gacek

Do wiadomości 
Starosta Powiatu Mieleckiego 
Powiatowy Zarząd Dróg 
Biuro Rady
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