UCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO W PISARZOWICACH
z dnia 24.04.2016 r
Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:
1. Andrzej Czekaj
2. Zdzisław Jędrzejko
3. Konrad Kobielus
Po wysłuchaniu sprawozdań, głosów w dyskusji, informacji przekazywanych przez
mieszkańców oraz po zapoznaniu się z ustaleniami z narad odbytych przez Radę Sołecką
proponuje do realizacji n/w tematy :
1. Kontynuacja w Pisarzowicach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscach gdzie jest to już
możliwe.
2. Kompleksowe wykonanie odwodnienia od ulicy Ogrodniczej w kierunku rzeki Pisarzówki i
dalej wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej.
3. Budowa chodnika od pawilonu handlowego „Biedronka” aż do połączenia z ulicą
św.Floriana łącznie z przebudową mostu.
4. Na bazie opracowanej już koncepcji opracować dokumentację na zagospodarowanie
terenu pomiędzy szkołą a boiskiem sportowym na której powinno się znaleźć:
- parking wzdłuż ulicy Sportowej na 50 samochodów celem rozładowania natłoku
samochodów w centrum Pisarzowic szczególnie w okresach dowożenia dzieci i ich odbioru
ze szkoły, wywiadówek, zebrań itp.
- oczekiwany przez młodzież skatepark i streetworkout
- boisko do mini koszykówki
- boisko do siatkówki plażowej
- kort tenisowy
- minigolf
Realizacja całego tego projektu może być rozłożona w latach.
5. Generalny remont Domu Kultury wg opracowanej już w 2012 roku dokumentacji i jego
kompleksowe wyposażenie w stosowny sprzęt.
6. Powiększenie ilości miejsc w Przedszkolu wykorzystując istniejące możliwości.
7. Zakończenie tematu związanego z remontem całego Domu Nauczyciela, a także z innymi
rozpadającymi się budynkami jakie jeszcze stoją na terenie Pisarzowic.
8. Utworzenie na dużym parkingu obok kościoła stanowiska dla osób niepełnosprawnych.
9. Położenie nowych nakładek asfaltowych na ulicach przelotowych tj Kolonia łącznie z
odnogą do państwa Sobańskich, Dolinowej i Polnej. W porozumieniu z miastem Bielsko
Biała na ulicach Do Lasu i Taterniczej, a w porozumieniu z gminą Bestwina na ulicy
Czernichowskiej od Taterniczej do Pisarskiej. W następnej kolejności powinna być
położona nowa nakładka na całej ulicy Przeczniej łącznie z montażem lampy na
skrzyżowaniu Polnej i Przeczniej.
10. Przebudowa chodnika na cmentarzu za pomnikiem poległych, oraz prowadzenie rozmów w
sprawie odkupienia od parafii gruntów dla powiększenia w przyszłości cmentarza .
Wykonanie cięć pielęgnacyjnych tui wzdłuż południowej i północnej strony ogrodzenia (tak
jak od strony ulicy Bielskiej). Stare drzewa rosnące wzdłuż głównego chodnika (od bramy
wejściowej) i rozsadzające pomniki powinny być sukcesywnie bardzo nisko wycinane i
zastępowane innymi niższymi krzewami np. skajrotek.
11. Sukcesywna konserwacja kapliczek i krzyży przydrożnych.
12. Ciągłe remonty ulic gminnych oraz ich odwodnień, budowa nowych punktów świetlnych
sygnalizowanych przez mieszkańców przy czym w pierwszej kolejności zabudować

brakujące lampy na ulicy Bielskiej a dalej tam gdzie stoją już słupy wyposażone w
możliwość powieszenia lampy. Stosowne wykazy dotyczące dróg i oświetlenia ulicznego
zostały już skierowane do Działu Gospodarczego Gminy Wilamowice.
13. Naprawa nawierzchni kładki nad rzeką obok starej plebanii (liczne ubytki betonu) oraz z
obu stron pobocza mostu przy przedszkolu.
14. Skierować grupę osób będących na pracach interwencyjnych do uprzątnięcia śmieci z
rowów, zagajników i brzegów rzek.

15. Wykonać prawidłowe odwodnienie ulicy Prostej oraz ulicy Olszyny.
16. Kontynuować starania o instalację światełek ostrzegawczych w rejonie wysepek i
przejść dla pieszych przy ulicy Bielskiej.
17. Wystąpić do powiatu o wycinanie samosiejek, oraz pielęgnacyjne przycięcie drzew
rosnących w pasie drogowym ulic powiatowych.
18. Sukcesywnie montować znaki drogowe na ulicach które są nieprzejezdne (ślepa ulica)
19. Udrożnić przepust przy ulicy Łąkowej i przy ulicy Starowiejskiej w rejonie posesji Nr 4.
20. Przywrócić przejście dla pieszych od WDK w kierunku sklepu Delikatesy. Dobrym
rozwiązaniem może być przejście w takim kolorze jak np. obok szkoły w Starej Wsi.
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