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Protokół ze spotkania mieszkańców wsi Śmiałowice 
z władzami Gminy i Powiatu  

w dniu 18 czerwca 2012 
 

Plan zebrania: 

1. Otwarcie zebrania 
2. Przedstawienie celu zebrania: 
3. Informacje Starosty Powiatu dotyczące remontu drogi 
4. Dyskusja 
5. Zamknięcie zebrania  

 
Obecni: 

1. Zygmunt Worsa – Starosta Powiatu Świdnickiego 
2. Jerzy Guzik – Wójt Gminy Marcinowice 
3. Zdzisław Grabowski – Przewodniczący Rady Gminy Marcinowice 
4. Danuta Maślany – Radna Gminy Marcinowice 
5. Małgorzata Żółkiewska – Sołtys wsi Śmiałowice 
6. Mieszkańcy Śmiałowic (zgodnie z załączoną listą obecności) 

 
 
ad 1 i ad 2. 
Zebranie otworzyła Radna, pani Danuta Maślany, która przywitała przybyłych gości i 
mieszkańców oraz poinformowała zebranych, że w związku z zakończonym przetargiem, 
celem dzisiejszego spotkania jest informacja na temat harmonogramu prac związanych z 
remontem drogi powiatowej w Śmiałowicach. 
 
ad 3. 
Starosta Powiatu Świdnickiego, pan Zygmunt Worsa, poinformował zebranych o 
przebiegu przetargu mającego na celu wyłonienie wykonawcy remontu drogi.  
Poinformował, że 13 czerwca została podpisana umowa na realizację remontu drogi 
powiatowej na odcinku od Stefanowic do Śmiałowic oraz na odcinku biegnącym przez 
miejscowość Śmiałowice: od skrzyżowania do końca wsi w kierunku Gołaszyc.  
Do przetargu zgłosiło się 7 firm. Najtańszą ofertę przedłożyła firma Bisek-Asfalt z 
Kostomłotów i to ona będzie wykonawcą robót. 
Całkowity koszt remontu ww. dróg wyniesie 3.350.000 zł. 
Na tę inwestycję Powiat Świdnicki pozyskał dofinansowanie z budżetu państwa w 
wysokości 1 mln złotych, w ramach tzw. „schetynówek”, czyli Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych.  
Pozostała kwota będzie pochodzić z budżetu powiatu i gminy. Powiat dołoży 1.500.000 
złotych, natomiast gmina Marcinowice zarezerwowała na ten cel 900.000 złotych.  
Pan Starosta poinformował zebranych, że Projekt remontu drogi powinien zostać 
przedstawiony do 12 lipca. Potem rozpoczną się prace drogowe. Ostateczny termin 
zakończenia prac został określony na 10 listopada 2012. 
 
ad 4. 
Pani Marta Tadrzak zapytała, czy przewidywana jest budowa chodnika, zapewniającego 
bezpieczeństwo pieszym. 
– Odpowiedź pana Starosty: Tak, na terenie całej wsi chodnik będzie biegł po jednej 
stronie drogi. 

Pani Jolanta Jarosz poinformowała, że na skutek drgań wywołanych nadmiernym ruchem 
ciężkich samochodów popękały ściany jej domu i zapytała o możliwość ograniczenia 
intensywności tego ruchu. 
Również Pani Danuta Maślany wyraziła opinię, że nadmierny ruch oraz nadmierna 
prędkość samochodów wożących kruszywo przyczyniają się do niszczenia budynków i 
infrastruktury wsi.  
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Pani Tadrzak spytała, czy droga będzie miała krawężniki oraz dodała, że jej zdaniem 
kierowcy TIR-ów zupełnie nie liczą się z innymi użytkownikami drogi, ponieważ niedawno 
pędzący TIR urwał lusterko w jej samochodzie.  

– Pan Wójt w odpowiedzi na skargi mieszkańców przytoczył argument podatków 
płaconych przez lokalne kopalnie, które wpływają do kasy gminy. Jego zdaniem fakt ten 
znacznie ogranicza możliwość podjęcia decyzji o zakazie ruchu na tym odcinku. 

Pani Tadrzak spytała, czy nie możnaby przynajmniej wprowadzić jakiegoś skutecznego 
systemu ograniczenia prędkości, np. w postaci progów zwalniających na drodze albo 
fotoradarów. 
– Pan Wójt odpowiedział, że progi przyczyniłyby się do jeszcze większych drgań i 
zniszczeń budynków, zaś fotoradary wyłapywałby jedynie kierowców samochodów 
osobowych, bo ciężarowe mają CB-radia, za pomocą których przekazują sobie informacje 
o wszelkich „niespodziankach” na drodze. 

Pani Halina Bil zapytała, czy przy okazji remontu drogi będzie wzmocniony rów biegnący 
wzdłuż drogi obok jej posesji, którego brzegi także osypują się z powodu drgań. 
– Pan Starosta odpowiedział, że trzeba to sprawdzić w projekcie przedstawionym przez 
wykonawcę, oraz że należy zwrócić na to uwagę wykonawcy robót. 

Pani Danuta Maślany spytała czy pochodząca z naszej drogi kostka „z odzysku”, będzie 
mogła być wykorzystana na wybrukowanie drogi wokół kościoła. 
– Odpowiedź pana Starosty: Niestety nie będzie to możliwe, bo kostka ta została już 
sprzedana. 

Pan Edward Trościanko zapytał, czy brane jest pod uwagę wyburzenie starego domu w 
pobliżu skrzyżowania, znacznie utrudniającego widoczność. 
– Pan Starosta odpowiedział, że dom znajduje się na prywatnej posesji, wobec czego nie 
może podejmować takich decyzji. 

Pan Stanisław Szal zasugerował, że aby zwiększyć widoczność na skrzyżowaniu 
należałoby także wyciąć krzaki obok tego domu. Ponadto należałoby zmienić organizację 
ruchu na skrzyżowaniu i ustawić lustro.  
Pani Halina Bil dodała, że na terenie naszej gminy jest więcej takich miejsc, gdzie krzaki i 
zarośla na poboczach lub rosnące w pobliżu zakrętów zupełnie zasłaniają widoczność.  
– Pan Wójt odpowiedział, że wysłał już wiele pism do właścicieli takich posesji, z prośbą o 
ich uporządkowanie i wycięcie krzaków, ale nie odniosły one żadnego skutki. Może 
należałoby ustalić kary administracyjne. 

Pan Stanisław Szal zapytał, czy po przebudowie drogi, zostaną ustawione znaki 
informujące o pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do 
wspólnoty mieszkaniowej. 
– Pan Wójt odpowiedział, iż wg. niego jest zupełnie oczywiste, że droga powiatowa ma 
pierwszeństwo wobec drogi gminnej i dlatego uważa, że żaden znak nie jest tam 
potrzebny.  
– Pan Szal w odpowiedzi dodał, że w tym miejscu nie ma żadnej widocznej różnicy 
pomiędzy drogą gminną i powiatową, a biorąc pod uwagę, że na terenie wspólnoty 
mieszkaniowej mieszka prawie połowa mieszkańców naszej wsi, to ze względu na ich 
bezpieczeństwo należałoby jednak takie oznakowanie ustawić. Dowodem na to, że brak 
oznakowania stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców, jest niedawna stłuczka, 
która miała miejsce na tym skrzyżowaniu. 
– Pan Wójt odpowiedział, że w gminie jest wiele takich miejsc. Według jego szacunków 
należałoby ustawić ok. 300 dodatkowych znaków drogowych, lecz gmina nie ma na to 
pieniędzy. 

Pan Szal zapytał, jak będą wyglądały prace drogowe podczas żniw i czy droga będzie 
wtedy przejezdna.  
– Pan Starosta odpowiedział, że droga w miarę możliwości będzie przejezdna przez cały 
czas trwania remontu, choć na pewno z utrudnieniami (jednym pasem). Nieprzejezdna 
może być tylko w okresie ściągania głębszych warstw drogi (np. kostki). Jednak dla 
dużych maszyn rolniczych może okazać się nieprzejezdna. 
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Pani Maria Przybyło zapytała, czy przewidywany jest także remont odcinka drogi 
prowadzącego w kierunku Pankowa. 
– Odpowiedź pana Starosty: Niestety nie, ten odcinek nie jest objęty aktualnym 
remontem. Remont zakończy się w niewielkiej odległości od skrzyżowania dróg, tuż za 
zakrętem w kierunku Pankowa. 
 
Pan Starosta zwrócił się do zebranych z pytaniem, czy mają jeszcze pytania związane z 
remontem drogi.  
Wobec tego, że pytań już nie było, pan Starosta pożegnał obecnych i opuścił zebranie. 
 
Pani Małgorzata Żółkiewska zapytała pana Wójta, czy materiał odzyskany z drogi może 
zostać wykorzystany do uzupełnienia obrzeży parkingu i utwardzenia jego powierzchni. 
– Pan Wójt poparł ten pomysł. 

Pani Maślany poruszyła sprawę mostu na Bystrzycy. Poinformowała Wójta o jego 
fatalnym stanie.  
Zebrani wyrazili opinię, że zastosowano niewłaściwą technologię, gdyż gęsto ułożone 
wąskie klepki zatrzymują wodę i gniją. Zdaniem zebranych most powinien być wykonany 
z grubych bali, pomiędzy którymi pozostawiono by szczeliny ułatwiające odpływ wody.  
– Pan Wójt wyraził opinię, że błędem była decyzja o budowie mostu z drewna. Należało 
wybrać droższy lecz trwalszy most metalowy. Niestety w obecnej sytuacji trzeba będzie 
ponownie zaplanować jego naprawę. 
  
ad 5. 
Wobec wyczerpania tematów dyskusji, pani Danuta Maślany podziękowała zebranym za 
przybycie i zamknęła zebranie. 
 
 
Protokołowała: Lucyna Szpilakowska 
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