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Protokół ze spotkania mieszkańców wsi Śmiałowice 
z władzami Gminy i Powiatu  

w dniu 22 sierpnia 2011 
 

Plan zebrania: 

1. Otwarcie zebrania 
2. Przedstawienie celu zebrania: 
3. Informacje władz Powiatu i Gminy na temat remontu drogi 
4. Dyskusja 
5. Zamknięcie zebrania  

 
Obecni: 

1. Zygmunt Worsa – Starosta Powiatu Świdnickiego 
2. Jerzy Guzik – Wójt Gminy Marcinowice 
3. Władysław Gołębiowski – Radny Powiatu Świdnickiego 
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 pani Małgorzata Żółkiewska, Sołtys wsi Śmiałowice, która przywitała 
przybyłych gości i mieszkańców oraz poinformowała zebranych o celu spotkania: 
Mieszkańcy skarżą się na uciążliwy ruch ciężkich samochodów wożących kruszywo, 
powodujących hałas oraz drgania uszkadzające budynki. Sytuację pogarsza bardzo zły 
stan nawierzchni drogi. Ponadto nadmierny ruch i nadmierna szybkość stwarzają także 
zagrożenie dla pieszych. 
Pani Danuta Maślany dodała, że ostatnio do samochodów wożących kruszywo dołączyły 
pojazdy wożące płynny beton, rozlewający się wzdłuż drogi, który po stwardnięciu staje 
się nieusuwalny i jeszcze bardziej pogarsza stan nawierzchni drogi. 
 
ad 3. 
Starosta Powiatu Świdnickiego, pan Zygmunt Worsa, wyjaśnił zebranym uwarunkowania 
finansowe dotyczące planowanego remontu drogi powiatowej. 
Poinformował, że przy obecnym natłoku inwestycji finansowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Świdnicy niezmiernie trudne jest wygospodarowanie kwot niezbędnych do 
przeprowadzenia remontu drogi na odcinku Marcinowice – Śmiałowice.  
W chwili obecnej trwa budowa ostatniego odcinka łączącego Świdnicę z autostradą. Cały 
13 km odcinek drogi jest już gotowy, pozostał jeszcze łącznik do istniejącej już drogi 
prowadzącej do autostrady.  
Beton na tę drogę będzie wożony jeszcze tylko około tygodnia. Pan Starosta z dumą 
podkreślił, że jest to jedyna w Polsce droga powiatowa o betonowej nawierzchni. 
Dodał także, że za ok. 1,5 roku zakończy się tak intensywne wydobycie kruszywa w 
pobliskich kamieniołomach, ponieważ kończy się realizacja tych inwestycji, gdzie to 
kruszywo jest wykorzystywane: autostrady i obwodnicy w okolicy Wrocławia oraz 
stadionu we Wrocławiu. Budowa stadionu jest już ukończona, trwają jeszcze tylko prace 
wykończeniowe (kładzenie asfaltu). 
Kończą się też pieniądze zaplanowane do 2013 roku na budowę dróg. Nowy program to 
program spójności, obejmujący tylko autostrady.  
Jednak pozostałe jeszcze do wybudowania odcinki autostrad od Krzywej za Bolesławcem 
do Olszyny obsługiwane są przez inne, bliższe, kamieniołomy. 
Skończyły się środki finansowe Starostwa przeznaczone na drogi i na szkołę specjalną. 
Zrezygnowano z budowy boiska przy Zespole nr 2. na rzecz kontynuacji innych, 
rozpoczętych inwestycji. 
Na terenie powiatu znajduje się jeszcze ponad 20 km powiatowych dróg gruntowych... 
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Inwestycja obejmująca remont drogi powiatowej na odcinku Marcinowice – Śmiałowice 
będzie największą inwestycją w zakresie przebudowy dróg powiatowych. 
Inwestycja ta wygrała z innymi, ponieważ gmina Marcinowice zaoferowała największą 
pomoc finansową, w wysokości 900 tys. zł. 
Koszt przebudowy tego odcinka wyniesie 4 300 tys. zł, z czego 2 400 tys. przypada na 
Starostwo, 900 tys. na Gminę, a 1 mln stanowi dofinansowanie (tzw. Schetynówka). 
Na najbliższej sesji Rady Powiatu zapadnie uchwała o ww. kwotach, a do 30 września 
zostanie złożony wniosek o ogłoszenie przetargu. 
Inwestycja zostanie podzielona na cztery etapy:  
– odcinek do Klecina: 1 – 2 etap; 
– odcinek do Śmiałowic: 3 etap; 
– odcinek w Śmiałowicach: 4 etap. 
Droga do końca Śmiałowic będzie wykonana najpóźniej do końca czerwca 2012. 

Pan Wójt podkreślił, że na tle innych gmin Powiatu Świdnickiego Gmina Marcinowice w 
największym stopniu dofinansowuje inwestycje drogowe na swoim terenie. Dla przykładu 
podał, że o wiele większa gmina Świdnica (32 wsie, ponad 15 000 mieszkańców) 
wyasygnowała na taki sam cel tylko 1 mln zł.; gmina Jaworzyna (12 wsi, ponad 10 000 
mieszkańców) – 750 tys. zł; gmina Marcinowice (19 wsi, 6 700 mieszkańców) – 900 tys. 
zł (1,5 mln zł w ciągu 2 lat). 
Jutro odbędzie się posiedzenie Rady Gminy, na którym zostanie zatwierdzony wniosek o 
dofinansowanie w wysokości 900 tys. zł 
Wójt przyznał, że możliwości finansowe Gminy są na granicy wytrzymałości, mimo, że 
wiele inwestycji jest prowadzonych z wykorzystaniem środków zewnętrznych. 
Przetarg w sprawie realizacji inwestycji zostanie ogłoszony na wiosnę – po informacji o 
przyznaniu pieniędzy. 

Pan Starosta podsumował, że współpraca z gminami układa się rzeczywiście różnie, ale 
gdzie gmina się nie włączy do współpracy, tam powiat inwestycji nie zrobi. Np. w mieście 
Świdnica powiat nie zrobił prawie nic od 2005 roku z powodu braku jakiejkolwiek 
współpracy z miastem. Wykonane zostało jedynie rondo i droga do Colgate’a. Podobnie 
Żarów zupełnie nie współpracuje z powiatem, lecz mimo to robione są tam dwie drogi. 
Na zakończenie swojej wypowiedzi pan Starosta podziękował panu Wójtowi za tak dużą 
pomoc finansową w planowanej inwestycji. 

Pan Maślany zapytał dlaczego inwestycja nie zaczyna się od dróg biegnących wewnątrz 
wsi oraz czy przy tak skromnych i niepewnych środkach nie byłoby lepiej zacząć jej od 
strony naszej wsi, gdzie droga jest najbardziej zniszczona. 

Pan Starosta odpowiedział, że pieniądze na remont drogi pochodzą z puli przeznaczonej 
na kontynuację wcześniejszych inwestycji, dlatego odcinek początkowy musi być 
połączony z inną drogą krajową lub powiatową.  
Poza tym dodał, że z punktu widzenia Starostwa i Gminy najlepiej byłoby wstrzymać się z 
tą inwestycją przez ok. 1,5 roku – do czasu zakończenia eksploatacji kamieniołomów, w 
przeciwnym przypadku droga zostanie w bardzo krótkim czasie ponownie zniszczona. 

Zebrani nie zgodzili się z tym poglądem argumentując, że pan Starosta w ogóle nie 
bierze pod uwagę interesu mieszkańców wsi i ponoszonych przez nich strat, także 
finansowych, w postaci pękających murów i budynków oraz osuwających się gruntów na 
skutek drgań wywoływanych przez samochody pędzące po dziurawej drodze. Ponadto 
wyrwy w drodze grożą uszkodzeniem pojazdu i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa 
kierowców. 

Pan Wójt odpowiedział, że w tej sytuacji budynki należy ubezpieczyć, a kto posiada 
ubezpieczenie może wystąpić o odszkodowanie. 
 
ad 6. 
Na tym zebranie zakończono. 
 
Protokołowała: Lucyna Szpilakowska 
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