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Protokół ze spotkania mieszkańców wsi Śmiałowice 
z władzami Gminy i Powiatu  

w dniu 23 maja 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. Ryszard Porębski – przedstawiciel Urzędu Gminy 
5. Danuta Maślany – Radna Gminy Marcinowice 
6. Małgorzata Żółkiewska – Sołtys wsi Śmiałowice 
7. Mieszkańcy Śmiałowic (zgodnie z załączoną listą obecności) 

 
ad 1 i ad 2. 
Zebranie otworzyła Radna Rady Gminy, pani Danuta Maślany. Przywitała przybyłych gości 
i mieszkańców oraz poinformowała zebranych, że celem spotkania jest zapoznanie 
przedstawicieli władz ze stanem naszej drogi oraz podjęcie starań o jej remont. 
 
ad 3. 
Starosta Powiatu Świdnickiego, pan Zygmunt Worsa, oznajmił, że zna stan drogi i 
wynikające stąd problemy, wyraził jednak opinię, że dobrze byłoby wstrzymać się z 
remontem drogi jeszcze przez okres ok. 2 lat – do czasu zakończenia lub znacznego 
zmniejszenia intensywności eksploatacji kamieniołomów w Gołaszycach i Siedlimowicach, 
gdyż wykonując remont wcześniej naraża się nową drogę na ponowne zniszczenie. 
Dodał, że nie chciałby powtórki z Mrowin, gdzie nowa droga po niespełna roku stała się 
ponownie nieprzejezdna. 
Problem dróg zniszczonych z powodu eksploatacji kamieniołomów jest w powiecie dość 
powszechny zważywszy, że na terenie powiatu znajdują się aż 44 czynne kamieniołomy. 
Pan Starosta zapewnił, że inwestycje drogowe na terenie Śmiałowic i Wierzbnej znajdą 
się na I miejscu wśród inwestycji zaplanowanych na przyszły rok. 
Wojewoda zagwarantował 25% dofinansowanie do remontu drogi powiatowej na odcinku 
Marcinowice – Śmiałowice. 
Gmina obiecała wyasygnowanie 500 tys. zł na ten cel (w tym 50 tys. zł na projekt i 450 
tys. zł na realizację inwestycji). 
Pod koniec sierpnia dokonana zostanie ocena finansowa, stanowiąca podstawę do decyzji 
o tym, czy remont drogi będzie mógł być rozpoczęty jeszcze w tym roku, czy dopiero w 
przyszłym. 
Pan Starosta prowadzi rozmowy z kopalniami kamienia w Gołaszycach i Siedlimowicach 
na temat możliwości partycypacji w kosztach planowanej inwestycji, a także na temat 
przestrzegania tonażu podczas załadunku samochodów. Nagminne bowiem są przypadki 
znacznego przeładowywania samochodów (nawet o 20%), co jeszcze bardziej wpływa na 
niszczenie nawierzchni dróg 
 
Zebrani mieszkańcy skarżyli się na uciążliwy ruch ciężkich samochodów wożących 
kruszywo, na hałas oraz drgania uszkadzające budynki, a ponadto na nadmierną 
prędkość samochodów, nieprzestrzegających obowiązujących ograniczeń prędkości. 
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Zbyt intensywny ruch ciężkich pojazdów do reszty niszczy nawierzchnię drogi, a ponadto 
z przeładowanych samochodów często spadają kamienie, stwarzając zagrożenie dla 
innych użytkowników drogi. 
Nadmierny ruch samochodów jeżdżących przez Śmiałowice wynika częściowo z 
ograniczeń ustanowionych na innych okolicznych drogach, np. na drodze Siedlimowice – 
Pożarzysko ustanowiono ograniczenie do 15 ton.  
Mieszkańcy zapytali dlaczego gmina Marcinowice nie dba o interes swoich mieszkańców i 
nie postępuje podobnie, tym bardziej, że kamieniołomy eksploatujące naszą drogę 
znajdują się na terenie innej gminy. 
W odpowiedzi usłyszeli od Wójta, że jeden z kamieniołomów eksploatuje wyrobisko w 
pobliżu Kraskowa i część podatków z tego tytułu wpływa do naszej Gminy, dlatego Gmina 
nie może zamknąć drogi prowadzącej do tego kamieniołomu. 
 
W dalszym ciągu dyskusji poruszono temat możliwości dowozu dzieci do szkoły w 
Strzelcach Świdnickich.  
Pan Wójt odpowiedział, że byłyby to zbyt wysokie koszty. Dowóz 4 dzieci wg wyliczeń 
gminy kosztowałby ok. 30 000 zł! 
Zebrani stwierdzili, że jest to kwota przesadzona i nierealna, jednak pan Wójt podtrzymał 
swoją opinię w tej sprawie. 
 
Wójt oznajmił, że we wrześniu na terenie gminy zostanie uruchomione Gminne 
Przedszkole. 
Natomiast w przyszłym roku zostanie wykonana dokumentacja do kanalizacji wszystkich 
wsi naszej gminy.  
 
Pani Sołtys zwróciła się do Wójta z zapytaniem o możliwość dokończenia parkingu obok 
świetlicy. Jest to plac w samym centrum wsi i w obecnym stanie nie prezentuje się 
najlepiej.  
Sprawa jest pilna także dlatego, że coraz więcej samochodów korzysta z tego parkingu, 
więc utwardzenie nawierzchni nie tylko wpłynęłoby na podniesienie estetyki ale 
zwiększyłoby także komfort kierowców.  
Ponadto zaplanowane obsadzenie obrzeży placu wysokimi roślinami zasłoniłoby bałagan 
stworzony w sąsiedztwie parkingu przez mieszkańców budynku Świetlicy. 
 
Pan Wójt odparł, że wykonanie tych prac planowane jest w niedługim czasie. 
 
ad 6. 
Na tym zebranie zakończono. 
 
 
 
 
Protokołowała: Lucyna Szpilakowska 
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