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SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W KADENCJI 

2003-2006 
1. Wstęp 

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej w Śmiałowicach była nieco krótsza niż w pozostałych 
wioskach gminy. Stało się tak na skutek zmiany na stanowisku sołtysa, która miała miejsce w 
styczniu 2004 roku. Jednak krótsza kadencja nie przeszkodziła Sołtysowi ani Radzie sołeckiej 
podejmować wyzwań, których nikt wcześniej w Śmiałowicach nie podejmował.  

Od paru lat, od kiedy w Śmiałowicach przestała istnieć szkoła, wioska „posmutniała”. 
Młodzież za miejsce spotkań obierała wiatę na przystanku albo most na Bystrzycy. 
Postanowiliśmy, więc jakoś temu zaradzić. W pierwszym rzędzie postanowiliśmy zamienić 
brzydkie i zaniedbane pomieszczenia byłej szkoły w świetlicę wiejską „z prawdziwego 
zdarzenia”. W następnej kolejności urządzaliśmy plac zabaw dla dzieci i tereny wokół boiska 
(ławki, oświetlenie). Od początku towarzyszył nam zapał i entuzjazm młodzieży dążącej do 
posiadania własnego kąta. Gmina wyraziła zgodę na realizację przedstawionych planów i 
obiecywała pomoc, o tą ostatnią było jednak dość trudno. Paradoksalnie łatwiej nam było 
uzyskać pomoc finansową sponsorów niezwiązanych z gminą Marcinowice (np. Zakłady 
„Karolina”, „Franc–Textil”) niż naszego Urzędu Gminy. 

Tak więc powoli, krok po kroku, własnymi siłami realizowaliśmy nasze zamierzenia. Nie 
osiągnęliśmy jeszcze nawet półmetka, ale to, co zrobiliśmy do tej pory jest już zauważalne. 
Najbardziej cieszy nas to, że grupa sympatyków i współpracowników Rady Sołeckiej z roku na 
rok jest coraz szersza. Coraz więcej osób bierze udział w przygotowaniu różnych imprez i 
przedsięwzięć. Chcemy by nasza Świetlica pełniła rolę wiejskiego centrum kultury. Marzy nam 
się jeszcze klub internetowy i przedszkole dla najmłodszych. Chcielibyśmy, by po zakończeniu 
remontu świetlica czynna była codziennie i by zatrudniała wykwalifikowanego pracownika. 
Chcielibyśmy po prostu, by stała się instytucją kulturalno – oświatową.  

Działania skupione wokół świetlicy nie oznaczają jednak, że inne dziedziny życia wiejskiego 
zostały zaniedbane. Sołtys skrupulatnie gromadził informacje o problemach i potrzebach wsi i 
mieszkańców oraz w miarę możliwości starał się im zaradzić. Odbył prawdziwą batalię o 
poprawę projektu wału i o naprawę mostu. Często natrafiał niestety na „mur oporu” w gminie, 
która miała inne priorytety na celu.  

Wielu spraw jeszcze nie udało się załatwić, ale to nie oznacza, że należy z nich 
zrezygnować. Mottem, które przyświecało nam w trudniejszych chwilach było przysłowie: 

„Wielu małych ludzi, 
czyniąc w wielu małych miejscach 

wiele małych rzeczy, 
może zmienić oblicze świata” 

Ogólna wartość wszystkich prac wykonanych na rzecz wsi przez Radę Sołecką i 
mieszkańców Śmiałowic oraz wartość przekazanych bezpłatnie materiałów i sprzętu przez 
okres ostatnich 3 lat wynosi 16 492,30 zł. 

 Mamy nadzieję, że Rada Sołecka następnej kadencji będzie kontynuowała rozpoczęte 
przez nas działania. 

2. Sprawy organizacyjne Rady Sołeckiej – ilość odbytych zebrań wiejskich w 
ciągu kadencji 
Nie posiadamy żadnej dokumentacji dotyczącej działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w 

roku 2003. 
W roku 2004, od momentu objęcia stanowiska sołtysa przez pana Mariana Maślanego, 

zebrania Rady Sołeckiej odbywały się regularnie, w przybliżeniu raz w miesiącu. Ogółem 
odbyło się 12 zebrań, w tym 10 zebrań Rady Sołeckiej i 2 zebrania mieszkańców wsi. Zebrania 
Rady Sołeckiej zawsze mają charakter otwarty i mogą w nich uczestniczyć zainteresowani 
mieszkańcy wsi, niebędący członkami Rady Sołeckiej. 

W roku 2005 odbyło się 8 zebrań Rady Sołeckiej z udziałem zainteresowanych 
mieszkańców oraz jedno zebranie mieszkańców wsi zorganizowane przez Urząd Gminy. 
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W roku 2006 odbyło się 10 zebrań Rady Sołeckiej oraz 1 spotkanie zorganizowane przez 
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na wniosek rady Sołeckiej i mieszkańców w 
sprawie wniesienia poprawek do projektu walu przeciwpowodziowego na rzece Bystrzycy. 

Ponadto, oprócz spotkań Rady Sołeckiej i mieszkańców, co roku odbywało się po kilka 
spotkań rolników z geodetą w sprawie przekwalifikowania użytkowanych gruntów, a także 
spotkań ze służbami weterynaryjnymi, z doradcą WODR w sprawach wypełniania wniosków 
unijnych oraz z przedstawicielami ZUWiK w sprawach związanych z modernizacją instalacji 
wodociągowej, jak i z przedstawicielami w/w Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w sprawie budowanego wału na Bystrzycy.  

3. Informacja na temat wykonanych zadań inwestycyjnych, remontowych i 
innych, przeprowadzonych w danej miejscowości 
 Od czasu objęcia stanowiska Sołtysa wsi Śmiałowice przez pana Mariana Maślanego, 

uwaga Rady Sołeckiej skupia się na poprawie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców 
wsi. Dotyczy to kilku problemów; 

 Po pierwsze starania Rady skupiły się na budowie wału przeciwpowodziowego na rzece 
Bystrzycy. W tej sprawie Sołtys i Rada Sołecka podejmowali wielokrotne interwencje w celu 
zwrócenia uwagi projektanta i wykonawcy na wady i niedociągnięcia projektu. Starania te 
zostały zauważone dopiero w roku 2006, gdy podczas kolejnej fali powodziowej potwierdziły 
się opinie Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi, że wał nie spełnia swojej roli i nie zabezpiecza wsi 
przed powodzią. Obecnie wprowadzane są poprawki do projektu i mamy nadzieję, iż w 
najbliższym czasie zostaną one zrealizowane. 

Inna dręczącą sprawą dotyczącą bezpieczeństwa jest brak chodników oraz wciąż 
pogarszający się stan nawierzchni drogi, sukcesywnie niszczonej przez intensywny ruch 
ciężkich, 50-tonowych samochodów, przejeżdżających przez wieś z ogromną prędkością. 
Oprócz niszczenia nawierzchni drogi nieprzystosowanej do tak dużych obciążeń, drgania 
wywołane przez ruch tych pojazdów powodują osuwanie się skarp, obrzeży młynówki oraz 
pęknięcia murów i budynków znajdujących się w pobliżu drogi, m.in. zabytkowego kościoła. Na 
skutek zbyt intensywnego ruchu tych pojazdów zniszczona została także kanalizacja burzowa, 
co w efekcie doprowadza do jeszcze większego niszczenia powierzchni drogi. 

Także i w tym przypadku kilkakrotne interwencje Rady Sołeckiej w Zarządzie Dróg oraz 
szukanie pomocy w Urzędzie Gminy nie przyniosły rezultatów. Postawiono jedynie znak 
ograniczenia prędkości, jednak nikt nie egzekwuje jego przestrzegania. Zdaniem Rady należy 
wprowadzić nie tylko ograniczenie prędkości, lecz przede wszystkim ograniczenie tonażu 
samochodów. 

Inną palącą sprawą jest naprawa czy raczej odbudowa zniszczonego mostu na Bystrzycy. 
O remont tego mostu Rada Sołecka monitowała od 2004 roku, jednak Gmina zainteresowała 
się tym problemem dopiero wtedy, gdy most już zupełnie przestał nadawać się do użytku. 
Zniszczony most to nie tylko problem bezpieczeństwa mieszkańców, lecz także problem 
dojazdu rolników do pól znajdujących się po drugiej stronie rzeki. Pod koniec roku 2006 Rada 
Sołecka otrzymała informację, iż gmina zleciła opracowanie projektu mostu. Nie mamy jednak 
żadnych bliższych informacji na ten temat. 

Do zadań inwestycyjnych, które zostały zrealizowane należy przeprowadzona w roku 
ubiegłym przez ZUWiK wymiana starej instalacji wodociągowej. Niestety w inwestycji tej 
pominięte zostały 4 gospodarstwa. Po interwencji Sołtysa zostały one wpisane do planu 
inwestycyjnego na 2007 rok. 

Spośród inwestycji, które choć powoli, to jednak postępują naprzód trzeba wymienić 
remont pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej. Trwa on już trzy lata, lecz efekty zaczynają być 
widoczne. Do tej pory dzięki samozaparciu, pracowitości i ofiarności mieszkańców Śmiałowic 
podzielono pomieszczenie dawnej szkolnej łazienki i jedną z części zaadaptowano na kuchnię, 
co znacznie podniosło funkcjonalność Świetlicy i stworzyło nowe możliwości jej 
wykorzystywania. Wyremontowana została także jedna z sal Świetlicy. Poprzedni wójt 
wielokrotnie obiecywał pomoc i doprowadzenie remontu Świetlicy do końca, jednak zawsze 
kończyło się jedynie na obietnicach. Na całkowity remont wciąż czeka druga sala oraz 
niedokończona łazienka i korytarz.  

Rada Sołecka występowała też z prośbą o kapitalny remont pomieszczeń gospodarczych 
należących do budynku Świetlicy. Także i ta sprawa nie została podjęta przez gminę, 
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tymczasem Rada Sołecka dotkliwie odczuwa brak pomieszczenia gospodarczego 
przeznaczonego na przechowywanie sprzętów będących własnością sołectwa. 
Zaproponowaliśmy wyremontowanie walącego się budynku gospodarczego obok budynku 
Świetlicy Wiejskiej, z przeznaczeniem większej jego części na nową remizę strażacką, a 
pozostałej na pomieszczenia gospodarcze dla użytkowników budynku nr 34 (Świetlica i p.p. 
Woźni). Zaletą takiego rozwiązania jest usytuowanie wymienionego budynku – w centrum wsi i 
z dobrym wjazdem (plac przed kościołem). Wyremontowany budynek nowej remizy znacznie 
poniósłby estetykę otoczenia zabytkowego kościoła i centrum wsi. Natomiast obecna remiza, 
znajdująca się w pobliżu boiska sportowego, po remoncie dachu i odpowiedniej adaptacji z 
powodzeniem mogłaby pełnić rolę szatni sportowej z sanitariatami.  

Do planów o charakterze inwestycyjnym można zaliczyć także skierowaną do Gminy 
prośbę o oddanie do dyspozycji Rady Sołeckiej pomieszczeń opuszczonych przez pana Sadaja 
w celu rozszerzenia działalności Świetlicy. Dodatkowe pomieszczenia stworzyłyby możliwość 
zorganizowania klubu internetowego dla młodzieży z punktem bibliotecznym, a także 
zorganizowania Ogniska Przedszkolnego. Pomysł zorganizowania Ogniska Przedszkolnego 
zyskał duże uznanie wśród mieszkańców wsi. Ze wstępnego rozeznania wynika, że z ogniska 
korzystałoby ok. 15 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Jednak projekt ten musi na razie poczekać, 
bowiem w chwili obecnej część z tych pomieszczeń gmina oddała w tymczasowe użytkowanie 
lokatorom pozbawionym energii elektrycznej w dotychczas zajmowanym mieszkaniu w młynie. 

Wśród działań przeprowadzanych na mniejszą skalę trzeba jeszcze wymienić urządzenie 
małego placu zabaw dla najmłodszych w pobliżu boiska sportowego, wykonanie ławek i 
oświetlenia wokół boiska oraz systematyczne prace porządkowe wokół przystanku 
autobusowego. 

4. Informacja na temat odbytych we wsi akcji typu: festyny, zabawy, pomocy 
powodziowej 
W ciągu ostatniej kadencji sołeckiej, w latach 2004 – 2006, w Śmiałowicach 

dopracowaliśmy się stałego kalendarza imprez: 
1. Zabawa Noworoczna 
2. Bal Karnawałowy 
3. Zabawa Choinkowa dla dzieci 
4. Dzień Seniora 
5. Bal Walentynkowy 
6. Spotkanie Ostatkowe 
7. Festyn Majowy 
8. Dzień Matki 
9. Dzień Dziecka 

10. Festyn sierpniowy „Pod Dębem” 
11. Zabawa Andrzejkowa 
12. Mikołajki 
13. Opłatek 

Ten kalendarz imprez jest uzupełniany przez organizowane co kilka tygodni dyskoteki dla 
młodzieży, których liczba nie jest stała i zależy zarówno od inicjatywy samej młodzieży jak i od 
współpracy dorosłych przy ich organizowaniu. 

Dochód z festynów i imprez dla dorosłych przeznaczony był głównie na remont, 
wyposażenie i działalność Świetlicy Wiejskiej.  

Przy okazji należy wspomnieć, iż wciąż niezałatwiona pozostaje sprawa pokrycia kosztów 
mienia zniszczonego przez pana Stąpóra z Klecina po festynie majowym w 2005 roku. Sąd 
rejonowy określił wysokość tych strat na 1500 zł. Ostateczny termin wpłaty tej kwoty upływa w 
maju 2007. 

Rada Sołecka podejmowała też starania zdobycia niewielkich funduszy unijnych, tzw. 
grantów, na cele skierowane do dzieci i młodzieży, jednak nie udało nam się ich uzyskać. 
Kilkakrotnie składaliśmy różnorodne projekty, jednak jak dotąd bez sukcesu.  
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W marcu 2004 roku Rada Sołecka wsi Śmiałowice postanowiła przystąpić do Sektorowego 
Programu Operacyjnego mającego na celu zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, poprzez 
podjęcie działań w zakresie: ”Odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego” 
i w tym celu zwróciła się do Rady Gminy Marcinowice z prośbą o podjęcie Uchwały o włączeniu 
wsi Śmiałowice do Sektorowego Programu Operacyjnego. Jednak nasz wniosek nie uzyskał 
poparcia Rady Gminy.  

W kwietniu 2005 roku, w ramach programu Aktywna Wiosna, złożyliśmy projekt pt. „Gród 
Śmiałków – Plac zabaw dla dzieci”, oraz w ramach programu Bieda i Środowisko złożyliśmy 
projekt pt. „Śmiałowickie Dęby”, mający na celu konserwację i ochronę tych drzew.  

W 2006 roku podjęliśmy starania o przystąpienie do programu „Rzeczpospolita 
Internetowa”, jednak gmina przysłała nam propozycję udziału w programie zbyt późno, by 
możliwe było opracowanie na czas konkursowego wniosku. 

Ze względu na swoje położenie Śmiałowice corocznie narażone są na podtopienia i zalania 
spowodowane wezbraniem wód Bystrzycy w okresie wiosennych roztopów czy gwałtownych 
opadów deszczu. Mimo, iż od kilku lat realizowana jest budowa wału przeciwpowodziowego, 
jednak rokrocznie wezbrane wody Bystrzycy mobilizują zastępy członków miejscowej Straży 
Pożarnej, Rady Sołeckiej i zwykłych obywateli do czujnej obserwacji i działań 
zabezpieczających na najbardziej zagrożonych odcinkach. Przywożony jest piasek, który 
nasypany w worki wzmacnia, a przede wszystkim podwyższa nowopowstały wał. W ubiegłym 
roku właśnie taka szybka i sprawna akcja strażaków i mieszkańców wsi uchroniła najbardziej 
narażone domy przed zalaniem.  

Jednak niewłaściwe przygotowanie podłoża wału przeciwpowodziowego, powodujące 
przesiąkanie wody z rzeki oraz brak drożności przepustów odprowadzających wodę z boiska 
pod szosą powiatową spowodowały, iż podtopione boisko sportowe przez kilka tygodni nie 
nadawało się do użytku. Z tego też powodu na boisku nie mógł się odbyć sierpniowy festyn. 

5. Informacja na temat najważniejszych potrzeb, założeń na rok bieżący i 
kolejne lata 
Za najważniejsze potrzeby mieszkańców i najważniejsze działania zmierzające do poprawy 

bezpieczeństwa oraz podniesienia poziomu życia mieszkańców, które powinny zostać 
zrealizowane w najbliższym czasie, Rada Sołecka uważa:  
1. Odbudowę mostu na rzece Bystrzycy  
2. Budowę chodników  
3. Ograniczenie lub zakaz ruchu przez Śmiałowice dla ciężkich wielotonowych pojazdów 
4. Udrożnienie kanalizacji burzowej, założenie krat na studzienkach  
5. Przykrycie przydrożnych rowów w obrębie wsi 
6. Naprawę, wyczyszczenie i udrożnienie kanału Młynówki 
7. Udrożnienie przepustu pod boiskiem i szosą  
8. Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej:  

 wykonanie nowej instalacji grzewczej 
 dokończenie remontu łazienki 
 przeprowadzenie kapitalnego remontu drugiej sali 

9. Oświetlenie kościoła z zewnątrz 
10. Wybrukowanie kostką drogi wokół kościoła  
11. Remont budynku gospodarczego obok budynku Świetlicy Wiejskiej z przeznaczeniem na 

Remizę Strażacką, oraz na pomieszczenia gospodarcze dla użytkowników budynku  
12. Przebudowę Starej Remizy na szatnie i sanitariaty dla użytkowników boiska sportowego 

  

 

       Sołtys    

       /-/ Marian Maślany 
 


