
PROTOKÓŁ NR 02/2011 
z posiedzenia Rady Sołeckiej Sołectwa Kurów 

w dniu 26  czerwca 2011r. 
 
 

Zebranie Rady Sołeckiej Sołectwa Kurów odbyło się dnia 26 czerwca 2011r w siedzibie 
OSP Kurów od godz. 16 00 do godz. 18 30.  
W zebraniu udział wzięli:  

• Siwiec Krystyna  - sołtys  Kurowa 
• Szwed Adam Henryk – radny  Gminy Stryszawa 
• Copija Tadeusz – członek Rady Sołeckiej 
• Gąska Jan – członek Rady Sołeckiej  
• Krzak Kazimierz – członek Rady Sołeckiej 
• Rzepka Jan– członek Rady Sołeckiej 
• Spyrka Marek  – członek Rady Sołeckiej 
• Śleziak Barbara – członek Rady Sołeckiej 
• Szwed Adam – członek Rady Sołeckiej 
• Szwed Jerzy – członek Rady Sołeckiej 

 
Zebranie otworzyła pani sołtys Krystyna Siwiec witając obecnych, z zadowoleniem 

stwierdziła, że obecni są wszyscy członkowie Rady Sołeckiej i radny. Następnie  przedstawiła 
następujący porządek zebrania: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. 
3. Omówienie prac wykonywanych w sołectwie uchwałą  z 2010roku. 
4. Omówienie wniosków mieszkańców Kurowa. 
5. Omówienie wniosków członków Rady Sołeckiej 
6. Podjecie decyzji  o kolejności realizacji wniosków.  
7. Zagospodarowanie części budynku po byłej Szkole nr 2 w Kurowie na 

potrzeby organizacji harcerskiej. 
8. Organizacja Warzenia Bigosu w b.r. 
9. Organizacja dożynek sołeckich w b.r. 
10. Wolne wnioski. 
11. Podjecie uchwał rady sołeckiej dotyczących omawianych powyżej 

zagadnień. 
12. Zakończenie obrad. 

Ad.1 
Przyjęcie porządku obrad. 

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty bez uwag przez aklamacje. 
Ad.2 
Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. 

Pani sołtys poinformowała, że poprzedni protokół jest do wglądu u niej i jest dostępny 
dla wszystkich zainteresowanych. 
Ad.3  
Omówienie prac wykonywanych w sołectwie uchwałą  z 2010roku. 
 Pani sołtys rozpoczęła dyskusję nad realizacją uchwały  zebrania wiejskiego i rady 
sołeckiej z poprzedniego roku, która  dotyczyła położenia masy asfaltowej na drodze gminnej 
od drogi powiatowej do kościoła. W gorącej dyskusji jaką wywołał fakt wyasfaltowania 
jedynie ok. 200m tej drogi zebrani uporczywie przypominali jednoznaczne deklaracje byłego 



wójta Jacka Zająca, jak i obecnego Rafała Laska, którzy deklarowali wyasfaltowanie całej 
drogi. Pan Jan Gąska zapytał dlaczego zdemontowano kratę metalową obok kościoła, która 
odwadniała ten fragment drogi. W odpowiedzi radny Adam Henryk Szwed udzielił 
wyczerpującej informacji. Powiedział między innymi, że początkowo miano zamiar 
wyasfaltować fragment drogi bezpośrednio przy kościele i stąd  demontaż tej wspomnianej 
kraty i zastąpienie jej rurą kanalizacyjną PCV wraz ze studzienką. Niestety podczas 
uzgadniania szczegółów inwestycji okazało się, że nowa nawierzchnia spowoduje wzbieranie 
się wody deszczowej bezpośrednio przy ogrodzeniu wzdłuż drogi od strony zachodniej. 
Wydaje się, że najkorzystniejszym rozwiązaniem pod względem funkcjonalnym i 
estetycznym byłoby zaasfaltowanie całości tj. drogi gminnej o szerokości ok. 3 m i 
przylegającego do niej parkingu. Parking ten jest jednak na terenie prywatnym czyli parafii i 
Wójt kategorycznie odmówił wykonania takich prac na terenie nie gminnym. W rozmowie 
księdza proboszcza Zbigniewa Ochały z Wójtem i później z radnym wynika, że parafii w 
Kurowie nie stać na zapłacenie całości ewentualnego asfaltu na parkingu, a jedynie jakieś 
niewielkie fragmenty obok bramy kościoła, gdzie w tej chwili jest beton. Następnie w dniu 14 
czerwca b.r. podczas wizji lokalnej koło kościoła, w której uczestniczyli wójt pan Rafał 
Lasek, kierownik Referatu Inwestycji pan Jarosław Szymula, radny Kurowa i sołtys Kurowa 
po rozpatrzeniu wielu możliwości uznano, że najbardziej racjonalną decyzją będzie 
rozpoczęcie asfaltowania drogi od  skrzyżowania z drogą powiatową. Na znalezienie dobrego 
rozwiązania dano sobie rok czasu, zwracając uwagę, że ten fragment drogi  koło kościoła nie 
wymaga jakichś pilnych kroków remontowych. Następnie radny poinformował o rozmowie w 
dniu 19 czerwca jaką przeprowadził z ks. Zbigniewem Ochałą, w której informował on o 
decyzji Wójta dotyczącej  tej drogi. Jak wynikało z wypowiedzi księdza jest on sceptycznie 
nastawiony do jakichkolwiek możliwości rozwiązania problemu parkingu. Uważa on, że nie 
potrzebna mu jest Rada Parafialna, która by mogła ewentualnie pomóc w znalezieniu 
funduszy. Uważa także, że na pewno nie będzie zgody Kurii Metropolitalnej na ewentualne 
przekazanie fragmentu tej działki na rzecz gminy  i na potrzeby parkingu przykościelnego.   
W konkluzji radny Adam Henryk Szwed zapowiedział, że postara się zasięgnąć 
wiarygodnych informacji w Kurii  na temat możliwości przekazania parkingu 
przykościelnego na rzecz gminy.  W toku szeregu wypowiedzi miedzy innymi: Kazimierza 
Krzaka, Tadeusza Copija, Jerzego Szweda,  domagano się wyjaśnień o powodach tak 
wielkich rozbieżności pomiędzy zapowiedziami Wójta , a realizacją jego obietnic składanych 
w kampanii wyborczej. Pan Jan Gąska wyraził się sceptycznie o możliwości pozyskania 
środków dla Kurowa przez obecnego radnego. Wyliczył, że kwota ta powinna sięgać około 60 
– 70 tys. zł zaś w tej chwili nie licząc kwot z funduszu sołeckiego mamy ok. 20 tys. zł. 
 Kolejny raz powróciła sprawa realizacji drogi tzw. „rolnej”, która już była wcześniej 
omawiana. Radny powtórzył, że Wójt kategorycznie nie zgadza się na płacenie geodetom  za 
wymierzenie drogi, zaś realizacja drogi „rolnej” od skrzyżowania  z drogą powiatową k. pana 
Pieczary do torów będzie realizowana jako alternatywa postanowień Rady Sołeckie 
 z ubiegłego roku. Radny ma nadzieję, że nie zdarzy się jeszcze jakieś nieprzewidziane 
wycofanie zgody, które wszyscy sąsiedzi tej drogi udzielili już udzielili na piśmie.  
 Przypomniano, że kolejną drogą do remontu wg poprzedniej Rady Sołeckiej jest droga 
koło pana  Heredy Jacka. 
 
Ad.4 
Omówienie wniosków mieszkańców Kurowa. 

Sołtys pani Siwiec Krystyna przedstawiła Radzie następujące pisma skierowane do 
Rady Sołeckiej : 

a) Pismo państwa Grażyny i Wojciecha Małysa zam. Kurów z dnia 01,10,2010r 
dotyczące potrzeby założenia ok. 75 mb szerokich korytek wzdłuż drogi gminnej 



obok ich posesji. Wcześniej pisano w tej sprawie : 14,04,2004r, 15,01,2009r, 
14,09,2009r. Sprawa ta wywołała pewne kontrowersje gdyż niektórzy z członków 
rady utrzymują , że lepsze jest czyszczenie rowów zamiast układanie korytek. Po 
dyskusji uznano, że należy przydzielić odpowiednią ilość korytek i kontynuować 
zakładanie korytek w górę tego rowu, zwłaszcza, że mieszkańcy sami deklarują 
wykonanie tych prac.  

b) Pismo pana Łukasza Micor zam. Kurów  z dnia 29,11,2010r dotyczące prośby o 
poszerzenie i utwardzenie drogi 3492 , założenie korytek do działki nr 1332/1 na 
której będzie budował dom. Rada uznała, że pan Micor sam poszerza drogę zaś co 
do  przydziału korytek będzie to możliwe w miarę posiadanych środków 
finansowych na ten cel. 

c) Pismo pana Jana Gąska zam. Kurów  z dnia 27.09 .2010  dotyczące prośby o 
zabezpieczenie środków gminnych na wytyczenie geodezyjne drogi 3436/1 do   
zabudowań i pól. Jednocześnie sam zadeklarował , że po wyznaczeniu granic drogi 
przez geodetę będzie te granice respektował. W tym punkcie obecny na zebraniu 
Jan Gąska podtrzymał swe stanowisko i okazał pismo  w którym Rada Gminy 
poparła jego wniosek na sesji w dniu 26.10.2010r. Z kolei radny Szwed Adam 
Henryk przedstawił znane mu stanowisko obecnego Wójta pana Rafała Laska, 
który w zasadzie nie zgadza się na wydawanie gminnych środków na drogich 
geodetów. Radny zauważył, że sprawa ta była już rozpatrywana na poprzednim 
posiedzeniu.  

d) Pismo państwa Blitz Halina zam. Żywiec, Tomasz Bodzek zam. Żywiec, Krystyna 
Urbańczyk zam. Siemianowice, Kazimiera Pająk, Maria Pająk, Anna Brzozowska 
zam. Kurów z dnia 27.12.2010r  dotyczące potrzeby założenia korytek 
betonowych na wykonanym przez UG Stryszawa cieku wodnym poprzez działki 
nr 378/2, 381/2, 381/1, 381/3, 381/7. Ciek ten odprowadza wody opadowe  z rowu 
obok drogi gminnej 3492. Rada proponuje sprawdzić czy z formalnego punktu 
widzenia istnieje możliwość i konieczność inwestowania w tym przypadku w 
terenie prywatnym. 

e) Pismo państwa Danuty i Jacka Gacek zam. Kurów  z dnia 10.01.2011r dotyczący 
prośby o naprawę ok. 100m drogi do ich nowo wybudowanego domu oraz 
założenie rur betonowych. W tym punkcie radny poinformował, że rury zostały już 
niedawno założone, zaś na utwardzenie drogi trzeba poczekać do przyszłego roku. 
Radny podkreślił, że jest zwolennikiem zasady, wedle której wszyscy stali 
mieszkańcy Kurowa będą mogli liczyć na  utwardzony dojazd do swego domu ze 
środków gminnych. Radny zaproponował aby droga ta została ujęta w planie na 
przyszły rok do realizacji jako droga tzw. „kropionką”. Zebrani zgodzili się z tą 
propozycją. 

f) Pismo pana Tomasza Szwed zam. Katowice z dnia 17,02,2011r dotyczącą wniosku 
o remont mostku  i drogi  prowadzącej do jego działki nr 3692/3. Rada uznała, że 
w chwili obecnej nie jest możliwe przeprowadzenie większej inwestycji na tej 
drodze do pana Pierchały  z uwagi na podmokły teren, brak rowów 
odwadniających i zgody  wszystkich na poszerzenie i przepuszczenie wody z tych 
rowów. Rada uważa niemniej , że należy systematycznie zasypywać powstające 
koleiny dla jakiejkolwiek przejezdności tej drogi.  

g) Pismo pani Marzeny Marcak zam. Kurów  z dnia 06,04,2011 dotyczące prośby o 
utwardzenie drogi 3424/1 prowadzącej do działki 3001/2 . Rada uznała, że do 
czasu przejęcia przez gminę tej drogi prywatnej nie ma możliwości jej 
poprawiania.  



h) Pismo pana Pochopień Tomasz – Kurów  z  dn.01,03,2011r o przyznanie 30szt. 
Korytek. Rada uznała, że droga ta prowadzi po terenie  sołectwa Pewelka i tam 
powinny być kierowane wnioski. 

i) Pismo pana Pierchała Andrzej – Kurów z dn.18,04,2011 o wykonanie drogi 
dojazdowej od głównej drogi powiatowej do torów. Rada jak w przypadku pana 
Tomasza Szweda  uznała, że w chwili obecnej nie jest możliwe przeprowadzenie 
większej inwestycji na tej drodze  z uwagi na podmokły teren, brak rowów 
odwadniających i zgody  wszystkich na poszerzenie i przepuszczenie wody z tych 
rowów. Rada uważa niemniej , że należy systematycznie zasypywać powstające 
koleiny dla jakiejkolwiek przejezdności tej drogi. Wydaje się konieczne 
przeprowadzenie rozmów z właścicielami sąsiadujących z drogą działek  rozmów 
na temat możliwości przeprowadzenia rowów odwadniających drogę i wykopanie 
takiego rowu w miarę posiadanych środków.   

j) Pismo pana Pochopień Roman – Kurów  z dn.18,04,2011 o przyznanie korytek na 
odcinek  20 m przy drodze gm. 3492 . Rada uznała, że w chwili obecnej bardziej 
racjonalne jest wykonanie rowu odwadniającego główną drogę gminną, który musi 
rozpocząć się od potoku koło pani Szwed  aż do byłej szkoły. Należy poznać 
prawne i techniczne aspekty tej sprawy  i realizację przeprowadzić w następnej 
kolejności.  

k) Pismo pana Pochopień Roman – Kurów z dn.18,04,2011 o przyznanie korytek na 
odcinek  40 m  i remont drogi na odc. 40 m do domu mieszkalnego. dz. 948/5. 
Rada uznała, za zasadne wykonanie tej drogi oraz dostarczenie panu Pochopniowi  
Romanowi 80 szt. korytek. 

l) Pismo  pań Kazimiery i Marii Pająk  - Kurów  z dn. 05,05,2011 o wymianę rury 
wodociągowej z powodu pogłębienia rowu odwadniającego. Rów wykonano na 
zlecenie UG na wniosek Haliny Blitz. Rada zauważa, że wydaje się iż formalnie 
racja jest po stronie Urzędu Gminy niemniej należałoby się zastanowić w jaki 
sposób można pomóc tym kobietom. Sprawa rowu, który podmywa ogrodzenie 
tych pań, a w tej chwili odsłonił rurę wodociągowa będzie bardzo trudna do 
rozpatrzenia gdyż rów ten znajduje się na terenie prywatnym. 

m) Pismo pana Karcz Krzysztof – Las ul. Borowina z dnia 18,05,2011  o dokończenie 
drogi łączącej Borowinę z II Kurowem. Rada zauważa, że mimo iż formalnie 
najbardziej zainteresowani są tą drogą mieszkańcy miejscowości Las niemniej 
droga ta utwardzona tłuczniem zaczyna się niszczyć i dobrze byłoby ją utwardzić 
poprzez  położenie tzw. asfaltu kropionego.  

n) Pismo pani Krystyny Moskal zam. Zabrze z dnia  23,05,2011 o remont drogi do 
posesji nr 39 (tel. 32 272 28 04) . Rada zauważa, że dom na osiedlu „Pod Kępą” 
jest wykorzystywany w okresie zwykle letnim. Droga do tego domu jest 
prawdopodobnie częściowo prowadzona po terenie prywatnym. Pani Moskal 
wnosi o choć częściowy jej remont  i należy stwierdzić, który fragment drogi jest 
najbardziej uszkodzony i czy  nie jest to miejsce przypadkiem  na  terenie 
prywatnym. Jeśli nie będzie przeszkód Rada zgadza się na wyrównanie kolein 
pospółką żwirową tak jak to ma miejsce na drodze do pana Pierchały.  

Ad.5 
 Wolne wnioski. 
W wolnych wnioskach radny zaproponował zakup i zainstalowanie szeregu luster na 
skrzyżowaniach i łukach dróg gminnych i powiatowych. Po dyskusji zebrani zaproponowali 
założenie 6 takich luster w następujących miejscach:  

1. Na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej biegnącej na Ślemień koło domu pana 
Janusza Pochopnia.  



2. Na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej koło państwa Kostyrów. 
3. Na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej  koło państwa Pieczarów wyjazd od 

strony rzeki. 
4. Na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej koło pani sołtys wyjazd z drogi od pana 

Jacka Heredy. 
5. Na łuku drogi gminnej na osiedle Kępa ok. 150 m nad torami. 
6. Na łuku drogi gminnej do kościoła w odległości ok. 200m od drogi powiatowej. 
 

 
Ad.6 

Omówienie wniosków członków Rady Sołeckiej 
Przewodnicząca zebrania w tym punkcie poprosiła zebranych o przedstawienie własnych 
sugestii, wniosków , które nasuwają się im dotyczących potrzeb naszej miejscowości.  
a) Pan Jan Rzepka  zaproponował aby zostało dokończone wyremontowanie odcinka ok. 

70m na osiedle Kępa. Przerwa w asfaltowaniu  była podyktowana sprawami 
własnościowymi tej drogi ale  w obecnej chwili sprawa ta jest już uregulowana. 

b) Pan Tadeusz Copija kolejny raz zaapelował o założenie oświetlenia ulicznego na 
osiedlu Rzepki  przy drodze powiatowej. Radny i sołtys zapewnili , że pamiętają o 
tym, niemniej trzeba poczekać na większą inwestycję w tym kierunku w naszej gminie 
aby to załatwić.  

c) Pan Jan Gąska zaapelował o czyszczenie rowów na II Kurowie. 
Ad.7 

Podjecie decyzji  o kolejności realizacji wniosków.  
Rada Sołecka  po dyskusji postanowiła w zasadzie kontynuować działania poprzedniej 
Rady. Rada zaproponowała następującą kolejność wykonywanych prac  remontowych 
według hierarchii ważności: 
1. Dokończenie drogi do kościoła w  miarę możliwości z wyasfaltowaniem także 

parkingu przy kościelnego.  
2. Remont drogi koło pana Jacka Heredy  poprzez  położenie nawierzchni tzw. 

„kropionki”. 
3. Remont drogi do państwa Gacek poprzez  położenie nawierzchni tzw. „kropionki” 

(ok. 150 m). 
4. Remont drogi  (ok. 40m) do pana Romana Pochopnia  poprzez położenie nawierzchni 

tzw. „kropionki” oraz przekazanie korytek – 40 m. 
5. Przekazanie korytek - 75mb panu Małysa Wojciech dla ich założenia przy drodze 

gminnej. 
6. Dokończyć fragmenty drogi na Kępe poprzez ich asfaltowanie. 
7. Zakup i zainstalowanie co najmniej 3 luster przy drodze powiatowej. 
8. Wybudowanie rowu przy drodze gminnej od byłej szkoły do potoku w stronę 

Mącznego po północnej stronie tej drogi z zabudowaniem korytek. 
9. Wykopanie rowów odwadniających przy drodze gminnej do pana Pierchały  w 

okolicach  po uprzednim uzgodnieniu z właścicielami działek sąsiadujących w miarę 
posiadanych środków finansowych. 

10. Podjecie działań zmierzających do zabudowania oświetlenia ulicznego przy drodze 
powiatowej na osiedlu Rzepki. 

11. Dokończyć drogę Las Borowina – II Kurów. 
12. Inne wnioski będą realizowane w miarę posiadanych wolnych środków, 
 
 
 



Ad.8 
Zagospodarowanie części budynku po byłej Szkole nr 2 w Kurowie na potrzeby  
organizacji harcerskiej. 

Pani sołtys wraz z panem Jerzym Szwed poinformowali, że uzgodniono z Wójtem 
przekazanie jednego pomieszczenia w byłej szkole na potrzeby harcówki dla 
nowopowstałej drużyny harcerskiej. Wydaje się, że wszystko zmierza do pomyślnego 
finału dzięki zainteresowaniu pana Jerzego Szweda. Radny podziękował za ogromne 
zaangażowanie w tym temacie. 
 
 
 
Ad.9. 
Organizacja Warzenia Bigosu w b.r. 
 Pani przewodnicząca poinformowała, że jest w trakcie rozmów organizacyjnych 
kolejnego „Kurowskiego Warzenia Bigosu:, które odbędzie się w pierwszą sobotę sierpnia 
tradycyjnie przy naszej OSP. Gorąco zaprosiła wszystkich członków o pomoc w 
organizacji tej ważnej dla Kurowa imprezy. Uzgodniono, ze miedzy innymi drużyna 
harcerska będzie pomagać przy zabawie dla dzieci. Radny poinformował, ze na 
zakończonym niedawno posiedzeniu Zarządu OSP podjęto decyzję o zakupie ze środków 
OSP nagród i upominków dla najmłodszych uczestników zabawy.  
 
Ad.10 
Organizacja dożynek sołeckich w b.r. 

Pani sołtys poinformowała, że nasze sołeckie dożynki odbędą się w ostatnia niedzielę 
sierpnia. Zaprosiła wszystkich do pomocy w ich organizacji.  

 
Ad.11 
Podjecie uchwał rady sołeckiej dotyczących omawianych powyżej zagadnień. 
 Rada sołecka zgodnie ze statutem sołectwa Kurów &15  pkt.7 podjęła jednogłośnie 
uchwałę Nr 01/2001 w sprawie wyrażenia opinii co do kolejności  i ważności  prac 
remontowo – inwestycyjnych w sołectwie w najbliższym czasie.  
 
 
Ad. 12 
Zakończenie obrad. 
 Wobec wyczerpania punktów porządku obrad , przewodnicząca dziękując za 
przybycie i aktywny udział  zakończyła zebranie.  

 
 
 

 
 
 
 

       Protokołował                                                        Przewodnicząca zebrania 
 
 
Adam Henryk Szwed                                                             Krystyna Siwiec 
Załączniku nr 2 do protokołu nr 02/2011. 

 



 
UCHWAŁA  

RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA KURÓW 
z dnia 26 czerwca 2011r 

 
 

w sprawie: w sprawie wyrażenia opinii co do kolejności  i ważności  prac remontowo – 
inwestycyjnych w sołectwie w najbliższym czasie. 

 
 

Działając na podstawie Statut Sołectwa Kurów  &15 pkt.7  rada Sołecka Sołectwa 
Kurów  uchwaliła  wyrażenie swej opinii co do kolejności i ważności podejmowanych prac 
remontowo – inwestycyjnych. Opinia ta zawiera się w następujących punktach: 
 

1. Dokończenie drogi do kościoła w  miarę możliwości z wyasfaltowaniem także 
parkingu przykościelnego.  

2. Remont drogi koło pana Jacka Heredy  poprzez  położenie nawierzchni tzw. 
„kropionki”. 

3. Remont drogi do państwa Gacek poprzez  położenie nawierzchni tzw. „kropionki” 
(ok. 150 m). 

4. Remont drogi  (ok. 40m) do pana Romana Pochopnia  poprzez położenie 
nawierzchni tzw. „kropionki” oraz przekazanie korytek – 40 m. 

5. Przekazanie korytek - 75mb panu Małysa Wojciech dla ich założenia przy drodze 
gminnej. 

6. Dokończyć fragmenty drogi na Kępe poprzez ich asfaltowanie. 
7. Zakup i zainstalowanie co najmniej 3 luster przy drodze powiatowej wg wskazań 

sołtysa i radnego. 
8. Wybudowanie rowu przy drodze gminnej od byłej szkoły do potoku w stronę 

Mącznego po północnej stronie tej drogi z zabudowaniem korytek. 
9. Wykopanie rowów odwadniających przy drodze gminnej do pana Pierchały  w 

okolicach  po uprzednim uzgodnieniu z właścicielami działek sąsiadujących w 
miarę posiadanych środków finansowych. 

10. Podjecie działań zmierzających do zabudowania oświetlenia ulicznego przy 
drodze powiatowej na osiedlu Rzepki. 

11. Dokończyć drogę Las Borowina – II Kurów poprzez położenie nawierzchni tzw. 
„kropionki” (ok. 250m) . 

12. Inne wnioski będą realizowane w miarę posiadanych wolnych środków, 
 
Podpisy członków Rady Sołeckiej 
 
 


