
PROTOKÓŁ NR 01/2012
z posiedzenia Rady Sołeckiej Sołectwa Kurów

w dniu 15  kwietnia 2011r.
 

 

1.      Zebranie Rady Sołeckiej Sołectwa Kurów odbyło się dnia 15 kwietnia 2012r w siedzibie 
OSP Kurów od godz. 16 00 do godz. 17 30. 

2.      W zebraniu udział wzięli: 

-         Siwiec Krystyna  - sołtys  Kurowa

-         Szwed Adam Henryk – radny  Gminy Stryszawa

-         Copija Tadeusz – członek Rady Sołeckiej

-         Gąska Jan – 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

 

Ponadto w części posiedzenia brali udział mieszkańcy: Kwaśny Tadeusz i Copija Eugeniusz.

 

3.      Zebranie otworzyła sołtys Krystyna Siwiec witając wszystkich obecnych. Przypomniała, 
że ostatni raz spotykaliśmy się na Zebraniu Wiejskim we wrześniu ubiegłego roku. 

4.      Pani sołtys   przedstawiła pisma które zostały skierowane na jej ręce, aby Rada się z nimi 
zapoznała. Są to w kolejności:

a)                  Pismo z dnia 09.08.2011r Pana Tkocz Piotr , Kurów (adres korespondencyjny 
– Jaskólska Urszula   Siemianowice Śląskie) – prośba o utwardzenie drogi 
dojazdowej do posesji (koło pana Andrzeja Pierchały)

b)                 Pismo z dnia 10,08,2011r  Pana Michałka Mariana zam. Kurów  – dotyczy 
prośby o utwardzenie drogi nr dz. 3538 ok. 120m oraz jej odśnieżanie.

c)                  Pismo z dnia 15,09,2011r Pani Genowefy Międzybrodzkiej zam. Kurów  – 
dotyczy prośby o 18 szt korytek betonowych na osuszenie wjazdu na posesje. 

d)                 Pismo z dnia 04,10,2011r Pani Bożeny Szul zam. Kurów  – prośba o 
wyasfaltowanie drogi 2775/4 do domów.

e)                  Pismo z dnia  30,09,2011 Państwa: Hereda Jacek zam. Kurów ;Pyclik Jan zam. 
Kurów ; Zwaniecka Małgorzata zam.- Mikołów; Przyłucki Adam zam. Tychy; Pyclik 
Emanuel zam. Tychy; Pyclik Ryszard zam.  – Sucha Beskidzka; Podoska Barbara 
zam. Kurów ; Magdalena Zwaniecka – Stankowiak  – Mikołów – wniosek o remont 
drogi 3471 (odwodnienie i utwardzenie) ok. 400m.

f)                   Pismo z dnia  26,10,2011 Państwa: Hereda Jacek zam. Kurów ;Pyclik Jan zam. 
Kurów ; Zwaniecka Małgorzata zam.- Mikołów; Przyłucki Adam zam. Tychy; Pyclik 
Emanuel zam. Tychy; Pyclik Ryszard zam.  – Sucha Beskidzka; Podoska Barbara 



zam. Kurów ; Magdalena Zwaniecka – Stankowiak  – Mikołów – wniosek o remont 
drogi 3471 (odwodnienie i utwardzenie) ok. 400m.

g)                  Pismo z dnia 15,12,2011r Pana Jana Bodzka zam Kurów - dot. Utwardzenia 
nawierzchni drogi dojazdowej.

h)                  Pismo z dnia  27,11,2011 Państwa: Hereda Jacek zam. Kurów ;Pyclik Jan zam. 
Kurów ; Zwaniecka Małgorzata zam.- Mikołów; Przyłucki Adam zam. Tychy; Pyclik 
Emanuel zam. Tychy; Pyclik Ryszard zam.  – Sucha Beskidzka; Podoska Barbara 
zam. Kurów ; Magdalena Zwaniecka – Stankowiak  – Mikołów – wniosek o remont 
drogi 3471 (odwodnienie i utwardzenie) ok. 400m.

i)                    Pismo z dnia 15,03,2012r Pani Romany Pochopień zam. Kurów - dot. 
Dokończenia drogi do posesji.

j)                   Pismo z dnia 23,03,2012r Pana Andrzeja Pierchały zam. Kurów  – dot. 
Utwardzenie drogi dojazdowej do domu. 

5.      W trakcie przedstawiania powyższych pism rozgorzała gorąca dyskusja. Głównym 
powodem tej dyskusji była sprawa asfaltowania parkingu przy kościele parafialnym. W tym 
miejscu zarówno radny jak i sołtys przedstawili chronologie i skutki działań zarówno 
księdza proboszcza jak i Rady Parafialnej, która nie zgodziła się na zebraniu w dniu 2 
stycznia b.r. na przekazanie tego terenu na rzecz Gminy dla jego wyasfaltowania. Radny 
kolejny raz przypomniał, że powodem starania się o przekazanie parkingu na rzecz Gminy 
było kategoryczne stwierdzenie Wójta, że zgodnie z obowiązującym prawem nie może 
Gmina finansować robót na terenie prywatnym , w tym przypadku parafialnym. W 
konsekwencji takich stanowisk na chwilę obecną nie ma mowy o możliwości asfaltowania 
parkingu, a jedynie drogi do kościoła. Głównym, a w zasadzie jedynym oponentem dla 
działania radnego i sołtys był pan Jan Gąska, który zarzucał im nieumiejętność i „nic nie 
robienie” w tej sprawie. Zarzucał także brak logiki w takim postępowaniu, aby „przekazać 
działkę i jeszcze za to płacić”. 

6.      Odpowiadając na takie zarzuty radny wyraził zdanie, że swe postępowanie zarówno w 
Gminie jak i pisanie pism do Kurii czy w internecie jest konsekwencją jego pojęcia logiki i 
uczciwości względem mieszkańców. Dla niego logicznym jest dbanie potrzeby parkowania 
mieszkańców przed kościołem , a nie iluzoryczny interes Gminy czy Wójta w przejęciu 
takiego skrawka terenu kościelnego.   Zarzucił adwersarzowi, że pomawiając radnego o 
kłamstwach nie może przytoczyć na to żadnych konkretnych dowodów. Ponadto radny w 
odpowiedzi na zarzut o „nic nie robienie” ,   przedstawił swe działania od ostatniego 
zebrania wiejskiego, wśród których znalazły się między innymi:

a)            Wniosek z Komisji Rewizyjnej z 22.09.2011r - Wniosek do budżetu na 2012- 
Zapewnienie Środków finansowych na współfinansowanie malowania dachu na bud. SP 
w Kurowie. Ponadto potrzeba remontu drogi w Kurowie przez Szwaby tj. załatania dziur 
i remontu przepustu na drodze powiatowej w Kurowie (od Krzyża w kierunku 
Ślemienia).

b)            W dniu 25.10.2011r uczestniczyliśmy w wizji w terenie dotyczącej przekazania 
drogi przez panią Bożenę Knapczyk na rzecz Gminy. Zarówno Komisja Komunalna , jak 
i cała Rada Gminy pozytywnie ustosunkowała się  do tej prośby i droga ta jest już 
własnością Gminy Stryszawa.

c)            Pismo z 7 .11.2011 do Wójta o wymianę oświetlenia ulicznego na II Kurowie, tj, 
zamiany starych rtęciówek na nowe lampy.

d)            Interpelację do Wójta z 23,11,2011 dot. Budżetu i przewidywanych w nim środków 
na drogi w Kurowie. W odpowiedzi pan Wójt przedstawił plan wydatkowania na drogę 
do kościoła ok. 40 tys. zł, plac postojowy ok. 25 tys. zł, plac zabaw – 12 500zł.



e)            Pismo z dnia 25.11.2011r do Urzędu Marszałkowskiego wraz wieloma podpisami 
dotyczące utrzymania kursów autobusów kolejowych.

f)              Kolejne pismo z dnia 15.12.2011 do starostwa o zmianę organizacji ruchu na 
skrzyżowaniu Pierchałówka wraz z  190 podpisami z Kurowa, Pewelki i Huciska.

g)            Pismo z 26.01.2012r dot. zabudowania dwóch lamp ulicznych  k. Młynarskiego i 
Czaickiego.

h)            Interpelację do Przewodniczącego Rady Gminy z inicjatywą publikacji protokołów 
na stronie internetowej z dnia 08.03.2012r

i)              W dniu 08.03.2012r rozmawiałem z panem Wójtem między innymi na temat 
możliwości dofinansowania Spółek Wodnych. Uważa, że w tej chwili można liczyć na 
ok.3-5 tys. zł. Większe kwoty w przyszłym budżecie.

j)              W dniu 12.03.2012 oddałem projekt na dofinansowanie zakupów do remizy z 
funduszy europejskich tj. „Małe Projekty” w LGD Podbabiogórze. W dniu 27.03.b.r. 
potwierdzono wstępne zakwalifikowanie projektu do realizacji.

k)            Kolejne pismo z dnia 19.03.2012r do Starostwa o remont drogi powiatowej oraz 
umocnienie brzegu koło skrzyżowania z drogą do kościoła.

l)              W dniu 27.03.2012r na posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP w Lachowicach (na 
mój wniosek) , zgodzono się na przekazanie środków z „Małopolskich remiz” w 2013r 
na remont dachu naszej remizy.

m)          W dniu 30.03.2011r na sesji, na mój wniosek, później poparty przez Komisję 
Kultury, uchwalono apel Rady Gminy do KRRTV o dyskryminacji TV Trwam. Ponadto 
na tej samej sesji upadł mój wniosek o publikowanie na stronie internetowej Urzędu 
Gminy protokołów. Jednak jak donoszą media, sprawa ta dość zbulwersowała 
niektórych mieszkańców Gminy.

 W tym miejscu pani sołtys dodała, iż także rozmawiała ze Starostą Suskim i ten podtrzymał 
obietnicę remontu drogi powiatowej wraz z odbudową rowów szczególnie na Rzepkach. 

Zabierając w tym temacie głos panowie Copija Tadeusz, Rzepka Jan i Szwed Jerzy generalnie 
zauważyli, że konflikty pomiędzy członkami Rady Sołeckiej nie powinny mieć miejsca i Rada 
powinna skoncentrować się na rozwiązywaniu realnych problemów. Zgodna działalność może 
jeszcze umożliwi wykończenie parkingu co jest na pewno w interesie całego Kurowa. 

7.      W dyskusji nad konkretnymi pismami zebrani zauważyli , że droga do pana Pierchały, tym 
samym do Tkocza,  ma szansę być zrealizowana pod warunkiem wykonania odpowiedniego 
odwodnienia tej drogi w okolicach zabudowania p. Bucała. Wykonanie takiego rowu w 
stronę potoku wymaga zgody wszystkich zainteresowanych właścicieli działek. Z uwagi na 
ukształtowanie terenu trudno i drogo będzie utwardzić ten odcinek drogi.

8.      Zebrani generalnie podtrzymali kolejność do realizacji remontów  z poprzednich 
posiedzeń. Odnośnie drogi koło pana Jacka Heredy i licznych pism w tym temacie , radny 
poinformował, że z rozmowy na ten temat z panem Wójtem wynika, że jest duża szansa na 
wyasfaltowanie tego odcinka w przyszłym roku. Radny ma też nadzieję, że odbędzie się to 
wraz z uzupełnieniem asfaltu na osiedle Kępa. 

9.      Pan Tadeusz Copija zauważył, że problem uzupełnienia oświetlenia przy drodze 
powiatowej na odcinku Rzepki od wielu lat podnoszony nie może doczekać się realizacji. 

10.  Odnośnie pisma z prośbą o utwardzenie do pana Bodzka , były sołtys pan Jan Gąska 
poinformował, że z jego wiedzy wynika, że tę drogę pan Bodzek nieprawnie zagrodził dla 
innych użytkowników. Z tego powodu jak dotychczas nie spełniano jego próśb o 
utwardzenie drogi do czasu jej otwarcia. Zebrani postanowili sprawdzić tę sprawę. Ponadto 



pan Gąska poinformował, że wydaje mu się , że postawiono słupki geodezyjne w okolicy 
pana Mosora czym zawężono pas drogi gminnej. Pani sołtys poinformowała, że rozezna tę 
sprawę.

11.  Pan Szwed Jerzy poinformował, że wspominany wcześniej rów obok drogi gminnej od 
byłej szkoły w stronę Mącznego jest konieczny. Wylewająca, a następnie zamarzająca woda 
na łuku drogi jest bardzo niebezpieczna, o czym przekonała się jego żona. Brak tego rowu 
może skończyć się kiedyś tragedią.

12.  Radny poinformował, że z ostatniej jego rozmowy z panem Wójtem wynika, iż oczekuje on 
od Rady Sołeckiej pełniejszej informacji co do zadań do realizacji w następnych latach. Z 
tego powodu radny zaproponował rozszerzenie dotychczasowej listy zamierzeń o pozostałe 
potrzeby. W tym momencie pan Gąska zwrócił się także o utwardzenie drogi dojazdowej do 
jego posesji biegnącej w pobliżu jego zabudowań, którą dojeżdżają mieszkańcy także do 
swych pól. W związku z powyższym radny Szwed Adam odczytał propozycję zamierzeń w 
Kurowie na najbliższe lata.

 

a.       Dokończenie asfaltowania drogi do kościoła ok.250m. z założeniem przepustu koło 
bramki do kościoła.

b.      Dokończyć fragmenty drogi na Kępe poprzez ich asfaltowanie ok. 150m.

c.       Wyasfaltowanie drogi koło p. Jacka Heredy – ok. 150m.

d.      Wybudowanie od podstaw drogi z jej utwardzeniem do p. Gacek – 150m.

e.       Uzupełnienie oświetlenia przy drodze powiatowej na osiedlu Rzepki oraz założenie co 
najmniej dwóch lamp przy drodze k. pana Młynarskiego i Czaickiego.

f.        Utwardzenie drogi do Pochopnia Romana ok. 50m wraz z korytkami.

g.       Wybudowanie nowego rowu odwadniającego od byłej  Szkoły w stronę Mącznego 
wraz z przepustami ok. 300m.

h.       Wykonanie projektu technicznego remontu drogi gminnej przez II Kurów oraz projekt 
budowy chodnika koło Szkoły .

i.         Oczyszczenie rowów na II Kurowie ok. 300m.

j.        Wybudowanie od podstaw drogi z jej utwardzeniem do p. Gibasa (osiedle Szwaby) 
wraz z przepustem na potoku – ok.200m.

k.      Wybudowanie od podstaw drogi z jej utwardzeniem do p. Szul koło p. Lisa – 250m.

l.         Wybudowanie od podstaw drogi z jej utwardzeniem do p. Michałka os. Pod Kępą – 
150m.

m.     Utwardzenie drogi koło Pochopnia Jana w stronę lasu ok. 200m.

n.       Wybudowanie od podstaw drogi z jej utwardzeniem do p. Micora Marka – 100m.

o.      Utwardzenie drogi z Borowiny na II Kurów – ok. 200m.

p.      Utwardzenie drogi do Knapczyka – ok. 250m.

q.      Wybudowanie od podstaw drogi z jej utwardzeniem do p. Pierchały – ok.500m.

r.        Wybudowanie od podstaw drogi z jej utwardzeniem koło pana Gąski Jana – ok.200m.

s.       Zakup korytek w ilości 600szt do zabudowania przy drodze na osiedlu Szwaby , 

t.        Wybudowanie  rowu  przy  drodze  gminnej  od  byłej  szkoły  do  potoku  w  stronę 
Mącznego po północnej stronie tej drogi z zabudowaniem korytek.



u.       Zakup i zainstalowanie co najmniej 2 luster przy drodze powiatowej wg wskazań 
sołtysa i radnego.

 

W uzupełnieniu radny zauważył, że wszystkie te zamierzenia są w zasadzie bardzo ważne, niemniej 
zderzą się one z możliwościami finansowymi Gminy. Jak przypomniał, z tego właśnie powodu był 
przeciwny aktualnemu budżetowi , gdyż w jego założeniach jest jeszcze zmniejszenie wydatków na 
drogi gminne i wewnętrzne. 

13.  Zebrani po dyskusji zgodzili się z przedstawionymi propozycjami.

14.  Wobec wyczerpania zagadnień przewodnicząca zebrania zakończyła posiedzenie Rady 
Sołeckiej Kurowa.

 

Kurów dnia 15.04.2012r 

 

 

   Protokółował                                                                                   Przewodnicząca zebrania 

 

 

 Szwed Adam Henryk                                                               Siwiec Krystyna

………………..                                                                                   …………………….


