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 W związku z ogłoszonym w dniu 7 września b.r. kolejnego naboru wniosków na 
dofinansowanie remontów dróg  lokalnych  z programu „Narodowego Programy Przebudowy 
Dróg Lokalnych”,  pragnę zgłosić propozycję ujęcia w takim wniosku drogi gminnej  
w Kurowie. 
 W naszym sołectwie mamy drogę gminną,  która biegnie od Lachowic Mączne do 
skrzyżowania z drogą powiatową na Żywiec  przez Ślemień. Droga ta ma zasadnicze 
znaczenie dla mieszkańców Kurowa II, a nawet Lachowic  Mącznego, dzięki której mogą oni 
skrócić drogę do  Żywca przez Ślemień. W tym miejscu trzeba zauważyć, że po generalnym 
wyremontowaniu  drogi powiatowej przez sąsiednie województwo śląskie, liczba 
użytkowników tej drogi znacząco wzrosła. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wielu 
mieszkańców osiedli Kurów II, Szwaby, Lachowic Mączne pracują w Jeleśni i dojeżdżają 
samochodami do Jeleśni między innymi do Delphi Poland, Żywiec Zdrój. Omawiana droga  
jest stosunkowo szeroka, po której jeszcze stosunkowo niedawno kursowały autobusy,  lecz 
dziś z powodu jej sztucznego zawężenia  i zdewastowania ciężko miałyby się wyminąć duże 
samochody. Droga ta kilkanaście lat temu miała wyasfaltowany odcinek od  granicy wsi koło 
Mącznego po byłą szkołę. Dalszy odcinek jest niestety już ogromnie zniszczony, pełen dziur, 
wybojów i miejsc niebezpiecznych.  Do takich miejsc niebezpiecznych należy skrzyżowanie  
z drogą powiatową koło lasu i odcinek tej drogi koło skrzyżowania z drogą gminną  do 
kościoła (dz. 3479/5). W tym miejscu konieczne jest założenie odpowiedniego oświetlenia 
gdyż jedna lampa  załączana z automatu nie załatwia problemu. W tym miejscu miały już 
miejsce kilka wypadków z  jednym dramatycznym z Grzegorzem Szwedem.  Poniżej tego 
skrzyżowania  są dwa przepusty pod drogą, które wymagają remontu. Jeden z nich  jest 
zawyżony co powoduje wybrzuszenie asfaltu obok licznych dziur. W zasadzie wzdłuż całej 
tej drogi potrzebne jest kompleksowe podejście do rowów odwadniających. Droga przebiega 
po dość dużych stromiznach  i rowy są  konieczne, gdyż zbierają  miejscami ogrom wody 
opadowej z całej pobliskiej góry. Miejscami potrzebne jest zabudowanie  korytek, w tym tych 
największych, miejscami trzeba wykonać całkiem nowy rów z przepustami  i korytkami. 

Remont tej drogi w zasadzie jest nie do udźwignięcia tylko z budżetu drogowego 
przypadającego na nasze sołectwo.  Nasze sołectwo wydaje mi się jest w tym  zakresie dość 
szczególne i pokrzywdzone, gdyż główną osią komunikacyjną największej części naszej wsi, 
jest właśnie ta droga gminna. Jak zauważyłem  w wielu miejscowościach taką osiową 
komunikację stanowią drogi powiatowe czy wojewódzkie. W naszym przypadku droga ta 
„pochłania” środki na remonty, odśnieżanie, oświetlenie z puli sołectwa, a nie np. powiatu.  

Bardzo proszę o poważne potraktowanie tej drogi w Kurowie na zgłoszenie wniosku  
o dotacje.  
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