
 

 

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej wsi Sulistrowiczki 
Data zebrania: 19.10.2019, godz. 16:00 

Miejsce: Sulistrowiczki, Chata Grillowa 

Osoby obecne: 
• Marek Juraszek – sołtys wsi Sulistrowiczki 

• Mariusz Brodowski – członek Rady Sołeckiej 

• Maciej Wierciński – członek Rady Sołeckiej 

• Maciej Czykierda – członek Rady Sołeckiej 

 

Tematyka poruszana podczas zebrania 

 

Projekt opłat za udostępnianie Chaty Grillowej 
Stanowisko Rady Sołeckiej jest następujące: 

• Dopóki Chata Grillowa w Sulistrowiczkach nie posiada zaplecza socjalnego (toaleta i aneks 

kuchenny) opłaty z tytułu udostępniania Chaty Grillowej nie powinny być pobierane. 

Uzasadnienie: uważamy, że udostępnianie Chaty Grillowej bez zaplecza socjalnego jest 

udostępnianiem produktu niepełnowartościowego. Wobec tego nie powinny być naliczane 

opłaty. 

• Po oddaniu do użytkowania zaplecza socjalnego (toaleta, aneks kuchenny) idea opłaty za 

użytkowanie Chaty Grillowej w zaproponowanej formie jest zasadna i zgadzamy się z nią. 

 

Lista uszkodzonych dróg na terenie wsi 
Zgodnie z postanowieniami Rady Sołeckiej podjętymi na zebraniu w dniu 09.02.2019 (protokół 

2019/1) Rada Sołecka z pomocą mieszkańców zbudowała listę dróg na terenie wsi, które powinny być 

naprawione. Lista tych dróg znajduje się w załączniku do tego protokołu. 

Rada Sołecka i Pan Sołtys proszą Gminę o: 

• Weryfikację wskazanych w załączników problemów 

• Wciągnięcie ulic na listę ulic do naprawy 

• Informowanie Pana Sołtysa o harmonogramie napraw i realizacji tego harmonogramu 

 

Targowisko 
W ostatnim czasie dzięki rozmowom Pana Sołtysa i Rady Sołeckiej udało się namówić rolników 

sprzedających swoje wyroby w Sulistrowiczkach do przeniesienia się ze skrzyżowania ul. Parkowej i 

Świdnickiej (przy Sanktuarium) na teren do tego przeznaczony na parkingu przy ul. Świdnickiej. 

Niestety część handlujących zaczęła zajmować parking, co przy weekendowym wzmożonym ruchu 

turystycznym jest niedogodne. 

Rada Sołecka i Pan Sołtys będzie prowadził dalsze rozmowy z handlującymi, aby się przenieśli na 

odpowiednie miejsce (stragany na parkingu). 



 

 

Rada Sołecka i Pan Sołtys proszą Gminę o naprawę wjazdu na parking przy straganach: w każdy 

weekend są samochody, które wpadają do rowu, gdy próbują wyjechać z parkingu. To miejsce 

zostało kiedyś uszkodzone przez samochody przewożące drzewo, sprawa była zgłoszona do Gminy, 

ale nic więcej się nie wydarzyło.  

 

Inne 

• Informacja n/t odpowiedzi Starostwa Powiatowego na petycję dotyczącą poprawy 

bezpieczeństwa we wsi poprzez budowę chodnika, zatoczek i wiat autobusowych. 

• Informacja dotycząca postępów w temacie zaplecza socjalnego przy chacie Grillowej: obecny 

etap to zaawansowane prace nad projektem architektonicznym budynku zaplecza 

socjalnego. 

• Informacja n/t uzyskiwania grantów pozyskanych ze Stowarzyszenia Ślężanie Lokalna Grupa 

Działania: przygotowywanie się do kolejnych naborów. 

 

 

Protokół sporządził: Maciej Czykierda 

Data: 19.10.2019 

 

  



 

 

Lista ulic do naprawienia w Sulistrowiczkach 
Stan na 10 września, zmiany: 10 października 2019, 19 października 2019 

Lp Ulica, fragment Opis 

1 Łącznik asfaltowy ul. Parkowa – ul. Gajowa/Pod Dębami Dziury do załatania 

2 Ul. Parkowa – od skrzyżowania z ul. Świdnicką aż do 
restauracji Zielone Wzgórze 

Wg naszej wiedzy jest to fragment nalezący do gminy. 
Głębokie dziury do załatania 
10.10.2019: większość dziur od strony Świdnickiej została załatana 
19.10.2019: duży brak nawierzchni tuż przy skrzyżowaniu dalej jest nie uzupełniony 

3 Ul. Pod Dębami – od łącznika asfaltowego z ul. Parkową aż w 
zasadzie pod sam koniec w kierunku ul. Pod Lasem 

Nawierzchnia zniszczona w wyniku kładzenia światłowodu. W I połowie roku była 
lokalna wizja, miał być naniesiony tłuczeń i droga miała być wyprofilowana, aby 
woda płynąca droga nie zalewała przyległych posesji.  
Potrzebne jest też odpowiednie odwodnienie 

4 Ul. Pod Lasem - fragmenty Nawierzchnia zniszczona w wyniku kładzenia światłowodu. W I połowie roku była 
lokalna wizja, miał być naniesiony tłuczeń i droga miała być wyprofilowana, aby 
woda płynąca droga nie zalewała przyległych posesji 

5 Ul. Tęczowa - Od ul. Świdnickiej na całej długości gdzie 
właścicielem jest gmina. 

Nawierzchnia zniszczona w wyniku kładzenia światłowodu. Zniszczenia po 
przejazdach sprzętu budowlanego 

6 Ul. Miodowa – na całej długości Bardzo zła nawierzchnia  

7 Ul. Zielone Wzgórze (łącznik ) do ul. Sulistrowickiej do 
zakrętu z ul. Leśne Zacisze włącznie. 

Nawierzchnia wypłukana, duże koleiny. Potrzebne też jest odpowiednie 
odwodnienie, aby droga nie był niszczona przez spływającą wodę. 

8 Ul. Parkowa – na całej długości od restauracji Zielone 
Wzgórze do połączenia z ul. Świdnicką 

Fragment należący do gminy – opisany w punkcie 2. Chodzi o fragment powiatowy. 
Brak napraw od strony przełęczy Tąpadła 

9 Ul. Stroma, na całej długości Nierówna nawierzchnia 

10 Ul. Księżycowa Tłuczeń, bo po deszczu jest bardzo dużo błota 

11 Ul .Prosta Odwodnienie, tłuczeń – po deszczu droga jest niszczona przez wodę  

12 Ul. Słoneczna, od ul. Świdnickiej w górę, zwłaszcza na 
wysokości kościoła 

Na asfaltową nawierzchnię naniesione jest bardzo dużo piasku i tłucznia 
Część z tłuczniem uszkodzona przez ruch kołowy i wodę spływająca z góry 

13 Ul. Kwiatowa Tłuczeń, bo po deszczu jest bardzo dużo błota 

 

 


