
NOTATKA ZE SPOTKANIA 

 

16 listopada 2010 roku w świetlicy remizy OSP odbyło się spotkanie przedwyborcze Komitetu  

Wyborczego Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. W spotkaniu ze 

strony komitetu wyborczego udział wzięli: 

 Bronisław Kurpiela – kandydat na wójta gminy Strzeleczki 

 Walter Wieja – kandydat do rady gminy 

 Joachim Kamrad – kandydat do rady powiatu 

 Gertruda Kurpiela – kandydat do rady powiatu 

 Manfred Dzumla – kandydat do rady powiatu 

 

Ponadto w spotkaniu udział wzięło 12 mieszkańców Smolarni i 3 mieszkańców Serwitutu. 

Kandydaci mieli okazję zaprezentować swoje programy wyborcze na najbliższą kadencję. Wójt 

Bronisław Kurpiela podsumował ostatnie 4 lata kadencji wymieniając inwestycje jakie udało się 

zrealizować w Smolarni. Były to: 

 budowa chodnika na odcinku od przystanku PKS do dawnego pubu „Pokusa” – koszt 

69.000 zł 

 remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolarni – koszt 165.000 zł (inwestycja 

realizowana w latach 2007-2009) 

 budowa drogi na odcinku Serwitut-Racławiczki – koszt 198.500 zł (50% kwoty zostało 

dofinansowane z tzw. Schetynówek) 

 

Po kilkuminutowych przemówieniach kandydatów, wszyscy obecni na zebraniu mieli okazję by 

zadać kandydatom pytania: 

 Stefan Janocha zapytał o to, czy zapis w dowodzie osobistym pod pozycją adres 

zameldowania – „Smolarnia-Serwitut” jest prawidłowy i czy jest on równoznaczny z 

zapisem „Serwitut” – gdyż jak stwierdził m.in. w Urzędzie Skarbowym mogą wyniknąć z 

tego kłopoty i nieścisłości. 

 Robert Hellfeier zadał pytanie – dlaczego rów odwadniający wodę deszczową ze Smolarni 

został w tym roku oczyszczony tylko na administracyjnym terenie Dziedzic. Walter Wieja 

udzielił odpowiedzi, że na naszym obszarze w miejscu dawnych rowów występują piaski, 

przez co zasugerował brak potrzeby ich oczyszczenia. 

 mieszkańcy kilkukrotnie poruszali temat nierównych płyt chodnikowych na ulicy Opolskiej 

i pytali o możliwość ich poprawy, oraz zarzucali zły stan dróg gminnych na terenie naszego 

sołectwa (ul. Leśna), oraz na Serwitucie. Ponadto omówiono ewentualność usunięcia 

żywopłotów rosnących przy chodniku wzdłuż ulicy Opolskiej. 

 Rajmund Józef zapytał o możliwość budowy chodnika przy ulicy Opolskiej na odcinku od 

Kawiarni „Omega” do końca miejscowości (dom rodziny Otremba). 

 mieszkańcy przypomnieli, że na czas remontu drogi wojewódzkiej nr 414, w naszej 

miejscowości odbywa się większy ruch samochodów osobowych niż zwykle, a ponadto 

pomimo zakazu poruszania się pojazdów powyżej 8 ton – takie pojazdy przejeżdżają przez 

naszą miejscowość. Zasugerowano, aby zainteresowała się tym miejscowa policja. Jerzy 

Litke zapytał w tym momencie – „gdzie jest nasza drogówka?”. 


