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WSTĘP  
 

Niniejszy dokument zawiera koncepcję odnowy i rozwoju miejscowości 

Zbytków.  

Zbytków położony jest w Gminie Strumień. Jest najmniejszym sołectwem 

w Gminie, które zamieszkuje około 1250 osób. Głównym wyróżnikiem 

miejscowości są jej tradycje oraz atrakcyjność zamieszkania, na którą w głównej 

mierze wpływają relacje panujące między mieszkańcami.  

Zasadniczym celem niniejszego dokumentu jest sformułowanie strategii 

rozwoju sołectwa poprzez: 

 analizę zasobów wsi, 

 analizę słabych i mocnych stron wsi oraz szans i zagrożeń, które mogą 

mieć wpływ na przyszłość mieszkańców, 

 określenie planowanych kierunków rozwoju, 

 opracowanie listy projektów, planu ich finansowania, harmonogramu 

działań, które przyczynić się mają do zrealizowania wizji mieszkańców. 

Dokument jest niezbędny dla prawidłowego wykorzystania potencjału, jaki 

znajduje się na obszarze Zbytkowa. Jest on również narzędziem, które pozwoli 

uniknąć wielu zagrożeń z zewnątrz, jakie mogą się pojawić, a jednocześnie 

umożliwi wykorzystanie pojawiających się szans.  

W dokumencie zawarto zarówno analizę stanu istniejącego, jak  

i zdefiniowano przyszły pożądany stan rozwoju miejscowości. Przedstawiono 

również projekty rozwojowe, które mają doprowadzić do osiągnięcia tego stanu. 

W pierwszym punkcie dokonano charakterystyki demograficznej  

i lokalizacyjnej miejscowości. 

W punkcie drugim dokonano inwentaryzacji zasobów służących odnowie 

miejscowości: zasobów naturalnych, przyrodniczych, dziedzictwa kulturalnego  

a także infrastruktury społecznej, technicznej i kapitału społecznego. 

W punkcie trzecim dokonano analizy mocnych i słabych stron 

miejscowości, jej szans i zagrożeń przy użyciu metody SWOT. 

W części czwartej sformułowano strategiczne założenia rozwojowe, w tym: 

misję, wizję, strategiczne pola rozwoju oraz cele i kierunki działania. 
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Punkt piąty zawiera opis planowanych zadań inwestycyjnych. W dalszej 

kolejności przedstawiono wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Zbytków. 

I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 
 

1.1. POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, LUDNOŚĆ 
 

Sołectwo Zbytków należy do Gminy Strumień (Powiat Cieszyński, 

województwo śląskie). Miejscowość znajduje się w południowej części 

województwa śląskiego i północnej części powiatu cieszyńskiego. Położona jest  

w obrębie Kotliny Raciborsko – Oświęcimskiej, tj. obniżenia dzielącego obszar 

Beskidów i Pogórza Śląskiego na południu od Wyżyny Śląskiej i Krakowskiej. 

Zbytków - wzniesienie: 257,5 - 266 m. npm., deniwelacja 8,5 m. 

Zbytków ma najmniejszą powierzchnię spośród wszystkich miejscowości 

Gminy Strumień. Zamieszkuje go również najmniej osób. Sołectwo cechuje 

dodatni przyrost naturalny (Tabela 2). Nie obserwuje się na jego terenie trendów 

migracyjnych, być może dlatego, że młodzież nie musi daleko wyjeżdżać na 

studia, bowiem uczelnie wyższe znajdują się: Bielsku-Białej, Katowicach, 

Krakowie, Gliwicach, Cieszynie. 

 

Tabela 1 Powierzchnia i ludność Gminy Strumień 

 

  GMINA STRUMIEŃ 

Bąków Drogomyśl Pruchna Strumień Zabłocie Zbytków 

p
o

w
ie

rz
ch

n
i ha 591 1470 1908 631 746 494 

% 10,11 25,17 32,67 10,80 12,77 8,45 

Liczba 

ludności 
1591 2148 2446 3515 1333 1286 

Źródło: Urząd Miejski w Strumieniu, stan wrzesień 2010 r. 
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Wykres 1 Powierzchnia sołectw Gminy Strumień 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na www.strumien.pl 

 

 

Wykres 2 Ludność sołectw Gminy Strumień 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na www.strumien.pl 
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Tabela 2 Urodzenia i zgony w Zbytkowie 

 

  
LATA 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

urodzenia 11 20 10 20 21 11 7 16 19 10 

zgony 12 5 7 8 10 9 6 8 10 4 

 

Źródło: www.strumien.pl 

 

 
Wykres 3 Urodzenia i zgony w Zbytkowie 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na www.strumien.pl 

 

Zbytków położony jest w sąsiedztwie miasta Strumień co powoduje, że 

jest to teren atrakcyjny do zamieszkania, a jednocześnie cechują go niskie ceny 

nieruchomości. Ponadto miejscowość ma dobre połączenie komunikacyjne ze 

wszystkimi dużymi miastami znajdującymi się w najbliższej okolicy. 

Bliskość miasta Strumień zapewnia mieszkańcom łatwy dostęp do wielu 

usług (w Strumieniu znajdują się np. szkoły, centrum handlowo-usługowe, 

obiekty służby zdrowia itd.). 

Zbytków podzielony jest Drogą Krajową 81 na dwie części. Wraz  

z podziałem fizycznym nastąpił również podział mentalny. Druga część Zbytkowa 
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utożsamia się bardziej z miastem niż z sołectwem i samą gminą, ponieważ  

w większości zasiedlona jest przez osoby z zewnątrz. 

1.2. HISTORIA 
 

Dokładna historia miejscowości nie jest znana. Pierwsza wzmianka  

o Zbytkowie pojawiła się w XIII wielu. Przyglądając się historii miasta Strumień 

można wyczytać, że w połowie XVI wieku miasto było już majętne, bowiem 

zakupiło osadę Zbytków. Kolejny ślad historyczny pochodzi z roku 1768 - Urbarz 

Zbytkowa wykonany przez urzędników gminnych, potwierdzony przez cesarzową 

Marię Teresę w 1771 r. 

 

 

1.3. PRZESTRZENNA STRUKTURA MIEJSCOWOŚCI 
 

W Zbytkowie zabudowa jest niska, domy jednorodzinne.  

W przestrzeni nie dominuje żaden obiekt. Nie ma też otwartych przestrzeni 

wspólnych, co obniża jakość życia na terenie miejscowości. 

Ogólne zasady kształtowania zabudowy (STUDIUM  UWARUNKOWAŃ I  

KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  GMINY  STRUMIEŃ) 

 Nawiązanie do istniejącego układu ulic, w miarę możliwości także 

parcelacji. Wydobycie historycznych elementów układu przez ich 

podkreślenie za pomocą  np. zieleni urządzonej, żywopłotów, murów, 

ogrodzeń, nawierzchni oraz innych elementów małej architektury. 

 Przestrzenne traktowanie istniejącego i projektowanego 

zagospodarowania, stosowanie takich elementów kompozycji jak wnętrze 

urbanistyczne, oś widokowa, panorama, sylweta miasta, dominanta. 

 Stosowanie rozbudowy wewnętrznej, tzn. wypełnianie nieciągłej struktury, 

uzupełnianie zabudowy w pierzejach ulicznych z dostosowaniem nowych 

budynków do sąsiednich starych, co najmniej pod względem gabarytu i 

linii zabudowy, a w przypadkach zespołów o szczególnych walorach, 

również podziałów elewacji, formy dachów. Nie ma konieczności 

stosowania w nowych budynkach zabytkowego detalu, (gzymsy, portale, 

stolarka). 

 Realne określanie dopuszczalnego programu użytkowania zabudowy 

zabytkowej. Nie jest wskazane nadmierne uściślanie programu. W celu 
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zachowania i rewaloryzacji starej zabudowy powinno się dopuścić wszelkie 

sposoby użytkowania, które nie będą uciążliwe dla otoczenia ani szkodliwe 

dla stanu budynku i nie będą wymagały zasadniczej przebudowy obiektu.  

 Realne podejście do powstałych w ostatnim trzydziestoleciu obiektów 

dysharmonijnych i „szpecących”. Z uwagi na fakt iż w wielu przypadkach 

nie jest możliwa ich likwidacja, powinno się dążyć (w ramach ustaleń 

planów miejscowych) do złagodzenia konfliktowej roli poprzez np. zmianę 

kształtu dachu, wystroju elewacji, kolorystyki, wprowadzenie zieleni 

urządzonej, maskującej itp. Wymóg likwidacji może dotyczyć wyłącznie 

budynków prowizorycznych. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono jaki obszar w danym sołectwie Gminy 

Strumień można zainwestować na terenu mieszkaniowe, usługowe czy przemysł. 

 

Tabela 3 Możliwe rodzaje zainwestowania terenów w Gminie Strumień 

 

Bilans w zakresie zasadniczych rodzajów 

zainwestowania ( jednostki bilansowe 

przyjęto jak w planie ogólnym) 

 

Powierzchnia 

STRUMIEŃ 

          • tereny mieszkaniowe  

          • tereny usługowe  

          • tereny przemysłu  

 

2 

- 

5 

 

ha 

 

ha 

BĄKÓW 

          • tereny mieszkaniowe  

          • tereny usługowe  

          • tereny przemysłu 

 

11 

6 

- 

 

ha 

ha 

 

DROGOMYŚL 

          • tereny mieszkaniowe  

          • tereny usługowe  

          • tereny przemysłu  

 

36 

33 

- 

 

ha 

ha 
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PRUCHNA 

          • tereny mieszkaniowe  

          • tereny usługowe  

          • tereny przemysłu  

 

79 

1 

- 

 

ha 

ha 

 

ZABŁOCIE 

          • tereny mieszkaniowe  

          • tereny usługowe  ( cmentarz ) 

          • tereny przemysłu  

 

- 

2 

- 

 

ha 

ha 

 

ZBYTKÓW 

          • tereny mieszkaniowe  

          • tereny usługowe  

          • tereny przemysłu  

 

16 

29 

- 

 

ha 

ha 

 

GMINA STRUMIEŃ 

          • tereny mieszkaniowe  

          • tereny usługowe  

          • tereny przemysłu  

 

144 

71 

5 

 

ha 

ha 

ha 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Strumień 
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II. INWENATRYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE 

MIEJSCOWOŚCI 

 

2.1. ZASOBY NATURALNE I PRZYRODNICZE 
 

Zbytków (obok Strumienia i części Zabłocia) obejmuje złoże metanu  

z pokładów węgla kamiennego. Dla złoża został ustanowiony obszar górniczy 

„Ruptawa - Warszowice - Strumień” określony decyzją Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, wpisany do rejestru obszarów 

górniczych pod numerem; tom 2/1 lp 156.  

W powyższym obszarze górniczym zawierają się również złoża węgla. 

Warto również wspomnieć, że na terenie zachodniej części gminy Strumień 

znajduje się kilka kompleksów leśnych o łącznej powierzchni 832 ha. Są to Las 

Badula, Knajski Las, Makowina oraz Las Zbytkowski. Większość lasów należy do 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego zarządzanego przez Nadleśnictwo Ustroń a 

około 11 % zasobu należy do osób fizycznych. 

 

Tabela 4 Zasoby leśne w Gminie Strumień 

 

Strumień  27 ha 3,2 % 

Bąków 63 ha 7,6 % 

Drogomyśl 186 ha 22,4 % 

Pruchna  458 ha 55,0 % 

Zabłocie  4 ha 0,5 % 

Zbytków  94 ha 11,3 % 

Razem  832 ha 100,0 % 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Strumień 

Jak zatem wynika z powyższej tabeli na terenie Zbytkowa znajduje się 

dużo zasobów leśnych. 

 

 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZBYTKÓW 

 
11 

 

2.2. DZIEDZICTWO KULTUROWE 
 

Na terenie sołectwa znajdują się 2 obiekty wpisane do rejestru zabytków. 

 

Kaplica Matki Bożej Szkaplerznej w Zbytkowie 

 

W 1870 – Franciszek i Anna Brandysowie wybudowali kaplicę w Zbytkowie 

na nowej posesji z materiału, który pozostał po budowie domu. Dom i kaplicę 

przekazali córce Zuzannie i mężowi Pawłowi Kojzarowi. Po I wojnie ze składek 

parafian Zbytkowa zakupiono dzwon. Od 1914 kaplicą opiekował się Paweł 

Sajdok. Znajdował się w niej obraz M.B. Różańcowej i obraz Matki Bożej 

Szkaplerznej podobny do strumieńskiego, stacje Drogi Krzyżowej, obraz Serca 

Pana Jezusa i Serca Maryi, Anioła Stróża, św. Anny, św. Jerzego. W 1945 kaplica 

została zniszczona i sprofanowana przez Rosjan. W latach późniejszych obiekt 

odbudowano. Kaplica została gruntownie odnowiona w latach 1994-1998. 

 
Zdjęcie 1 Kaplica w Zbytkowie 

 

 

Źródło: www.parafia.strumien.com 
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Zdjęcie 2 Obraz w Kaplicy w 

Zbytkowie 

Zdjęcie 3 Wnętrze Kaplicy w Zbytkowie 

     
Źródło: www.parafia.strumien.com 

 

W Zbytkowie znajduje się również zabytkowy Folwark, stajnia 

w dawnym folwarku (mur., pocz. XIX w.). Obiekt posiada dużą wartość 

kulturalną i historyczną. 

 

Ponadto na terenie miejscowości znajduje się następujące obiekty 

figurujące w ewidencji zabytków województwa (dawnego bielskiego): 

• Dwór +obora, stajnia, stodoła ul. Wiślańska 40 (mur., XVIII w.,1 ćw. XIX 

w.) wł. Szczypka Franciszek  
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• Zespół budynków podworskich nr 1, ul. Wiślańska 40 (mur., VIII w. , 1 ćw. 

XX w.) wł. Szczypka Franciszek  

• Kapliczka przydrożna przy nr 124, ul. Wyzwolenia (mur., 1 poł XIX w.) 

OSP  

• Bud. straży pożarnej przy nr 124, ul. Wyzwolenia 52 (mur., 1939 r.) OSP 

• Kaplica p.w. M.B. Szkaplerznej, ul. Wyzwolenia (mur., 1 poł. XIX w.) wł. 

Kojzar Marek  

• Dom nr 3, ul. Starowiejska 8 (mur., 4 ćw. XIX w.) wł. Szymoszek Paweł  - 

brak  

• Dom nr 5 (fund. Fr. Brandys ), ul. Wyzwolenia 58 (mur., 1878 – 1880 r.) 

wł. Kojzar Marek 

• Dom nr 7, ul. Starowiejska 7 (mur., 1 dek.  XX w.) wł. Staroń Krzysztof 

• Dom nr 9, ul. Starowiejska 9 (mur., 1803 r.) wł. Lapczyk Arnold i Anna  - 

brak 

• Dom nr 10 + stodoła, ul. Starowiejska 11 (mur., 3 ćw. XIX w., 2 ćw. XX 

w.) wł. Kuś Jan 

• Dom nr 11, ul. Starowiejska 15 (mur., 1 ćw. XX w.) wł. Malchar Urszula – 

brak  

• Dom nr 12, ul. Sportowa 6 (mur., 1-2 ćw. XIX w. 1892 r.) wł. Flaczek 

Paweł 

• Krucyfiks przydrożny przy nr 12, przy ul. Sportowa 6 (bet. – piaskowiec 

1911 r.) wł. Flaczek Paweł 

• Dom nr 15, ul. Starowiejska 23 (mur., 1 ćw. XX w.) wł. Kurpas Roman 

• Dom nr 17, ul. Starowiejska 24 (mur., 3 ćw. XIX w.) wł. Czech Franciszek 

• Dom nr 43, ul. Wyzwolenia 65 (mur., 4 ćw. XIX w.) wł. Śleziak Aleksandra 

– brak  

• Dom nr 44, ul. Starowiejska 13 (mur., lata 30-te XX w.) wł. Fabian 

Grzegorz 

• Dom nr 48, ul. Wiślańska 8 (mur., lata 90-te XIX w.) wł. Woźnica Amalia 

• Dom nr 51, ul. Wiślańska 1 (mur., 4 ćw. XIX w.) wł. Wacławik Józef 

• Dom nr 53, ul. Wiślańska 3 (mur., lata 20-te XX w.) wł. Grądzka Jacek i 

Beata 

• Dom nr 69, ul. Wyzwolenia 23 (mur., 1938 r.) wł. Płonka Ludwik – brak  

• Dom nr 79, ul. Wyzwolenia 60 (mur., 1 ćw. XX w.) wł. Niemiec Dariusz 
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• Dom nr 83, ul. Turystyczna 1 (mur., ok. 1930 r.) wł. Polczyk Janusz 

 

W Zbytkowie znajduje się jedno stanowisko archeologiczne z późnego 

średniowiecza obejmujące ślady osadnictwa. Stanowisko stanowi dobro kultury 

prawnie chronione (Ustawa o ochronie dóbr kultury i muzeach z dnia 15 luty 

1962 r.)  i w związku z tym położone jest poza zabudowaną strefą miejską i 

objęte jest całkowitym zakazem prowadzenia w ich granicach jakichkolwiek 

działań niszczących. 

 

Rysunek 1  Lokalizacja stanowiska archeologicznego 

 

Źródło: Fragment Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strumień 

– Sołectwo Zbytków. Skala 1:5000 

 

   - Lokalizacja stanowiska archeologicznego. 
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Budowa Kościoła Filialnego w Zbytkowie 

 

Już od wielu lat parafianie ze Zbytkowa pielgrzymują do Sanktuariów i 

Miejsc Świętych z modlitwą o pomyślną budowę kościoła filialnego, a także 

przywożą ze sobą cenne dary, które mają ich przybliżyć do własnej świątyni. W 

marcu 1999 roku mieszkańcy Zbytkowa udali się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. 

W 2001 pielgrzymowali do Sanktuariów Europy przywożąc kamienie z Lourdes, 

Fatimy i Lasallete. W kwietniu 2002 roku udali się z pielgrzymką do Eilesford, 

miejsca objawień M.B. Szkaplerznej św. Szymonowi Sztockowi. Z tego miejsca 

przywieziona została kropielnica podarowana przez Ojca Karmelitę. 

Pod koniec roku 2002 mieszkańcy Zbytkowa zwrócili się z prośbą do ks. Bp 

Ordynariusza odnośnie pozwolenia na budowę kaplicy filialnej w Zbytkowie.  

W maju 2004 roku ks. Kanclerz i Ks. Infułat Emil Mroczek przybyli do Zbytkowa  

i w obecności ks. Prałata Oskara Kuśki zobaczyli Zbytków, teren budowy i wydali 

pozytywna opinię. W tym samym miesiącu ks. Bp Tadeusz Rakoczy wyraził zgodę 

na budowę kaplicy w Zbytkowie. W dniu 18 lipca 2004 roku, podczas odpustu  

w Zbytkowie, ogłoszono w kościele parafialnym i w kaplicy Zbytkowskiej decyzję 

Biskupa Ordynariusza, o zgodzie na budowę kościoła filialnego w Zbytkowie. 

W lutym 2006 roku Ks. Marek Duraj i Ks. Proboszcz Zabłocia Wiesław 

Bajger przywieźli z Ziemi Świętej dla Kościoła w Zbytkowie kamienie z Góry 

Karmel i z Grobu Pańskiego z Betlejem. 28 maja 2006 roku Papież Benedykt XVI 

na błoniach krakowskich poświecił kamień węgielny pod budowę nowego 

kościoła, przywieziony przez przedstawicieli Zbytkowa: Panów Józefa Lapczyka i 

Stanisława Mendrka. 8 grudnia 2006 roku mieszkańcy Zbytkowa wraz z 

inicjatorem budowy kościoła filialnego ks. Prałatem Oskarem Kuśką rozpoczęli 

wielkie dzieło budowy nowej świątyni - od poświęcenia placu i postawienia na 

nim krzyża, który stojąc na skraju pustego pola mówi już dziś o sakralności tego 

miejsca. Dar serca w postaci parceli ofiarowały rodziny Państwa Kuś i Kuboszek - 

składając pamiątkowy dokument w darach ofiarnych podczas Eucharystii. Oprócz 

nich na ołtarzu złożono pozwolenie na budowę kościoła, kamień węgielny 

poświęcony przez pp. Benedykta XVI w Krakowie 28.05.2006r. oraz kropielnicę i 

kamienie z miejsc świętych, szkaplerze i różaniec. 
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Zdjęcie 4 Symulacje komputerowe adaptacji nowego kościoła 

 

 
Źródło: www.parafia.strumien.com 

 

 

Zdjęcie 5 Kamień węgielny 
 

 

Źródło: www.parafia.strumien.com 
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Zdjęcie 6 Krzyż pod planowaną budowę kościoła 

 

 

Źródło: www.parafia.strumien.com 

 

 

2.3. OBIEKTY I TERENY 
 

Dobrze zagospodarowane jest centrum sołectwa: na przestrzeni 50 

metrów znajduje się siedziba OSP, przedszkole im. Marii Konopnickiej w 

Zbytkowie, biblioteka, siedziba Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych 

oraz Koła Gospodyń Wiejskich. 

Trasy rowerowe są wyznaczone na mapie ale fizycznie nie zostały one 

jeszcze wykonane. 
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2.4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA  
 

Świetlica środowiskowa w Zbytkowie jest najdłużej działającą tego 

typu placówką w gminie Strumień. Podstawowym celem funkcjonowania placówki 

jest opieka nad dziećmi i młodzieżą. Odbywają się w niej zajęcia edukacyjne, 

plastyczne, rekreacyjno – sportowe oraz rozrywkowe.  

Zajęcia w świetlicy mają charakter dowolny, dzieci mają możliwość wyboru 

różnego rodzaju zajęć. Do ich dyspozycji oddane są: 

• Stanowiska komputerowe, ze stałym dostępem do Internetu. Służą one do 

zdobycia informacji niezbędnych w nauce, ale też celom rozrywkowym 

(korzystanie z gier on-line czy rozmowy przez komunikatory). 

Zainstalowane oprogramowanie uniemożliwia odwiedzanie stron 

niedozwolonych dla dzieci. Świetlica posiada konsolę Play-Station. 

• Stanowiska do gier: bilard, tenis stołowy, piłkarzyki. Ponadto do dyspozycji 

dzieci oddanych jest wiele gier planszowych. Organizowane są również 

różnego rodzaju turnieje, np. w szachowe. Dzieci uczą się dzięki temu 

zdrowej rywalizacji oraz umiejętności radzenia sobie z przegraną. 

Dzieci mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach plastycznych, 

na których uczą się używać różnych technik. Prace tworzone są indywidualnie, 

grupowo i zbiorowo. Zajęcia pomagają rozwijać wyobraźnię i uczą obcowania ze 

sztuką. Mają one również charakter terapeutyczny. Nie ograniczają się tylko do 

malowania, bowiem prowadzone są również zajęcia z papieroplastyki, origami, 

lepienie z plasteliny, tworzenia ozdób z masy solnej.  

Wśród wyposażenia świetlicy znajduje się również odtwarzacz DVD, 

telewizor, wieża. Organizowane są seanse filmowe dla dzieci i młodzieży. Ponadto 

prowadzone są przez doświadczonego instruktora zajęcia aerobowe przeznaczone 

dla kobiet. 

Od roku 2006 w Świetlicy prowadzone są zajęcia teatralne. Biorą w nich 

udział zarówno dzieci z przedszkola jak i młodzież gimnazjalna. Do atrakcji 

organizowanych przez placówkę należą również wyjazdy wakacyjne i feryjne. 

Najczęściej są to wyjazdy do kina (kinoplex, Multikino) na filmy i bajki, do Aqua 

Parków, rajdy górski, lodowisko, zwiedzanie różnych interesujących obiektów.  

W wakacje organizowane są również wycieczki rowerowe do innych Świetlic, 
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ogniska oraz zabawy na świeżym powietrzu. W świetlicy organizowane są 

dyskoteki oraz szereg imprez okolicznościowych. 

Od 16 lat Świetlica Środowiskowa wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich 

organizuje imprezę plenerową na rozpoczęcie wakacji – Powitanie Lata. Impreza 

na stałe zagościła już w rzeczywistości Zbytkowa i gromadzi całe rodziny. 

Impreza jest pewnego rodzaju piknikiem rodzinnym.  

W miejscowości znajduje się również bardzo dobrze wyposażona oraz 

dobrze funkcjonująca biblioteka zlokalizowana w remizie strażackiej. 

W Zbytkowie od 1979 roku funkcjonuje przedszkole im. Marii 

Konopnickiej . Z okazji XX-lecia placówki z inicjatywy dyrektora przedszkola i 

rady pedagogicznej nadano placówce imię Marii Konopnickiej poetki, która swymi 

utworami pokazuje dzieciom, jak kochać przyrodę. Dlatego też misja i wizja 

działającego przedszkola związana jest z ekologią od wielu lat. Przedszkole 

zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze radości, akceptacji i 

bezpieczeństwa. Celem placówki jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju 

dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami 

rozwojowymi. Umożliwia osiągnięcie dojrzałości szkolnej wszystkim dzieciom. 

Kierunek działania przedszkola to zrównoważony rozwój oraz kształtowanie 

zachowań przyjaznych przyrodzie poprzez: 

 organizowanie akcji „Sprzątanie Świata” dwa razy w roku, 

 organizowanie konkursów plastycznych o tematyce przyrodniczej dla 

przedszkoli Gminy Strumień trzy razy w roku, 

 przegląd recytatorski z okazji „Dnia Ziemi”, ze względu na szerszy wymiar 

organizowany w sali OSP – raz w roku, 

 obchody „Święta Drzewa” połączone z sadzeniem drzewek, 

 pogadanki leśniczego, występy artystyczne, 

 dzieci grupy starszej są członkami Ligii Ochrony; są dumni z  posiadania 

legitymacji, każdy nauczyciel również jest członkiem Ligii Ochrony 

Przyrody, 

 na placówce znajduje się terenowy oddział Ligii Ochrony Przyrody z 

siedzibą w Katowicach, 

 organizowanie wyjazdów do Teatru „Banialuka” do Bielska lub do kina, 

 organizowanie całodniowej wycieczki w ciekawe przyrodniczo miejsca, 
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 organizowanie wycieczek do gospodarstwa agroturystycznego do 

Pielgrzymowic : jazda na kucykach, bryczką, pieczenie kiełbasek, zabawy 

na świeżym powietrzu – tzw. piknik, 

 współpraca z Rejonowym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Cieszynie, 

Fundacją ekologiczną „Silesia” z Katowic, Klubem „Gaja” z Bielska-Białej,  

z Ligą Ochrony Przyrody w Katowicach i Cieszynie, Nadleśnictwem Ustroń, 

 organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi; ekolog, leśniczy, poeta, pisarz, 

malarka, policjant, weterynarz, koronczarka i inni, 

 zbliżanie dzieci do środowiska naturalnego i najbliższego otoczenia poprzez 

Eko-spacery, kontakt z przyrodą w różnych ekosystemach,  

 udział dzieci w różnych konkursach organizowanych nie tylko na terenie 

Gminy Strumień, ale również całego kraju. 

 organizowanie na placówce akcji zbierania zużytych baterii, puszek, 

żołędzi. 

         Przedszkole osiąga duże sukcesy w zakresie prowadzonej działalności, 

czego potwierdzeniem są zdobyte nagrody i wyróżnienia: 

 w 2000 r. zdobyło nagrodę główną (I miejsce w województwie)  

w konkursie „Na najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego 

środowiska woj. śląskiego”, w kolejnych latach uzyskując wyróżnienia za 

edukację na takim samym poziomie, 

 „Zielony Certyfikat” zdobyty przez dyrektora placówki, 

 placówka zdobywa co roku dyplomy, wyróżnienia, nagrody w konkursach 

na terenie Polski (około 20 w ciągu roku), 

 dzieci również zdobywają indywidualnie dyplomy, nagrody, wyróżnienia 

(ok. 50 w poprzednim roku) w konkursach, co pozwala na wyłonienie 

talentów, a także potwierdza słuszność i efektywność działań 

prowadzonych przez pedagogów, wychowawców. 
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Zdjęcie 7 Przedszkole w Zbytkowie, rok szkolny 2006/2007 

 

 

Źródło: Dokumentacja Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie. 

 

         Obecnie do przedszkola uczęszcza 43 dzieci, nie tylko ze Zbytkowa, ale i 

okolicznych sołectw oraz miasta Strumień. Z roku na rok przybywa dzieci w 

przedszkolu. Na podstawie prowadzonych co roku analiz i nadzoru 

pedagogicznego można stwierdzić, iż proces kształcenia i wychowania, rozwoju 

uzdolnień i zainteresowań dzieci w przedszkolu odbywa się na wysokim poziomie. 

Dzieci mają także możliwość korzystania z nowości technicznych - „Kącik 

komputerowy”. Grupa starsza ma zajęcia z wykorzystaniem komputera grupowo 

bądź indywidualnie. Rola komputera w procesie nauki czytania i pisania jest 

nieoceniona , a dla dzieci te zajęcia są bardzo ciekawe i interesujące. 

 W 2010 r. obiekt Przedszkola w Zbytkowie został zmodernizowany. 
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Zdjęcie 8 Budynek przedszkola w Zbytkowie 

 

 

Źródło: Urząd Miejski w Strumieniu 

 

 

2.5. OPIEKA MEDYCZNA I SPOŁECZNA 
 

W Gminie Strumień istnieją cztery niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. 

Dwa w Strumieniu, jeden w Pruchnej oraz w Drogomyślu. Na terenie gminy 

znajdują się również dwie apteki znajdujące się w Strumieniu oraz dwa punkty 

apteczne jeden w Pruchnej, jeden w Drogomyślu. W Strumieniu działają również 

prywatne poradnie stomatologiczne. 

 

Ośrodki zdrowia w Gminie Strumień: 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "METUS" Sp. z.o.o. w Strumieniu 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "OLMED" w Strumieniu 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Grupowa Lekarzy 

Domowych Drogomyśl – Pruchna 
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 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Grupowa Lekarzy 

Domowych Drogomyśl - Pruchna 

 

Apteki w Gminie Strumień: 

 Apteka "Eskulap" w Strumieniu Strumień 

 Apteka "Nova" w Strumieniu 

 

Prywatne centra stomatologii w Gminie Strumień: 

 Prywatne Centrum Stomatologii w Strumieniu 

 STOMATOLOGIA SROKOSZ 

 Prywatny Zakład Stomatologiczny lek. stomatologii Barbara i Jacek 

Stefańscy 

 

Prywatne Gabinety Lekarskie znajdujące się na terenie Zbytkowa: 

 Specjalistyczny Gabinet Lekarski Tadeusz Nagibauer, ul. Brzozowa 4 

 Gabinet Lekarski Piotr Olechowski, ul. Górnicza 17 

 

Jednym z najważniejszych zadań administracji publicznej wszystkich 

szczebli jest rozwiązywanie problemów społecznych. Zadaniem pomocy 

społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom 

w szczególności z powodu: 

 ubóstwa; 

 sieroctwa; 

 bezdomności; 

 bezrobocia; 

 niepełnosprawności; 

 długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

 przemocy w rodzinie; 

 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych; 
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 braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej 

placówki opiekuńczo- wychowawcze; 

 trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

 alkoholizmu lub narkomanii; 

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

 klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Rejon działania gminy Strumień w zakresie pracy terenowej obsługuje 

pięciu pracowników socjalnych (stan zatrudnienia określony ustawą o pomocy 

społecznej). Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia księgowego, 

czterech pracowników administracji oraz kierownika. 

Analizując wykonanie poszczególnych zadań określonych w załączonych 

tabelach obserwujemy ciągle duże zapotrzebowanie na poszczególne 

świadczenia. 

 

 

Tabela 5 Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej w 

Gminie Strumień 

 

Rok 
Liczba rodzin 

ogółem 

Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie 

W tym na 

wsi 

Liczba osób w 

rodzinach 

2004 389 771 228 1296 

2005 390 674 226 1221 

2006 322 965 174 1069 

2007 335 915 183 1021 

Źródło: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W STRUMIENIU 
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Tabela 6 Liczba rodzin i osób korzystających z zasiłku okresowego w 

Gminie Strumień 

Rok 
Liczba rodzin 

ogółem 

Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie 

Liczba osób w 

rodzinach 

Kwota 

świadczeń w zł 

2004 112 113 395 33 387 

2005 131 134 470 86 445 

2006 142 142 503 85 083 

2007 321 325 908 74 539 

Źródło: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W STRUMIENIU 

 

Tabela 7 Liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego (w tym zasiłki 

celowe specjalne) w Gminie Strumień 

 

Rok 
Liczba rodzin 

ogółem 

Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie 

Liczba osób 

w rodzinach 

Kwota 

świadczeń w zł 

2004 299 304 954 282 082 

2005 324 337 1038 349 893 

2006 315 648 1010 371 177 

2007 317 697 1003 361 373 

Źródło: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W STRUMIENIU 

 

Tabela 8 Liczba osób korzystających z zasiłku stałego w Gminie Strumień 

Rok 
Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie 
Liczba rodzin 

2005 25 25 

2006 24 24 

2007 29 29 

Źródło: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W STRUMIENIU 
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Tabela 9 Powody przyznania pomocy w Gminie Strumień 

 

Powód trudnej sytuacji 

życiowej 

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie 

2006 r. 2007r. 2006 r. 2007r. 

Ubóstwo 237 213 843 659 

Sieroctwo     

Bezdomność 2 2 2 2 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 
16 24 80 120 

w tym: wielodzietność 6 9 40 54 

Bezrobocie 203 137 761 490 

Niepełnosprawność 152 136 383 334 

Długotrwała lub ciężka choroba 161 148 465 425 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzeniu gospodarstwa 

domowego - ogółem 

163 115 379 353 

w tym: rodziny niepełne 

             rodziny wielodzietne 

61 70 199 193 

25 22 154 140 

Przemoc w rodzinie 1 4 3 12 

Alkoholizm 19 11 64 29 

Narkomania     

Trudności w przystosowaniu do 

życia po opuszczeniu zakładu 

karnego 

 3  7 

Brak umiejętności w 

przystosowaniu do życia 

młodzieży opuszczającej 

placówki opiekuńczo - 

wychowawcze 
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Trudności w integracji osób, 

które otrzymały status 

uchodźcy 

    

Zdarzenie losowe 2  8  

Sytuacja kryzysowa     

Klęska żywiołowa lub 

ekologiczna 
1  1  

Sprawienie pogrzebu     

Odpłatność za DPS 5 8 5 8 

Źródło: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W STRUMIENIU 

 

Tabela 10 Liczba osób korzystających z pomocy w formie dożywiania w 

Gminie Strumień 

 

Rok Liczba osób Liczba rodzin 

2004 328 167 

2005 322 151 

2006 432 141 

2007 616 215 

Źródło: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W STRUMIENIU 

 

 Udzielana pomoc dostosowywana jest do okoliczności, potrzeb rodzin oraz 

możliwości ośrodka. 

Świadczenie pomocy ukierunkowane jest w szczególności na: 

1. pomoc finansową 

2. pomoc rzeczową 

3. pracę socjalną, która skierowana jest na pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania 

w społeczeństwie. Praca ta nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, 
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lecz jest nieodzowną częścią składową czynności pracownika socjalnego, 

skierowana aby wzmocnić u podopiecznego poczucie odpowiedzialności za 

swój byt i swojej rodziny, nie pogłębiać zależności od pomocy społecznej. 

Jednak sukces w tej dziedzinie zależy przede wszystkim od usuwania 

strukturalnych przyczyn ubóstwa oraz stwarzanie szansy na niezależność 

finansową klientów pomocy społecznej przez zwiększenie liczby miejsc 

pracy.  

Ogrom zadań jak również olbrzymia biurokracja powoduje że brakuje 

czasu i miejsca na to co powinno być podstawowym działaniem. 

31 marca 2005 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Polityki 

Społecznej w sprawie wzoru kontaktu socjalnego. 

Kontrakt socjalny jest to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o 

pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie 

podejmowanych działań zamierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji 

życiowej osoby lub rodziny. Kontrakt socjalny jest zawierany przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej z osobą lub rodziną znajdującą się w trudnej sytuacji 

życiowej. Celem zawarcia takiej umowy jest określenie sposobu współdziałania w 

rozwiązywaniu problemów tych osób. Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub 

niedotrzymywanie jego postanowień może stanowić podstawę do odmowy 

przyznania świadczenia. 

 W zakresie niepełnosprawności MOPS, poza kwalifikacją do poszczególnych 

form pomocy finansowych, świadczy usługi opiekuńcze w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia. Decyzją ośrodka zostaje 

określona ilość godzin jak i rodzaj świadczonych usług w domu chorego. W 2007 

roku tą formą pomocy objętych było 13 osób. Usługi opiekuńcze wykonywane są 

przez Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjny „Rodzina” w Chybiu. 

Ośrodek dokłada wszelkich starań, aby osoby, które korzystają z tych 

usług pozostały możliwe jak najdłużej w środowisku, w ostatecznych działaniach 

umieszczane są w Domach Pomocy Społecznej.  

Na terenie gminy od 1998 r. przy Kościele Ewangelicko – Augsburskim 

działa Punkt Diakonijny w Drogomyślu dostępny dla wszystkich mieszkańców. W 

punkcie tym można otrzymać odzież, buty jak również wypożyczać sprzęt 

rehabilitacyjny m.in. wózki inwalidzkie, podnoszone łóżka, rowery do ćwiczeń, 

sanitariaty, chodziki, kule. Pomoc w zakresie ich działania jest znacząca dla 
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mieszkańców gminy i pracownicy ośrodka kierują tam osoby wymagające 

wsparcia. 

W 2005 r. ośrodek przystąpił do realizacji Rządowego Programu „Posiłek 

dla potrzebujących” do końca grudnia 2007 r. objęto tą formą pomocy 280 

uczniów. Z uwagi na wzrost kosztów realizacji tego zadania, ośrodek wystąpił 

o dofinansowanie do Wojewody Śląskiego – uzyskano środki w kwocie 133 365 

zł. – w tym 7 865 zł  na doposażenie trzech stołówek.   

 Wszystkie formy pomocy poprzedzone są przeprowadzeniem wywiadu 

środowiskowego, który służy do zdiagnozowania osób i rodzin korzystających 

z pomocy. Pracownicy socjalni próbują znaleźć wyjście z trudnej sytuacji klienta 

poprzez uruchomienie możliwości ośrodka. W tym celu nawiązują współpracę ze 

społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi, kościołami i instytucjami. 

Wśród nich należy wymienić: 

• Powiatowy Urząd Pracy – uruchamianie aktywnych form walki 

z bezrobociem poprzez organizację wspólnie z ZGKiM robót publicznych, 

informowanie bezrobotnych o organizowanych szkoleniach w celu 

przekwalifikowania się, podawanie do publicznej wiadomości informacji o 

wolnych miejscach pracy, udział w szkoleniach. 

• Pedagodzy szkolni – w zakresie występujących problemów u dzieci, które 

mają trudności z opanowaniem materiału szkolnego, a także występowanie 

o skierowanie do logopedy, psychologa. 

• Współpraca z lekarzem, pielęgniarką środowiskową - występowanie o 

wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia w celach ustalenia stopnia 

niepełnosprawności, niezdolności do pracy, wypisywanie wniosków 

o przyznanie sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych, 

występowanie do lekarza z wnioskiem o przewóz chorego do szpitala, 

o wizytę domową. Z pielęgniarką środowiskową omawia się problemy 

u osób obłożnie chorych i małych dzieci. 

• Policja – kontakty w sprawach rodzin problemowych, wnioski o interwencje 

w domu głównie wskutek stosowanej przemocy w rodzinie i alkoholizmu. 

• Sądy, Kuratorzy i Prokuratura – wnioski o ubezwłasnowolnienie, wnioski 

do prokuratury o wszczęcie postępowania w sytuacji tego wymagających. 

Wnioski do kuratorów o objęcie dozorem środowisk zagrożonych (ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci). 
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• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -  przeprowadzenie wywiadów 

dotyczących rodzin zastępczych, kierowanie wniosków o umieszczenie w 

Domu Pomocy Społecznej, występowanie z wnioskami do Zespołu Orzekania 

o Stopniu Niepełnosprawności, pozyskiwanie informacji na temat 

realizowanych Programów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz turnusów 

rehabilitacyjnych. 

• Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomani – przeprowadzenie wywiadów dla potrzeb 

komisji jak również kierowanie osób wymagających pomocy i osób 

współuzależnionych. Stała współpraca z Poradniami Leczenia Uzależnień. 

• PKPS – udział w organizowanych Dniach Seniora, ścisła współpraca przy 

rozprowadzaniu żywności z Agencji Rynku Rolnego (Program PEAD) – 

ośrodek wydał 442 imiennych kart odbioru żywności. 

• Ośrodki Pomocy Społecznej – współpraca w zakresie wywiadów 

alimentacyjnych oraz refundacji udzielanej pomocy. 

• Zespoły charytatywne – przy wszystkich parafiach Kościołów z terenu 

gminy udzielana jest pomoc potrzebującym, lecz rozeznanie w tym zakresie 

prowadzą we własnym zakresie, niekiedy zwracają się do pracownika 

socjalnego z prośbą o wskazanie osób potrzebujących. 

• Zakład Energetyczny i Gazowy, Wodociągi – sprawy dotyczące regulacji 

rachunków za energię, gaz i wodę. 

W 2007 roku MOPS w Strumieniu wydał: 

− w zakresie zadań zleconych –    27 decyzji 

− w zakresie zadań własnych – 1486 decyzji 

− odmownych – 4 decyzje 

Aby uzyskać pełny obraz osób potrzebujących, należałoby jeszcze doliczyć 

rodziny korzystające z pomocy mieszkaniowej, którą realizuje Urząd Miejski. 
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2.6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 

Zaopatrzenie w wodę 

 

Sołectwo jest w pełni uzbrojone w sieć wodociągową. 

Na istniejący system zaopatrzenia w wodę  składa się: 

• Zbiornik Goczałkowice, Stacja Uzdatniania Wody Strumień oraz 

magistralne rurociągi wodne (stalowe o 800 mm), eksploatowane przez 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach,  

• wodociągowa sieć rozdzielcza administrowana przez Wodociągi Ziemi 

Cieszyńskiej, wykonana z rur żeliwnych lub stalowych obecnie już 

wyeksploatowana i w większości nadająca się do wymiany. 

Woda ze Stacji Uzdatniania w Strumieniu podawana jest do sieci za 

pośrednictwem: 

• dwóch reduktorów o 125 mm i jednego o 100 mm znajdujących się  

w Strumieniu, 

• czterech reduktorów o 125 mm w Zabłociu (z czego dwa reduktory podają 

wodę do Gminy Chybie, a pozostałe dwa do Drogomyśla i Pruchnej), 

• hydroforni ze stacją pomp (wysokość podnoszenia 50m) podającą wodę do 

centrum Pruchnej „Nowe Chałupy”. Wydajność hydroforni to 500 m3/d,  

a pojemność dwóch zbiorników wynosi 150 m3. 

Na terenie Sołectwa Zbytków występują obszary, na których istnieje 

niedobór ciśnienia wody - jest to rejon ul. Strażackiej. 

Gmina Strumień nie posiada kompleksowego rozwiązania dla gospodarki 

ściekowej, sołectwo Zbytków nie jest skanalizowane i nie posiada urządzeń do 

oczyszczania ścieków. Zasadniczym systemem odprowadzania ścieków dla 

większości gospodarstw są zbiorniki bezodpływowe. 

Miasto Strumień posiada mechaniczno-biologiczna oczyszczalnię ścieków 

przeznaczoną do oczyszczania ścieków komunalnych. 
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Zaopatrzenie w gaz 

 

Przez teren gminy Strumień przechodzi gazociąg wysokoprężny gazu 

wysoko metanowego CN 2,5 MPa 100 mm relacji Skoczów – Drogomyśl, 

eksploatowany przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie 

Rejon Gazowniczy Bielsko - Biała. 

Zaopatrzenie w gaz na obszarze gminy Strumień, realizowane jest  

w oparciu o średnioprężną gazową sieć rozdzielczą wyprowadzoną ze stacji 

redukcyjnej w Drogomyślu. 

 

Zaopatrzenie w energię elektryczną 

 

Przez teren gminy Strumień przechodzą napowietrzne linie elektroenergetyczne 

NN, krajowego systemu elektroenergetycznego, 220  kV (tranzytowa, 

dwutorowa) relacji:  

• Czeczott – Moszczenica,  Bieruń – Komorowice, 

• Bujaków – Liskovec,  Bieruń – Komorowice, 

• Bujaków – Liskovec,  Kopanina – Liskovec, 

eksploatowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Południe Sp. z o.o.  

Na terenie gminy Strumień znajdują się linie i urządzenia 

elektroenergetyczne administrowane przez: 

• Beskidzką Energetykę S.A. Oddział Wysokich Napięć;  linie przesyłowe 110 

kV (relacji  GPZ Kaczyce – GPZ Kopanina; GPZ Komorowice – Bujaków  

i Główny Punkt Zasilania (GPZ) Strumień 110/15 kV; zasilany dwustronnie 

od strony GPZ Pawłowice i od strony GPZ Skoczów,  

• BE S.A. Zakład Energetyczny Cieszyn; linie rozdzielcze i odbiorcze 

średniego oraz niskiego napięcia 15/0,4 kV. 

Zaopatrzenie gminy Strumień (oraz obszarów przyległych - teren gmin 

Chybie, Jasienica) w energię elektryczną odbywa się z GPZ Strumień, poprzez 

napowietrzną i kablową sieć rozdzielczą 15 kV. Zaspokojenie 

elektroenergetycznych potrzeb gminy Strumień odbywa się na dobrym poziomie.  
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Infrastruktura drogowa 

 

Tabela 11 Infrastruktura drogowa 

 

Nazwa ulicy ogółem w tym bitumiczna 

WIĄZOWA 263 263 

WIĄZOWA BOCZNA 135  

OLCHOWA 837 837 

BRZOZOWA 656 656 

DŁUGA 995 557 

STRAŻACKA 1022 1022 

AKACJOWA 360 360 

SPORTOWA 1037 580 

STAROWIEJSKA 621 621 

RYCERSKA 665  

RYCERSKA ŁĄCZNA 283  

TURYSTYCZNA 443 443 

PROSTA 123 123 

LUDOWA 273 273 

GÓRNICZA 618 618 

TĘCZOWA 180 180 

WSPÓLNA 100 100 

RAZEM 8611 6633 

 

Źródło: dokumentacja własna Urzędu Miasta Strumień 
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2.7. GOSPODARKA I ROLNICTWO 
 

Aż 70% powierzchni gminy Strumień stanowią użytki rolne (grunty orne, 

sady, łąki, pastwiska). Wg spisu rolnego z 1996 struktura indywidualnych 

gospodarstw rolnych przedstawia się następująco:  

     • indywidualne gospodarstwa rolne  

            pow. 1 – 2 ha 

            pow. 2 – 3 ha 

            pow. 3 ha 

     • indywidualne działki rolne 

696   

343 

119 

124 

875 
          

W Zbytkowie funkcjonuje kilka małych gospodarstw rolnych oraz jedno 

duże gospodarstwo, które założone zostało w roku 1802 przez Pana Jana Staroń. 

Obecnie prowadzone jest przez Państwa Lapczyk. 

Znaczna część mieszkańców Zbytkowa pracuje w jastrzębskich kopalniach 

w związku z tym w Zbytkowie widoczna jest kultura górnicza. 

 Wzdłuż DK81 jest pas 80 m przeznaczony pod inwestycje (działalność 

hotelowo-restauracyjno-usługowa). 

 

Warunki dla rozwoju rolnictwa 

 

Gleby w Gminie Strumień cechuje duża przydatność rolnicza (przeważnie 

należą one do III i IV klasy bonitacyjnej).  

Przydatność rolnicza gleb – w gminie przeważają zdecydowanie gleby 

średnio żyzne. Są to gleby, które w warstwie ornej wykazują skład mechaniczny 

pyłów ilastych, pyłów ilastych lessowych oraz iłów pylastych. 
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Tabela 12 Gleby w Gminie Strumień 

 

 

RODZAJ GLEB 

gleby 

bardzo 

ciężkie 

gleby 

ciężkie 

gleby średnio 

ciężkie 

gleby 

średnie 

gleby 

lekkie 

Strumień - - 94,5 % 2,5 % 3,0 % 

Bąków 6,5 % 33,4 % 60,1 % - - 

Pruchna - - 100,0 % - - 

Zabłocie - 22,2 % 70,2 % 7,1 % 0,5 % 

Zbytków - - 100,0 % - - 

Drogomyśl brak danych 

Źródło: www.strumien.pl 

 

Długość okresu wegetacyjnego 200 – 220 dni. 

Średnia roczna opadów –  780 mm Drogomyśl, 890 mm Strumień. 

Średnio roczna temperatura –7,7 oC (Strumień, Zabłocie) -8,0 oC (Zbytków). 

Średnio roczna wilgotność względna – 80 %. 

Biorąc pod uwagę warunki glebowo – klimatyczne, miasto i gmina 

predystynowana jest do uprawy roślin paszowych, gospodarki łąkowo - paszowej 

i hodowli bydła. 

 

Podmioty gospodarcze 

 

Na terenie Zbytkowa funkcjonują m.in. następujące podmioty 

gospodarcze: 

 

Tabela 13 Podmioty gospodarcze znajdujące się w Zbytkowie 

 

Lp. Nazwa firmy Adres 

1 
 DOMET Zakład Produkcyjno-Handlowy Stolarki 

Budowlanej, Szczypka  i Michalski 
ul. Starowiejska 17 

2  Miejska Biblioteka Publiczna ul. Wyzwolenia 52 

3  Przedszkole im. M. Konopnickiej ul. Wyzwolenia 49 
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4  "TRANSŻUR" Usługi Autokarowe S.C., ul. Wyzwolenia 38 

5  Sambud Handel-Usługi-Produkcja ul. Brzozowa 22 

6  PKN Orlen S.A. -Stacja Benzynowa  

7  Tekla-Sambud, Handel-Usługi-Produkcja ul. Brzozowa 23 

8 
 Zajazd "Adampol", Firma Handlowo-

Produkcyjna, Dubczyk Urszula, 
ul. Wiślańska 

9 
 "Szkutnik" Zakład Wielobranżowy, Breguła 

Jan 
ul. Wspólna 59 

10 
Zakład Handlu i Usług "ROP", Konieczny Irena, 

Franciszek, Waldemar Sp. Jawna 
 

11 Zakład Szklarski "Glass", Krzeczkowska Halina  

12  FPHU Józef Krzempek ul. Wyzwolenia 17 

13 GS Samopomoc "Spółdzielca" Sklep spożywczy ul. Wyzwolenia 

14 
Instalatorstwo elektryczne Gutkowski 

Krzysztof 
Brzozowa 17 

15 Sklep Spożywczy Szczypka-Rusz Anna ul. Wiślańska 39 

16 Sklep Spożywczy B. Brachaczek ul. Wspólna 

17 
Usługi mechaniczne TBX PPHU Błędowski 

Tadeusz 
ul. Brzozowa 33 

18 FHU "LEDAN" Klimczak Bożena ul. Wiślańska 

19 Restauracja w samolocie ul.1 Maja 

20 FHU Krypczyk ul. Olchowa 29 

21 Sklep wielobranżowy -"Wojtek" ul. Wyzwolenia 

22 Stacja gazowa ul. Wiślańska 

23 Stacja gazowa ul.1 Maja 

24 Usługi ogólnobudowlane Z. Pryczek ul. Wiślańska 33 

25 Zakład instalacji elektrycznych F. Staroń ul. Olchowa 28 

26 Blacharstwo samochodowe ul. Olchowa  

27 
Specjalistyczny Gabinet Lekarski Tadeusz 

Nagibauer 
ul. Brzozowa 4 

28 Gastronomia B. Kawa ul. Olchowa 

29 Gabinet Lekarski Piotr Olechowski ul. Górnicza 17 

Źródło: Statystyka Urzędu Miasta Strumień 
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2.8. KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI 
 

W Zbytkowie bardzo kwitnie życie społeczne co przejawia się w prężnej 

działalności wielu organizacji społecznych.  

Prężnie działającą organizacją jest również Ochotnicza Straż Pożarna, 

która zawsze chętnie włącza się we wszelkiego rodzaju akcje społeczne. Polska 

Straż Pożarna w Zbytkowie założona została z inicjatywy naczelnika Ludwika 

Staronia i sekretarza Jerzego Strządały przy czynnym wsparciu komendanta 

miasta Strumienia dh Franciszka Pusza, który był członkiem powstałego w 1914 

roku Związku Straży pożarnych na Śląsku Cieszyńskim. Niestety, nie podjęto  

w roku 1935 uchwały o powołaniu Straży Pożarnej z uwagi na brak środków, 

funduszy w wydziale gminnym. Jednak po serii pożarów na terenie wsi i w okolicy 

powrócono do tematu powołania do życia straży w roku 1937, przeznaczając 300 

zł w budżecie gminnym na zakup podstawowego sprzętu, potrzebnego do udziału 

w akcjach gaśniczych. 
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Zdjęcie 9 Prezesi OSP Zbytków. Uczestnicy zawodów sportowo-

pożarniczych 2003 r. 

 
Źródło: dokumentacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbytkowie 
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W roku 1938 zakupiono konną, czteroroczną sikawkę „strażak”. Na wiosnę 

1939 roku rozpoczęto budowę remizy na działce ofiarowanej straży pożarnej 

przez komendanta dh Adolfa Bojdę. Przekazano ją do użytku, wraz z zakupioną 

wcześniej sikawką, 15 sierpnia 1939 roku podczas podniosłej uroczystości, która 

odbyła się z udziałem duchowieństwa. Wszystkie prace przy budowie remizy 

zostały wykonane w czynie społecznym. Z dochodu uzyskanego z powyższej 

imprezy zakupiono pasy bojowe z toporkami, kilka hełmów oraz zwrócono 

zaciągniętą pożyczkę w kasie komunalnej w Strumieniu. 

Okres okupacji to czas całkowitego zastoju w pracy jednostki i jej rozwoju. 

W czasie działań wojennych remiza i sprzęt uległy kompletnemu zdewastowaniu. 

Trzeba było zaczynać zupełnie od nowa, odbudowywać remizę, remontować 

sikawkę, sprzęt bojowy, umundurowanie osobiste, ochronne i wyjściowe. Wielu 

członków założycieli nie doczekało chwili wyzwolenia, byli to druhowie Ludwik 

Król i Karol Omozik. 

Po wyzwoleniu na czele jednostki stanął dh Paweł Tekla, który objął 

obowiązki komendanta, obowiązki zastępcy pełnił dh Józef Niemiec, sekretarza 

dh Jerzy Strządała, funkcję skarbnika objął dh Paweł Sajdok a gospodarza dh 

Antoni Strządała. Na walnym zebraniu w 1947 roku w głosowaniu tajnym funkcję 

prezesa powierzono dh Janowi Pietrzykowi. Zarząd w powyższym składzie 

pracował do roku 1951. 

W latach 1945-51 odbudowano obiekt remizy, zakupiono sprzęt. Było to 

możliwe dzięki wpływom  uzyskanym z organizowanych imprez (wesela, zabawy 

taneczne). Odbywały się one w obcym obiekcie, ponieważ straż nie posiadała sali 

widowiskowej. 

W 1952 roku nastąpiła reorganizacja OSP. Na czele jednostki stanął 

komendant dh Paweł Tekla, zastępcą został dh Franciszek Moj, drugim zastępcą 

do spraw technicznych OSP dh Józef Niemiec, a sekretarzem dh Jerzy Strządała. 

Członkami komendy jednostki byli dh Jan Krzempek, dh Antoni Strządała i dh Jan 

Pietrzyk. Komisję rewizyjną jednostki tworzyli dh Józef Sodzawiczny 

(przewodniczący). Dh Paweł Sajdok, dh Rajmund Omozik, dh Józef Miły i dh 

Ludwik Płonka. 

W tym okresie jednostka aktywnie uczestniczyła w kontrolach 

prewencyjnych gospodarstw rolnych, co wydatnie wpływało na warunki ochrony 

przeciwpożarowej w obejściach.  
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W roku 1955 OSP Zbytków otrzymała z Komendy Powiatowej w Cieszynie 

motopompę M-200, przez co nastąpiło ożywienie aktywności sekcji bojowej.  

W roku 1956 jednostka z własnych środków zakupiła wóz rekwizytowy z drabiną 

„Szczerbowskiego”. W 1964 roku jednostka otrzymała z Komendy Powiatowej  

w Cieszynie motopompę M-400. Rok później strażacy kupili i zainstalowali syrenę 

elektryczną. W roku 1966 przeprowadzono generalny remont remizy i świetlicy, 

dobudowano przedsionek wejścia, doposażono i umeblowano obiekt. Wartość 

prac zamknęła się kwotą 44 tysięcy złotych. W czynie społecznym 

przeprowadzono ponad 380 godzin, ich  wartość wyceniono na 5 300 zł. 

W tym samym roku podczas walnego zebrania wybrano nowy Zarząd OSP 

Zbytków w składzie: prezes dh Edward Hajzer, komendant dh Paweł Tekla, 

zastępca naczelnika dh Jan Pietrzyk junior, sekretarz dh Józef Miły, skarbnik dh 

Jan Krzempek, gospodarz dh Ludwik Pryczek, członek Zarządu dh Jerzy 

Strządała, dh Jan Pietrzyk senior. Członkowie Komisji Rewizyjnej: dh Adolf Bojda 

(przewodniczący), dh Józef Strządała, Ryszard Kojzar.  

W roku 1971 strażacy kupili samochód bojowy oraz rozbudowali remizę, 

by można było garażować w nim wóz bojowy. 

Podczas walnego  zebrania sprawozdawczo-wyborczego w 1972 r. wybrano 

nowy Zarząd OSP Zbytków: prezes dh Ignacy Pajor, naczelnik Ludwik Flaczek, 

zastępca naczelnika dh Jan Pietrzyk, skarbnik dh Jerzy Omozik, sekretarz dh 

Zdzisław Janota, gospodarz dh Karol Moj. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: dh 

Józef Sodzawiczny (przewodniczący), dh Rudolf Rajda i dh Paweł Flaczek, dh 

Stanisław Lapczyk, dh Jan Krzempek. 

W roku 1973 został wycofany z eksploatacji, zakupiony w 1971 roku 

samochów „Fordson” z uwagi na hamulce linkowe. W to miejsce zakupiono 

„Nysę” i przystosowano do użytku operacyjno-bojowego, który służył jednostce 

do roku 1987. Wtedy z komendy rejonowej w Cieszynie jednostka otrzymała  

samochód lekki GLM-8 marki „Żuk”, który służył jednostce do roku 2004. W roku 

2004 zakupiono, z funduszy Urzędu Miejskiego i PZU, nowy samochód 

ratowniczo-gaśniczy marki Ford, który służy jednostce obecnie. 

W roku 1979 powołano społeczny komitet budowy domu „Strażaka”, w 

którego skład wszedł cały Zarząd OSP Zbytków. Honorowy patronat objął 

naczelnik miasta Strumienia  mgr Roman Kucharczyk. Z ramienia Komendy 

Wojewódzkiej i Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straż Pożarnych 
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RP w Bielsku – Białej kapitan Eugeniusz Zabłocki co niedzielę przyjeżdżał i 

interesował się postępem prac przy budowie strażnicy. Aktu przekazania obiektu 

remizy  dokonano w roku 1987. 

Społeczeństwo Zbytkowa ufundowało dla jednostki OSP sztandar. 

Uroczystość wręczenia odbyła się w 70-tą rocznicę powstania jednostki, czyli 15-

go sierpnia 2007 roku. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zbytkowie obecnie skupia w swych szeregach 

96 członków: 57 czynnych, 9 honorowych, 17 wspierających oraz 23 członków 

Młodzieżowej Drużyny pożarniczej. Funkcję prezesa OSP Zbytków pełni dh Jerzy 

Omozik, naczelnika dh Czesław Czakon, zastępcy naczelnika dh Bartłomiej Fizia, 

sekretarza dh Roman Strządała, skarbnika dh  Marek Omozik; gospodarz dh 

Karol Kojzar; członkami Zarządu są: dh Dariusz Czech, dh Janusz Pajor, dh 

Krzysztof Staroń, Krzysztof Kojzar, funkcję kronikarza pełni dh Ludwik Flaczek.  

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: dh Mirosław Uchyła, dh Tomasz Chmiel, 

dh Tomasz Szymoszek. Przedstawiciele OSP, członkowie Zarządu Miejsko-

Gminnego Z OSP RP Strumień: dh Marek Omozik, Czesław Czakon. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zbytkowie współpracuje z kierownictwem 

przedszkola, świetlicą środowiskową oraz z organizacjami społecznymi, 

organizuje odwiedziny jubileuszowe u zasłużonych strażaków. 
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Zdjęcie 10 Odbiór samochodu przez OSP Zbytków 

 
Źródło: dokumentacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbytkowie 
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Zdjęcie 11 Budynek OSP w Zbytkowie 

 

 

Źródło: dokumentacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbytkowie 

 

Na terenie Zbytkowa funkcjonuje Polski Związek Hodowców Gołębi 

Pocztowych (PZHGP). PZHGP sekcja Zbytków powstała w 1985 roku. 

Organizacja skupia 25 hodowców gołębi. Jej siedzibą jest stara, zabytkowa 

Strażnica OSP. W tym miejscu członkowie organizacji spotykają się w czasie 

wkładania gołębi na tzw. Loty. Sezon lotowy gołębi starszych rozpoczyna się 1 

maja i trwa do 30 lipca, natomiast gołębi młodszych od 15 sierpnia do 15 

września. Są to loty krajowe i zagraniczne. Gołębie starsze pokonują odległość 

1000 kilometrów lecąc z Holandii czy Niemiec. 

We współzawodnictwie lotowym hodowcy zdobywają puchary i dyplomy za 

najszybsze gołębie. Rozdanie tych nagród odbywa się na corocznym balu 

karnawałowym, który organizują hodowcy sekcji w Sali OSP Zbytków. 

Członkowie organizacji każdego roku uczestniczą w wystawach najlepszych 

gołębi w Gdańsku, Opolu, Poznaniu, Katowicach oraz Sosnowcu. Ponadto starają 

się zachęcić i zainteresować młodych sympatyków tego sportu. Niestety z uwagi 

 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZBYTKÓW 

 
44 

 

na to, że sport ten sporych nakładów finansowych młodzi ludzie często rezygnują 

z jego uprawiania. 

Zdjęcie 12 Gołębie 

 

Źródło: www.pzhgp.pl 

 

Zdjęcie 13 Siedziba Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych 

 
Źródło: dokumentacja Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych – Oddział 

Zbytków 
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Na terenie miejscowości funkcjonuje również wspólnota oazowa i grupa 

teatralna prowadzona przez Księdza Wikariusza Parafii Św. Barbary w 

Strumieniu Pawła Hubczaka. Należą do niej dzieci ze szkoły podstawowej, 

gimnazjum, szkoły średniej oraz studenci, w kółku teatralnym nie ma natomiast 

żadnych ograniczeń wiekowych. Młodzi ludzie spotykają się wieczorami na 

modlitwie i odkrywaniu swoich talentów. Organizowane są również wspólne 

wyjazdy. Jednocześnie wspólnota organizuje spektakle teatralne: Jasełka 

Bożonarodzeniowe, Męka Pańska, Moje Twoje Betlejem. Oaza uczestniczy także 

w takich wydarzeniach jak: bożonarodzeniowym strumieńskim Betlejem, w 

Plenerowej Drodze Krzyżowej, w Misterium Niedzieli Palmowej, w Misterium 

Zmartwychwstania. 

 

 

Zdjęcie 14 Wspólnota oazowa w Zbytkowie 

 

 
Źródło: www.parafia.strumien.com 
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Zdjęcie 15 Jasełka przedstawione przez grupę teatralną 

 

 

Źródło: www.parafia.strumien.com 
 

 

 
Zdjęcie 16 Spektakl grupy teatralnej w Zbytkowie 

 

 

Źródło: www.parafia.strumien.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZBYTKÓW 

 
47 

 

Zdjęcie 17 Męka Pańska 

 

 

Źródło: www.parafia.strumien.com 

 

Zdjęcie 18 Niedziela Palmowa 
 

 

Źródło: www.parafia.strumien.com 
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Spektakle cieszą się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców 

gminy Strumień. 3 spektakle jakie były przedstawiane do tej pory obejrzało 

łącznie 700 osób. Przedstawienia organizowane są w Sali OSP w Zbytkowie. 

Kółko bierze udział również w innych imprezach.  

Kolejną prężnie działającą organizacją jest Koło Gospodyń Wiejskich, 

które organizuje m.in. Dzień Kobiet, Dzień Matki, spotkania wigilijne, wycieczki 

itd. 

Zasłużonymi dla sołectwa Zbytków są: 

 Śp. Uchyła Jadwiga – 2000 r. – za wieloletnią działalność społeczną 

na rzecz sołectwa – 32 lata pełniła funkcję sołtysa Zbytkowa. 

 Sikora Józef  – 2001 r. – za aktywną działalność społeczną w 

komitecie budowy Gazociągu w Zbytkowie i Strumieniu - od 1988 

roku aż do jego oddania czyli 1991 roku. 

 Pajor Ignacy – 2002 r. - za wieloletnią działalność społeczną na 

rzecz poprawy warunków życia środowiska lokalnego, a w 

szczególności za działalność w OSP Zbytków. 

 Flaczek Ludwik – 2003 r. - za wieloletnią aktywną działalność na 

niwie pożarnictwa i zwalczania innych żywiołów oraz za pracę z 

młodzieżą. 

 Tekla Alojza  – 2004 r. – za wieloletnią działalność społeczną i wkład 

pracy w tworzenie Koła Gospodyń Wiejskich w Zbytkowie. 

 Flaczek Anna – 2004 r. - za bezinteresowną i pełną poświęcenia 

pomoc i opiekę nad ludźmi chorymi i w podeszłym wieku. 

 Niemiec Krystyna  – 2005 r. - za wieloletnią, bezinteresowną 

działalność społeczną na rzecz środowiska. 

 OSP Zbytków – 2005 r. - za wzorową działalność jednostki oraz 

organizację i skupianie życia kulturalnego. 

 Staroń Waleria – 2006 r. - za bezinteresowną pomoc w 

zorganizowaniu opieki nad dziećmi. 

 Janota Zenona – 2007 r. - za wieloletnią bezinteresowną działalność 

społeczną w Kole Gospodyń Wiejskich w Zbytkowie. 

 Szwarc Maria – 2007 r. - za wieloletnią bezinteresowną pomoc 

medyczną dla mieszkańców sołectwa Zbytków. 
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III. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI 
 

Tabela 14. SWOT 

 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Korzystne położenie pod kątem 

rozwoju turystyki i rekreacji w 

stosunkowo niewielkiej odległości od 

znanych miejscowości górskich 

i uzdrowiskowych; 

• Korzystne położenie względem 

miasta Strumień; 

• Miejsce atrakcyjne do zamieszkania – 

niskie ceny nieruchomości oraz 

sąsiedztwo z kilkoma dużymi 

ośrodkami miejskimi; 

• Dobrze rozwinięta i sprawnie 

funkcjonująca świetlica 

środowiskowa; 

• Prężnie działający Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury; 

• Dobre warunki bytowe w gminie 

(przeciętna pow. użytk. mieszkania 

83,0 m2  pow. użytkowa mieszkania / 

1 osobę 22,9 m2) 

• Gleby o dużej przydatności dla 

rolnictwa; 

• Dogodna komunikacja drogowa z 

otoczeniem; 

• Organizowane imprezy społeczne; 

• Bardzo dobra współpraca 

mieszkańców sołectwa (w tym 

również Rady Sołeckiej) z Urzędem 

Miasta; 

• Brak działań promujących sołectwo; 

• Brak kanalizacji, brak urządzeń do 

oczyszczania ścieków; 

• Duża liczba terenów przeznaczonych 

pod rolnictwo; 

• W zależności od opadów 

atmosferycznych występują duże 

wahania stanu wody. Duże ilości 

opadów w postaci deszczów 

nawalnych o dużym natężeniu, 

występujące w krótkim czasie oraz 

specyfika zlewni Wisły sprawiają, iż 

jest to obszar o dużym zagrożeniu 

powodziowym; 

• Inwestycje rozpoczęte a nie 

zakończone: ścieżki rowerowe; 

• Brak zaplecza rozrywkowego i 

rekreacyjnego (oferty rozrywkowej) 

dla młodzieży; 

• Brak boiska sportowego; 

• Brak miejsca spotkań dla młodzieży i 

dorosłych; 

• Brak placu zbaw dla dzieci; 

• Obniżone bezpieczeństwo z powodu 

słabego nadzoru policji (przyczyna: 

policja ma zbyt duży obszar do 

nadzoru); 

• Mała liczba przedsiębiorstw; 

• Brak integracji między częściami 
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• Bardzo duża aktywność społeczności 

lokalnej; 

• Duża aktywność lokalnych 

organizacji;  

• Społeczność związana jest z 

miejscem zamieszkania; 

• Dodatni przyrost naturalny; 

• Dobry dostęp do szkolnictwa 

wyższego; 

• Dobry stan środowiska naturalnego. 

Zbytkowa podzielonymi DK81. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Rozwój bazy turystycznej, w tym 

agroturystycznej (lub innego 

sektora), co umożliwiłoby 

specjalizację sołectwa; 

• Wzrost przedsiębiorczości z 

inicjatywy młodego pokolenia 

• Rozwój bazy hotelowej (przede 

wszystkim dzięki bliskości DK 81); 

• Wielość i różnorodność usług 

oferowanych przez Strumień; 

• Pozyskanie dofinansowania z Unii 

Europejskiej przez Gminę Strumień; 

• Pozyskiwanie dotacji z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej i 

grantów z programów krajowych 

przez organizacje działające na 

terenie Zbytkowa; 

• Skanalizowanie sołectwa; 

• Budowanie wizerunku w regionie i 

kraju; 

• Budowa kościoła. 

• Silna pozycja miejscowości 

sąsiednich, bądź położonych w 

niedużej odległości, przyciągająca 

inwestorów; 

• Niewykorzystanie środków z Unii 

Europejskiej w perspektywie 

finansowej 2007-2013; 

• Brak skutecznej polityki dotyczącej 

rozwoju obszarów wiejskich; 

Źródło: opracowanie własne 
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Zbytków niewątpliwie jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Jego 

korzystne położenie względem dużych ośrodków miejskich powoduje, że  

w Zbytkowie „wygodnie” się mieszka a jednocześnie jest dobry dostęp do miejsc 

pracy. Na uwagę zasługują prężnie działające organizacje społeczne, które 

przyczyniają się do kultywowania lokalnych tradycji. To wszystko powoduje, że 

mieszkańcy Zbytkowa są ze sobą bardzo zżyci i ufają sobie wzajemnie.  

Do słabych stron miejscowości zaliczyć należy brak miejsca spotkań 

zarówno dla dzieci (plac zabaw) jak i dla osób dorosłych, a także podział 

miejscowości na dwie części (zarówno fizyczny jak i mentalny). 

Szansą dla rozwoju miejscowości są z pewnością środki finansowe z Unii 

Europejskiej, które umożliwią rozwiązanie wielu problemów lokalnych oraz dalszy 

rozwój miejscowości.  

Zagrożeniem jest z kolei możliwość marginalizacji Zbytkowa na terenie 

gminy z racji tego, że jest on najmniejszą miejscowością. 
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IV. ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE 
 

MISJA 

 

 

 

 

 

 

 

 WIZJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbytków jest atrakcyjnym, przyjaznym i bezpiecznym 

miejscem do zamieszkania i odpoczynku, w którym 

mieszkańcy żyją we wspólnocie i podejmują szereg inicjatyw 

społecznych i kulturalnych. 

Zbytków jest i  będzie miejscem: 
 

 atrakcyjnym do zamieszkania, 

 gdzie przede wszystkim realizowane są interesy 

mieszkańców i zaspokajane ich potrzeby, 

 kultywowania lokalnych tradycji i imprez kulturalnych. 

Czym różnimy się od innych? 

 dobrym położeniem względem dużych ośrodków miejskich, co 

wpływa na dobry dostęp do pracy 

 silnym poczuciem przynależności do społeczności lokalnej  

 podejmowaniem szeregu inicjatyw społecznych i kulturalnych 

 kapitałem społecznym 

 oferujemy bezpieczeństwo i spokój mieszkańcom  

 

W czym chcemy być atrakcyjni? 

 jakości i warunkach życia na terenie miejscowości 

 

Dla kogo chcemy być atrakcyjni? 

 dla mieszkańców sołectwa i gości ich odwiedzających 
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STRATEGICZNE POLA ROZWOJU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbytków jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania bowiem sąsiaduje  

z dużymi ośrodkami miejskimi, w których bez problemu można znaleźć pracę.  

W związku z powyższym Zbytków był i będzie rozwijany jako atrakcyjne miejsce 

do zamieszkania i życia dla lokalnej społeczności. W związku z powyższym 

pierwszym strategicznym polem rozwoju jest „jakość życia”.  

Kolejnym polem rozwoju jest „podtrzymywanie więzi społecznych”, co 

bezpośrednio wynika z relacji, jakie panowały do tej pory między mieszkańcami 

sołectwa. Przyjaźń, wzajemny szacunek oraz uczynność dominowały i w dalszym 

ciągu będą podtrzymywane. 

W Zbytkowie organizowanych jest wiele imprez kulturalnych, które  

w istotny sposób podnosiły jakość życia na terenie sołectwa. Prowadzona polityka 

będzie miała za zadanie podtrzymywanie i kultywowanie tych tradycji. W związku 

z powyższym zdefiniowano kolejny cel rozwojowy jakim jest „rozwój 

społeczno-kulturalny”.  

Zdefiniowano również takie pole rozwoju jak „promocja”. Działania 

promocyjne polegały będą na informowaniu o miejscowości i jego zaletach w celu 

budowania wizerunku Zbytkowa w regionie. 

CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 Jakość życia 

 Podtrzymywanie więzi społecznych 

 Rozwój społeczno – kulturalny 

 Promocja  

1. Stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności 

2. Budowanie (kreowanie) wizerunku Zbytkowa 

3.  Poprawa warunków bytowych mieszkańców Zbytkowa 

4. Wspieranie inicjatyw społecznych 
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Po zdefiniowaniu wizji, misji oraz strategicznych pól rozwoju określono 

kluczowe cele i kierunki działania, które z kolei znalazły przełożenie  

w zdefiniowanych projektach inwestycyjnych. 
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V. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE 
 

Tabela 15. Planowane zadania inwestycyjne 

Nazwa zadania Cel Przeznaczenie 

Harmonog

ram 

realizacji 

Podmioty 

uczestniczące

/partnerzy 

Koszt 

Źródło 

finansowan

ia 

Budowa placu 

zabaw w 

Zbytkowie. 

Projekt ma na celu 
zapewnienie miejsca zabaw i 
spotkań dla najmłodszych 
mieszkańców Zbytkowa 

Plac zabaw 
wykorzystywany 
będzie jako miejsce 
spędzania wolnego 
czasu przez dzieci. 
Dostępny będzie całą 
dobę. 

2009 
Urząd Miejski 
w Strumieniu 

55 719,99 zł 
ZAKOŃCZONO 

Środki 
własne 
budżetu 
gminy/ 
PROW* 

Wykup terenu i 

budowa boiska 

sportowego z 

zapleczem. 

Celem projektu jest 
zapewnienie miejsca do gry 
w piłkę nożną i jednocześnie 
miejsca spotkań zarówno 
dla młodszych jak i 
starszych mieszkańców 
Zbytkowa, co w efekcie 
przyczyni się do budowania 
więzi społecznych. 

Boisko służyć będzie 
do gry w piłkę nożną 
wszystkim 
mieszkańcom, w tym 
członkom 
nowopowstałego 
klubu sportowego.  

2011-
2016 

Urząd Miejski 
w Strumieniu 

1 000 000 zł 

Środki 
własne 
budżetu 
gminy/ 
PROW 

Budowa chodnika 

przy ul. 

Wyzwolenia w 

Zbytkowie 

Celem projektu jest 
poprawa bezpieczeństwa 
podczas przemieszczania się 
pieszych wzdłuż ulicy 
Wyzwolenia 

Chodnik służyć 
będzie bezpiecznemu 
przemieszczaniu się 
wzdłuż ulicy 
Wyzwolenia. 

2009-
2012 

Urząd Miejski 
w Strumieniu i 
Starostwo 
Powiatowe 
Cieszyn 

428 000 zł 

Środki 
własne 
budżetu 
gminy/ 
PROW 
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Nazwa zadania Cel Przeznaczenie 

Harmonog

ram 

realizacji 

Podmioty 

uczestniczące

/partnerzy 

Koszt 

Źródło 

finansowan

ia 

Zagospodarowanie 

wysepki w centrum 

Zbytkowa.  

Celem projektu jest 
zapewnienie miejsca 
spotkań dla lokalnej 
społeczności oraz poprawa 
wyglądu wysepki w centrum 
sołectwa. 

Miejsce 
wykorzystywane 
będzie do spotkań 
mieszkańców 
Zbytkowa. 

2011-
2014 

Urząd Miejski 
w Strumieniu 

100 000 zł 

Środki 
własne 
budżetu 
gminy/ 
PROW 

Wyposażenie Sali 

OSP w Zbytkowie 

filarem 

wzmacniającym 

kulturę i rekreację 

(remont i 

modernizacja 

zaplecza strażnicy) 

Celem projektu jest 
stworzenie dogodnych 
warunków dla 
organizowania wielu imprez 
okolicznościowych. Strażnica 
jest jedynym miejscem w 
Zbytkowie gdzie tego typu 
imprezy mogą się odbywać. 

Strażnica służy 
organizowaniu wielu 
imprez 
okolicznościowych 
np. wesel dla lokalnej 
społeczności. 
Dotychczasowe 
zaplecze jest mocno 
wyeksploatowane w 
związku z 
powyższym jego 
modernizacja jest 
konieczna. 

2010-
2012 

Ochotnicza 
Straż Pożarna 
Zbytków 

80 000 zł 

Środki 
własne 
budżetu 
gminy/ 
PROW 

Połączenie ulicy 

Turystycznej 

i Jesiennej (z 

wykupem gruntu). 

Celem projektu jest 
ułatwienie przemieszczania 
się między dwoma częściami 
miejscowości. 

Droga służyć będzie 
bezpiecznemu 
przemieszczaniu się 
zarówno osób jak i 
pojazdów. 

2009-
2017 

Urząd Miejski 
w Strumieniu 

250 000 zł 

Środki 
własne 
budżetu 
gminy/ 
PROW 

Promocja 

Zbytkowa, w tym 

Celem działań promocyjnych 
jest informowanie o 
Zbytkowie i o jego zaletach, 

Działania promocyjne 
służyć będą 
budowaniu wizerunku 

2011-
2015 

Urząd Miejski 
w Strumieniu 

30 000 zł 
Środki 
własne 
budżetu 
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Nazwa zadania Cel Przeznaczenie 

Harmonog

ram 

realizacji 

Podmioty 

uczestniczące

/partnerzy 

Koszt 

Źródło 

finansowan

ia 

utworzenie strony 

internetowej.  

w tym lokalnych tradycjach 
oraz organizowanych 
imprezach społecznych. Ma 
to budować wizerunek 
miejscowości oraz umacniać 
jego pozycję w regionie. 

Zbytkowa co w 
przyszłości przełożyć 
się może wymiernie 
na dochody 
mieszkańców 
sołectwa. 

gminy 

Budowa kanalizacji 

w sołectwie 

Zbytków 

Poprawa jakości życia na 
terenie miejscowości. 

Poprawa gospodarki 
ściekowej na terenie 
miejscowości. 

2011-
2017 

Urząd Miejski 
w Strumieniu 

około 
40 000 000 zł 

PROW /RPO 
WSL** 

Budowa chodnika 

wzdłuż 

ul. Starowiejskiej. 

Wzrost bezpieczeństwa 
podczas przemieszczania się 
pieszych wzdłuż ulicy 
Starowiejskiej. 

Chodnik będzie służył 
przemieszczaniu się 
wzdłuż ulicy 
Starowiejskiej. 

2012-
2016 

Urząd Miejski 
w Strumieniu 

100 000 zł 

Środki 
własne 
budżetu 
gminy/ 
PROW 

Wymiana sprzętu 

komputerowego w 

świetlicy.  

Stworzenie dzieciom 
odpowiednich warunków do 
spotkań oraz ułatwienie 
dostępu do sprzętu 
komputerowego, w tym 
Internetu, niezbędnego do 
prawidłowego odrabiania 
zadań domowych czy 
realizacji wielu innych 
zadań. 

Sprzęt 
wykorzystywany 
będzie przez dzieci 
korzystające ze 
świetlicy 
środowiskowej 
zarówno w celach 
edukacyjnych jak i 
rozrywkowych. 

2011-
2015 

Urząd Miejski 
w Strumieniu 

60 000 zł 

 
 
Środki 
własne 
budżetu 
gminy/ 
PROW 
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Nazwa zadania Cel Przeznaczenie 

Harmonog

ram 

realizacji 

Podmioty 

uczestniczące

/partnerzy 

Koszt 

Źródło 

finansowan

ia 

Termomodernizacja 

Przedszkola w 

Zbytkowie wraz z 

zagospodarowaniem 

terenu  

Poprawa stanu przedszkola 
ma na celu zapewnienie 
najmłodszym członkom 
społeczności Zbytkowskiej (i 
nie tylko, bowiem do 
przedszkola uczęszczają 
również dzieci z innych 
miejscowości) bezpiecznych 
i przyjaznych warunków do 
spędzania czasu w 
przedszkolu. 

Przedszkole w 
Zbytkowie wymaga 
przeprowadzenia 
remontu, w związku 
z powyższym dzięki 
projektowi dzieci 
będą mogły 
przebywać w 
dogodnych i 
bezpiecznych 
warunkach. 

2008-
2011 

Urząd Miejski 
w Strumieniu 

300 000 zł -
ZAKOŃCZONO 
prace związane 

z 
termomoderniz

acją 
 

100 000 zł – 
zagospodarowa

nie terenu 

Środki 
własne 
budżetu 
gminy/ 
PROW 

Stworzenie 

ogólnodostępnych 

punktów do 

Internetu 

Rozwój umiejętności 
informatycznych 
mieszkańców wsi 

Umożliwienie 
szerszego dostępu do 
Internetu 
mieszkańcom 
sołectwa Zbytków jak 
i całej gminy 
Strumień 

2009-
2017 

Urząd Miejski 
w Strumieniu/ 
Starostwo 
Powiatowe 
Cieszyn 

80 000 zł 

Środki 
własne 
budżetu 
gminy/ RPO 
WSL 

Budowa drogi 
dojazdowej do 
kościoła w 
Zbytkowie wraz 
kanalizacją 
deszczową oraz 
oświetleniem 

Celem projektu jest 
ułatwienie dojazdu do 
obiektu sakralnemu 
wszystkim mieszkańcom 
wsi. 

Droga służyć będzie 
bezpiecznemu 
dojazdowi zarówno 
osób jak i pojazdów 
do kościoła w 
Zbytkowie. 

2011-
2013 

Urząd Miejski 
w Strumieniu 

500 000 zł 

Środki 
własne 
budżetu 
gminy/ 
PROW 

Źródło: opracowanie własne 
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Wyjaśnienie: 

* PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

** RPO WSL – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 
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VI.OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM 
ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, 
SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW 
SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY 
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE, W SZCZEGÓLNOŚCI 
POPRZEZ ODNAWIANIE LUB BUDOWĘ PLACÓW 
PARKINGOWYCH, CHODNIKÓW LUB OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO 
 
 

 Obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sołectwa Zbytków jest budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie. Głównym 

celem operacji jest poprawa dostępności do centrum miejscowości Zbytków, poprzez 

budowę chodnika. Nowo powstały chodnik umożliwi większej liczbie mieszkańców 

korzystania z obiektów użyteczności publicznej m.in. przedszkola, świetlicy wiejskiej, 

biblioteki, kościoła, placu zabaw, sklepów. Celem realizacji jest polepszenie 

infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz podniesienie 

estetyki przestrzeni publicznej. Działanie będzie wpływać na podniesienie jakości 

życia mieszkańców na obszarach wiejskich przez zaspakajanie potrzeb społecznych. 

Społeczność lokalna wytypowała inwestycję jako priorytetową do realizacji ze 

względu na jej znaczący wpływ na zwiększenie atrakcyjności sołectwa Zbytków. 

Istotne znaczenie ma również zadanie polegające na budowie boiska sportowego z 

zapleczem. Celem projektu jest zapewnienie miejsca do gry w piłkę nożną i 

jednocześnie miejsca spotkań zarówno dla młodszych jak i starszych mieszkańców 

Zbytkowa, co w efekcie przyczyni się do budowania więzi społecznych. Boisko służyć 

będzie do gry w piłkę nożną wszystkim mieszkańcom, w tym członkom 

nowopowstałego klubu sportowego. 

 

Obszarem o szczególnym znaczeniu jest również strażnica w Zbytkowie. W związku z 

tym istotne znaczenie ma zadanie „Wyposażenie Sali OSP w Zbytkowie filarem 

wzmacniającym kulturę i rekreację”. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości 

życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych i 
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społecznych mieszkańców wsi oraz promocję obszarów wiejskich i ich zasobów. 

Projekt wpływa na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. Celami szczegółowymi 

projektu są: 

- integracja mieszkańców na płaszczyźnie kultury i rekreacji, 

- zwiększenie kulturalnej aktywności mieszkańców, m.in. dzieci i młodzieży, 

- tworzenie i promowanie potraw lokalnych 

 

Ważnym zadaniem jest ponadto połączenie ulicy Turystycznej i Jesiennej (z wykupem 

gruntów). Celem projektu jest ułatwienie przemieszczania się między dwoma 

częściami miejscowości. Droga służyć będzie bezpiecznemu przemieszczaniu się 

zarówno osób jak i pojazdów. 
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VII. WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 
ZBYTKÓW 
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Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Zbytkowa rozpocznie się od 

wprowadzenia go w życie Uchwałą Rady Gminy Strumień. Wdrożenie planu 

zaleca się władzom Gminy Strumień, Radzie Sołeckiej miejscowości Zbytków oraz 

Sołtysowi Zbytkowa. 

Niniejszy dokument jest opracowaniem koncepcyjnym (planem) wdrażania 

odnowy miejscowości Zbytków. Zawiera wizję oraz misję, kierunku rozwoju oraz 

portfel projektów kluczowych wraz z planem ich wdrażania (szczegółowy plan 

wdrażania projektów rozwojowych zawarty został w punkcie V Planowane 

Zadania Inwestycyjne). Faza operacyjna rozpocznie się decyzją o realizacji 

danego projektu wraz z zagwarantowaniem środków finansowych na ten cel.  

W dalszej kolejności następować będzie wybór wykonawcy, realizacja inwestycji, 

a w etapie końcowym wyciągnięte zostaną wnioski z realizacji inwestycji. Dzięki 

podsumowaniu realizacji inwestycji wyciągnięte zostaną wnioski na przyszłość co 

niewątpliwie usprawni proces realizacji każdego kolejnego projektu.  

Instrumenty finansowe wdrażania dokumentu zawarte zostały  

w punkcie V. Do instrumentów marketingowych zaliczyć należy promocję  

w Internecie (dla Zbytkowa utworzona zostanie strona internetowa, ale również 

miejscowość promowana będzie na stronie internetowej gminy). Do pozostałych 

instrumentów zaliczyć można partnerstwo z pozostałymi miejscowościami 

Gminy Strumień w realizacji wielu projektów m.in. z zakresu kultywowania 

lokalnych tradycji. 
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VIII. MONITORING REALIZACJI PLANU ODNOWY 
MIEJSCOWOŚCI 

 

Monitoring realizacji Planu Odnowy Miejscowości polegać będzie na 

zbieraniu i zestawianiu wskaźników rzeczowych i finansowych. Prowadzony 

będzie przez Radę Sołecką. Oceniane będą w szczególności bezpośrednie 

produkty powstałe w wyniku realizacji programu, a także zgodność terminu ich 

wykonania z planem zawartym w niniejszym dokumencie oraz poziom wydatków 

na realizację planu. 

Monitoring prowadzony będzie w oparciu o raporty rzeczowe i finansowe 

sporządzane przez Radę Sołecką. Prezentowane będą rozbieżności jakie powstały 

między planem a wdrożeniem poszczególnych projektów (jeżeli takowe 

powstaną). Analizie poddaną zostaną przyczyny wystąpienia takich rozbieżności.  

 

 

IX. PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 
 

Wszelkie działania w zakresie marketingu miejscowości będą miały na celu 

informowanie o miejscowości oraz lokalnych tradycjach. W związku ze 

zdefiniowanymi kierunkami rozwoju nie będzie prowadzonej promocji 

inwestycyjnej oraz turystycznej.  

Marketing terytorialny jest jednym z elementów zarządzania jednostkami 

samorządu terytorialnego. Polega on na celowej działalności władz 

samorządowych zmierzających do poprawnego wykorzystania dostępnych 

zasobów oraz jednocześnie na optymalnym zaspokojeniu potrzeb społeczności 

lokalnych. Rolą marketingu terytorialnego jest również komunikowanie oferty 

lokalnej, budowanie wizerunku jednostki w świadomości społecznej, poprawa 

jakości życia, wzrost atrakcyjności terytorium oraz kształtowanie jego profilu. 

Jednostki samorządu terytorialnego, podobnie jak przedsiębiorstwa, funkcjonują  

w warunkach konkurencji i ograniczonych zasobów. O ile jednak  

w przedsiębiorstwie głównym celem działań marketingowych jest zwiększenie 

przychodów, a w konsekwencji zysków, o tyle głównym celem marketingu 

terytorialnego jest taki sposób kreacji produktów, aby zaspokoiły one 

zapotrzebowanie lokalnych społeczności. 
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Dzięki PR miejscowości kształtowany jest pożądany (pozytywny) 

wizerunek, podnosi się jej atrakcyjność, umożliwia wczesne zdiagnozowanie 

przyszłych potrzeb odbiorców usług publicznych, buduje tożsamość miejscowości 

i przyczynia się do tego, że mieszkańcy sołectw mocniej utożsamiają się z danym 

terenem. 
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Wykres 2 Ludność sołectw Gminy Strumień ____________________________ 5 

Wykres 3 Urodzenia i zgony w Zbytkowie ______________________________ 6 
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ZAŁĄCZNIKI 
 
 
Załącznik 1. Metodologia 
 
 

 

Plan Odnowy Miejscowości Sołectwa Zbytków przygotowany został przy 

współudziale mieszkańców sołectwa. Podczas konsultacji społecznych dokonano 

diagnozy stanu istniejącego z wyszczególnieniem mocnych i słabych stron 

Zbytkowa oraz szans i zagrożeń jakie warunkowane są przez otoczenie. Podczas 

konsultacji społecznych zdefiniowano również misję oraz wizję, a także 

strategiczne pola rozwoju. Następnie określone zostały najważniejsze projekty 

rozwojowe, które w pierwszej kolejności powinny zostać zrealizowane. Wskazano 

również szereg innych projektów jednak o mniejszej wadze (dlatego też zostały 

one umieszczone w załączniku nr 2 do Planu Odnowy Miejscowości Zbytków).  

 

Konsultacje społeczne odbyły się 4 i 17 marca 2008 roku w sali Koła 

Gospodyń Wiejskich w Zbytkowie. 
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Załącznik 2. Zadania nie ujęte w wykazie Planu Odnowy Miejscowości 

dla Zbytkowa 

 

1. Modernizacja centrum Zbytkowa – utworzenie centrum rekreacyjno – 

sportowego przy OSP.  

2. Poszerzenie ulicy Wyzwolenia (droga powiatowa) od budynku przedszkola 

do wysepki. 

3. Renowacja (remont) zabytkowej remizy.  

4. Remont parkingu przed OSP. 

5. Budowa ścieżek rowerowych. 

6. Budowa zadaszenia nad tarasem budynku przedszkola. 

7. Wymiana sieci wodociągowej: ul. Strażacka, Akacjowa, Długa. 

8. Modernizacja sieci oświetleniowej: ul. Strażacka, Akacjowa, Długa, 

Górnicza, Turystyczna, Ludowa. 

9. Remont dróg: ul. Długa, Sportowa, Rycerska, Herbowa. 

10.Utworzenie Izby Regionalnej (np. w budynku OSP).  

11.Remont zabytkowej kaplicy. 

12.Budowa rowu przydrożnego przy ul. Strażackiej. 

 


