
Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej Zbytkowa za rok 2017

Rok dwa tysiące siedemnasty był wyjątkowo pracowity, ale efekty tej pracy pozostaną z nami przez

długi czas. Nie wszystkie zadania udało się zrealizować, gdyż są ściśle związane z budżetem gminy

który jak wiecie nie jest z „gumy”. To był trzeci rok mojej działalności jako sołtysa Zbytkowa i 

mam szczerą nadzieję, że nie zawiodłem Waszych oczekiwań. 

Największą dumą napawa mnie to, że w 2017 roku udało się zrealizować zadanie, które było mię-

dzy innymi dla mnie bardzo ważne - powstało Stowarzyszenie Miłośników Zbytkowa i wielu z Was

wie, że tego typu organizacja była jednym z moich marzeń. I proszę - Stowarzyszenie jest już pra-

wie rocznym „dzieckiem” i rozwija się wspaniale!

Przejdźmy do podsumowania ubiegłego roku.

Zbytków na 31 grudnia 2017 liczy 1443 mieszkańców (20 osób więcej, niż w 2016 roku). Urodziło 

się 18 dzieci, zmarło 9 osób. 

Rada Sołecka pracowała w składzie: Bogusław Wawrzyczek - sołtys oraz Ewelina Szczepańska, 

Renata Gerono, Grzegorz Fudali, Marek Kojzar, Jan Kuś i Czesław Mika. 

W 2017 roku Rada Sołecka spotkała się 11 razy, w tym dwa posiedzenia wyjazdowe (na wiosnę i na

jesień). Podczas spotkań omawiane były bieżące sprawy, które dotyczyły sołectwa, w tym:

- sprawy dotyczące dróg, chodników, poboczy, rowów melioracyjnych, przepustów, pielęgnacji 

terenów zielonych (w tym sprawdzenia stanu drzew - w 2016 była podjęta decyzja o wycina-

niu drzew, natomiast w 2017 wycinka nie była konieczna, drzewa jedynie przycięto), przygo-

towanie zakresu prac dla osoby, która zajmuje się pracami społeczno-użytecznymi oraz rozli-

czenie jej z powierzonych zadań, przeprowadzenie prac porządkowych przy kaplicy Matki Bo-

żej Szkaplerznej,

- usytuowania lamp ulicznych na ul. Górniczej, 

- obchodów Jubileuszu oraz założenia Komitetu Organizacyjnego (spotkanie z przedstawiciela-

mi instytucji zbytkowskich oraz radnymi),

- wspólnie z paniami z naszego KGW zorganizowano wycieczkę do Palmiarni i Kolejkowa w 

Gliwicach, 
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- przeprowadzono sprzątanie terenu Zbytkowa wraz z członkiniami KGW, mieszkańcami oraz 

dziećmi ze świetlicy, biblioteki i przedszkola,

- przygotowania wniosków do odznaczenia „Zasłużonych dla rolnictwa” dla państwa Gertrudy i 

Rafała Cyrulików, 

- przygotowania wniosków do nadania wyróżnień „Zasłużony dla Zbytkowa”, który otrzymały 

panie: Stefania Stokłosa (wniosek KGW) oraz Cecylia Skowron (propozycja Rady Sołeckiej),

- na prośbę mieszkańców zwrócono się również do dzielnicowego o częstsze kontrole prędkości 

na terenie sołectwa, o zwrócenie uwagi na parkujące pojazdy na chodniku przy ul. Wyzwolenia

oraz na ul. Starowiejskiej, a także na bieżąco uzupełniano Krajową Mapę Zagrożeń Bezpie-

czeństwa w celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie Zbytkowa,

- poruszania się rowerzystów ul. 1-go Maja (dot. chodnika oraz drogi),

- uzgodniono lokalizację przechowywania narzędzi dla pani zajmującej się pracami 

społeczno-użytecznymi - w porozumieniu z prezesem OSP Zbytków (barak na terenie OSP),

- omówiono wytyczne dot. zimowego utrzymania dróg gminnych, 

- przygotowano także pismo dot. stworzenia dodatkowego oddziału w przedszkolu oraz zebrano 

podpisy mieszkańców pod petycją,

- zwrócono się do Zakładu Komunalnego w Strumieniu o naprawienie bramki do obiektu studni 

chłonnej przy ul. Strażackiej, usunięcie zalegających liści z niecki zbiornika, o ustabilizowanie

i naprawienie oznakowania drogowego oraz tablic z nazwami ulic i wyczyszczenie studzienek 

burzowych),

- zwrócono się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, rejon Pszczyna oraz Refe-

ratem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strumieniu o wyczyszczenia przepustu trój-

okularowego pod DK81,

- zwrócono się do Nadleśnictwa Kobiór i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w 

Strumieniu o wyczyszczenie cieku Hynek (do DK81),

- podjęcia decyzji dot. dalszego utrzymania terenu niegdyś wykorzystywanego jako boisko przy 

ul. Sportowej.

Podczas jednego spotkania Rady Sołeckiej odwiedziły nas nawet dzieci ze świetlicy, co sprawiło, że

narodził się pomysł do dalszych spotkań z najmłodszymi Zbytkowianami. 
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Wraz z Radą Sołecką przygotowaliśmy dwa zebrania wiejskie (sprawozdawcze i dot. funduszu so-

łeckiego) oraz jedno spotkanie z mieszkańcami „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”. Podczas ze-

brań sformułowano następujące wnioski:

- o monitorowanie sołectwa podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- o zobligowanie rolników do sprzątania ul. Sportowej po wykonywaniu prac polowych, 

- o odbieranie 2 razy w miesiącu odpadów zmieszanych,

- o wyznaczenie miejsca (pasa) dla rowerzystów i pieszych na ul. Wspólnej, 

- o sprzątanie ulic i wskazanych miejsc na terenie gminy, 

- o zobligowanie mieszkańców do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Borki,

- o częstsze odbieranie odpadów wielkogabarytowych,

- o wykonanie odwodnienia ul. Strażackiej i Akacjowej,

- o oznakowanie bramy i wyjazdu z garażu wozu bojowego na terenie OSP Zbytków,

- o zwrócenie się do operatorów sieci komórkowych o rozpoznanie możliwości zabudowy na-

dajnika sieci komórkowych w Zbytkowie, w celu poprawienia jakości połączeń,

- o budowę sieci kanalizacyjnej w dalszej części sołectwa.

Podczas spotkania dot. funduszu sołeckiego podjęto następujące decyzje:

- zmiana zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2017 roku w ramach funduszu 

sołeckiego przypadającemu sołectwu Zbytków - przygotowanie dokumentacji oświetlenia 

ulicznego ul. Strażackiej i Sportowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Strażacką do posesji nr 

79 (szacunkowy koszt ok. 12300 zł) oraz przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia 

ulicznego przy ul. Górniczej od posesji nr 15 do posesji nr 46 oraz przy ul. Prostej (szacunko-

wy koszt 17943) - RAZEM: 30243 zl

- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej i Sportowej na odcinku od skrzyżowania z 

ul. Strażacką do posesji nr 79 - zadanie na 2018 rok, koszt 30000 zł

- budowa obelisku promującego sołectwo Zbytków, koszt 6326, 60 zł – RAZEM: 36326,60 zł

Podczas spotkania z mieszkańcami Zbytkowa zajęto się szeroko rozumianym problemem bezpie-

czeństwa. Na spotkanie zaproszono dzielnicowego asp. Grzegorza Kawuloka , który podjął temat 

przede wszystkim bezpieczeństwa drogowego oraz zabezpieczania własności prywatnej oraz przed-

stawicieli agencji internetowej, którzy zwrócili uwagę na bezpieczeństwu danych osobowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem naszej działalności w internecie. 
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Jako Sołtys zająłem się następującymi zadaniami:

- na bieżąco monitorowałem sprawy dot. odśnieżania, posypywania dróg na terenie sołectwa,

- poinformowałem mieszkańców (poprzez ogłoszenia na tablicach oraz na stronie internetowej 

www.solectwozbytkow.pl) o poważnej sprawie dotyczącej ptasiej grypy (jak należy zabezpie-

czać drób, jakie kroki profilaktyczne należy podjąć - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rol-

nictwa oraz Powiatowego Inspektora Weterynarii;

- odpowiadałem na zaproszenia instytucji działających na terenie sołectwa i nie tylko,

- uczestniczyłem w Komisjach i Sesjach Rady Miejskiej w Strumieniu,

- na bieżąco zgłaszałem firmie Tauron nieświecące lampy uliczne,

- monitorowałem zbiórkę odpadów komunalnych i segregowanych, zgłaszałem problemy do re-

feratu Urzędu Miejskiego w Strumieniu oraz firmy Sanit-Trans,

- podejmowałem działania w celu usunięcia rozlewisk wody na ul. Prostej, Długiej, Strażackiej, 

Wiązowej i Brzozowej (spotkanie w terenie z Burmistrz i Radną),

- usuwanie plakatów oraz ogłoszeń z tablic informacyjnych i słupów, 

- interwencja w sprawie przebudowy lustra na skrzyżowaniu ul. Wspólnej i Brzozowej oraz w 

porozumieniu z przewodniczącą Rady Mieszkańców Strumienia zabudowę lustra drogowego 

na łuku ul. Wspólnej,

- bieżące monitorowanie i interwencja w sprawie stanu technicznego urządzeń i furtki na ogól-

nodostępnym placu zabaw,

- interweniowanie w sprawie przepełnionego pojemnika na używaną odzież,

- zgłaszanie awarii i monitorowanie etapów naprawy na infrastrukturze spółki wodnej, wyczysz-

czenie rowu melioracyjnego od ul. Górniczej do ul. Wiślańskiej, zgłoszenie niedrożnej stu-

dzienki przy ul. Rybiej (odprowadzenie wód z dzielnicy Borki),

- odchwaszczanie chodnika przy ul. Wyzwolenia,

- zgłoszenie do referatu prośby o wymianę uszkodzonych tablic z nazwami ulic,

- zgłoszenie przepełnionej studni chłonnej przy ul. Strażackiej (zagrożenie powodziowe),

- zgłoszenie uszkodzonego przepustu do posesji przy ul. Starowiejskiej,

- prośba do zakładu komunalnego i rolników o wykoszenie terenu będącego niegdyś boiskiem,

- wraz z radną podjęcie mediacji z rolnikami w sprawie nieprzyjemnych dla mieszkańców zapa-

chów,

- zwrócenie się do referatu inwestycji z prośbą o oznakowanie skrzyżowania ul. Wiązowej i To-

polowej,
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- zwrócenie się z prośbą do PGNiG o zabezpieczenie rury sieci gazowej przy ul. Rycerskiej,

- zwrócenie się z prośbą do prezesa OSP w sprawie usunięcia przez druhów samosiejek przy ul. 

Strażackiej (potrzeba zgłoszona od samotnej, starszej osoby),

- zgłoszenie i ujęcie bezdomnego psa (przekazanie do schroniska w Bolesławiu),

- przygotowanie wraz z mieszkańcami, rolnikami i paniami z KGW scenki do korowodu dożyn-

kowego,

- zgłoszenie do Powiatowego Zarządu Dróg w Cieszynie oraz radnej powiatowej niedrożnego 

przepustu na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia i Górniczej - przy starej remizie (został udrożniony

ciśnieniowo - WUKO), a także w późniejszym czasie zabezpieczenie dziury powstałej na tym 

skrzyżowaniu i uzgodnienie z firmą ACCORD prac wykonywanych przez pracowników Po-

wiatowego Zarządu Dróg w Cieszynie przy wymiana rury fi 400 na całej długości przepustu 

(brak wjazdu do firmy),

- interwencja u zastępcy Burmistrza oraz w referacie inwestycji w sprawie niedrożnego rowu 

przy ul. Wiązowej,

- zgłoszenie potrzeby wyznaczenia jednego stanowiska dla osób niepełnosprawnych na parkingu

gminnym przy ul. ks. Ludwika Kojzara,

- zgłoszenie do GDDKiA rejon Skoczów i Pszczyna oraz referatu inwestycji UM w Strumieniu 

potrzeby uzupełnienia kamienia i naprawy nawierzchni oraz odśnieżania odcinka drogi gospo-

darczej przy DK81, 

- zwrócenie się z prośbą do radnej powiatowej w sprawie wyczyszczenia przepustu pod drogą 

powiatową (ul. Wyzwolenia) w rejonie skrzyżowania z ul. Wiślańską oraz o interpelację radnej

Cecylii Skowron w sprawie wyczyszczenia i zniwelowania rowu od ul. Wyzwolenia do rowu 

melioracyjnego przy DK81,

- wraz z radną Cecylią Skowron interweniowanie w sprawie przerwanych sączków melioracyj-

nych przy rozbudowie sieci wodociągowej na ul. Sportowej, 

- udział w spotkaniach zarządu KGW z dyrektorem Zakładu Komunalnego w Strumieniu oraz 

Burmistrz Strumienia w sprawie odpłatności za korzystanie z pomieszczeń KGW przez Radę 

Sołecką i sołtysa,

- monitorowanie prac dot. odwodnienia skrzyżowania ul. Wiązowej i Topolowej,

- prośba do Radnej Powiatowej o interwencję w sprawie poprawienia bezpieczeństwa na drodze 

powiatowej w okolicy przedszkola i remizy OSP,

- zgłoszenie do firmy Tauron i Burmistrz Strumienia częstych awarii oświetlenia ulicznego na 

ul. Strażackiej,
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- monitorowanie planu odnowy miejscowości Zbytków na lata 2011 - 2017.

Jak widać przedsięwzięć i interwencji było naprawdę sporo. O najważniejszych wydarzeniach 

mieszkańcy i nie tylko mogą czytać na bieżąco na stronie internetowej oraz na fanpage sołectwa. To

taka nasza „nowoczesna” kronika, upamiętniająca to, co dla życia miejscowości było ciekawe i 

warte zapamiętania. Tu mogę pochwalić się, że stronę czytają nie tylko osoby ze Zbytkowa, ale z 

całej gminy, województwa, a nawet z innych krajów (Zbytkowianie na emigracji).

Jako sołtys i przy okazji wiceprezes Stowarzyszenia, bardzo mocno jestem zaangażowany w działa-

nia, które podejmujemy w ramach Roku Jubileuszowego. Na bieżąco staram się rozwiązywać pro-

blemy mieszkańców - od tych często błahych, po te poważne. Nie odmawiam i zawsze staram się 

chociażby doradzić i pomóc. 

Ale nie jestem w tym wszystkim sam. Mam wspaniałą ekipę osób, na które zawsze mogę liczy. 

Dziękuję za pomoc obecnej Radzie Sołeckiej, dziękuję przedstawicielom: Stowarzyszenia Miłośni-

ków Zbytkowa, Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, Związku Hodowców Go-

łębi Pocztowych, przedszkola, biblioteki, świetlicy, Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy 

Parafii Świętej Barbary w Strumieniu, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dziękuję przed-

stawicielom gospodarstw rolnych i firm z terenu sołectwa i okolic za wspólną pracę dla naszej ma-

łej ojczyzny. Dziękuję mieszkańcom, naszym paniom Radnym, Radzie Miejskiej w Strumieniu, 

Burmistrzowi Strumienia wraz z zastępcą, przedstawicielom Urzędu Miejskiego i poszczególnych 

referatów, Zakładowi Komunalnemu, Starostwu Powiatowemu. Dziękuję także moim najbliższym, 

za cierpliwość i wszelką pomoc.

Rok 2018 będzie rokiem ciężkim, wypełnionym pracą, bowiem to nasz rok jubileuszowy. 630-lecie 

sołectwa zostało zapoczątkowane wraz z nadejściem 2018 roku, a obchody zakończymy w grudniu.

Pracy jest dużo, ale poziom satysfakcji po kolejnym udanym wydarzeniu jest ogromny. Podsumuje-

my go z pewnością za rok. Mam nadzieję, że w 2019 roku także będę mógł stanąć przed Wami z 

ogromną listą zadań, które zrealizowaliśmy. 

Dziękuję jeszcze raz za wspólne działania.
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