
Sprawozdanie sołtysa z działalności za kadencję 2015-2019

Nieubłaganie leci ten czas i pewnie wiele osób, w tym ja, łapie się na myśli, że od 
2015 roku minęły już cztery lata.

Cztery lata temu zostałem wybrany na sołtysa Zbytkowa - co nieco 
zrewolucjonizowało moje życie, ale nie żałuję tej decyzji i nie żałowałem ani razu. 
Gdy dzieje się wiele dobrego - praca społeczna dodaje sił. Gdy pojawiają się 
problemy - wówczas niejedna osoba ma ochotę tym wszystkim rzucić, bo nie ma co 
ukrywać - powołanie to bywa ciężkie. A już najbardziej wtedy, gdy trzeba zderzyć się
z machiną procedur, prawa, regulaminów, próśb, uchwał i całej reszty.

Bywały ciężkie momenty. Bywały momenty, w których brakowało argumentów, 
pozwalających na przekonanie innych. Przykład? Droga DK81. Walczymy o poprawę
bezpieczeństwa, bo to my przemieszczamy się tą drogą najczęściej. Ale w wielu 
instytucjach jesteśmy tylko elementami, a oni sami „takich spraw” mają wiele więcej.
W tym temacie nadal się nie poddaliśmy.

Praca sołtysa na przełomie lat bardzo się zmieniła. Sołtys nie musi już kolczykować 
bydła. Wreszcie stał się reprezentantem mieszkańców w urzędzie, bo kiedyś było to 
postrzegane odwrotnie. W ciągu 4 lat mojej kadencji spraw, którymi zajmowałem się 
sam, wraz z Radą Sołecką, z poszczególnymi instytucjami - był ogrom. Starałem się 
nie rozdzielać ich na te ważne i mniej ważne, bo z perspektywy małej miejscowości i 
pojedynczej jednostki - każda była istotna. Drogi, chodniki, oświetlenie, 
komunikacja, sytuacje kryzysowe jak np. powodzie i wichury, ale - wierzcie mi, albo 
i nie, ale ludzie przychodzili do mnie po radę czasem w bardzo prywatnych, często 
rodzinnych sprawach. 

Raptem niedawno, gdy solidna wichura przeszła i przez nasz Zbytków, jednego dnia 
odebrałem 67 telefonów. Nałożyło się na siebie kilka spraw, które nie mogły czekać. 
Jeden dzień, jeden człowiek, 67 telefonów. Często w jednym momencie dzwonił 
telefon domowy i komórka. Ale to absolutnie nie jest narzekanie. To próba 
uświadomienia, jak dużo w tak niewielkiej miejscowości może się dziać.

Z kilku spraw, które udało się zrealizować, podczas trwania mojej kadencji, jestem 
szczególnie dumny. Powstanie Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa, obchody 
Jubileuszu 630-lecia miejscowości, powstanie książki na temat naszej wioski. 
Oświetlenie ul. Górniczej Strażackiej i Sportowej, poprawa stanu dróg, sanitariaty, 
które powstały w świetlicy, budowa altany i odświeżenie placu zabaw - to wszystko 
napawa mnie dumą. Kontynuując tradycję zapoczątkowaną przez poprzednią sołtys, 
nadal organizuję co roku Turniej tenisa stołowego o puchar sołtysa, a od 3 lat - mamy
także edycję dla dzieci. W tym roku startowały nawet dwie młode Zbytkowianki, 
które radziły sobie wspaniale!
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W ciągu całej mojej kadencji, a dokładnie od 2015 roku prowadzę stronę internetową 
oraz fanpage Sołectwo Zbytków (od 21 lutego 2013r.), które stały się portalem o 
relatywnie dużym zasięgu (co miesiąc czyta go ok. 1/4 wszystkich mieszkańców 
Zbytkowa, ale nie tylko) i na którym pojawiają się nie tylko newsy, ale i wiele 
cennych artykułów o historii. Serdecznie dziękuję moim „redaktorom” za ciekawe 
teksty, które możemy wspólnie czytać i które nas wszystkich uczą.

Wraz z radą sołecką szczególną uwagę skupialiśmy na poprawie bezpieczeństwa na 
terenie sołectwa. Poprawiła się infrastruktura drogowa, oświetlenie, stan poboczy, 
rowów. Nadal kilka projektów jest w trakcie realizacji. Z członkami rady 
spotykaliśmy się regularnie i w miarę potrzeb także na zebraniach wyjazdowych, 
podczas których szczególnie dobrze widać co jeszcze musi zostać zrobione, by 
Zbytków był nie tylko piękną miejscowością, ale i bezpieczną. 

Jako sołtys byłem w stałym kontakcie z Urzędem Miasta, panią Burmistrz, 
kierownikami i pracownikami referatów. W wielu sprawach kontaktuję się także z 
powiatem, a i zdarzało się - również z posłami na sejm RP. Czasem trzeba korzystać z
każdego możliwego kontaktu, by osiągnąć zamierzony cel.

Ale nie potrzebowałem pełnić funkcji sołtysa, by dojść do wniosku, że w tej całości, 
najważniejsi są mieszkańcy. Wiedziałem to od dawna, że tu mieszkają wyjątkowi 
ludzie. Mieszkańcy, którzy budują tę społeczność. Którzy poświęcają czas, energię, 
często środki finansowe, by DZIAŁAĆ. DZIAŁAĆ, szanowni państwo, bo bez tego 
nie ma niczego. Ponad wszystko uważam, że różnić nas może wiele. Wiek, 
pochodzenie, poglądy polityczne, wizja świata i pomysł na ten świat. Ale niezależnie 
od tego, jaką mamy płeć, ile mamy lat, skąd pochodzimy i jak długo tu mieszkamy - 
jesteśmy Zbytkowianami. Mieszkamy w Zbytkowie. Rok? Pięć? Dwadzieścia? 
Pokochałem Zbytkowiankę i zostałem. Pruchna nadal jest mi bardzo bliska, ale 
Zbytków przyjął mnie jak swojego. 

I zanim przedstawię Wam podsumowanie działalności w roku 2018 i mojej 
czteroletniej kadencji, chciałbym zacząć od podziękowań, bo mam tu kilka stron 
spisanych i nie będzie to przemowa w stylu Fidela Castro, bo wiem, że za te 4 
godziny już mnie nikt nie będzie słuchał.

Wybaczcie, ale muszę zacząć od podziękowań, które kieruję dla moich najbliższych, 
do Ali, do dzieci. Bo są na straży i są moją największą podporą.

Dziękuję mieszkańcom, dziękuję przedstawicielom organizacji. Prezesowi Markowi 
Omozikowi i zbytkowskim druhom - tym młodszym i tym starszym, członkiniom 
KGW, pracownikom przedszkola, biblioteki, świetlicy wraz z MGOK-iem, moim 
wspaniałym kompanom ze Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa, radzie parafialnej,
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przedstawicielom polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oraz 
Honorowym Dawcom Krwi PCK przy Parafii Świętej Barbary w Strumieniu. 

Moja drużyno, słowa te kieruję do mojej Rady Sołeckiej - to był wyjątkowy, 
aktywny, pracowity czas, za co również Wam należy się podziękowanie. Za każdą 
radę, pomysł, sugestię, za czas, za pracę - byliśmy naprawdę zwartą ekipą, gotową do
działania. 

Podziękowania kieruję także do Urzędu Miasta: do pani Burmistrz, pana zastępcy, 
pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, do pracowników i kierowników referatów 
Urzędu Miejskiego w Strumieniu, ze szczególnym uwzględnieniem pana Jacka 
Legierskiego i pana Roberta Mazgaja z którymi to chyba najczęściej 
współpracowałem. Dziękuję Cecylii Skowron i Lilli Salachnie-Brzozie za czas 
wspólnej pracy. Dziękuję redaktorkom z Nowej Formacji. Dziękuję Grażynie Gądek, 
Annie Szczypce-Rusz i Wojciechowi Kiełkowskiemu, za zadbanie o dorobek 
historyczny tych ludzi i tej ziemi. 

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2018

2018 rok, to Rok Zbytkowa. 630-lecie naszej małej miejscowości było okazją, do 
pochylenia się nad tym, co było i zastanowienia się nad tym, co będzie. 

Działo się dużo. 32 wydarzenia z kalendarium obchodów Roku Jubileuszowego, w 
które była zaangażowana również Rada Sołecka, jak i ja. Teraz możemy cały ten rok 
podsumować z pełną radością: każda impreza, każde wydarzenie, okazało się 
sukcesem. Było aktywnie, było zróżnicowanie - każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Była to często katorżnicza praca, ale… opłacało się. „Urodziny” naszego sołectwa 
były huczne, ale o tym najpewniej wszyscy wiecie. Dziękuję Wam za pomoc, za 
zaangażowanie i uczestnictwo. 

Rada Sołecka w 2018 roku zebrała się na 7 spotkaniach. Odbyły się 2 Zebrania 
Wiejskie.

Pozwolę sobie przedstawić Państwu działania, którymi wraz z Radą Sołecką 
zajmowaliśmy się w 2018 roku:

1. Przygotowanie i wysłanie petycji do zarządcy drogi DW939 w sprawie 
umożliwienia rowerzystom poruszania się chodnikiem przy ul. 1-go Maja na 
odcinku od DK81 do ul. Kolejowej w Strumieniu. Petycję podpisało ponad 200
osób. Była ona poparta przez dzielnicowego, Grzegorza Kawuloka. Na 
potrzeby rozpatrzenia petycji, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
przeprowadził oględziny w terenie, połączone z obserwacją ruchu drogowego, 
analizę posiadanych materiałów i ocenę stanu prawnego. Zarząd potwierdził, iż
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zgodnie z ogólną zasadą, na tym odcinku drogi wojewódzkiej, stanem 
pożądanym byłaby segregacja rodzajów ruchu - przeniesienie ruchu 
rowerowego poza powierzchnię jezdni. 

2. Remont ul. Sportowej

3. Udział sołtysa i Rady Sołeckiej w działaniach związanych z Jubileuszem 
Zbytkowa.

4. Przygotowanie wkładu do konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na 
realizację przez gminę zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w 
2018 roku. Środki zostały wykorzystane na organizację wycieczki rowerowej 
do „Białogrodu”, zakupu cieszyńskiego, męskiego stroju regionalnego oraz 
Imprezy Głównej podczas Jubileuszu.

5. Przygotowanie Zebrania wiejskiego, podczas którego przyjęto sprawozdanie za
2017 rok oraz przedstawiono następujące wnioski: 
◦ o oznakowanie ul. Topolowej i Wiązowej znakiem A-7 (ustąp 

pierwszeństwa przejazdu), 
◦ o oświetlenie ul. Wiązowej, 
◦ o naprawę nawierzchni i odwodnienie drogi gospodarczej przy DK81 

(pogłębienie i właściwie wyniwelowanie, czyli ustalenie poziomu dna rowu
od skrzyżowania ulic Wyzwolenia z Wiślańską w kierunku rowu 
melioracyjnego za posesją nr 33 przy ul. Wiślańskiej), 

◦ o zobowiązanie firmy o odpowiednie przekazywanie pustych worków na 
odpady segregowane mieszkańcom posesji, 

◦ o oczyszczenie poboczy ulic z pozostałości po zimowym utrzymaniu dróg 
gminnych, o zainstalowanie tablicy ostrzegającej pulsacyjnie informującej 
kierującego pojazdem o przekroczonej prędkości na drodze powiatowej (ul. 
Wyzwolenia) przy przedszkolu w Zbytkowie, 

◦ o wyremontowanie i zabezpieczenie (umocnienie skarpy) rowu przy ul. 
Wyzwolenia pomiędzy skrzyżowaniem z DK81, a posesją nr 3, 

◦ o interwencję w sprawie problemowej, dot. psów na posesji przy ul. 
Strażackiej, 

◦ o naprawę nawierzchni ul. Strażackiej po zapadnięciu się podkładu po 
wykonaniu przepustu w poprzek ulicy w rejonie posesji nr 38 (naprawa 
gwarancyjna wykonawcy studni chłonnej), 

◦ o wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia i w dalszej części 
miejscowości, 
▪ o wymiana słupów energetycznych przy ul. Akacjowej, Długiej i 

Strażackiej (Tauron), 
◦ o wymianę piasku na placu zabaw i naprawieniu (wymianę) piaskownicy 
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oraz obłożeniu piaskownicy kostką betonową (zabezpieczeniu podczas 
wykaszania trawy) na terenie ogólnodostępnego placu zabaw w Zbytkowie, 

◦ o monitorowanie przez patrol policji wywozu odpadów 
wielkogabarytowych w przeddzień (wieczorem i nocą) oraz w trakcie 
zbiórki.

6. Podczas Spotkania dot. funduszu sołeckiego wybrano następujące cele do 
realizacji: 
◦ dobudowa opraw oświetlenia ulicznego ulicy Górniczej, na odcinku od 

posesji nr 15 do posesji nr 46, 
◦ zakup i montaż siłowni zewnętrznej na słupie (dwa stanowiska) na 

ogólnodostępny plac zabaw w Zbytkowie, 
◦ przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy 

Górniczej od posesji nr 15 do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia. 

7. Podjęto działania dotyczące: wyczyszczenia rowów przy ul. Wyzwolenia, 
Górniczej i Rycerskiej, wykaszania rowów przy poboczach, budowy ekranów 
przy ul. Wiślańskiej, budowy kanalizacji na pozostałej części sołectwa, 
postawienia lustra na skrzyżowaniu ul. Strażackiej i Akacjowej oraz 
wyczyszczenia lustra na ul. Prostej, przedłużenie chodnika przy przedszkolu, 
zacienienie piaskownicy na placu zabaw.

8. Udział w dożynkach gminnych w Pruchnej.

9. Zaangażowanie w zbiórkę karm na rzecz Schroniska w Jastrzębiu oraz darów 
dla dzieci w ramach akcji „Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka”. 
Zostałem poproszony o pomoc w organizowaniu zbiórki na rzecz rodziny, 
która straciła wszystko w pożarze.

10.Przygotowanie planu działania na 2019.

11.Jako sołtys uczestniczyłem w komisjach i sesjach Rady Miejskiej w 
Strumieniu, reprezentowałem miejscowość podczas spotkań, szkoleń, byłem 
zapraszany przez zbytkowskie instytucje na różnego rodzaju wydarzenia, w 
tym zebrania walne. 

12.Nadzorowałem odkomarzanie oraz odśnieżanie na terenie miejscowości. 

13.Prowadziłem i prowadzę nadal stronę oraz fanpage Sołectwa Zbytków.

14.Zorganizowałem turniej Tenisa Stołowego o puchar sołtysa. Brałem udział w 
WOŚP w Pruchnej. Spędziłem wspaniały czas z naszymi najmłodszymi 
mieszkańcami, podczas zajęć w świetlicy, a także z przedszkolakami. 
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15.Wraz z Radą Sołecką, KGW i innymi mieszkańcami w ramach Dnia Ziemi 
sprzątaliśmy naszą Małą Ojczyznę. 

16.Na moją prośbę została odnowiona nieodpłatnie przez pan Szymon Kaszę 
pamiątkowa tablica przy kaplicy, która upamiętnia jej fundatorów - przy okazji
postawienia pamiątkowego, jubileuszowego obelisku.

17.Zwróciłem uwagę na problem dróg prywatnych. 

18. Udało się odwodnić skrzyżowanie ulic Akacjowej i Strażackiej oraz Brzozowej
i Wspólnej.
 

19.Dzięki staraniom - między innymi Rady Sołeckiej i sołtysa, powstał trzeci 
oddział w naszym przedszkolu. 

20.Zbierałem podpisy na rzecz inicjatywy ustawodawczej pod nazwą „Sołectwo 
Nowych Możliwości”.

To był wspaniały czas, mam nadzieję, że nie zawiodłem Waszych oczekiwań. 
Dziękuję - z całego serca, za wszystko.
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