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HEN
1

Był autentycznym społecznikiem. Prawdziwie zaangazowanym w spraw)'
lokalnej społeczności. Wspóhworzył niemal catą powojenną historię omonto-
wic' między innymi jako członek społecznych komitetów budowy ośrodka zdro-
wia, przedszkola i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej.

Jego aktywna działalność sięga czasów Gmirrrrej Rady Narodowej w or.
nontowicach, któĘ był Radnym oraz Przewodniczącym Komisji Kultury i Zdro-
wia. W czasach, gdy omontowice stanowiĘ część gminy Gierattowice przez
lata pełnił także funkcję Przewodniczącego miejscowej Rady Sołeckiej.

Przez dziestątkl lat był również członkiem ochotniczej Straży Pożarnej'
zostając jej Prezesem w styczniu 1973 roku' a następnie Prezesem Honoro-
wym, ustępując miejsca swoim młodszym następcom . Z Jego inicjatywy i przy
Jego pomocy powstat przy oSP Zespó'ł Teatralny, odnoszący sukcesy także
poza gIanicami gminy. osobny rozdział Jego zycia stanowiła działalność rł'
Kole Emerytów i Rencistów' którego był Przewodniczącym,

Zaufanie, jakim cieszyt się wśród miesżkańców ornontowic sprawiło, iż
nie mogło Go zabraknąć również po reaktywowaniu Gminy omontowice w
1991 roku. W pierwszej kadencji samorządu był więc Przewodniczącym Ko-
misji d/s budowy wodociągów oraz członkiem Komisji Ładu i Porządku Pu-
blicznego. Jemu również powierzono jedną z najbardziej odpowiedzialnych
funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Ukoronowaniem społecznej
działalności dla mięszkńców omotowic była funkcja Przewodniczącego Rady
Gminy, którą objął po śmierci Bemarda Cenkalika w 1995 roku i pełnił z du-
zymzaangazowaniem i sukcesami do ostatnich godzin swego życia.

Był niekwestionowanym autorytetem dla kilku pokoleń. Sfużył swym bo-
gatym doświadczeniem i życzliwością' której zawsze będzie nam brakować.
Jego śmierć, zaledwie na miesiąc przed upĘwem II kadencji omontowickiego
samorządu, stanowi dla wszystkich nieodżałowaną stratę.

Er war ęin fiir das Gemeinwohl fitigel Mensch. Er war d'u-

Berst in die Angelegenheiten der lokalen Gesellschaft enga-
giert. Er hat fast die ganze Geschichte von Omontowice, nach
dem zweiten Weltkrieg, unter anderem als Mitglied der ge-
sellschaftlichen Vereine fiir Bau der Poliklinik, des Kinder-
gartens und der Tumhalle an der Grundschule, mitbeeinfluBt.
Seine aktive Tiitigkeit begann, als in Omontowice der Ge-
meindenationalrat tatig war. Er war Gemeinderat und Vorsit-
zendęr des Ausschusses fiir Kultur und Gesundheit. Als or-
nontowice ein Teil der Gierałtowice Gemęinde war, hatte eI
auch jahrelang die Funktion des Vorsitzenden des hiesigen
Schulzenrates ausgeiibt.
Jahrzehnte lang war er auch Mitglied der freiwilligen Feuer-
wehr und im Jam'ar 19.13 wurde Vorsitzender der Feuerwełrr
und als er die Stelle an seine jiingeren Nachfolger abgegeben
hat. bekam er den Titel des Ehrenvorsitzenden. Dank seiner
Initiative und mit seiner Hilfe entstand bei der freiwilligen
Feuerwehr eine Theatergruppe, die Erfolge auch auBerhalb
der Gemeindegrenzen erzielt hatte. Ein separates Kapitel ser-

nes Lebens war die T[tigkeit am Verein der Pensionierten und
Rentner. Er war Vorsitzender dieses Vereins.
Vertrauen, dessen er sich unter den Bewohnern von Ornonto-
wice erfreute, hat verursacht, daB er nach dem Reaktivieren
der omontowice Gemeinde im Jńre 1991 auch dabei war.
Wżihrend der ersten Sitzungspeńodę der Selbstvęrwaltung war
er also Vorsitzender des Ausschusses fiir Bau der Wasserlei-
tung und Mitglied des Ausschusses fiir óffentliche ordnung.
Ihm wurde auch eine der anspruclisvollsren Funktionen des
Vorsitzenden des Revisionsausschusses anvefiraut. Klónung
seiner gese1lschaftlichen Tźitigkeit fiir Bewohner von omon-
towice war die Funktion des Vorsitzenden des Gemeindera-
tes, die er nach dem Tode von Bernard Cenkalik im Jahre 1995
ijbemommen und mit vollem Engagement und Erfolg bis zu
letzten Stunden seines Lebens ausgeiibt hat.
Er war eine unbestrittene Autoritetsperson fiir einige Genera-
tionen. Er diente mit reicher Erfahrung und Hóflichkeit, die
uns immer fehlen wird. Sein Tod, vor knapp einem Monat,
bevor die II. Sitzungsperiode der Selbstverwaltung in Omon-
towice, ist fiir alle unvergeBlicher Verlust.



Trudno pisać o Tych, których już nie ma wśród nas. Niezręcznie vvymieniać same zaleĘ, bo
pnecież byli tylko ludźmi.To dwiewielkie indywidualności, z którymi dane Ęo miwspółprącować.

Sięgajqc pamięciqwiosny 1995 roku jawi się nam jakżywapostać BemardaCenkalika - jego
żywiotowość, dynamizm i śmiałość wyrażania swoich opinii, to chąrakterystyczne cechy ówcze-
snego Pnewodniczqcego Rady Gminy I i część II kadencji. Trudno pominąć fakt, iż on właśnie
nazywąny byt w kręgu znajomych ,,niespożyĘm naprawiaczem', , który chciał naprawiać wszysr
ko - bo nic nie by,to dobre do końca. W każdym pzejawie życia naszej gminy można odnaleźć
niezatatty ślad Jego dziatalności. Był bowiem podporq miejscowego klubu Spoftowego, niepisa-
nym patronem chólu ,,Jutnenka', 

' 
jednym z inicjatorów budowy sali gimnastycznej- Całe swoje

życie podponqdkował idei ekspansywnego myślenia o losachwtasnej gminy.Trudno zapomnieć
Jego płomiennewyStqpienie naforumSejmiku SamonqdowegoWojewództwa Katowickiego, któ-
rego byt delegatem- Atutami uiasnego prestiżu nakreślat wizerunek mtodej, samodzielnej gminy.
Śmierć dopadła Go w najmniej oczekiwanym momencie, w pogoni za ureąlnianiem obrazu balw-
nych, nowoczesnych i na wskroś ślqskich omontowic.

II kadencja reaktywowanej gminy' tak owocna w zapędach inwestycyjnych,w uzdrawianiu śro-
dowiska pnyrodniczego, nie darowała nam kolejne4o otarcia się ze śmierciq, ze śmiercią kolejnego
Pnewodniczqcego Rady Gminy. Henryk Malczyk - spokojny i opanowany, wstuchujqcy się w po.
tneby i oczekiwania lokalnej społeczności,bo pnecież podkreślić nateży, że pnedsiębiorczość rodzi
się na styku różnorodnych wptywów i i impulsów. I tylko od mqdrego kierowania i profesjonalnego
doradztwa zależq jej owoce. Tych nie można odjqć bytemu Pnewodniczqcemu,

Patnqc z dystansu 7 lat istnienia samonqdowej gminy - to bardzo mato, a jednak to czas,
który nie poszedł na matne. ElasĘczne dostosowanie się do oczekiwań mieszkańców doprowa-
dzily do skonkretyzowania wyĘczonych celów, a ,,tylko szlachetne czyny Sq ttwałe,, .

Pamięci zmaĘchPrzevtodniczących Rady Gminy omontowicę I i II kadencji
śp' Bemardowi Cenkalikowi oraz śp. Henrykowi Malczykowi

- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Damian Dyrbusz
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Es ist schwer iiber die zu schreiben, die nicht mehr unter uns
da sind. Es ist ungeschickt nurVoteile zu nennen, sie waren
doch nur Leute. Es sind zwei groJ3e Persónlichkeiten, mit de-
nen ich zusammenarbeiten konnte.
Wenn man an Friihjahr 1995 denkt, hat man vor Augen die
Person von Bemard Cenkalik, als ob er noch leben wiirde,
seine Spontaneit[it , DJnąmik und Mut bei Au!ilerung seiner
Meinung, es sind so charąkteristische Eigenschaften des ehe-
maligen Vorsitzenden des Gemeinderates der L und eines Tet-
les der II . Sitzungspeńode. Man daf nicht vergessen, daf3 be-
reits er unter den Bekannten "unenntidlicherVerbesser" ge-
nannt wurde, der alles verbessem wollte, denn nichts warvoll-
stcindig gut. In jeder Erscheinung des Lebens in unserer Ge-
meinde kann man die Spuren seiner Tcitigkeit finden. Er war
ncimlich Stiltzte des hiesigen Spottklubs, un7enąnnter Patron
des Chores "Jutnenka", einer derVeranlasser des Baus der
Tumhalle. Sein ganzes Leben hat er der Idee des Foltschńttes
seiner Gemeinde untergeordnet. M an kann sein Auftrcten wtih-
rend der Tagung der Selbstvenąłaltung der W oiwodschaft Ka-
towice, an die er clelegiex wurde , nicht vergessen. Mit Voter
len seiner Prestige hat er Bild einer neuen, selbstcindigen Ge-
meinde charakteisiet, Tod ist uneft|ąrtet sekommen, als er

nach der Realisation des Bildes von modemer und durchaus
s c hl e s i s c he r o mo nt 01Ę ic e G emeinde ge strebt hat.
II. Sitzungspeiode der reaktivieften Gemeinde, die Investitio-
nen und Mafinahmen zugunsten des Umweltschutzes gebracht
hat, hat uns Tod des ncichstenVorsitzenden des Gemeinderates
nicht enpatt. Henryk Malczyk - ruhiger und besonnener Mensch,
der die Bediifnisse und Enuartungen der lokalen Gesellschaft
ventanden hat. Man soll doch unterstreichen, dąI3 Untemeh.
me nsfti hi g ke it an K o nt akt s t e lle v e rs c hi e de ner Ei nw i rkun g e n und
Impulse entsteht. Die Ergebnisse hringen nurvon vemtinftiger
Leitung und professioneller Beratung ab. Diese Eigenschaften
muJ3 man dem ehemaligen Vorcitzenden zugestehen.
Die 7 Jahre der Selbstvetwaltung der Gemeinde sind keine
lang.e Peiode, es ist aberZeit, die nitht verloren wurde. Ela-
stische Anpassung an die Erwartungen der Bewohner hat dazu
geftihx, daJ3 die gestellten Ziele realisien wurden, und ,,nur

edle Taten bestrindig bleiben".

Gewidmet den verstorbenen Vorsitzenden
der I. und II. Sitzungsperiode des Gemeindelates Omontowice

seligen Andenkens Bemard Cenkalik
und seligen Andenkens Henryk Malczyk

- Stellvertreter des Gemeinderates Damian Dyrbusz
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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Ornontowice

Dobiegła końca dntga kadencja odrodzonej w,Polsce powo-

jennej u' ]990 ro]at samorqdności gminnej. osiqgnięcia Rady

i Złrqdu Gminy omontox'ice dntgiej kadencji pnedstawione

z o st aĄ. x. p |:ł got o|i a n ;-nl i vyda nym d la W a s op rac ow a n i u.

AncliLtjqc slan :aau'ansowania zadań pnyjęrych jako kie-

nulek d=iqłania od Rady Gminy pieruszej kadencji stwierdzić

mo=na' i:: osiemnasfu zadań ptzyjętych do realizacji,w całości

wkonano si e de nl : mod etniz acj ę uli cy P o ś re dniej, pn ej ę c i e s z kĄ
podstatł-o.rej : jej modemizacjq i rozbudowq, dokończenie bu-

dollr. remi:,ł snażackiej, dofinansowanie i dokończenie teleko-

munikacji, ptzejęcie ośrodką zdrowia, uruchomienie w gmin.

nym predszkolu oddziatu dla dzieci niepetnosprawnych oraz za-

końc-enie komunalizacji mienia. Kolejnych siedem zadań - tj.

sfinalizov,anie zasiląniaw wodę pitnq gminy omontowice z uję-

cia Dziećkowice z rejonu Górki św. Wawnyńca w oneszu, upo.

r;qdkowanie nazewnictwa ulic i aktualizącja numeracji, rozwiq-

zanie problemów komunikacyjnych z budowq pętli na końcu or'
nontowic, remont budynku Unędu Gminy i rozpoczęcie budowy

nowe7o obiektu, infrastruktura techniczna osiedla ,,Leśna,, , re-

elektryfikacja i modemizacja oświetlenia gminy oraz prowadze-

nie prac zmienajqcych do pnygotowania mieszkań komunalnych

dla osób mieszka.jqcychw bardzo trudnychwarunkach - ptzy8o-

towano do realizac.ji od strony dokumentacyjno-projektowej bqdź

w części zrealizowąno. Pozostałe cztety zadania - w części zre-

alizowąne - sq zadaniami, które nazwać można wielokadencyj-

nymi ze względu ną bardzo dtugi czas niezbędny do pełnej ich

realizacii. Sq to: dalsza budowa gazociqgu, modemizacja ulicy

oneskiej i dalsza sanitrlcja gminy, konĘnuacja robót geodezyj-

nych ulic, modemizacja i utwąrdzenie dróg lokalnych'

Trudno wszystko pnewidzieć, dlatego również w naszym

pnypadku sq zaclania, których nie zaplrlnowano w ]994 roku,

a zostaty rozpoczęte a niektóre nawet w całości zrealizowane -

np. modemizacja ulicy Akacjowej , doprowadzenie wraz z Ban-

kiem Spółdzielczym w orceszu do obecnego stanu budynku

Urzędu Gminy i uruchomienie w nim w ]997 roku oddziątu

banku.Tyle o zadaniach na terenie naszej Gminy.

Do najistotniejszych spraw o zasięgu ponad gminnym zali-

czyć należy: rozpoczętq w 1994 rokuwspótpracę paftnerskq z po-

wiatem Neuss w Pótnocnej Nadrenii-Wesqfalii, dzięki której

w luĘm ]99ó roku zarejestrowano pięć gmin - Mikotów, Łazi-

ska Góme, orzesze ,Wyry oraz omontowice - jako Zwiqzek
Komunalny P roj ekt owane go P owiatu Mikot ow skie go. M am

wielkq nadzieję, że ta inicjatywa dzięki pracy i zaangażowaniu
Iudzi zorganizowanychw Zwiqzku zaowocuje utworzeniem i za-

funkcjonowaniem od 1999 roku Powiatu Mikotowskiego.
Podsumowując catość powiedzieć należy, że to wszystko

co zrobiono dla naszej Gminy możliwe było dzięki bardzo do-

brej sytuacji finansowej, którq mało kto pnewidywat w 1991

roku. Dochody Gminy po pientszych trzech latach zaczęty od
roku ]994 rosnąć tak, że za 1997 rokprocentowy wskaźnik ich
wzrostu w stosunku do roku 1991 osiqgnqt... 1282Vo - to nie
pomytka. Z okoto ] ,4 mln złoĘch w pieru,szej, tnyletniej ka-

dencji do okoto ] 3 mln ztoĘch w minionej, wzrosty wydatki na
inwesĘcje w naszej gminie, z te4o około 1 mln ztoĘch pocho-

dzi z dotacji i nagród uzyskanychw Ęm okresie. Ponadto w ra-

mach zadąń obcych na terenie Gminy omontowice, Za sprawą
(}nędu Gminy wykonane zostaty zadania na lo,uotę okoto ],9
mln ztotych. Myślę, że dobne rozpoczęliśmy w 199] roku i do-

brq konĘnuacjq tego byta minioną kadencja.
Wietka szkoda, że w czasie trwanią tej kadencji zakończo.

nej niemałymi osiqgnięciami odeszli od nas dwaj wielcy samo-

nqdowcy - Pnewodniczący Rady Gminy śp. Bemard Cenkalik
oraz Pnewodniczqcy Rady Gminy - śp. Hentyk Malczyk - lu-

dzie, któruy dobne poznali samonqdność gminnq, ludzie wpro-

warlzajqcy spokój i rozsqdnie podchodzqcy do zatatwiania
spraw i rozwiqzywania wielu problemów. Myślę, że pamięć

o nich pozostanie na zawsze w sercach starszych i mtodych po-
kole ń m i e szką ńców o montow ic.

Kończqc chciałbym bardzo serdecznie podziękować w imie-

niu cztonków Zaruqdu Gminy i swoim własnym wszystkim oso-

bom, z którymi wspótpracowaliśmy w latach 1994-1998, tąk
prywatnym, jak tym, któruy reprezentujq dziatajqce ną terenie

gminy pruedsiębiorsnva i insĘtucje, za zaangażowanie, życzli-
wość, zrozumienie , które pomogty nam osiqgnqć wyniki 

' 
z któ-

rych możemy być zadowoleni. A ponieważ w omontowicach
zostało jeszcze wiele do zrobienia, kończqc tą kadencję nie po-
wiedzieliśmy n() pewno ostatniego Stowa'

Przewodnicz ący Zarządu Gminy
mgr Kazimierz Adamczyk

wójt



Geehrte Bewohner
der Ornontowice Gemeinde

ES ist die Zweite Sitzungspeńode der in Polen im Jahrc ] 990 yieder entstande-
nen Selbsnemaltung der Gemeinde abgelaufen. Enungenschaften des Rates und

der Vemaltung der Omontowice Gemeinde wutden in der ftir Euch vorbereiteten
und veńffentlic ht e n B earbe itung ł org e ste l lt.

Bei Analyse der Entwicklung der als Ttitigkeitsichtung ton dent Gemeinderut
der erSten Sitzungspeńode iibemommenen Angaben kann man feststelIen ' da!3 aus
den achtzehn zur Realisation bestimmten Aufgaben, sieben vÓllig rcalisieft wur-

den: Modemisierung der Pośrednia SrraJ3e' Ubemahme der Grundschule mit ihrcr
Modemisienng und Ausbau, Abschlu!3 der Bauatbeiten am Sptitzenhaus, zuscitzli-
che Finanzierung und Realisation am Gemeindekindergaften der Abteilung filr be-

hindene Kinder und Durchfiihrung der Kommunalisierung des VelmÓgens. Ntich-
ste sieben Aufgaben - d.h. Versorgung der Gemeinde Omontowice mit Tinkwas-
ser aus dem Wasserbecken Dziećkowice aus der Ungebung von Górka św. Wawr-
zyńca in onesze, ordnung von Bezeichnungen und Nummem, LÓsung der Ver-
kehtsprobleme mit Bau derWendeschleife am Ende von Omontowice, Reparatur
des Gebdudes des Gemeinderutes und Beginn der Atbeiten am Bau eines neuen
objektes, technische Infrasnuhur der Siedlung ,'Leśna,', emeute Elektrffizierung

tmd Modemisierung der Beleuchtung der Gemeinde u.ie auch DurcĘihntnz tier
Atbeiten zwecks Vorbereitung der kommunalen Wohnung fiit' Perconen. die in selir
schlechten Veńćiltnissen wohnen, - wurden zur Realisation seitens der Dokunleą-
tation und des Projektes yorbercitet, oder teilweise rcalisien. Die sonsri?en yier
Aufgaben - teilweise realisien - sind Aufgaben, die man, im Be:ug auf lanee -fi1r
die yoIle Realisation unentbehrliche Zeit, als Aufgaben fiir mehrerc Sit:uttgspeń-
oden bezeichnen kann. Es sind: weiterer Bau der Gasleitung, Modemisientng der
Oreska Stral3e und weitere Sanitiitsarbeiten der Gemeinde, Foftsetztmg der |er-
messung der StralSen, Modemisierung und Befestigung der lokalen Stru13en.

Es ist schwer alles łolzusehen' deshalb auch in Ltnserem Falle gibt es Aufga-
ben, die im J ahre I 994 nicht geplant wurden, mit denen man aber angefange n hat
und die manchmal auch vÓllig realisieft wurden _ z.B ' Modemisierung der Akacjo-
v,a Strul3e, Instandsetzung samt der Spótdzielczy Bank in onesze des Gebcittdes
des Gemeindeamtes und ErÓJfnung don im Jahre ]997 der Niederlassung der Bank '

So riel iiber Aufgaben auf dem Gebiet unserer Gemeinde.
Unter den wichtigsten Angelegenheiten, die nicht nur die Gemeinde betreffen,

soll man emtihnen: die im Jahre 1994 ergńffene Zusammenarbeit mit dem Kreis
Neuss in Nordrhein Wesfallen, dank derer im Jahre 1996 fiinf Gemeinden -
Mikołów, Łaziska Góme, onesze, Wyry und omontowice - als ein kommunaler
Veńand des projektiefien Mikołów Kreises reqistńeft wurden' Wir hoffen, dap die-
se InitiatiNe dank der Arbeit und Engagement der mit dem Verein yerbundenen
Leute Bildung und Funktioniercn nach dem Jahre ]999 des Mikotów Krcises zufol-
ge haben wird.

Zusammenfassend soll man sagen, daJ3 das alles was filr unsere Gemeinde ge-
tan wurde, nur dank sehr guter finanzieller Lage, die man kaum im lahre l99l
vorgesehen hat, mÓglich war.

EinkiinJie der Gemeinde nach den ersten drei Jahren begannen seit dem Jahre
1991 so zu steigen, dalS Pt'ozenfaktor derZunahme .fiir das Jahr 1997 im Verhdltnis
zum lahre l99l 1282?c betragen hat - das ist kein Druckfehler. Aus etwa I ,4 Millio-
nen Zloty in der enten dreijrihigen Sitzungspeńode bis etwa 13 Millionen Zloty in
dieser Sitzungspeńode sind die Ausgaben fiir Investitionen in unserer Gemeinde ge-

stiegen. Dayon stammt etwa I Million Zloty von Zuwendungen und Auszeichnungen
in diesemZeitraum. Aul3erdem im Rahmen derfiemden Aufgaben auf dem Gebiet der
Omontowice Gemeinde, dank dem Gemeindeamt, wurden Aufgaben ftir etwa 1,9
Millionen Zloty realisiert. Ich bin also der Meinung, dal3 wir im Jahrc 1991 gut
angeJangen haben und die abgelauJbne Sitzungspeńode {ute Fot.tSetzung waL

Schade, dafi wtihrend dieser Sitzungspeńode, die mit nicht geńngen Efolgen
abgeschlossen wurde, uns zwei gt'ol3e Vettreter der Selbsnerualtung - Vorsitzende
des Cemeinderates seligen Andenkens Beruard Cenkalik und Vorsitzender des Ge-
meinderutes seligen Andenkens Henryk Malczyk yerlassen haben. Leute, die gut
Selbstvelłaltung der Gemeinde kennengelemt haben, Leute, die fiir Ruhe und
vemiinftigen Ablauf der Angelegenheiten wie auch LÓsung łieler Ptobleme ge-

sorgt haben. Ich bin der Meinung, dal3 sowohl die tilteren als auch die jiingeren
Bewohneryon omontowice sie nie vergessen und im Heru behaltełl werden.

Zum SchluJ3 mÓchte ich mich recht henlich im Namen der Mitglieder der Ge-
meindeyerwaltung und in meinem eigenen Namen bei allen sou'ohl pńtaten als
auch bei den die auf dem Gebiet der Gemeinde tćitiqen Untemehnten und Instittt-
tionen yeftretenden Personen, mit denen wir in den Jahrcn 1994 - 1998 zusam-
mengeańeitet haben, fiir Freundlithkeit ttnd Verstrinclnis, was uns Ergehnisse, mit
denen wir zufńeden sein kÓnnen zu eneichen geholfun hat .:u bedanken' Da in
Omontou,ice noch viel zu tun da ist, haben tir am Ende dieser Sitzunpspeiode das
letze Woft sicher noch nicht gesagt.

V orsitze nder der Gemeindev erłł altung
Mag Kazimierz Adamczyk

Gemeintlevorsteher



Taaaniado real izacli

W t994 roku, kiedy dobiegała końca I kadencja samorządu
reakhyw owanej Gminy O rnontowic e, doko nano p o dsumow ani a pon ad
nzyleniej działalności Rady i Zarządu Gminy. Wydano wówczas

nia,vielki folder w hórym Zawarto doĘchczasowe osiągnięcia. Niemal
to wszystko, czym pochłonięĘ był samorząd od chwili usankcjonowania
adminis tracyj nej o dr ębno ś ci Gminy ornontowic e.

We wspomnianym wydawnictwie prócz osiągnięć ustępujące władze
gminy wskazały swoim następcom również kierunki dziatania na kolejne
cztery lata. Miały byc one konsehłencją doĘchczasowej polityki gminy.

oto jak przedstawity się nakreślone wówczas ,,Zadania do realizacji,,:

I

I

l

l. Sfinalizowanie zasilania w wodę pitną Gminy ornontowice zljęciaDzieć-
kowice z rejonu Górki Wawrzyńca w orzeszu.

2. Dalsza budowa gazociryu.
3. Modernizacja ulicy Orzeskiej i wykonanie I etapu kanalizacjii oczyszczal-

ni ścieków - zlewnia ornontowice-Potudnie.
4. Modemizacja ulicy Pośredniej'
5. KonĘnuacja robót geodezyjnych ulic Solamia, Marzankowice, Granicma.
6. Modernizacja i utwardzenie innych dróg lokalnych.
7. Uporządkowanie nazewnictwa ulic i aktualizacja numeracji.

8. Rozwiązanie problemów komunikacyjnych z budową pętli na końcu or-
nontowic włącznie.

9. Przejęcie SzkoĘ Podstawowej z jej modemizacją i rozbudową.
l 0. Dokończenie budowy remizy strażackiej.
t 1 ' Ręmont budynku Urzędu Gminy i rozpoczęcie budowy nowego obiektu'
12. Infrastrukfu ra tęchniczna osiedla''Leśna''.
1 3' Reelektryfikacja i modernizacja oświetlenia Gminy.
14. Dofinansowanie i dokończenie telekomunikacji.
|5. Przejęcie ośrodka Zdrowia'
I 6. Przeanalizowanie możliwości uruchomienia w Gmimym Przedszkolu od-

działu dla dzieci niepełnosprawnych.
l 7 . Prowadzen ie prac zmierzających do przygotowania mieszkań komunalnych

dla osób mieszkających w bardzo trudnych warunkach'
78. Zakończenie komunalizacii mienia.



Aufgaben zur Realisation

!m Jahre t994, als die t. Sitzungspeńocle derSelbsnerwal-
tung der reaktivieften ornontowice Gemeinde zu Ende wąr,
wurde die iiber dreijtihńge Tdtigkeit des Gemeinderates und
der Gemeindevetwaltung zusammengefalSt. Damals wurde
kleines Prospekt ausqeqeben, wo die bisherigen Em,łngen-
schaften enthaltenwurden. Fast das alles, womit sich Selbst-
verwaltung beschdftigt hat, nachdem die Verwaltungsse lb-
strindigkeit der Omontowice Gemeinde sanktionieft wurde.
In dem genannten Prospekt hat die GemeindebehÓrde, die
die Funktion iibergeben sollte, ihren Nachfolgem auJ3er den
Emtn g ens chaft e n auc h die T dti gke it sric htun ge n filr w e itere
vier Jahre gezeigt. Sie sollten Folgen der bisherigen Politik
der Gemeinde sein. So wurden damals "die Aufgaben zur
R eąIis atio n,, dars e ste l lt :

1. AbschluB der Arbeiten an Versorgung mit Trinkwasser der Ornontowice Ge-
meinde aus dem Wasserbec ken Dziećkowice aus der Umgebung von Górka
św. Wawrzyńca in orzesze

2. Weiterer Bau der Gasleitung.
3. Modemisierung der Orzeska StraBe und Herstellung der I. Etappe der Kanali-

sation und Abwasserreini gungsanlage - Ornontowice - Siid.
4. Modemisierung der Pośrednia StraBe'
5. Fortsetzung der Vermessung der StraBen Solamia, Marzankowice, Graniczna.
6. Modernisierung und Befestigung anderer lokalen Wege.
7. Ordnung von Bezeichnungen und Aktualisierung von Nummern.
8. Lósung der Verkehrsprobleme samt dem Bau der Wendeschleife an der Gren-

ze von Omontowice.
9. Ubernahme der Grundschule mit derer Modemisierung und Ausbau.

10. AbschluB der Arbeiten am Spritzhaus.
11. Reparatur des Gebiłudes des Gemeinderates und Beginn des Baus eines neuen

Objektes.
12. Technische Infrastruktur der Siedlung ..Leśna...

1.3. Emeute Elektrifizierung und Modernisierung der Beleuchtung der Gemeinde.
14. Zuslitz1icbe Finanzierung und AbschluB der Arbęitęn an Femmeldewesen.
[5. Ubemahme der Poliklinik.
16. Analyse der Móglichkeiten des Baus am Gemeindekindergarten einer Abtei-

Iung fiir behinderte Kinder.
17. Durchfiihrung der Arbeiten zwecks der Vorbereitung von kommunalen Woh-

nungen fiir Personen die in sehr schlechten Verhiiltnissen wohnen.
18. AbschluB der Arbeiten an Kommunalisierung des Vermógens.

&
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l l| | r ń | ^V7siągnięcia Rady Gminy

w kadencji 1994-1998

główne zadania
inwestycyjne i pozainwestycyjne

o dalsza kontynuacja gazyflkacji Gminy obejmująca
wykonanie odcinków gazociągu po zachodniej stronie
ul. Zwycięstwa (od północnej granicy Gminy do wia-
duktu kolejowego), wzdłuż ul. okrężnej, ogrodowej.
części Cichej' Krótkiej' części Nowej, Słonecznej, Li-
powej, Jasnej i Bocznej; podłączenie do sieci 2I2bu-
dynków'
o wykonanie I etapu kanalizacji sanitamej i deszczo-
wej w zlewni omontowice Pofudnie z34 przyłączami
do budynków wraz z wykonaniem i oddaniem do użyt-
ku mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
typu CoU-TURBo o przepustowości 180 m3/d'
O modernizacja oświetlęnia ulicznego w Gminie na
oprawy energooszczędne (począwszy od ul' Zwycię-
stwa); zwiększenie ilości punktów świetlnychzf69 do

489 sztuk,
o wykonanie częściowej infrastruktury technicznej os.

Leśna (zasilanie elektryczne , kana|tzacja deszczowe),
o zakoiczente I etapu modemizacji ul. Orzeskiej obej-
mującej poszerzenie jezdni i ułożenie chodnika na od-
cinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do wlotu ul.
Akacjowej,
o kompleksowa modemizacja ul. Pośredniej obejmu.
jąca przebudowę mostu, budowę kanalizacji deszczo-
wej wraz z piaskownikiem, poszerzenie jezdni i budo-
wę chodnika,
o kompleksowa modemizacja ul. Akacjowej obejmują-

ca budowę kana7izacji deszczowej, remont pfzepustu na

potoku, całkowitą odbudowę drogi, ułożenie chodników
i ścieżek rowerowych oraz oświetlenie ulicy,
o budowa ul. Bankowej wraz z elementami kanalizacji
deszczowej' oświetleniem i miej scami parkingowymi,
O remonty nawierzchni dróg lokalnych'
C zmiana organizacji ruchu i układu miejsc parkingo-
wych w rejonie pawilonu handlowego ,,Anatol",

o uporządkowanie nazewnictwa ulic,
o oznakowanie pionowe, poziome i informacyjne ulic,
o ukończenie i oddanie do użytku remizy oSP,
o ukończenie i oddanie do użytku segmentu,'B'' SzkoĘ
Podstawowej,
o rozpoczęcie budowy nowego budynku Urzędu Gmi-
ny wraz z oddaniem do użytku oddziatu Banku Spół-
dzielczego,
o wymiana stolarki okiennej oraz remont sanitariatów
w budynku SzkoĘ Podstawowej,
o przystąpienie do realizacji kolejnych etapów karrałi-
zacji sanitarnej i deszczowej w zlewni Ornontowice
Pofudnie.
o tozpoczęcie dziatafl' zmterzających do budowy pętli
autobusowej na północnym krańcu Gminy,
o bieząca komunalizacja i wykup gruntów m.in' pod
drogę dojazdową do kolonii Solamia,
o opracowanie projektu modemizacji ulic: II etap ul.
Orzeskiej, Dworcowej, Klonowej, Karola Miarki, Ogro-
dow ej oraz łączników: Kolejowa-Polna, orzeska-Leśna,
o opracowanie projektu i uzyskanie pozwolęnia na bu-
dowę mieszkań socjalnych przy ul. Cichej'
o opracowanie projektu budowy wodociągu magistral-
nego łączącego Gminę omontowice z rurociągiem DN
1200- 1000 relacji Mikołów-Pszów wraz z sieciami prze-
syłowymi w kierunku Gmin Mikołów i Czerwionka-
Leszczyny oraz KWK,,Budryk" S.A. w Omontowicach,
o przejęcie Szkoły Podstawowej z dniem 1 stycznia 1995 r.'
O przejęcie sfużby zdrowiazdniem 1 lipca 1997 r. i stwo-
rzenie nowej struktury Gminnego ośrodka Zdrowia,
o przejęcie i umożliwienie dalszego funkcjonowania
Zespofu Pałacowego,
. przygotowanie do przejęcia zasobów mięszkanio-
wych KWK ,,Budryk" S.A. w Ornontowicach.

r.a,l:
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Errungenschaften des Gemeinderates in der Sitzungsperiode 1994 -1998
Hauptaufgaben im Bereich der lnvestitionen und auBer Investitionen

.weiterę Foftsetzung del Albeiten an Gasleitung' die die Herstellung von den Strecken der

Gasleitung an der westlichen Seite der Zwycięstwa Stra8e, (von der nórdlichen Grenze der

Gemeinde bis Bahnbriicke)' der Okrężna und ogrodowa StraBe ent1ang, ein Teil der Cicha und

KJótka stlaBe, ein Teil der Nowa, Słoneczna. Lipowa' Jasna und Boczna StraBe; AnschluB von
2l2 Gębauden an Gas]eitung, umfaBt.
.Herstellung der I. Etappe der smitaren und Regenwasserleitung bis zum Becken Omonto-
wice Siid mit AnschlieBen von 34 Gebiiuden smt der Ausfiihrung und Inbetriebsetzung der
mechmisch - biologischen Abwasseneinigungsmlage Typ COU-TURBO mit Leistung von
180 m3-d,
. Modemisierung der StraBenbeleuchtung in der Gemeinde mit Hilfe von energiesparenden

Leuchten (angefmgen mit der Zwycięstwa StraBe); vergrÓBerung der Anzahl Von Beleuch.
tungsstellen von 269 bis 489.
. Herstellung eineS Teiles der techlischen Infrastruktur der Siedlung Leśna (Stromversorgung,

Regenwasserleitung),
. AbschluB der ersten Etappę der Modemisierung der orzeska StraBe' die d:ie Verbreiterung der

Fahrstrecke und Herstellung des Burgersteigen auf der Strecke von der Kreuzung mit der

Dworcowa StraBe bis an die Akacjowa StraBe umfaRt,
.komplexe Modefnisierung der Pośrednia StIaBe, die den Umbau der Briicke und Bau des

Biirgersteiges umfaBt,
. komplexe Modemisierung der Akacjowa StraBe, die den Bau der Regenwasserleitung, Repa-
Iatul der Bachschleuse, vÓllige Emeuerung der StraBe, Herstellung von Burgelsteigen und
Radwegen wie auch Beleuchtung der StraBe umfaf3t,
.Bau der Bankowa StraBe samt Elementen der Regenwasserleitung, Beleuchtung und Park-
platzen,
. Ręparatur der lokalen Fahrbahndecken,
. Anderung der Verkehrsorganisation und der Parkpl5tze in der Gegend des Hmdelsgebiiudes
"Anatol".
. Ordnung in der StraBenbezeichnung,

Investitionsaufgaben fur die Jahren 1998-2002
1. AbschluB der Arbeiten m Versorgung mit Tńnkwasser der omontowice Gemeinde aus dem

Wasserbecken Dziećkowice aus der Umgebung von Górka św. Wawrzyńca in orzesze.
2. Bau der smitaren und Regenwasseileitung samt der Reinigungsanlage in niichstem Bek-

ken der Gemeinde.
3. Gasleitung - weitere Realisation der Aufgabe.
4. Sorge um laufende Verbesserung des Niveaus von Schulwesen, Kultur- und Sporttatigkeiten.

5. Verbesserung der Tiitigkeit und Erweiterung der Leistungen des Gesundheitsdienstes.

6. Verbesserung des Sicherheitsstandes der Bewohner.
7. Bearbeitung und Realisation des wohnungsbauprogramms unter besondelel Beńcksich-

tigung der Realisation von Sozialwohnungen und Bewirtschaftung der vorhandenen aber

nicht fęItigen wohnungsbestiinden.
8. Ausbau der Schule um Segment "A" oder nach Analyse der Notwendigkeit der Realisation

Elwagen del MÓglichkeit des Baus eines Gemeindeschwimmbeckens. Vorbereitung der

Proj ektdokumentation.
9. AbschluB der Realisation des Gebiiudes des Gemeindeamtes.

10. Bau und Modemisierung der StraBen und Wege wie auch Strecken, die die StraBen und

Wege verbinden, gemiiB der vorbereiteten Projektdokumentation.
I 1. Vorbereitung der Dokumentation und laufende Realisation von Parkpliitzen auf dem Ge-

biet der Gemeinde.
12. Projekt und Realisation der Busschleife im nÓrdlichęn Teil der Gemeinde.
13. Modemisierung des Netzes der Niederspannung und Beleuchtung der StraBen und Wege

in der Gemeinde.
14. Ankauf und Kommunalisierung von Grundstijcken. die fijr die weitere Entwicklung der

Gemeinde notwendig sind.
15. Fortsetzung der Vermessungsarbeiten.
16. Aktualisierung von Nummem der Hiiuser den GemehdestraBen und Gemeindewege entlang.

. Herstellung von vertikaler und horizontaler Makierung der Stra3en *-ie auch vm lnlbmui-
onszeichen,
. AbschluB der Arbeiten und Ubergabe des Spritzenłtauses der freiwilligen Fem€br.
. AbschluB der Arbeiten und Ubergabe des Segmentes "8" der Grundschule.
.Beginn der Bauarbeiten am neuen Gebżiude des Gemeindeamtes smt der L.bergabt der \ie-
derlassung von Spółdzielczy Bank,
. Austausch des Fenstergeriihmes und Repłatur der Toiletten im Gebaude der Grundrhule.
. Beginn der Realisation von nachstęn Etappen der sanitźren ud Regenwasserleitung im Bek.
ken Omontowice Siid,
.Ergreifen der MaBnahmen zwecks Bau der Buswendeschleife an nÓrdlichen Greme der Ge-
meinde,
. laufende Kommunalisierung und Erwerb von GrundstUcken unter mderem fiir Zufahrtstra$e
an d ie Ansied I ung Solam ia.
. Bembeitung des Projektes der Modernisierung der StraBen. II. Etappe Orzeska, Dworcowa.
Klonowa, Kmola Miarki, Ogrodowa StraBe und der Verbindungsstrecken: Kolejowa - Polna.
Orzeska _ Leśna.
. Bearbeitung des Projektes und Erwerb der Zulassung fiir den Bau von Sozialwohnungen in
der Cicha StraBę,
. Berbeitung des Bauprojektes der Wasser- Hauptleitung, dię omontowice Gemeinde mit der
Rohrleitung DN 1200-l000 zwischen Mikotów _ Pszów smt velteilungsnetz in der Richtung
der Gemeindęn Mikołów und Czemionka _ Leszczyny und steinkohlenbergwerk ..Budryk..

S.A. in Omontowice verbindet.
' Ubernahme der Grundschulę zum l. Januar l995.
. Ubemahme des Gesundheitsdienstes zum 1. Juli 1997 und Bildung Von neuer Struktul dęr
Gemeindepoliklinik,
. Ubemahme und ErmÓglichung der weiteręn Tatigkeit von Palastkomplex,
. Vorbereitung zur Ubemehme der wohnungsbestande des Steinkohlęnbergwerkes ..Budryk..

S.A. in Ornontowice.

Errungenschaften im Bereich des Umweltschutzes
. Fńhjahr 1995 'Preis der Woiwodschaft im wettbewerb - beste Gemeinde in Polen im Hin-
blick auf Umweltschutz, der vom Rat ftir Okologie am Prasident der Republik Polen, die fiir
die Tiitigkeiten der Gemeinde im Bereich des Umweltschutzes in Jahren 1991 - 1993 (haupt-

slichlich Plan- und Programmńtigkeiten) erteilt wurde.
. Herbst 1995 - Auszeichnung der Gemeinde vom Nationalen Fonds des Umweltschutzes und
Wasseminschaft in Włszawa wdłrend des das gmze Polen befieffenden ..Węttbewerbs der Be-
wirtschaftmg der Abfiille auf dem Lmde", frir die Beubeitug und Einflihrung in den Jahren 1993

- 1994, des Systems der Bewirtschaftmg der kommunalen Abftille.
. Fruhjafu 1997 _ Diplom und Preis fiir die Gemeindę im HÓhe von 20000 PLN vom woiwod-
schaftlichen Fonds des Umweltschutzes und Wasserwirtschaft in Katowice filr die III. Stelle
im Wettbęwerb ..Umweltfreundliche Gęmęinde der Woiwodschaft Katowice... der vom Selbst-
verwaltung der Woiwodschaft organisiert wurde.

' Herbst 1997 - die bisherigen Erfolge der Gemeinde in den Jahren 1991 - 1997 wurden Grund-
lage fiir Fassung vom Gemeinderat des Beschlusses iiber Realisation des Konzeptes der Pro-
jekttrbeiten im Bereich des Umweltschutzes in der Gemeinde, die das Quellenmaterial fiir den
neuen órtlichen Raumordnungsplanes werden.

Im Februar ]998 war omontowice Gemeinde Verąnstąlter der Konfercnz fi;r Ókologie. an der
viele Fachleute aus dem Bereich des Umweltschutzes teilgenommen haben. Das Treffen mit
den veńretem der benąchbąrten Selbstvemaltungen' hiesiger Betńebe und Jugend war Gele.
genheit filr Efahrungsąustąusch und Prasentątion der Emngenschaften im Bereich der Atmo-
sphtire, Hydrosphdre, Lithosphtire und Biosprihre. Bei dieser Gelegenheit wurde auch ein Pro-
spekt verÓfientlicht.
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)!fi;erunki inwestowania w latach 1998-2002

l. Usprawnienie funkcjonorł.arria oraz poszerzenie zakresu świad-

czeń sfużb1'zdrorł-ia.
2. Poprarł.a stanu bezpieczeństu'a mieszkńców .

3. Dbałość o ciagła popras'ę poziomu oświaty, działalności kultu-

ralnej i sportow-ej.

4. opracorr-anie i realizacja pro.srźrrnu budownictwa mieszkanio-

\ł.ego Zę szczegó|n1rn uwzględnieniem realizacji mięszkań so-

cjaln1"ch i zagospodarowanięm istniejących nie wykończonych

zasobóq. mieszkarriowych.
5.Sfinalizowanie zasi]ania w wodę pitną Gminy omontowice z

ujęcia Dziećkowice z rejonu Górki Św. Wawrzyńca w orzęszu.

6. Rozbudowa szkoĘ o Sęgment ,,A'' lub po przeana|izowaniu jej

konieczności i celowości - rozwazenię możliwości budowy pĘ-
v,,al n i gminnej. Przygotowanie dokumentacji projektowej'

7. ochrona hydrosfery poprzez budowę kana|izacji sanitamej i desz-

czowej wraz z oczyszcza|ntą w kolejnej zlewni gminy.

8. Zmniejszenie niskiej emisji pytów i gazów do atmosfery

kontynuację gazyfikacji gm iny.

9. Dokończenie rea|izacji budynku urzędu gminy.

10. Budowa i modemizacja ulic i dróg orazłączników ciągów

nikacyjnych zgodnie z ptzy gotow aną dokumentacją projektoiłą

tl.Usprawnienie organizacji komunikacji kotowej na terenie gmi

ny poprzez przygotowanię dokumentacji i sukcesywną

cję miejsc parkingowych oraz opracowanie projektu i realizacj

pętli autobusowej w północnej części gminy.

12. Reelektryfikacja gminy poprzez da|szą modernizację linii niskie-

go napięcia oraz oświetlęnia ulic i dróg.

13. Wykup i komunalizacja gruntów niezbędnych dla dalszego roz-

woju i promocji gminy.
14. Kontynuacja prac geodezyjnych.
15. Aktualizacja numeracji posesji wzdłuz ulic i dróg gminnych.

B*nd*wa lęan*l*m**l *an*kr*lę* l dęmękg!il#B|
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flt-tv7Siągnięcia w dziedzinie

ochrony środowiska
O Wiosna 1995 roku - Nagroda Wojewódzka w konkursię na najbar-
dziej ekologiczną gminę w Polsce, zorgalizowanymprzęz Radę Ekolo-
gicznąprzy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej ' otrzymana za dziata-
nia Gminy w zakresie ochrony środowiska w latach I99I-I993 (głównie
dziatania planistyczne i programowe).

o Jesień 1995 rcku - Wyróżnienie Gminy przez Narodowy Fundusz
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ogólno-
polskim ,I(onkursie na zagospodarowanie odpadów na terenach wiej-
skich,,, otrzymane za opracowanie i wdrożenie w latach 1993 - t994,
systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

O Wiosna 1997 roku - Dyplom i nagroda dla Gminy w wysokości 20000
PLN ufundow anaprzezW ojęwódzki Fundusz ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach, za zajęcie III miejsca w konkursie
,,P ro e ko l o g i c z na g mi na w oj ew ó dztw a kat ow i c ki e g o,,, zor gantzow any m
przez Sejmik Samorządowy Województwa .

o Jesień 1997 roku - dotychczasowe osiągnięcia Gminy w 1atach

I99I - 1991, stĄ się podstawą doprzyjęciaprzezRadę Gminy uchwĄ
w sprawie realizacji koncepcyjnych prac pĄektowych w zakresie ochrony
środowiska w Gminie, które staną się materiałem źródłowym dla nowe-
go miej scowego planu za go spodarow ania pr zestr zenne go.

oCHRoNA ŚRoDowIsKA
w GMTNTE ORNoNTowtcE l99t - 1997
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W luĘm ]998 roku Gminą omontowice byta or4anizatorem
konferencji ekologicznej z udziatem wielu specjalistów
w dziedzinie ochrony środowiska. Spotkanie, z udziałem
prue dstawicieli okolic zny c h s amorzqdów, miej s c ovvy ch
zaktadów pracy i nlodzieży było okazjq do wymian
doświadczeń i zaprezentowania osiqgnięć w zakresie
atmosfery, hydrosfery,litosfery i biosfery. Z tej również
o kazj i wy dano o ko lic zno ś c i owy fol der.
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NAGRoDĘ w WsoKoŚcI
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