


Szlnowni Mieszkańcv
Ornontowic

Zakończyta się IV kadencja Racly Gminy omon-
t owi c e, kt ó ra funkcj onuj e j ak r'l s ą m o d zi e l n ą i e d -
nostką sclmorzqdu terytoriłllncgo już ponad
l5 lat. Bez fclłszywej skromności można stwier-
dzić, że decyzja o reaktywowaniu Gminy omon-
towice byta trĘna i uzasądntona, co potwierdzi
każdy obiektywnie parrzqcy na nuszq gminę.
A jaka byta mijajqca kadencja 2002-2006? To
jesr bardzo trudne pytunie, na które najlepiej
i najtrafniej odpowiedzieliby na pewno nasi
mieszkańcy, dlatego moju ocena tego okresu
może być nieco subiektywna z uwagi na spra-
wowanqfunkcję, Po prostu patrzę na nusze do-
konania z pozycji jednej z rzqdzqcychw gminie
osób i wydaje mi się, że wszystkie nasze decyz.je
co do celowości i trafności inwestycji oraz in-
nych dziatań będqcych w gestii gminy porlejmo-
waliśmy w sptlsób rucjonalny i logiczny'
Zda.ię sohie sprawę z fakru, że wielu micszkań-
ców będzie miato inne 7danie na ten temtlt i może
w pewnych przypadkach będq mieli rację, ale
ptoszę mi wieruyć, że nie da się zaduwolić wszys!-
kich, bo jak mówi Stare przystowie ,,jeszcze się
tąki nie urodził, żeby wszystkimwygodzit', . My-
'(lę więc, że ta kadencja by'łu ttla nusze80 som0-
tzqdu sprawdzianem, czy można zanqtlzclć gmi-
nq w warunkat'h ograniczonych możliwości fi-
ncłnsowych, które to ogruniczenia nie wyniknęły.
z naszej winy.
Dziataliśmy w tej keilenc.ji u, skłudzie 15 ratLnych
w siedmiu komisjach statych Rady Gminy oruz
trzech problemowych.
obradowtłliśmy na 58 sesjach Rcłdy Gminy, zaś
komisje stałe odbyty 390 posiedzeń.W czasie ca.
tej kadencji podjęliśmy w sunlie 100 uchwelt.
Na poczqtku popnedniej kadencji (1995.2002),
kiedy wybruno mnie pnewodniczqcym Rady Gmi-
ny,pnyiqtem jako swoje motto słowaW. Mtynar-

skiego ,,róbmy swoje'' i wydaie mi się, że ten spo.
sób działania się sprawdzit. Rada Gminy tobit,t
swoje, Zanqd (w popruedniej katlencji ) i Wójt t lr
minionej) robili swoje i dzięki temu osiqgnęliśnn
to t'o widać gołym okiem. Nie było w gminie oi-
nontowice żadn1ch politycznych podziałóu,, a je-
dy n e u g rup ow a n i e j aki e fu nkc j o now at o na z\1r t]
się ,,omontowice.,.
Chciałbym podziękować Wójtowi Gminy za du-
brq i neczowq wspótprucę, wszyslkim piącou.ni-
kom Unędu Gminy orąz kierownikom ietlnostek
organizacyjnych (}nęrlu Gminy za o,o,:,q wsptił-
p rac ę oraz w s zy s t kim kie ruj ący m dzi ał al no ś c i,l
organizacji i stowałzyszeń społecznych w ornon-
towicach za zaangażowanie i trud w rozstau.iu_
niu dobrego imienia naszej gminy. Słowa pod:ig-
kowania dedykuję Księdzu Proboszczowi oruz Sio-
strom Stużebniczkom, któny zawsze wspierali nas
dobrym słowem i modlitwq. Na koniec szczere sto-
wa uznctnią i podziękowania kieruję do kolegóu'
Radnych, za zaangażowanie i trud w pod,eimo-
waniu nie zawsze łatwych decyzji ,o 
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woju naszej gminy.
Szczególnie jeclnak dziękuję Wam. Szanowni
Mieszkańcy za zaufanie jakim obdanyliście nas
4 lctta temu wybiemjqc nas jrłko radnych, repre-
ze n rą ntów l oka l nej społ e c z nośc i.
Powyższe stowa podziękowania majq clla mnie
szczególne znaczenie,'ponieważ wyrażałam je po
raz ostatni jako pnewodniczqcy Rady Gminy. po_
stanowiłem zakończyc, swojq działalność samo-
rcqdowq i dać możliwość działąnią ną ruecz roz-
woju ornontowic ludziom młodym, któruy być
mclże majq lepsze, świeże pomysły na datszi dzia-
łania mające na celu tlobro i rozwój naszych or-
nontowtc.
Szczerue i setdecznie tego wszystkim życzę,

Przewodniczący Rady Gminy
u kadencji 2002-20A6

Alfred Konarcki



G e e hrte O rno ntowic e B e w ohner

Die IV Kadenz des Rats derGemeinde Omontou,ice,
die als eine selbsttindi ge tenitońale Selbsh'etwaltun gs -

einheit bereits mehr als l5 .Iahrc fttnktioniet. ist zum
Abschluss gekommen.
Man kann, ohne eine falsche Bescheidenheit feststel-
len, dass die Entscheidung, die Omontowice Gemgin-
de zu rcaktivieren ńchtig und begiindet war, was je-
der bestdtigen wird, der unserc Gemeinde objektiv be-
trachtet.
Und wie war die łoriibergehende Kadenz von 2002 bis
2006 ? Dies ist eine schwieńge Frage, die wo,hl am
besten und am ńchtigsten unsere Bewohner beantwor.
ten kÓnnten und deshąlb, wegen der meinerseits aus-

7ei,bten Funktion, kÓnnte meine Beulteilung dieser
Peńode ein bisschen subjektiv sein' Einfach betrachte
ich das , was wir yÓllbrącht haben, vom Standpunkt ei-
ner der in derGemeinde regierenden Personen und es
scheint mir, dass alle unsere Entschei-dungen, die sich
auf die Zweckmtifigkeit und Tńftigkeit von Investitio-
nen und anderer, in der Kompetenz der Gemeinde ste-
hender Handlungen, unserseits auf eine rationelle und
logische Weise gefasst warcn. Es ist mir klar, dass vie-
le Bew,ohnerdies anden bewteilen u,erden und in man-
chen Fdllen kÓnnen sie auch Recht haben, aber bitte'
glauben Sie mir, dass dem alten Spntch gemdf : ..es
ist noch Niemand auf die Welt gekommen. der es allen
recht machen kónnte". - man kann nicht alle :ufrie-
denstellen. Ich glaube also. dass diese Kaden: fir
unsere Selbstven+,altung ein Prilfstein v'ar. ob man eine
Gemeinde bei beschrdnken finan:iellen Mineln. und
das bei dem Umstand,v'o diese Einschrdnkungen nicht
unserseits verschuldet uztrden, doch veru-alten kann-
In dieser Kądenz atbeiteten u.ir' ]5 Rate. in sieben
stdndigen Kommissionen des Gemeinderats und in drei
Problemkommissionen. Wir beruteten in 58 Sitzungen
des Gemeinderuts und die stcindigen Kommissionen
hatten 390 Sitzungen, Wtihrend der ganzen Kadenz
haben wir insgesamt 392 Beschlusse gefasst.
Zu Beginn dervońgen Kadenz ( 1998-2002)' als ich zum
Vorsitzenden des Gemeinderats erwcihltwurde. habe ich
mir, als mein Motto die Wotte von W.Młynarski ange-
eignet: ,, machen wir das unsere" und es scheint mir,
dass sich diese Handlungsweise bestdtigt hat. Die Ge-
meinde machte das seine, der Vorstand (der vońgen
Kadenz) machte das seine und der damalige Gemein-

de-totsteher mcchte das seine und auf diese Weise er-
zielten wir das, was jetzt,mit blofiem Auge zu sehen ist.
Es gab in der Omontowice Gemeinde keine politischen
Einteilungen und die einzige don aktive Gruppe heitJt
..Omontowice".
Ich mÓchte mich bei dem Gemeindeyorsteher fi]r die
gute und sachliche Zusammenarbeit bedanken, bei al-
len Mitarbeitem des Gemeindeamts und bei den Lei-
tem der organisatońschen Einheiten des cemeinde-
amts - Jiir die efolgreiche Zusammenarbeit und bei
allen, die die Aktivitriten der gesellschaftlichen Orga-
nisątionen und. "Verbdnde in omontowice ftihren -fiir
ihren Einsatz und ihre Bemilhungen, den guten Ruf
unserer Gemeinde zu verbreiten.
Meinen Dank richte ich auch an den Pfanher und
die Dienstordensschwestern, die uns immer mit gu-
tem Wofi und Gebet untersttitzt haben. Meine Wone
des Danks und der Anerkennung gelten schlietJlich
auch meinen Kollegen im Gemeinderat fiir ihren Ein-
satz und Miłhe bei der Verabschiedung nicht immer
leichter Entscheidungen zum Besten der Entwicklung
unserer Gemeinde.
Besonders.jedoch danke ich Euch,wefte Bewohner, das
Ihr uns yor yier Jahren ant)ertraut. und zu Rtiten. den
Reprcisentanten der lokalen BevÓlkerung erwcihlt habt.
Die obige Dankaussage hat fiit' mich eine besonderc
Bedeutung. da ich sie als I'onir ender des Gemeinde-
rats das let:te nal dupere- Ich habe ndnilich beschlos-
sen. meine SeIbsn.enł-aItungs-aktiitiit :u beenden utn
die Hóglichkeit firdie Ennł.icUung von omontav.ice
akfu:u v'enlen. jungen l-euten:u gefun.die t-ielleicht
be sse rc und fi st he I de e n e i n e r |ł. e i te mtk i t .lar.t V ohl
und ftr die Enrx r'ctlung ton Omontou'ice haben-
Dies x'frnsche ich allen aufrichrig und recht herlich.

Yorsitzender des Gemeinderates
Alfred Konarski
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Rat der Ornontowice Gemeinde
Sławomir Bijak, Jan Jaskółka, Ryszard Jastrzębski,
Eugeniusz Kaczor, A|fred Konarski (Przewodniczqcy Rady Gminy),
Marceli Machulik, Ryszard Milanowski, Jerzy Mozgalik,
Arkadiusz Nowak (Wiceprzewodnicz4cy Rady Gminy),
Teodor Skupnik, Henryk Spyra, Piotr Szottysek, Tadeusz Sliwa,
Kr zy sztof Zdr załek, Tade u sz Zi e ntek
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Kazimierz Adamczyk

Michat Adamczyk
Zastępca Wójta Gminy

Celina Nowak
Skarbnik Gminy



atystyka

Budżet gminy . urykonane dochody
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Wykonane wydatki ogółem
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Dochód i wydatki na jednego mieszkańca
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Wydatki rnaiątkowe ogółem
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erunki inwestowania w latacn 2002_2006

1. Czynne włączenie mieszkańców w funkcjonowa-
nie wspó|noty samorządowej.

2. Stała troska o członków wspó|noty samorządo-
wej, potrzebujących pracy oraz pomocy socja|nej.

3. Ciągła dbałośó o poprawę stanu zdrowia
mieszkańców poprzez Iepsze zapewnienie
dostępu do świadczeń zdrowotnych.

4' Poprawa stanu bezpieczeństwa i zmniejszenie
dewastacji majątku gminnego.

5' Więcej konkretnych działan w ce|u uzyskania
oczekiwanych efektów w budownictwie miesz-
kaniowym.

6. Stałe podnoszenie poziomu oświaty, ku|tury i sportu w gminie.
7. Ciągła dbałość o poprawę środowiska natura|nego or.uipoonoszenie poziomu

wiedzy mieszkańcóW W tym zakresie.
B. Rozwój infrastruktury komunalnej poprzez budowę i modernizację wodociągów,

kana|izaĄi, urządzeń melioracyjnych, dróg, chodników, parkingów, oświet|e"nia.
9. Troska o ład przes|rzenny w gminie.
10. Powiększanie majątku gminy, umozliwiające da|szy ciągły rozwójGminy ornontowlce.

Die frir die weitere Entwicklung der Gemeinde
unentbehrlichen Tritigkeitsrichtungen in den Jahren 2002-2006
1' Aktive Beteiligung der Einwohner an den Tiltigkeiten der verwaltunesgemeinschaft.
2. Stiłndige Sorge um die Mitg1ieder der Verwaltungsgemeinschaft, die der ,łrbeit und der Sozialhilfe bediirfen.3' st'indige sorgfalt im Bereich tler verbesserung des Gesundheitszustandes der Bewohner durch bessereSicherung der Gesundheitsdienste.
4. Verbesserung des Sicherheitszustandes und Beklimpfung der Vemichtun.e vom Gemerndevemógen.
5. Mehr konkrete Tżitigkeiten zwecks Erzielens der erwarteten Effekte im Ńohnun'esbau.
6. sńndige Entwicklung des Bildungs- Kultur- und spoltsniveaus in der Gemeindei.
7. Laufende sorge um die verbesserung der umwert und Entwickrung des Kenntnisnrveaus

der Einwohner in diesem Bereich.
8' Entwicklung der kommunalen Infrastruktur durch Bau und Modernisierung der wasserleitungen,

der Kanalisation' der Meriorationsanragen, straBen, Gehwege, parkplatze,"Bereuchrung.
9. Sorge um Raumordnung in der Gemeinde.
10. VergrÓBerung des Gemeindevermógens, was die weitere laufende Entwicklung

der omontowice Gemeinde ermÓslicht.
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,,Zło|a Setka'' - ranking nailepszych gmin w Polsce
(opracowywany przez Centrum Badań Regionalnych oraz Dziennik ,fizeczpospolita'')

Postawą oceny są środki wydatkowane na inwestycje
w minionych trzech latach budzetowych.

Gmina ornontowice W 2003 roku uzyskała następujące tytuły:
_ Najlepsza Gmina Woiewództwa Sl4skiego
_ Najlepsza Gmina Przemysłowa
_ Mistrz Zrównoważonego Rozwoju

W 2004 roku - po raz ko|ejny _ Mistrz Zrównoważonego Rozwoju

Statuetka
..Bocianie Gniazdo"
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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Ornontowice

Podsumowujqc minione cztery, lata rozpoczqć
należy od spraw powiatowych. Z drogami jest
źle, bo tutaj pottzebne sq bttrdzo duże śrutlki na
ich przebudowę od podstaw. Mam nactzieję, że
poczqtek udato się zrobić i zaczynamy się wreSZ-
cie rozumieć.

N ajw i ę ks zy m s ukc e s e m **ł adz p ow iat owy c h
jest zakończenie rclzpot'zętej w 2000 nlku kom.
pleksowej moderuizacji Szpitata powiatowe_
go w Mikotowie. Mamy - z udziąłenl również
naszej gruiny - przepiękny szpital na niarę XXI
wieku. Zmienia się również, ulegajqc popru-
wie, wyglqd zewnętrzny obiektóv, Zespottt
S z kół P o nad g imnazj al ny c h w o m o tttow, i c ą t. h,
w którym ciqgle przybywa mtodzież1- i : tego
bardzo się cieszymy. Dziękuję radltym pov,ia-
towym z przewodniczqcym na czele, w tt.nt
szczególnie Etżbiecie Bednarczyk, ,o gui,,,
spraw owanie .funkcj i w i c eprz ew odnic zqc e g o
Rady i reprezentlwanie naszej gniny. Dzięktqę
staroście, wicestarośt:ie oraz cztonkonl Zarzą-
du powiatu za zrozumienie i współprat,ę, Clto-
c iaż .j ak im w iądcl mo, z ąW S z e c hc i ał em,j e s z c z e
więcej. . . Dziękuję ponądto urzęclttikont l4,s.-l,sl-
kich wydziatów i jednostek Srarostwa Powia-
towego za rzetelnq i profesjonalnq obstugę
m i e'l zka ti ców o rnun l ow i C.

Po latąch 1998.2002 dość trudno mówić
o bardzo dużym sukcesie odniesionymw minio-
nej kadencji. Bardzo duży wptyw na eJbkt pracy
minionych cztercch ląt miała niekonystna clla

nas intetpretacja prawa dotyczqca tttti,_
gminie podatku od nieruchomości w, c-e'
dow l e t wyrobi s ka góll t i cze ). K i t ka ra :\. :| t.

tta sytuacja prawna - nie clość. że spou,'.
łą odebranie gminie dość znacznych docl.
które pruwie w całości nlogły być prz€Ztlci. .

ncl rozwói, to wymogta zwrot, który clzięk'
dzie z Kopalniq zaskutkowąt odcląnienl .

4,025 mln zł w tej kadencji' Pozostąta i .

ność w kwocie okoto 6 mln zł pozostaje .jt -

do tozliczenia w kolejnych latąch.
Tutai chciatbym trochę uspokoić, polti.

zaangażowanie gmin gómiczych i state ttp
nanie się o swo.je na drodze prawnej pte- '
warcyszenie Gmin Góruiczych w Polsce, l,
rym udzielam się jako członek Zarzqdtt, dt:
wadziłt', do zwrotu w sprawie i w najb|i-'-
czasie, mam nadzieję już ostatecznie zosr.,
ona rozstłzygnięt() ną konyść gmin'

Chciałbym nazwiqzać do kierunków cl-i,;:
nią w latach 2002-2006 niezbęclnych cllct ,j'.
szego rr'lzwoju gminy, które w,-znaczyłem st,-
jako kandydat ną Wóitą, wrąZ z kand,-6!117,1.
,lo Rudt' Gniny w 2002 ruku. KieruttAi ,l:i,,:.
nia z kampanii wyborcze.i po sukcesie w:.1t,
(.--.\)/i }1' 2002 roku stuł1. się Ienta!anti, wo|ół k:
tl, c h . ap l an clw, ano ządąnia dla c ałej gminl-, l.,
i s:c:egótov'e zadania w poszczególltych okr.
g a c ll u,t b tl t.c :t c h. Wy b ud ow ali śmy s al ę g im t t.
st\'C:tlc! i :realizowaliśruy zaplanowanq rozbL,
clou,ę Gintnazjum, dajqc możliwość pełnego o,.'
cl:ielelią ntodzieży gimnazjalnej ocl uiznió,
s:kołv podstawowej.Wykonany został i pnygt,'
tou,vu,att v- jest do realizacji w l,ątach 2007-200y
projekt budowy ptywatni krytej w Gminie Or.
ttot'ttow,ice.

W raruach prac koncepcy.inych nacl buclo_
wq nowego domu kultury z salq, zapleczem,
noWoCZeSł1q bibliotekq i czytelniq, ną skutek
zatysowania się dwóch wąńantów realizacjt,
do czasu podjęcia ostatecznej dec1lzji ,aactip-
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towano przyziemie gninnego ośrodką :dro-
wia i prueniesicłno tam gnlinnq bibliotekę pu-
blicznq.

Gotową dokumentacj a ną pt\.stosowani e

parku na potneby rekrcacji pr"eszta dwa etapy
kwalifikacji do finansov'ania z funduszy struk-
turalnych, jednak ze v,zględu ncl brak środków
pomocowych została.odtożoną do realizacji na
lata na stępttej kadetlcji'

Bątdzo pow,ażne były zamiary konĘnuowa-
nia budowy kanalizacji sanitarne.j , jednak
w trukcie kadencji ną skutek rosnqcych proble-
mów z sieciq wodociqgowq i ciqgłościq dosta-
wy wody, którq z zewnqtru zapewniliśmy omon-
towicom oddajqc do eksploatacji w 2002 roku
wodociqg magistralny z Górki Sw. Wawrcyńca
w Orueszu do komory wodociqgowej pruy ul.
Zamkowej , postanowiliśmy postawić na pze-
budowę wodociqgów w gminie.

Pcltąc w omontowicach - nie doprowadzih-
śmy do sftnalizowania zamierueń oświatowych,
ąle znąlazt nowego wtąściciela i jakwidać pięk-
nie.je, a wraz z nim budynki obok z planami na
c entrum s zkoleniow o - hotel owe.

Staraliśmy się również pomagać rolnikom.
Napotykajqc na problemy doszliśmy do wnio-
sku, że należy opracować dokument, któty
wskaże perspektywicznie potrzeby tej pomocy.
Powotano zespót, który opracowat i przedto-
żył Radzie Gminy do uchwąleniaw listopadzie
2005 roku ,,Strutegię Rolnictyva Gminy omon-
towice" .

Wspólnie z Radq Gminy dbaliśmy szczegól-
nie o reąlizącję kierunku zwiqzanego z powięk-
szaniem ruajqtku gmin1ł, ponieważ to jest pod-
stawq dalszego i ciqgłego jej rozwoju' od 199]
roku, kiedy Gnina omontowice się odrodzita,
do 30 paździemika 2006 roku, na kiedy to za-
mykamy obecnq infumtucję o stunie mienia. po-
mnożyliśmy go z 5 tnilionóu, do 55 milionów,
a lata następnej kadencji :v,iększq go o kolej-
ne ]5 milionów złonch.

Na stronącJt 4, 5 i 6 lliniejs:ego y:dania
przedstawiono ważniejsze osiqgnięcią Radt
Gminy iWójta w kadencji 2002-2006.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom i tym któ-
rzy Sympltyzujq z nami, za wspótpracę , cieryli-
wość, zrozumienie i pomoc. Dziękuję pruewod-
niczqcym, prezesoru oruz kierujqcym organiza-
cj ami sp ot e c z nymi, S t ow ąIzy S z e niami, z e s p oł a-
mi oraz wszystkim ich członkom. Dziękuię za-
rzqdom i kierownictwu wszystkich przedsię-
biorstw,fitm i instytucji, z którylmi nampruyszło
w tej kadencji współpracowąć. Tu szczególnie
dziękuję prezesoru i cztonkomZettzqdów Kopal-
ni Węgla Kamiennego ,,Budryk'' S.A' To rów-
nież dziękiwynikomWąszei dobrej pracy w or.
nontowicąch, mogliśmy zreąlizować wiele za-
dań stużqcych naszym mieszkąńcont, powiato-
wi mikotowskiemu, woiewództwu ślqskiemu
oraz naszej kochanej ojczyźnie.

W szczególny sposób, bo za modlitwę
i wsparcie d.uchowe, dziękuję Księdzu Probosz-
czowi i Siostrom Stużebniczkom.

Kończqc chciatbym bardzo serdecznie po-
dziękować Radzie Gminy, z jej pruewodniczq-
cynl Alfredem KorLarskim na czele. Bardzo dzię-
ku.ię mojemu Zastępcy'- Michąłowi Adamczy-
kowi, Pani Skarbnik Celinie Nowąk, Pąni Se-
kretarc .Ioannie Jeleń oruz wszystkim osobom
ną s t an ow i s ka c h.fun kcy j ny c h, utz ę dni ko m i p ra -

cownikom obstugi za suruiennq pracę i wspd-
prOCę ną rzecz omontowickiego samonqdu.

Używajqc .fo,-J wykonaliśmy, zrobiliśm1,
pomogliśmy miąłem Was wszystkich na myśli
i aby nikogo nie pominqć z catego sercaWszyst-
kim jeszcze raz budzo dzięku.ię.

Kazimierz Adamczl'k
lvójt



Wte Bevohner
fur ornontołice Gemeinde

Di e Zusannte nfa ssun g de r ve rgangene n vier I ahre mus s
nrun nit clen Angelegenheiten des Kreises anfang,en. Mit
den StrutSen ist es schlecht, denn hier sind sehr grotie
Mittel notwendig, um sie einem griindlichen Umbau zu
utergeben. Ich hoffe, dass wir den Anfang schon ge-

ntacht haben und dass wir uns schlie,lSlich zu verstehen
anfangen.

Der grc)J3te E1folg der KreisbehÓde war die Abschlie.

Jiung der im Jahr 2000 angefangenen komplexen Mo-
demisierung des Kreiskrunkenhauses in Mikołów. Dank
der Beteiligttng auch unserer Gemeinde, haben wir eitt

hiibsches, an das XXI lh angemessenes Krunkenhaus.
Es anctet sich auch im positit'em Sinne das Aufiere der
Obj ekte der iibergymnasialen S c' hul ge -mein s chaft in O r-

nontowice, wo immer mehr Jugend lernt wtd das Jreut
uns sehr. Ich danke den Kreisniten mit ihremVorsit:en-
den an der Spitze, und insbesonderc der Ftctu Elżbieta
Bednarczykfiir die wtirdige AusiibLtrtg Ihrer Funktion der
stellyeftretendenVorsitzenden deS Rątes undfiłr die Ver-

tretung unserer Gemeinde. Ich danke den Henn Stell-
veftretenden Lcłndrat und den Mitgliedem des Krcisv,Lr-

stąnds fiir ihr Verstcjndnis und ihrc Zusammenar-beit
obwohl, sofem ic,h mich eńnnere, ich immer ntehr md
mehr wollte... Ich danke ebenfalls clen Beamten aller
Abteilungen und Einheiten des Landrątsamts fiir die so-

lide und proJb s s i o ne I I e B e tre uun g de r B ew o h n e r v o n O r-

nontowice.
Nach den Jahren 1998 bis 2002 ist es schwer tiber eittett

sehr gro/3en Efolg wcihrcnd der letzten Kadenz zu spt?-
chen. Einen sehr grofien Einfluss auf die Aktivitcitser-
gebnisse der letzten vier Jahre hatte die fiir uns ungiitts-
tige Intetpretation des Rechts mit Bezug ctuf die der Ge-
meinde zustehenden Steuem von Immobilien im Bereich
Bauten (Abbąurciume)' Die melnntuls einer Anderung un-
terliegende Rechtslage hat der Genteinde nicht nur we-
sentliche Einkiinfte entzo8en, die vÓllig fiir die Entwick-
lung bestimmt welden kÓnnten, sondenl auch deren Rtick-
erstattung erzwungen welche, dank dem Vergleich mit
dem Bergwetk, in dieser Kadenz mit der Rtickerstattung

von nur 4.025 Mill. zł
trag von ungef.6 Mil. zł
abzurechnen.

efolgte. Der offenste he.l:łt

Hier mÓchte ich die Ó.ffentlichkeit ein bisschen
gen, denn der Einsatz der Bergbaugemeinden u,;:
seitens des Verbands von Bergbaugemeinden in F ,,,i

wo ich als Vorstandsmitglied t(itig bit|, stcindi!, : 
t:

derung auf dem Rechtsweg des, was den Gent, t.,ttt

zusteht, zu einem Umschwung, in dieser Angele-r* rir

geftihrt hat und in der allerncichsten Zeit wir-
hoJfe nt I i c h, e nd g iil t i g z u g uns t e n de r G e me i n tl e,
schieden.

Ich mÓchte auf die fiir die Weiterentwicklung tl,'
meinde wichtigen Aktivitcitsńchtun7en in den .I.'

2002 bis 2006 zuriickkommen, die ich mir als Gt,
devorsteherkandidąt, zusąmmen mit den Ktlndidute, :

Gemeinderut im ląhre 2002 gestellt habe. Die Rl.
nien ąus derWahlkampagne wurden nach den\I.,;

.folg in 2002 zu Themen, die Grundlage Jtir die 'Ą:.

benplanung fiir die ganze Gemeinde, wie auclt.fit
tailliete AuJgąben innerhąlb der einzelnen Wahlb, -
g,eworden sind, Wir hąben den Tumsaal g,ebaut ult,,

g e p lant e n G y mnasiumaus bau durc h g eJiihtt und d a n t.

Móglicltkeit geschffi, die volle Trennung der Jugetn
de m G -ł mna s i um y o n de r aus de r G rund s c ltul e z tt g, e t,,

ren. Es wurcle auch der Entwut.f eines Hąllenbads it: .

Omontowice Gemeinde ausgeJiihtt, dessen But iu .

Jahren 2007 bis 2009 vorbereitet wird.

Dą im Rąhnen vołt Konzeptionsarbeiten nit BezLtg .

den Bau eines neuen Kulturhauses mit einem Saal..
nem Einzugsbercich, einer moJenteit Bibliotlrck nit L,
sesaal - zwei Ausftihrungsvarianten zumVorscheitt ':

komnten sind, wurcle bis zLu' Fassung des endgiiltig,
B e sc ltlus s e s clas Erd ge s c ho s s der G eme i ndepol iklinik u,.

aptieft Ltnd dott die Gemeindebibliothek veilegt.
Die fetige Dokumentation ftir die Anpassuttg des Pur'
fiir Erhol wlg szwe cke unte rlag zw e i Qualifizierlłng S e tuI
pen.fiir die Finanzierung aus strukturellen Fonds, dot
wegen des Mangels an finanzielle HilJsmittel wutde si
zur Ausfiihrung in den lahren der nrichsten Kader
beiseitegelegt.

ist noch in den ntichsten i



Seltrentst betrachtete man die Absicltt, den Bau derAb-
tt'usserleitung fo,t:uset:en, doch wcihrcnd der Kaden:,
wegen cler anltacllseltden Probleme mit demWąsserlei-
tungyrct: uncl mit der Kontinuitcit derWassentersorgung,
tlie v'ir den On Omontowice von Aul3en sicherten, in-
den x'ir2002 eine yon Górka Sw'Wawt:yńca in ones-
:e bis :urWasserleituttgskammer an der Zamkowa Stra-
Be fiiluencle Wctsserhauprleitung zum Betieb tiberge-
bett ltaben. entscltlossen wir uns, das Wasserleitunlls-
-r,r'srełi rir der Genteinde umzubauen.
Der Palust itt Ontontowice - es gelang uns nicht, unsere
Pl.iłte int Kulturbereich auszufiihren, dtlch der Palast hąt
eittett neuen Besitzer geftmden und wie man sieht, ist et.
vont Tag :u Tag schóner und m,i,t ihm, die sich in der
Ncihe befindenden Gebciude, die fiir ein Schulungszent-
nmt und.ftir Hotelzwecke geplant sittd.

Wir hąben uns auclt bemiiltt, den Bauem zu hefen. Da
u,ir auf Probleme gesto.fien siłtcl, sind wir zum Schluss
gekommen, dass erct ein Dtlkumełtt bearbeitet welden
sollte, das auf die Notwendigkeit einer zukiinftigen Hiffe
ltittweisen wiil. Es wurde eine Gruppe berufen, die im
Noyentber 2005 ,,Die Strategie .fiir die Lcutdwittschaft
tl e r G e me i nde O nontowi c e " b e arbe i te t und d en G en rcin-
t]erat zur Vercłbschiedung vorgelegt hat.
Gemeinsam mit dem Gemeinderat haben wir uns
besonders bemiłht, die Richtung cl,erVemtehrung des Ge-
meindevetmÓ4,ens zu befolgen, dą cl,ies die Vorausset-
z u n g i luz r attdaue ntde n W e i t e rc ntw ic klun g i s t. S e i I 9 9 1,
als die Gemeinde Omontowice reaktiyiert wurde, bis :unt
30.Oktober 2006 - dem Datum, mit dem wir die yorlie-
gende Infolmation tiber den Stand t]es GenteindeyelmÓ-
gens abscltliet3en, ist es von 5 Milliotten uuJ 55 Millio-
nen gewachsen und in den.lahrcn der ncichsten Kadenz
wird es um weitere ] 5 Millionen złoty wachsen.
Auf'den Seiten 1, 5 und 6 der vorliegentlen Beańeituttg
wurden die wiclttigsten Enungenschatten des Gemeitt-
deruts und des Gemeindeyorstehers wtihrcntl der Ka-
denz vott 2002-2006 gescltildet.

Ich danke allen Bewohnem und denen, die mit uns sym-
pctthisieren fiir die Zttsamnenarbeit, Geduld, ihr Ver-
sttit'tdttis uttd ihrc Hilfe. Ich tlanke clen Vorsitzenden,
Prcisidenten und Leitent gesellschaftlit:her Organisati-

one n. I- e lbcinde und G em e i n sc kol1łr 7i. .i.. ll,'.C ; " " c,:' Ę.<, -
Mitgliedent. Ich danke den |-o':.rtln,len ;t; l-";;ł-": :..e.
H a nd e I s g e s e I I s c h aft e n. F i nn e n lolJ ln-s;i;i.-.,r.c..:, *:.,.-

denen wir in dieser Kaden- das I'ergnuzen iij.:"{- -:;---
zuątbeiten. Einen besonderen Dąnk sollell die I 'i6;,;;1.
den und Mitglieder derVorstcinde des Steinkohlen-t -:-
werks ,,Budtyk"AG haben. Mit den Ergebnissen ll,tw
guten Arbeit in ornontowice haben Sie auch :ur 'Ąusrt1lr
rung vieler, unseren Bewohnem, wie auclt den Betroh-
netn des Mikołów Kreises, der SchlesiscJ,ten Woivod-
schaJt und unserer lieben Heimat dienenden Aufgaben
beigetragen.
Auf eine besonderc Weise, denn fiir Gebete und clie see-
lische Unterctiłtzung, móchte ich mich beim Pfanhet uncl
de n D ie nstot d e ns s c hw e s te nt bedanken.

Abscltliet3end mcichte ich mich recht henliclt beim Ge_
meinderut, mit seinem Vorsitzenclen, Henn Alfred Ko-
narski an der Spitze, bedanken. Ich danke sehr meinem
Stellyeftretenden, Herm Michat Adamczyk, cler Rech-
nungsftihrcrin, Fruu Celina Nowąk, der Frąu Sekretcir
lc'lanna Jeleń und allen Personen, sowohl auf leitenden
Stellungen, wie auclt ctllen Beamten und Bedienungs-
munnschaften filr die gute Atbeit und Zusammenarbeit
zum Wohl der Selbstyenyaltung von Ontontowice.
Wenn ich die Fotm ,,wirhaben ausgefilhn", ,,gemacht',,

''geltolfen,, anwende, dann hąbe ich Euch alle auf dem
Gedąnke,, und um Niemanden attfer Acht zu lassen,
dąnke ich nocll einmal vom Ranzen Henen Euch Allen.

Vorcitzender der Gemeindeverwaltung
Kazimierz Adamczyk

Gemeindevorsteher

h
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W 2005 roku Gmina ornontowice święto-

wała swe 700-1ecie. Ztejokazji wydano oko-
licznościową publikację. Jej autor - dr Bog-
dan Kloch _ 22 kwietnia wygłosił prelekcję
podczas inauguracji jubileuszowych obcho-
dów. 30 czerwcapo raz pierwszy został ode-
grany hejnał ornontowic (wyłoniony w dro-
dze konkursu), którego autorem jest Stanisław
Skrabel. W Roku Jubileuszowym usianowio-
no równiez specjalne wyróżnienie w postaci
statuetki,,ornontowickich Bzów.'. Je.eo
pierwszymi laureatami zostali: Agnieszka
Fudata, Tadeusz Skrobacz, Maria Owczarek.
Mikołaj Machulik' Ludwik Czamajduch. Je-

rzy Markowski, ks. Jerzy Kiełbasa, Mal.
milian Chrobok i Marta Michalak oraz tl:-.
Zdr załek (zakład r zeźnl'czo -w ędliniar..
Prócz uroczystej sesji Rady Gminy, w ranl..
jubileuszowych obchodów odbyło się sze .

imprez kulturalno-sportowych, m.in. X tl
ornontowic, podczas których swój jubilei
świętowata również utytułowana wieloma p: .

stiżowymi nagrodami ornontowicka kap.

'.Sląskie Bajery''. Szczególny wydŹwięk r:'.

dialny miała,,rewia dawnej mody'', kied1
pracownicy Urzędu Gminy _ dla uczczei.
u'ie1owiekowej przeszłości ornontowic
pr zy w d,zialt starodawne stroje.



Kopalnia Węgla Kamiennego,,Budryk''
S.A., Alfred Konarski, Walburga Szymata,
Rufin Zuber i Krzysztof Filla - to laureaci
drugiej edycji ,,ornontowickich Bzów''. Sta-
tuetki wręczono 29 czetwca 2006 roku'
w trakcie uroczystej sesji z okazji l5-lecia
Odrodzenia Gminy i ornontowickiego samo-
rządu. W ramach kolejnych Dni ornontowic
zorganizow ano tradycyjny mecz pitkarski
P ó'l noc - P oł udltle. uhonorowano osiągnięcia

ts-xęĘ*ę Gt*xm*rcęm*m

sm*x*$ Gtsmmx*tmw**ę
sportowe miejscowej sekcji kung-fu wu-shu
ze Stowarzyszenia ,,TAo'', zaś na plenero-
wej scenie wystąpili m'in. Halina Frącko-
wiak, śląski kabaret Józęfa Poloka ofaz zę-
spół ',Avanti''. Niemal w tym samym czasie
ornontowicka oSP otrzymała nowy samo-
chód pożarnic zy , zaś członkinie Koła Gospo-
dyń Wiejskich zdobyĘ główną nagrodę pod-
czas I Festiwalu Kuchni Slaskiei.
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Gmina Ornontowice
na rcetieję pńjektu:
wińuatne oknootot|,i(e

omontowice otrzymaŁy w 2006 roku grant z Programu Rzecz-
po spolita Intemeto wa organizo w a ne go pr zez Fundacj ę .erup r TP
oraz Program Narodów Zjednoczonych ds' Rozwoju (UNDPl
na Stworzenie Wirtualnych o!-rnontowic. Kluczową cześcia pro-
jektu Wirtualne Ol-montowice jest stworzenie wirtualnego od-
wzorowania miejscowości na stronach serwisu intemetorrego.
Kazdy z za|ogowanych mieszkańców będzle mógł zaistnieć
w serwisie m.in. poprzez samodzielne umieszczenie rt-nim rrła-
snej wizytówki na o!-Mapie ornontowic oraz skorz1'stanie z rr'ir-
tualnego O!-Rynku.
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V7siągnięcia Rady Gminy
w kadencji 2002-2006

3.

Wodociągi
o Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej po

zachodniej stronie ul' Zwycięstwa na odcinku od
wiaduktu kolejowego do wjazdu na boisko sportowe

o Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w północnej części ul' Zwycięstwa oraz u1. okrężnej

o Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz
zprzyłączamt przy ul. Leśnej i Tartacznej

. Wykonanie wodociągu przesyłowego z komory przy
ul. Zamkowej do komory przy ul. Solarnia

o Wykonanie modernizacji sieci wodociągowej wzdłuż
ul. Zwycięstwa

o Wykonanie wodociągu przy ul. Leśnej i orzeskiej
o Wykonanie wodociągu przy ul. Zamkowej inwestor

obcy KWK ,,Budryk" S.A.
o Wykonanie wodociągu przy ul. Zamkowej, Bukowej

iZablk - inwestor obcy KWK ,,Budryk" S.A.
Razem ponad 24 km sieci wraz z plzyłączami za kwotę
ponad 2,7 m|n zł'
Kanalizacja
. Zarurowanie rowu w celu uzyskania poszerzenia ul. Leśnej
o Odwodnienie stawu przy ul. Tartacznej
o Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Zwycięstwa

- inwestor obcy KWK ,,Budryk" S.A.
o W1 konanie remontu kanalizaiji sanitamej przy

ul. Zamkowej i Leśnej
. Budorva kanalizacji deszczowej przy ul. Słonecznej

i Krótkiej
a Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej przy

ul. Bujakowskiej
o Modemizacja przepustu przy u1. Marzankowice
Razem ponad 2 km sieci za kwotę ponad 750 tys. zł.

Drogi. chodniki i parkingi
o Wykonanie drogi klasy lokalnej ul. Solarnia
o Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej

pomiędzy ul. Brzeską i budynkiem nr 8 i 12 przy
ul. Akacjorvej

o Wykonanie modernizacji chodnika przy ul. Zamkowej
_ rejon skrzyżowania z ul. Zwycięstwa

o Budowa parkingu przy u1. Zabik
o Wykonanie modernizacji chodnika po zachodniej stronie

ul. ZwycięStwa na odcinku od wjazdu na boisko
do skrzyżowania z ul. Zamkową

. Budowa placu postojowego o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej przy ul. Akacjowej od nr 1 do.{

4.

a Budowa placu postojowego o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej przy u1. Słonecznej

o Wykonanie chodnika do pomnika i wyrówńanie terer -
przy ul. Kolejowej

a Budowa parkingu samochodowego w rejonie Urzedu
Gminy

o Wykonanie II etapu drogi do przepompowni P2 i P-:
. Budowa parkingu przy ul. Akacjowej
. Budowa chodnika przy ul. Chudowskiej i Zwycięsnr"
o Budowa drogi dojazdowej ul. Grabowa
o Utwardzenie placu rynek
Razem ponad 1 km dróg' ponad 1,1 krn chodnikórr.
ponad 2000 m2 parkingów za kwotę ponad 2,2 mln zł.

oświetlenie dróg i p|aców:
. Doświet]enie ul. Tartacznej i ul. Solarnia
o Wykonanie oświetlenia chodnika na skrzyżowaniu

ul' Zamkowej i Zwycięstwa
o Wykonanie doświetlenia chodnika przy ul. Akacjou'ej
o Wykonanie oświetlenia ścieżki nad Potoklem ornonto-

wickim
. Budowa oświetlenia przy ul. Jasnej, Słoner:znej i Noue1
. Budowa oświetlenia przy ul. Marzankowice
. Budowa oświetlenia przy ul. Polnej i Chudowskiej
o Budowa oświet]enia chodnika przy u1. Chudowskiej
o Doświetlenie dróg (Zwycięstwa-sięgacz, orzeska,

Kolejowa, Marzankowice, Boczna, Grabowa)
o oświetlenie placu w rejonie Urzędu Gminy
Razem b|isko 185 opraw za kwotę ponad 650 tys. zł.
obecnie na terenie Gminy Ornontowice świeci 920
opraw oświetIeniowych.

Obiekty kubaturowe
O Modernizacja budynku Gminnego ośrodka Zdrowia
o Rozbudoua Gimnazjum Cminnego
o Wykonanie remontu części trybun na boisku spoltowym

przy ul. Zwycięstwa
o Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w przyziemru

Gminnego ośrodka Zcltowla na potrzeby Gminnego
Centrum Informacii

o Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w przyziemtu
Gminnego ośrodka Zdrowia na potrzeby Biblioteki

. Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego
za Urzędem Gminy

. Rozbiórka budynku nr 8 na osiedlu przy u1. Akacjowej
Razem koszt blisko 5 mln zt.

5.
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ó. Dokumentacje projektowe z pozwoleniami na budowe.
gotowe do realizacji:
o PBW budowy studni redukcyjno-pomiarowej przy

ul. Kolejowej oraz przebudowa sieci wodocią.eouej rr.raz
z ptzyłączami do budynków przeszkalanych prz1.
ul. Kolejowej i Polnej

o PBW wodociągu na osiedlu przy ul. Akacjorvej
o PBW wodociągu ul. Akacjowa, Bujakowska. Hutnicza
o PBW wodociągu ul. Klonowa
o PBW łącznika wodociągowego Zwycięsnva.Kolejo\\.a
a PBW kanalizarji sanitamej i deszczou.ej u zleuni

Ornontowice Pofudnie podzlewnia K3 zadanie II
o PBW kanalizacji przy ul. Tartacznej
. PBw drogi łączącej ul. Nową z ul. Cichą
o PBW drogi dojazdowej _ sięgacz ul. Kolejorva
o PBW ul. Ogrodowej
o PBW parkinglprzy u|.Żablk
o PBW zespołu dróg w pofudniowej części Gmin1.:

u]. Tartaczna z oświetleniem niskim. ul. ł-akorva.
ul. Karola Miarki, ul. Jarzębinowa

o PBW przebudowy skrzyżowania ul. Bujaliorrsliiej
z ul. orzeską wraz z projektem budorrr'chodnika
po zachodniej stronie ul. Bujakou.skiej oraz projekrem
budowy zatoki autobusowej po u.schodniej stronie
ul. Bujakowskiej

o PBW oświet]enia ciągu piesze.eo prz1 ul' Grabou.ej
o PBW pływalni krytej
a PBW termomodemizacji kompleksu szkolno-przedszliolne-so
a PBW termomodemizacji budynku na boislu spono\{\m
Razem koszt b|isko 600 tys. zł.

W kadencji 2002-2006 pozyskano na realifację inrvestycji
środki finansowe z następuj4cych Źródel:

. Program przedakcesyjny SAPARD:
o Fundusze sirukturałne (EFRR):
a Ministerstwo Gospodarki:
a Ministerstwo Edukacji Narodou-ej i Spornr:

Studia, programy, koncepcje,
opracowania planistyczne:

+82 lYs. Zł
.l5l t'Ys. Zł

60 tys. zł
-loo tys' zł

'1. Miejscowy planu zagospodaro* ania przestrzennego
Gminy Ornontowic

2. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Sieci Wodocią-
gowej na lerenie Gminy Omonto* ice

3. Wieloletni Plan Rozwoju i Modemizacji I-lrządzeń
Wodociągowych i Kanalizacy'jnych. Ędących w posiada-
niu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągoł'ej
w Ornontowicach na terenie Gminy Omontowice
na lata 2004-2006

4. Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ornontowice
5. Gminny Plan Gospodarki Odpadami w Ornonrowicach
6. Gminny Program Ochrony Srodowiska w Omontowicach
7. Plan (Program) Rozwoju Lokalnego Gminy Omontowice
8. Strategia Mieszkalnictwa Gminy Ornontowice na lata

f006-20r3

9. Wieloletni Programu Gospodarowania Mieszkaniot r m
ZasoŁlem Gminy ornontowice

10. Strategia Rolnictwa Gminy Ornontowice
l l. Gminny Pro.qramu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w omontowicach na rok 2006
1f. strategia Integracji i rozwiązywania Problemów

Społecznych Gminy omontowice na lata fOo6-2OI5
l.3. Gmirrny Program Przeciwdziałania Narkomanii

\\'Omontowicach na 2006 rok
l.l. Studium układu komunikacyjnego na terenach

inu.estycyjnych przy ul. Zamkow ej wraz z koncepcją
układu boisk sportowych

15. Straregia Promocji Gminy Ornontowice.

Gospodarka nieruchomościami
l. Uporządkowanie kolejnych spraw geodezyjnych na

terenie Gminy Ornontowice - wznowienie granic-
podziaĘ nieruchomości oraz regulowanie,ilasnośc,o*e

2. Kontynuacja procedur komunalizacyjnych <Jróg
gminnych: ul. Polna' Lipowa' Boczna, Jasna, Słoneczna.
okrężna' Cicha, Łąkowa, Hutnicza' częśó ul. Kolejowej
i część ul' Krótkiej.

Działania organizacyine
1. Zreorganizowano do końca i przejęto sfużbę zdrowia
2. Utworzono Gminne Centrum Informacji w przyziemiu

budynku Gminnego ośrodka Zdrowia
3. Przeniesiono Bibliotekę do nowych pomieszozeń

w przyziemiu Gminnego ośrodka Zdrowia
4. Dbając o poziom bezpieczeństwa mieszkańców

utrzymano rewir dzielnicowych
5' Umożliwienie aktywizacji przedsiębiorcom poprzez

udostępnienie telenów inwestycyjnych przy ul. Zamkowej.

Dzialania pozostałe
l. W ramae h poliryki intbmacyjnej

o Powołanie d'o życia miesięcznika ,,Aktualności
Ornontowickie"

. PlzekSztałcenie z kwartalnika na miesięcznik
,,Głosu ornontowic''

2. obchody ważnych uroczystości
a. 700Jecie istnienia Ornonrowrc
b. 10 ,,Dni Ornontowic"
c. 15-lecie odrodzenia Gminy Ornontowice

3. Nasadzenie 2000bzów w latach 2003-2006
4. Ustanowienie statuetek,,Ornontowickie Bzy"
5. odnowienie pomnika przy ul. Kolejowej oraz <lwóch

krzyzy przy ul. Zwycięstwa i Chudowskiei
ó. Oznakowanie ścieżek rowerowych oraz pómnikós.

przyrody
7. Opracowanie i oznakowanie ścieżki dydaktycznej:

Szlakiem,,Dębów Ornontowickich'' oraz Pomni}óu'
Przyrody w Parku Gminnym

8. ograniczając niską emisję udzielono 108 dorrłat do

.ekoIogicznych 
kot|ów C.o.

I



Ernmgenschaft en des Gemeinderates

und der Gemeindeverwaltung wiihrend

der S itzungsPe rio de 2OO2 -fOO 6

1. WasserleitungssYstem
. Ausfiihrung-d"i U*buut des Wasseileitungsnetzwerks' auf der

westlichen Seitę der Zwycięstwa StraBe, auf der Strecke.von der

Eisenbahnbriicke bis zur Einfahrt zum Sportplatz'

. Umbau des WasserleltungSnetzwerks samt Anschliissen im nÓrd-

lichen Abschnitt der Zwycięstwa und okrężna StraBe.

. Ausfiihrung des Umbaus des Wasserleitungsnetzwerks samt An-

schl0ssen an den Leśna und TartacZna stra|Jen.

. Ausfiihrung der Fórderungswasserleitung aus der'Kammer m der

Zamkowa śtraBe bis zur Kammer an der Solamia Stra|Je.

. Ausfiihrung der Moclernisierung des Wasserleitungsnetzwerks

der Zwycięstwa StraBe entlang.

. Ausf0hrung <ler Wasserleitung an den Leśna und orzes:ka Stra.

lJen.
. Ausfiihrung der Wasserleitung an der Zamkowa StraBe fiem-

der Investor: Bergwerk KWK ,,Budryr' AG '

. Ausfiihrung der Wasserleitung an <1en Zamkowa' Bukowa und

Żabik StraBen . fremder Investor: Bergwerk KWK ,,BudryK. AG.

Insgesamt wurden 24 km des Wasserleitungsnetzwerks mit An-

sch|iissen fiir iiber 24 Mill. zł gebaut.

2. Kanalisation-' - 
. V",*uu",u.g des Grabens zwecks Ausweiterung der Leśna'StraBe.

. Entwasseruig des Teiches an der Tartaczna StraBe

. Bau der Oberf]achenentw.isserung an der Zwycięstwa straBe .

fremder Investor: Bergwerk KWK "Budryk" 
AG'

' Ausfiihrung der Reparatur der sanitiiren Kanalisation m den Zam-

kowa und Leśna Straljen.

. Bau der obeń'llichenentwasserung an den Słoneczna und Krótka

StraSen.
. Ausfiihrung einer OberflachenentwaSSerungsstreckę an der Bu-

jakowska StralJe'

' Modemisierung des Durchlasses an der Marzmkowice Stralje'

Insgesamt mehr alJ2 km des Netzwerks fiir einen Betrag von iiber

750 tausend zł.

3. StraBen, Biirgersteige, Parkpliitze'

' Ausftihrung des Wegs lokaler Kiasse - Solarnia StraBe

' Ausfiihrung des Btirgsrsteigs aus Pflasterbetonw0rfeln zwischen

der Brzeska StraBe und dem Gebdude Nr' 8 und 12 an der Akac-

jowa StraBe.

' iusfrihrung cler B0rgersteigmodernisierung an- der. 7'amkowa

StraBe - Krzuzungsbeteich mit der Zwycięstwa Stra|5e.

' Parkplatzbau an der Zabik StraBe'

. Atsfuh.ung des Bi.irgersteigmodernisierung auf der- westlichen

Seite der Zwycięstwa StraBe auf der Strecke von der Einfahrt

zum Sportplatz bis zur Kreuzung mit der Zamkowa StraBe'

' Buu eite. Parkplatzes mit Decke aus Pflasterbetonwiirfeln an

der Akacjowa StraBe, ab Nr' I bis 4'

' Bau eines Parkplatzes mit Decke aus Pflasterbetonwiideln an

der Sloneczna StraBe'

. Ausfiihrung des Biirgersteigs zum Denknal und sL.Jld"'|łil|]

lierung an der Kolejowa SlraBe'

. Bau eines Autoparkplatzes in der Niihe des Geme inct rr

. Ausfiihrung der II. Etappe der StraBe zum Pump\\ cr\ I: 'l

. Bau eines Parkplatzes an der Akacjowa StraBe-

. Bau des Bi.irgersteigs an den Chudowska und Zwl cis:.n i -Lrrl

. Bau einer Zulahrtstra[Je - Grabowa SlraBe'

. Platzhdrtung Mrkt.
Insgesamt ńber 1 km von StraBen, iiber 1'1 km von Biirgtnłl+11115.

iire..r zo00 mz von Parkplżtzen fiir einen Betrag von iiber ]-] lłj l|il

4. StraBen- und Platzbeleuchtung
. Zuslitzliche Beleuchtung der Tartaczna und Solarnia S::l
. Ausfiihrung der Biirgersteigbeleuchtung an der Krel-L

Zamkowa und Zwycięstwa StraBen.

. Ausfiihrung der Btrgersteigbeleuchtung an der Akac-'jt't I L

. Ausfiihrung der Beleuchtung des Fuswegs dem Om":

Bach entlang.
. Bau der Beleuchtung an den Jasna, Słoneczna und Norr: : ' l

. Bau der Beleuchtung an der Marzankowice Stralje'

. Bau der Beleuchtung an den Polna und Chudowska Str':

. BtirBerstęigbeIeuchtung an der Chudowska StraBe.

. Zu,at,li.h" Beleuchtung der Wege (Zwycięstwa' Sieg:.

zeska, Kolejowa, Marzanowice, Boczna' Grabowa)'

. Beleuchtung des Platzes im Bereich des Gemeindeamts'

Insgesamt beinahe 185 Leuchten fńr den Betrag von iiber ó.i ;r

sen.tl zł. Gegenwiińig wird die ornontowice Gemeinde dun' L.

Leuchten beleuchtet.

5. Kubaturobjekte
. ModerniJierung des Gebdudes der Gemeindepoliklinik

. Ausbau des GemeindegYmnasiums'

. Ausftihrung der Reparatur eines Teils von Tribiinen anr :

plalz an der Zwycięstu a StraBe.

. Ausliihrung von Repratur- und Neueinrichtungsarbeiten ir

geschoss Jer Gemeindepotiklinik fiir die Zwecke des G''

dein lormat ionszenl rum'

. Ausfiihrung von Reparatur- und Neueinrichtungsarbelten ln

geschoss der Gemeindepoliklinik tiir die Zwecke der Bibli'

. Iusfuhrung des Abbruchs des Wirtschattsgebziudes hinte:

Gemeindeamt.
. Abbruch des Gebdudes Nr'8 in der Siedlung an der Akat

StraBe.
Der Kosten łretrug insgesamt beinahe 5 Mi|| zł.

ó. Ftir die Ausfuhrung reife E'ntwurfsdokumentalion

mit Baugenehmigungen'
. Bau- und Ausfiihrungsentwurf(BAE) des Reduktions- und Nl

brunnens m der Kolejo-wa StraBe einschlieBlich Umbau des \'

serleitungsnetzes samt Anschltissen zu den Wohnhdusem ar

Kolejowa und Polna StralSen'

. BAE tler Wasserleitung auf dem Gebiet der Siedlung an der A"

jowa Strafie.
. BAE d". Wur."rleitung an den Akacjowa, Bujakowska und :

nicza StraBen.
. BAE der Wasserleitung an der Klonowa Stralje'
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tąŹ
Ąz\ąłenia w latach 2006.20102K.'unki działania w li

ńrezoędne

1. Gmina wspólnotą mieszkańców.

f. Praca d1a chcących ją podjąć.

3. Dbatość o zdrowie'

4. Bezpteczeistwo mieszkańców.

'. 
Rozwój gospodarki mieszkaniowej.

6. Dalszy wZIoSt poziomu oświaty, kultury i sportu.

,7 . Ochrona środowiska naturalnego.

'. 
Dalszy rozwój infrastruktury komunainej.

9. Dbałość o ład przestrzenny.

l0. Powiększanie majątku gminny.

Dięf iirdieWeiteren.:'::'#:.Hff &:-'łł'T-wendlgen
Aktivitótsrichtungen ln

1. Die Gemeinde - eine Bewohnergemeinsńaft

i. 
"orlJiut,"ne, die daran interessiert sind

3. Gęsundheitspflege
4. Sicherheit der Bewonner

;. ;ili*t.g der wohnunsswirtschaft

6. Weiterentwicklung u"' ńlil""*.*esens, der Kultur und des Sports

7. Umweltschutz
l. *ilniwlltiung a"' Gemeindeinfrastruktur

9. Sorge um Raumordnung

l0' VJrgró|3erung des Gemeindevermógens.

t
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