
SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁANOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁĘCKIEJ SOŁECTWA 

PRZEGĘDZA KADENCJI 2000-2004 
 

Sołtys i nowo wybrana rada sołecka rozpoczęła swoją działalność zgodnie  
z postanowieniem Statutu, który stwierdza, Ŝe do sołectwa Przegędza będącą 
jednostką pomocniczą Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny naleŜą sprawy 
publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrzeŜone ustawami i uchwałami Rady 
Miejskiej na rzecz innych podmiotów. Zadaniem nowo wybranych władz sołectwa 
było kontynuowanie wcześniej rozpoczętych prac na terenie Przegędzy. 

W ciągu minionych czterech lat wykonano następujące prace: 
1. oświetlenie: 
- ul. Kamieńska- 10 punktów, 
- ul. Leśna - 2 punkty, 
- przebudowano słup z chodnika przy ul. Mikołowskiej, co poprawiło 

komfort poruszających się tym chodnikiem, 
2. kanalizacja: 
- zabudowano  studzienkę odprowadzającą wodę z ul,  Mikołowskiej   

w rejonie P. Kuśki, 
- uchwycono wodę zalewającą drogę w kierunku Goja - zmodernizowano 

studzienkę przy ul. Mikołowskiej obok P. Marszałka, 
- wyczyszczono rów przydroŜny od Szczotek do Schroniska Brata Alberta, 

prawa strona jadą w stronę Rybnika, 
- w rowie przy ul. Leszczyńskiej ułoŜono 50 mb korytek, 
- wykonano odcinek chodnika od wjazdu na parking kościelny w kierunku 

szkoły, 
3. odprowadzenie wód deszczowych: 
- wyczyszczono   na   bieŜąco   rowy   melioracyjne,   główny   rów   od   ul. 

Dworcowej do stawu P. Mendli, 
- czyszczono rowy w razie zgłoszenie, 
- wyczyszczono   główny   rów   odwadniający   tj.   potok   Przegędzki,   co     
      obniŜyło wody gruntowe w rejonie boiska, 
- udraŜniano dreny w razie zgłoszenia, 
- wykonano dokumentację techniczną na odwodnienie ul. Powstańców 
- wykonano remont przepustu na ul. Szkolnej, oraz studzienkę i 52 mt 
 krawęŜnika przez co zlikwidowano zalewisko na posesji P. Tkocz, 

- zabudowano korytka ściekowe przy ul. Polnej długości 46 metrów, 
- zabudowano   9   metrów   korytek   ściekowych   przy   ul.   Korfantego 
 wykonanie murku  oporowego  na przepuście przy ul.  Leśnej  wraz i 
 barierką, 

- zabudowano przy ul. Dworcowej 95 metrów korytek ściekowych, 
- wyczyszczono 200 mb rowu przydroŜnego przy ul. Dworcowej, 
- co roku są pomalowane barierki na przepustach znajdujących się vs 
     Przegędzy, 
 
 



4. drogi: 
- w kadencji 2000/2004 zostały utwardzone asfaltem następujące drogi: ul. Polna,    
      ul. Leśna, ul. Leszczyńska- boczna, 
- cząstkowy    remont    ul.    Dworcowej    w    rejonie    ułoŜenia   korytek 

odwadniających 64 m2, 
- wyremontowano wraz z ułoŜeniem asfaltu ul. Damrota 264 m2 
- oprócz tego zostały utwardzone kostką następujące odcinki drogi: 

1. ul. Korfantego - boczna 121 metrów,  
2. ul. Leszczyńska - boczna 63 metry,  
3. ul. Piaskowa – boczna 83 mb. 

Kostka oraz wykorytowanie z nawiezieniem podłoŜa zostało pokryte z funduszu 
gminy. Kostkę ułoŜyli sami mieszkańcy tych ulic. KaŜdego roku po zimie uzupełniano 
ubytki na drogach asfaltowych na terenie sołectwa. Celem poprawienia 
bezpieczeństwa na drogach zostały zabudowane progi zwalniające wraz  
z oznakowaniem: 
- przy ul. Powstańców na skrzyŜowaniu z ul. Szkolną, 
- na ul. Szkolnej w rejonie szkoły. 

 
Ponadto na skrzyŜowaniu ul. Powstańców z ul. Szkolną, zabudowano lustro. 
 
Na ulicach asfaltowych zostały postawione znaki pionowe na skrzyŜowaniach  
i podjazdach zostały ustawione skrzynie z piaskiem do posypania w czasie gołoledzi. 
KaŜdego roku jednorazowo remontowano nawierzchnie ŜuŜlowe. Na  ul.   
Kamieńskiej  -  bocznej   120  metrów  bieŜącej   drogi  zostało wy klinowane  
i uwałowane. 
W okresie zimowym wszystkie drogi są objęte odśnieŜaniem, a w okresie letnim 
czyszczeniem i wykaszaniem pobocza. Korytka czyszczono raz w roku na  
ul. Korfantego. 
 
Na ul. Leszczyńskiej została zabudowana wiata na przystanku autobusowym, co 
poprawiło komfort oczekującym pasaŜerom na autobus. Uzyskano zgodę na wycięcie 
21 szt. topoli co jest zgodne z Ŝyczeniem mieszkańców ul. Leszczyńskiej. 
 
W 2000 r. największym wydarzeniem było oddanie do uŜytku młodzieŜy sali 
gimnastycznej przy szkole podstawowej w Przegędzy, którą poświęcił Arcybiskup 
Damian Zimoń w towarzystwie władz lokalnych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka 
Leszczyny. 
 
W czasie kadencji odbyły się dwa zebrania wiejski oraz trzy spotkania  
z mieszkańcami ul. Dworcowej, Korfantego - bocznej i Leszczyńskiej. Spotkania 
odbywały się by wspólnie rozwiązać problemy mieszkańców tych ulic. Odbyło się teŜ 
spotkanie z radą rodziców w sprawie gimnazjum w szkole podstawowej w Przegędzy. 
 
Rada Sołecka współpracowała z organizacjami tutejszego sołectwa poprzez 
coroczne skromne wsparcie finansowe szkoły podstawowej klubu sportowego LKS 
Czarni Przegędza. 
 



Rada Sołecka organizowała corocznie festyn doŜynkowy, na którym to występowało 
Koło Śpiewacze. Na ręce Pani Kluczniok  jak i Pani Mazur złoŜone zostały 
podziękowania za udział i zaangaŜowanie przy organizacji doŜynek. Podziękowanie 
zostały teŜ złoŜone Pani dyrektor Szkoły Podstawowej za przygotowanie występów 
prze młodzieŜ szkolną. 
 

Chciałbym złoŜyć na ręce wszystkich członków rady sołeckiej gorące 
podziękowania za rzetelną i sumienną pracę w ciągu tych czterech lat. Członkowie 
rady spotykali się co miesiąc na zebraniach aby wspólnie zastanowić się nad 
moŜliwościami rozwiązania problemów naszej społeczności. Poświęcając swój 
wolny czas byli czynnymi zawodnikami a nie kibicami druŜyny jaką jest niewątpliwie 
rada sołecka. 

Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom za Ŝyczliwe 
słowo za poparcie w trudnych chwilach. Dziękuję za słowa krytyki, gdyś dzięki nim 
nasza praca mogła być korygowana, jeszcze raz dziękuję, a za wszystkie 
niedociągnięcia przepraszam. Na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć to, 
Ŝe wynikły one nie z braku dobrej woli, ale z pewnych ograniczeń przede wszystkim 
finansowych, a wszyscy wiedzą, Ŝe trudno jest podzielić środki tak by wszyscy byli 
zadowoleni. Mam jednak nadzieję, Ŝe ogólny bilans działalności za te cztery lata 
nakreślony w waszych oczach jest 

 
 

           Sołtys 
Sołectwa Przegędza 
 (-) Henryk Dyrbuś 


