
Sprawozdanie  
Sołtysa i Rady Sołeckiej w Szczejkowicach  

z działalności za okres od 26 czerwca 2000 r. do 16 listopada 2004 r. 
 
W dniu 26.06.2000 r. na Zebraniu Wiejskim w Szczejkowicach został wybrany Sołtys oraz 
Rada Sołecka na 4 - letnią kadencję. 
Na Sołtysa wybrano Albina Szwedę, który otrzymał 50 głosów. 
Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: 
1. Anna Jaksik   - 73 głosy, 
2. Damian Jankowski  - 67 głosów, 
3. Ewa Kania    - 64 głosy, 
4. Jan Jeziorowski  - 57 głosów 
5. Ilona Kurpanik  - 53 głosy 
6. Halina Piątek   - 53 głosy 
7. Stanisław Szala  - 48 głosów 
8. Krystian Goldman   - 43 głosy 
9. Mirosław Krupa   - 43 głosy 
10. Henryk Fuchs   - 42 głosy 
 
W okresie sprawozdawczym odbyło się 36 zebrań Rady Sołeckiej oraz 6 Zebrań Wiejskich. 
 
W 2000 r. Rada Miejska przy uchwalaniu budŜetu Gminy przyznała dla Rad Sołeckich po  
70 000 zł. Z powyŜszych środków zostały wykonane następujące zadania przy remontach  
i utwardzaniu dróg, gdzie materiał - betonity, piasek i korytowanie są finansowane z w/w 
środków, natomiast  wszelkie prace fizyczne jak plantowanie, ubijanie piasku i układanie 
betonitów są wykonywane nieodpłatnie przez mieszkańców zamieszkałych przy  
remontowanych drogach.  
Wszystkie uzgodnienia łącznie z prowadzeniem robót przez sołtysa wykonywane są 
nieodpłatnie. 
 
W 2000 r. zostały wykonane następujące prace: 

1. Remont i utwardzenie betonitami drogi ul. Wiejskiej od państwa Piątek (odcinek  
220 m + 100 m wodościeków). 

2. Utwardzenie betonitami drogi ul. Bełkowskiej - bocznej, od państwa Cyfka-Zawionka 
( odcinek 170 m w 1999 r. + 90 m w 2000 r.). 

3. Utwardzenie betonitami drogi ul. Bełkowskiej - bocznej od państwa Weirauch 
(odcinek 64 m + 50 m wodościeków). 

4. Zabudowa wodościeków przy ul Leśnej do państwa Kadłubek (odcinek 110 m). 
5. Wymiana wodociągu w ul. Bełkowskiej do państwa Lanuszny (odcinek 389 m wraz  

z przyłączami). 
 
W 2001 r. otrzymaliśmy do dyspozycji Rady Sołeckiej 70 000 zł. + dodatkowo 11 382 zł, 
wykonano: 

1. Dokończenie utwardzania drogi Bełkowskiej - bocznej do państwa Górny (odcinek  
30 m) i w ul. Palowickiej -bocznej do państwa Kocur (odcinek 130 m). 

2. Utwardzenie ul. Bełkowskiej -bocznej do państwa Lanuszny (odcinek 185 m). 
3. Utwardzenie  placyku przy kaplicy (powierzchnia 160 m2  - wykonał ZGKiM). 
4. Dofinansowanie organizacji: 
- OSP (1000 zł), 
- LZS „Borowik” (1000 zł.) 



5. Parking przy cmentarzu komunalnym. Teren ponad 1000 m2 podarował pan Joachim 
Wodok, za co jemu i jego rodzinie w imieniu mieszkańców serdecznie dziękuję.  
Na podział geodezyjny ze środków Rady Sołeckiej wydaliśmy 1605 zł. Tłuczeń: 
czerwony łupek 6 samochodów po 27 ton = 162 tony wraz z transportem załatwił 
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za co w imieniu mieszkańców wsi 
serdecznie dziękuję. Za wyrównanie tereniu i rozplantowanie tłucznia zapłaciłem  
420  zł. z własnego dochodu. 

6. Po usilnym staraniu w PWiK udało mi się załatwić wymianę wodociągu stalowego  
Ø 100 w ul. Rybnickiej (odcinek 310 m z przyłączami tj. odcinek od kaplicy do  
ul. Poprzecznej) za co składam podziękowanie panu prezesowi Kurdkowi  
i kierownikowi PWiK. 

7. W sierpniu 2001 r. został wymieniony wodociąg w ul. Bełkowskiej ze środków RS 
(odcinek 525 m) od państwa Lupa do państwa Kisielewskich. 

8. W listopadzie 2001 r. zostało wykonane oświetlenie ul. Rybnickiej obok państwa 
Furgoł do państwa Santarius - Cichecki (6 lamp). Ze środków RS wydaliśmy 3000 zł. 
dzięki pomocy pana Burmistrza Marka Kornasa, w dobrych układach z Energetyką. 
Energetyka dołoŜyła do tego oświetlenia 5000 zł. 

 
W dniu 12 czerwca 2001 r. odbył się przetarg na budowę sali gimnastycznej i oddziału 
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach . 
Przetarg wygrała firma: Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego S. A.  
Na kwotę  1.705.278 zł. Dokumentację wykonał „PRO-STYL” z Rybnika (koszt: 64 206 zł). 
Budowa została rozpoczęta w lipcu 2001 r.  Prace na budowie przebiegały bez zastrzeŜeń do 
czasu kłopotów finansowych firmy, co doprowadziło do jej upadku. Jak mi wiadomo 
stróŜowie na budowie: Jan Tomanek, Mateusz Tomanek. Bronisław Pająk do tej pory nie 
otrzymali wynagrodzenia. 
W dniu 8 maja 2002 r. odbył się II przetarg na dokończenie budowy sali gimnastycznej. 
Przetarg wygrała firma F-BUD pana Eugeniusza Fibica z Wodzisławia na kwotę 1.013.730 zł. 
Roboty prowadzone były terminowo i zostały zakończone na początku grudnia 2002 r.  
Tu chciałbym przypomnieć trochę historii. 
Na zebraniu wiejskim w dniu 26 czerwca 2000 r. kiedy nie chciałem juŜ kandydować na 
sołtysa, Burmistrz pan Marek Kornas powiedział: „Nie chce pan kandydować - nie będzie sali 
gimnastycznej”. Być moŜe była to dyplomacja ze strony Burmistrza. Ja te wypowiedź 
potraktowałem powaŜnie. Nie mogłem wziąć takie odpowiedzialności na siebie - bo jakby tak 
się stało to mieszkańcy Szczejkowic, by mi nie wybaczyli. Cieszę się z tego, Ŝe tak się stało, 
Ŝe doczekaliśmy się nowego obiektu, wybudowanego z budŜetu gminy, Ŝe nasze dzieci mają 
o wiele lepsze warunki nauki. Budowa ta była oczkiem w głowie, bardzo często przebywałem 
na tej budowie, chciałem jak najwięcej uzyskać dla szkoły. Podkreślam - chodniki wokół 
szkoły, parkingi, drogi dojazdowe nie były objęte zakresem przetargu na budowę sali 
gimnastycznej, a są wykonane. To są efekty mojej pracy. Dzięki Ŝyczliwości pana 
Burmistrza, Naczelnika Wydziału Inwestycji pana Grzybka i pana Skarbnika, a szczególnie 
dzięki solidnemu wykonawcy zarazem właścicielowi firmy, który nie był skąpy, u którego 
udało się wyprosić dodatkowe sfinansowanie płyty betonowej oraz pokrycia blacha (130 m2) 
wiaty na boisku sportowym (koszt: 5567 zł.). Pozostał prace przy wiacie wykonali przyjaciele 
sportowców. Z tego miejsca wszystkim dziękuję. Koszt budowy sali i oddziału 
przedszkolnego (760 m2) wynosi 1.893.000 zł. Uroczyste poświecenie i otwarcie sali 
gimnastycznej nastąpiło w dniu 10 grudnia 2002 r. 
 
W 2002 r. Rada Sołecka otrzymała 70 000 zł.: 

1. W dniu 23 sierpnia 2002 r. został zakończony odcinek drogi ul. Piaskowej (140m). 



2. W dniu 3 września 2002 r. zostało zakończone utwardzenie drogi ul. Gliwickiej - 
bocznej, obok państwa Tchórz (odcinek 80 m), 

3. Ze środków budŜetowych został wykonany odcinek drogi ul. Leśnej (160 m, koszt 
45.000 zł.). 

W dniu  16 września 2002 r. została zakończona wymiana ostatniego odcinka wodociągu  
w ul. Bełkowskiej (od pana Cz. Szymury do pana Lupy) - odcinek Ø 110 PE - 145 m i Ø 68 
76 m. 
W dniu 17 października 2002 r. została zakończona wymiana wodociągu w ul. Wiejskiej ze 
stalowego na PE - 110 odcinek 350 m z przyłączami od kaplicy do skrzyŜowania. Wymiana 
ta została wykonana przez PWiK, wymianę tę zawdzięczam interwencji pani Sekretarz 
Gminy i Miasta Irenie Woźnica, za co serdecznie dziękuję. W tym rejonie został jeszcze do 
wymiany wodociąg od skrzyŜowania  do szkoły, odcinek 280 m z przyłączami. 
W dniu 12 listopada 2002 r. został wykonany ze środków RS pierwszy odcinek wodociągu 
długości 133 m na osiedle Hajduki. Dokumentacja na całe osiedle dotycząca wodociągu 
została  sfinansowana przez właścicieli działek budowlanych (3 800 zł).     
Dla osiedla Hajduki udało się równieŜ załatwić w Zakładzie Energetycznym wybudowanie 
podstacji transformatorowej i sieci energetycznej oraz sieci energetycznej wzdłuŜ  
ul. Poprzecznej (do państwa Kozik). Są to duŜe koszty inwestycyjne na kilkadziesiąt tysięcy 
złotych, których bez pomocy gminy i mojej interwencji poszczególny odbiorca nie byłby  
w tanie załatwić. za co z tego miejsca tym osobom, którzy mi w tym pomogli serdecznie 
dziękuję.      
 
W 2003 r. Rada Sołecka do własnej dyspozycji otrzymała 70 000 zł. 
W Czerwcu 2003 r. został zakończony II odcinek wodociągu głównego na osiedlu Hajduki 
PE Ø 110 - 198 m i PE - 63 - 52 m. 
 
W dniu 19 września 2003 r. zostało zakończone utwardzanie ul. Dalekiej od nr 26 - 28 
(odcinek 95 m). 
W dniu 30 września 2003 r. zostało zakończone utwardzanie ul. Dalekiej w połączeniu  
z ul. Wiejską (odcinek 148 M0. 
 
W październiku 2003 r. został wykonany chodnik przy ul. Rybnickiej od ul. Gliwickiej do 
WDK (odcinek 98 m), jak równieŜ zostały zabudowane korytka ściekowe w ul. Wiejskiej 
(odcinek 172 m) wykonane przez ZGKiM. 
 
Ze środków RS został dofinansowany zakup pompy szlamowej dla naszej OSP. Była to kwota 
2800 zł. Została równieŜ wykonana dokumentacja przebudowy zaplecza starej sali 
gimnastycznej w szkole podstawowej (kwota 16 800 zł.). 
 
 
Ze środków RS zostały zakupione równieŜ teczki dla chórzystów z okazji 10 - lecia chóru 
parafialnego „Jutrzenka” (koszt 512 zł.). 
 
Rada Sołecka moŜe pochwalić się równieŜ likwidacją Firmy PROFET czyli Bakutil, który od 
lat 6- - tych zatruwał nasze środowisko. Częste monity członków Rady Sołeckiej oraz  
interwencje sołtysa w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny doprowadziły do 
wyłączenia zakładu z produkcji. Wydaje mi się, Ŝe gdyby Bakutil nie został sprywatyzowany 
nie byłoby takiej moŜliwości. Presja Powiatu ze starostą panem Damianem Mrowcem na 
właściciela zakładu spowodowała, Ŝe w dniu 10 września 2001 r. na zebraniu wspólników w 
Osetnicy podjęto decyzję o wyłączeniu Zakładu z produkcji i wydzierŜawieniu terenu. 



Obecnie mieści się tam hurtownia pasz. Środowisko jest o wiele zdrowsze, jest przyjemnością 
móc mieszkać w Szczejkowicach. Świadczy o tym ilość sprzedanych działek budowlanych 
oraz przyjazdy turystów nie tylko rowerowych chcących zaczerpnąć świeŜego powietrza  
w naszych lasach. 
 
Ze środków otrzymanych w 2004 r. tj. 80 000 zł. Zostały wykonane następujące zadania: 

1. W dniu 13 sierpnia 2004 r. zostało zakończone utwardzanie drogi ul. Gajowej - 
bocznej od nr 8 do 8 d (odcinek 107 m). 

2. W dniu 7 września br. zostało zakończone utwardzanie drogi ul. Dalekiej betonitami 
(odcinek 150 m). 

3. W dniu 12 lipca został wykonany III odcinek wodociągu PE 110 - 25 m i PE 63 - 105 
m. Tym samym została zamknięta pętla wodociągowa+ prawej strony osiedla. 
Nadmieniam, Ŝe z powodu braku środków nie został sfinansowany 196 m odcinek 
wodociągu. 

 
Wracając do dróg. Do utwardzenia drogi dalekiej, do podbudowy niezbędny był tłuczeń, 
który nieodpłatnie załatwił nam pan Burmistrz Marek Kornas. Było to 15 samochodów 
„Kamas”, za co panu Burmistrzowi serdecznie dziękujemy. Piasek naw/w drogi w br. 
udostępnił nieodpłatnie pan Dariusz Polok za co jemu równieŜ serdecznie dziękuję. 
Korytowanie w/w dróg, odwóz ziemi, transport tłucznia i piasku został wykonany przez 
ZGKiM. Prace te wykonane były terminowo i solidnie, za co równieŜ bardzo dziękuję. Za 
darmową pracę przy plantowaniu i ubijaniu piasku i układaniu betonitów, nie tylko obok 
swoich domów serdecznie dziękuję. Utwardzanie tych dróg betonitem upiększa nasze 
otoczenie a co najwaŜniejsze, Ŝe tych dróg przez długi czas nie trzeba remontować. Takich 
dróg w naszym sołectwie jest juŜ 2700 m. Tym mieszkańcom, którzy wykonywali powyŜsze 
prace składam podziękowania. Nadmieniam, Ŝe jest to metoda o 50% tańsza. Do wykonania 
w tym roku pozostało: słup i 2 lamy - równieŜ wykonane. 
 
Chciałbym z tego miejsca podziękować naszym organizacją społecznym. W pierwszej 
kolejności dziękuję członkom Rady Sołeckiej za dobra czteroletnią współpracę, za pisanie 
protokołów, za podejmowanie niejednokrotnie niepopularnych decyzji, za obecność na 
zebraniach, za wszystko serdecznie dziękuje.  
Organizacji sportowej LKS „Borowik”, panu Prezesowi Hubertowi Szymała, całemu 
Zarządowi, a przede wszystkim sportowcom - zawodnikom młodzieŜówki i A - klasy, tym 
którzy wspierają nasz klub. Informuję, Ŝe w klasie A Nasza druŜyna jest na II miejscu, czego 
jeszcze w historii Szczejkowic nie było. Składam gratulacje i podziękowanie za solidna pracę.  
 
Chciałbym podziękować Klubowi Honorowych Dawców Krwi im. Eufrozyny Weber, którzy 
swoją cząstkę Ŝycia przekazują na rzecz tych, którym grozi utrata Ŝycia. Ich Zarządowi panu 
Prezesowi Eugeniuszowi Fojcikowi i pani Annie Jaksik za rozsławianie naszego sołectwa 
serdecznie dziękuję. 
Organizacji OSP - Zarządowi, czynnym i honorowym straŜakom za to, Ŝe strzegą naszego 
bezpieczeństwa i czuwają nad naszym mieniem składam serdeczne podziękowania.  
 
Naszemu chórowi parafialnemu „Jutrzenka”, dyrygentom tego chóru państwu  
A. i Z. Martyniakom, za cotygodniowe spotkania na próbach, za upiększanie naszych 
uroczystości, za rozsławianie naszej parafii serdecznie dziękuję. 
Zespołowi „Familijo” pani Celestynie Wodok  i panu Czesławowi Śpiewokowi  - 
kierownikom tego zespołu, za występy nie tylko w naszym sołectwie, za piękny repertuar 
śląski, za rozsławianie naszego sołectwa serdecznie dziękuję.  



Organizacji emerytów i rencistów, skupiających naszych seniorów, za aktywny udział  
w wycieczkach, a szczególnie pocztom sztandarowym (nie tylko emerytom), którzy 
upiększają nasze uroczystości serdecznie dziękuję. 
Organizacji Koło Gospodyń Wiejskich pani Marii Fojcik, naszym pszczelarzom. hodowcom 
gołębi pocztowych, serdecznie dziękuje. 
 
Pani Annie Jaksik Dyrektor naszej Szkoły Podstawowej, nauczycielom i wychowawcom 
naszych dzieci, za przekazywaną wiedzę, za kształtowanie charakterów, za rywalizacje  
w konkursach - serdecznie dziękuję. 
Naszemu Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Folkertowi za nowe ogrzewanie w kościele, 
za wsparcie duchowe naszych parafian, za przekazywanie informacji dotyczących podatków - 
serdecznie dziękuję. 
 
Pani Kierownik Biblioteki Danucie Klimek za włoŜony wkład pracy związany  
z przeniesieniem naszej biblioteki do pomieszczeń po byłym przedszkolu, które są łatwiej 
dostępne  dla czytelników serdecznie dziękuję. 
A teraz w imieniu naszych mieszkańców oraz w imieniu własnym chciałbym podziękować 
naszym władzom gminnym na czele z Burmistrzem Markiem Kornasem, Piotrem Ignacym, 
Sekretarz G i M Irena Woźnica, Skarbnikiem G i M Franciszkiem Stephanem i wszystkim 
naczelnikom za Ŝyczliwość dla naszego sołectwa: za nową sale gimnastyczną i oddział 
przedszkolny, za ujęte w planie na rok 2005 - 2006 remonty drogi ul. Wiejskiej od rzeki Rudy 
do kaplicy oraz ul. Bełkowskiej do strumyka obok budynku nr 90. Za w/w sprawy naszym 
władzą gminy serdecznie dziękuję. 
 
Dodatek: 
Okazuje się, Ŝe plan remontu dróg w dniu wczorajszym został zmieniony na nasza niekorzyść. 
Przebudowa ul. Wiejskiej została przesunięta na 2006 . (60 000 zł.) i na 2007 r. (900 000 zł.), 
przebudowa ul. Bełkowskiej na 2006 r. (100 000 zł.) i na 2007 r. (500 000 zł.). 
 
 

 
 

Sołtys 
          Sołectwa Szczejkowice 

       Albin Szweda 


