


Szanowni Mieszkańcv
Ornontowic

Zakończyta się III kadencja Rady Gminy omon-
towice, działajqcej w odrodzonej , reaktywowane j
rueczywistości samohqdowej ' Jaka to była kaden-
cja? Trudno odpowiedzieć jednoznercznie, bo obok
momentów radosnych, wzniostych i satysfukcjo-
nujqcych, byty chwile smutne, zmusza.iqce do re-

fleksji i pokory.
Niewqtpliwie w zakończonej kadencji znącznie
okl-.epliśmy , uwienyliśmy, że gmina naszą może
funkcjonować coraz lepiej i osiqgać znaczące
u.yniki nie Ęlko w skali województwa, ale i całe-
go kraju. W kolejnych latach od 1998 r. wspina-
liśmy się coraz wyżej w klasyfikacji najlepszych
gntin, aż do Ętułu ,,Najlepszcl Gmina Pnemysło-
wa,' u, Polsce w roku 2002, jak również okaząli-
śnly się najlepszq gminq województwa ślqskiego
u'h'm roktt.
Be: fałslw'ej skromności można powiedzieć, że
sq to be:dy,skusyjne sukcesy, które osiqgnęliśry,
u.spóInie. Zał-',qd i Radą Gminy oraz wszyscy, Z

którymi v'spdprucowaliśmy, a pnede wszystkim
W.'*, S:anou'ni Mieszkańcy , któzy zaufaliście nam,
urybiemjqc nas jako rudnych III kadencji.
Sukces.; jakie osiqgnęliśmy sq w dużej miene yvy-

nikiem dobrej atmosfery w jakiej pracowaliśmy,
bo precie: ju: stare pruystowie mówi, że ,,zgoda
buduje, :aś nie:goda rujnuje,''
Na poczqtku tej kadencji, kiedy wybrano mnie
pnewodnic:qcym Radl' Gminy , w pietwszych sto-
wąch skierov,an;-ch do radnych zacytowałem
W.Mtynarskiego: ,,tóbmy swoje,, a powinno być
dobne' I pruez całe cztet1- lata robiliśmy każdy
swoje zgodnie ze swointi kompetencjami, ale
wszystkie nasze działania zmienaty do jednego
wspólnego celu jakim jest dobro i rozwói omon-

towic oraz jak najpetniejsze zaspokoienie potneb
mieszkańców.
Satysfukcja i zadowolenie byłyby na pewno więk-
sze gdyby wszyscy radni tej kadencji doczekali
jej zakończenia. NiesteĘ, truej nasi koledzy - Her-
ben Krautwurst, Karol Langer i Rąfał (Ilbrych -

odeszli nagle i zupetnie niespodziewanie z nąsze-
8o qroną. Byli wspaniatymi ludźmi; aktywnymi,
prucowitymi i oddanymi sprawom rozwoju gmi-
ny radnymi, Pozostanq ną Zawsze w naszej pa-
mięci,
Muszę również wspomnieć w tym mie.jscu, że nie
ma już niesteĘ wśród nas moich popruedników,
pienuszego i drugiego Pnewodniczqcego Rady
Gminy, Bemardrł Cenkalika i Henryka Malczy-
ka. Obaj byli wielkimi postaciami, prawdziwymt
samonądowcami bez reszĘ oddanymi sprrlwie
rozwoju Omontowic.
Myślę' że gdyby mogli dzisiaj zjawić się wśród
nas, oceniliby nasze dokonania pozytywnie i zo-
baczyliby, że z wielkq detelminacjq kontynuuje-
my dzieło pruez Nich rozpoclęte'
Na zakończenie chciałbym w imieniu Rądy Gmi-
ny i swoimwłasnym bctrdzo serdecznie podzięko-
wać wszystkim osobom, z którymi mieliśmy pay-
jemność wspótpracować w cząsie tnvania III ka-
dencji za zaangażowanie i wkład pracy dla roz_
woju naszej gminy.
Jednocześnie chcę zauważyć, że w omontowicach
pozostało jeszcze dużo do zrobienią. Zdaję sobie
sprawę, że nie wszyscy mieszkańcy sq zadowoleni
z naszej działalności, bowiem z różnychwzględów
nie można jednocześnie zrobić wszystkie80 ną te-
renie całej gminy, pnede wszystkim jednak z po-
wodu ograniczonych środków finansowych, Uwa-
żam, że w kolejnych latach inwestycje należy re-
alizować w Ęch częściach omontowic,w których
jest to najbardziej pottzebne i uzrłsadnione' Jestem
pnekonany, że dla tak wspaniałej społeczności
lokalnej watto usilnie prącowąć'

Przewodniczący Rady Gminy
Alfred Konarski
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FnIop n,.. : l...r :-ć -.:.. ': ::..,'':, ?earbeitet ha-
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,, mac he ł.', ;" ;. r:i *"' { :ł.: :'' r-i .-i s : j i g ut I aufen' W dh-
rend derr:er"ł;;'., r::q: Ą:-:':. 1ąsere Aufgaben ge-
mciJ3 un sere,: ,(.. -::g:ł ł:.. l ."--:l '.- ; .łl.le unse re T(itiqkei-
tenhaben r]lt.ri;. {=ił:j:|] jn-.: j Z:ejdos heiJ3tWohler-
qehen und En?,r:.'i:.lł. ] -.{ L].":. ,:|,'ltt.iCe wie auch die
B efriedi gun z je r E ł..' ł łi--l':;;iłi js-te.

Die Frcude uilłi Zlt.r.;3o1}"d..; l,;-;a sicher gróJ3er'wenn
alle Ratsnitgl i ear .i.';-!o . -(;-:i r . s it ri L)d e de n Abschluss
dieser Peńode er'tg,t,: i',:ąttą. Lt;,ler lruben uns drei
yon unsere|I Kol}e:ztx . I.Itę l-{entrt Kraui|'tust, Heff
Karol Lan3er und Hery,Ę;..L.l Ł'ilncirl - pIÓt:Iich und
une|waftet terlassen. Sie '.arer; on1chłige Menschen;
aktive, JleiJ3ige und den Angelegenkeiten der Gemeinde
ergebene Rotsnit3lieder. Sie bleiben.riir inłner in unse-
rem Gedcichtnis.
An dieser Stelle muss ich auch entcihnen. dass meine

t, . -:itzer. der erste und der :treite I-orsit:ende des
G.:,:t:,:cierątes. Hen'Belnard Cenkalik und Hen. Hen.
-'l: .!falt.:.r.l.. niclt mehr IłI'Iter Lrns sind. Beide v,aren
i: ; ł..ł rra q e n d e P e rs Ó n l i c h k e i t e n, w ahre S e Ib s tv e rw a l -

:;tąf snlitgIieder, die rcstlos der Entwicklung von omon-
:;'j,. ice ergeben waren. Ich glaube, dass wenn sie heute
llnłer uns erscheinen kÓnnten, wiirden sie unsere Errun-
?enschaften positfu begutachten und feststellen, dass
x'ir das t,on ihnen eingeleitete Werk mit grot3er Entschie-
denheit fotsetzen.
Zunt Schluss móChte ich im Namen des Gemeinderates
und im eigenen Namen sehr henlich allen, mit denen wir
mit vergnilgen wcihrend der III ' Sitzungspeńode zusam-
mengearbeitet haben,.fiir ihre Hingabe und Arbeitsauf-
vtand fiir die Entwicklung unserer Gemeinde danken.

Gleichzeitig mÓChte ich unterStreichen, dass es in omon-
towice noch viel zu machen ist. Ich bin dessen bewusst,
dass nicht alle Bewohner mit unsererTcitigkeit zufieden
sind, weil es aus verschiedenen Griinden, vor allem we-
gen der begrenztenfinanzielIen Mittel, nicht mÓglich ist,
alles gleichzeitig auf dem Gebiet der ganzen Gemeinde
zu machen. Ich bin der Meindung, dass die Investitionen
in den ntichsten Jahren in diesen Teilen von Omonto-
wice zu realisieren sind, in denen es am meisten notwen-
dig und begriindet ist. Ich bin ilbeneugt, dass es sich
lohnt,Jilr solche hen,otagende lokale Gemeinschaft eif-
ńp zu arbeiten'

Vorsitzender des Gemeinderates
Alfred Konarski
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Rat der Ornontowice Gemeinde
Kazimierz Adamczyk, Sławomir Bijak, Kazimierz Chmie|,
MaksymiIian Chrobok, Damian Dyrbusz (Wiceprzewodnicz4cy
Rady Gminy), Ryszard Jastrzębski, Eugeniusz Kaczor,
A|fred Konarski (Przewodnicz4cy Rady Gminy),
Marceli Machulik, Norbert Ma|czyk, Stanisław Ma|czyk,
Ryszard Milanowski, Arkadiusz Nowak, Tadeusz Skupnik,
Henryk Spyra, Piotr Szołtysek, Tadeusz Śliwa,
Krzyszźo| Zdrzatek

Herbert Krautwurst
(zmarł 6.10.1999 r.)
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Karol Langer
(zmarł 15.02.200o r'l

Rafd Ulbryctr
/zmań 1.05.2o0.]| r.l 4ur,ąa G^,ny @rnontowi.e

Verwaltung der Ornontowice Gemeinde
Kazimierz Adamczyk
Przewodnicz4cy Zarz4du - Wójt Gminy
Michał Adamczyk
Wiceprzewodnicz4cy Zarzqdu - Zastępca Wójta Gminy
Maksymilian Chrobok
Członek Zarzadu
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dochodyBudżet gminy
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2000
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Wykonane wydatki ogołem

1 8 000 000'00 zł

16 000 000'00 zł

14 000 000'00 zł

12 0o0 000'00 zł
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2 000 000'00 zł
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3 016,00 zi

Dochód i wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca
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2 5O0.OO r

2 000.04 z

1 50o'cc ł
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Celina Nowak (Skarbnik Gminy)



i inwestowania w latach j gg8-2 OO2

Y!']!"::i:, kjedsl,(btegata końca II kadencja samonqdu
lminyomontowice,dokonaiop,d,,*o,);;";;:,;;;,ń;

We wspomnianym wydawnictwie oprócz osiqgnięć ustępujqcewtadze gminy wskazały_swoim następcom również kiełunki clziałaniana kolejne cztety lata. B1ty one koiiekwencjq doĘchczasowej polityki
ęminy. oto jak. pnedstawiaty się nakreślone wówcząs ,'Kierunkiinwestowania w latch Igg?_2002,,

l. Usprawnienie funkcjonowan ia oraz poszerzenie zakresu świad-czeń sfużby zdrowia.

].Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszk ańców .
3.Dbałość o ciągtą poprawę poziomu oświaty, dziatalności kultu-ralnej i sportowej.
4. opracowani e i rearizacjaprogramu budownictwa mieszkaniowe_go ze szczególnym uwzględnieniem realizacji mieszkań socjal.nych i zagospodarowaniem istniejących ni" *ytoi"'onych zaso-bów mieszkaniowych.
5. Sfinalizowanie zasilania wrvodępitną Gminy ońontowice z uję-
. 31 P'1"ćkowice z Ęonu Górki św. .fuu*.'y,i*rv 

orzęszl.

5:*::::::l.-1,-1::.i-,,,i'uz"ni"ń;'il#ffi l*ill,:
Xll*:l::::P:zyeorowaniedokumentacjipr"j;i;"."J.

' j:T^"::j.*ro s fery p opr zę z budowę t*"ri'i.;j . "'l"J".i t oeszczowej wraz z oczyszcza|nią w kolejnej

i.3T'Tffi;Tff,T|l,x'#:.fff:}1",atmosfery poprzezkontynuĘę gazyfikacji gminy'

'' 3:1,":i,;[:j|;ffi:" 
utic i arog .^, ią",,1Ls. ciągów komunikacyjnych zgodnie Z przy'otowaną doku-

1 1' usprawnienie organizac'ii komunikacji kotowej na terenie gm iny poprzezprzygotowanie dokumentacji i suk-;::#i:#ifif;",.. parkingowych o.uJ op.u.o**i" pioj"[tu i rlaltzac1ępętli autobusowej w pót-
12. Reelektryfikacja gminy poprzęz dalszą modemizację linii niskiego napięcia oraz oświetlenia ulic i dróg.lj.[JłllJ"il.#,l1'xłł:ł "i.;ń;;;,;L ou,.,.,o ..*;j".il;;ocji gminy' 

'rr9 g|!! l u|

15. Aktualizacja numeracji posesji wzdfuż ulic i dróg gminnych.

!:,:,:!:o::o:!, ,Z1nolu Gńt"y wya,,, ;;;:;;;; ń,;;!,,,
:,o,,:?,:::,:::,,,:łnięciaaruguii<aae:ncit;;d;;;;:ńw 1991 roku Gminy Omontowice

zlewni gminy.

el
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-Zota Setka" - ranking nailepszych gmin w Polsce
Wwwywany od pięciu lat przez Dziennik,,Rzeczpospolita'')

Fodstawą oceny są środki wydatkowane na inwestycje
w minionych trzech latach budzetowych.
Gmina Ornontowice w 1999 roku

- 17 miejsce w kraju (3 w województwie ś|ąskim)
w latach 2000 i 2001

- 24 miejsce w kraju (2 w województwie ś|ąskim)
w 2002 roku

- 25 miejsce w kraju (1 w województwie ś|ąskim)

w 2002 roku Gmina ornontowice uznana została:

Naj|epszq Gminą Przemysłowq w Po|sce
oraz Naj|epsz4 Gminą Województwa Ś|qskiego

|ą

1. AbschluB der -Ą:tema "łr: tr'=si.r:lng mit Trbkwasser der omontowice Gemeinde aus dem
Wasseńęcker: Mejrc..te ars dEr Lmeebung von Górka św. Wawrzyńca in Otzesze.

2. Bau der sami.iira -;ld Reg--* "rserleirun,s samt der Reinigungsanlage in nichstem Bek-
ken der Ger:rei*ie.

3. Gasleirung _ qei:tr= R^:'r.:te:o:r d..r.Ąufgabe.
4. Sorge urn laut-ea,& \-ate*enr:: rles \ir eaus von Schulwesen, Kultur- und Sporttetigkeiten.
5. Verbessenme ,k Tirli*l aJ Erreiterung der Leistungen des Gesundheitsdienstes.
6. Vertres:erun5 ies S:,chel*li-;scndes der Bewohner.
7. Beart'eirung u&d ReJ-.:!"il!-E des \\-ohnungsbauprogramms unter besonderer Bertcksich-

ti'eung der ReaJLLrr:.l.Ę 1"-Ę soz-iJ]il ohnungen und Bewirtschaftung der vorhandenen aber
nicht ttni3en B-t-łr:.ia:l:asii:lden.

8. Ausbau deł khułe :::ri 5e;i-ntnt ...Ą.. oder nach Analyse der Notwendigkeit der Realisati-
on Ertdgen .je.r }fÓłll;Lkeil des Baus eirres Gemeindeschwimmbeckens' Vorbereitung
d e r ho_ie Lr J..Lu.- -rl :.-:.

9. 'Ąbsch]us der R:.rli*.li.-n .les Get'liudes des Gemeindeamtes.
10. Bau und \lrri<rnisierul_.,irr S-ura-Ben und Wege wie auch Strecken, die die StraBen und

Wege l eńin.lerr. -e-m;ił &r vł:rbereiteten Projektdokumentation.
1 1 ' Vorbereitung der DcrL.un:elniion und laufende Realisation von ParkpiŻitzen auf dem Ge-

biet der Gemeinde.
12. Projekt und Realisation der Bu-<.chleitt im nÓrdlichen Teil der Gemeinde.
13. Modemisierung des \eaes der \ieder:pannung und Beleuchtung der StraBen und Wege

in der Gemeinde.
14. Ankauf und Kommunalisierung r on GrundstUcken, die fiir die weitere Entwicklung der

Gemeinde notwendig sind.
15. Aktualisierung von Nummern der Hźiuser den GemeindestraBen und Gemeindewege entlang'
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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Ornontowice

Tak, to już 2002 rok i koniec trueciej kadencji
władz sąmonqdowych. osiqgnięcia Rady i Za-
ruqdu Gminy ołnontowice trueciej kadencji zo-
stały pnedstawione w foldene pruy7otowanym
i wydanym dla Was i wszystkich ząinteresowa-
nych sp rawa mi O mo n t owi c.
Anali zuj q c p o s z c z e g ó lne z adania z api s ane w .fol -

dene z ]998 roku stwierdzić można, iż z piętna-
s t u zadań nakre ś laj qcy c h kie runki inw e s ty cyj ne,
a zarazem dąlszego rozwoju naszych oruontowic,
wykonano dziewięć:
. wykazano dbałość o ciqgtq poprawę poziomu
oświaty, działalności kulturalnej i spottowej ;

. sfinalizowano zasilanie w wodę pitnq Gminy
omontowice z ujęcia Dziećkowice z rejonu Gór.
ki Św. Wawrcyńca w oneszu;

. w)-budowano i zmodemizowano ulice i drogi
oruz łqczniki ciqgów komunikacyjnych o długo-
ści 1600 mb oraz 1097 mb chodników:

. ttsprav'niono organizację komunikacji kołowej po-
pt=e :, rc al i zacj ę novvy c h miej s c patkingovvy ch orctz
pętli autobusowej w północnej części gminy;

. zmoderni:ou,ano linię niskiego napięcia pny ul.
Zamkov,ej oruz oświetlono i doświetlono kolej-
ne ulice i ńogi v, gminie:

. wykupiollo i skomttnalizowąno okoto 30 ha grun-
tów niezbędnych dla dalszego rozwoju gminy;

. wykonano wiele pruc geodezyjnych umożliwią-
j ący c h komunal i z a cj ę i p owi ę ks z e nie p ow i e n c h-
ni gruntów będqcych w zasobie gminy;

. zaktualizowano numerucję poses.ji wzdłuż ulic,-
Manankowice, Zamkowej, Leśnej, orzeskiej
i Tanacznej.

Sześć pozostatych zadań płzy7otowano i ;,". ,,

nano w takim zakresie, aby w najbliższych ł;..''
osiqgnqć pełny efekt' tj':
. u s p raw nić funkcj onow ani e st użby z dt ov. i o
poczęto modemizacj ę GoZ),

. poprawić stan bezpieczeństwa mieszkcłńcóv :',

pewniono możliwość utworuenia rewiru ,j: ,

nicowych),
. poprawić stan budownictwa mieszkanioll t '
umożliwiajqc wykup mieszkań oruz dokon':
nie części nie wykończonych budynków,

. opracowąno z ry,ślq o realizacji koncepcję dt.l
dovvy sali gimnasĘcznej dla Gimnazjum 

'1, 
ni| ,

SCe segmentu ,,A', orąz opracowąno koncep-.
realizacji ptywalni krytej w gminie,

. w ramach ochrony hydrosfery opracowano k,_-

cepcję sanitacji całej gminy i plzystqpiono :
realizacji kanalizacji w kolejnej zlewni gnt"
( p ołudniow o- zac hodniej ),

. zrezyqnowano z konĘnuacji gazyfikacji gni,'
ną lze cz dofinans owania kotłów ekolo gic zn:.' .

(od 1999 do 2002 r. dofinansowano mieszkar,
com 92 kotły)'

Dodać tutaj należy, że zadania nie zrealizowan,.
w catości sqządaniami o charakteze ciqgĘm(dh,-
gotetminowym) i podobnie lub jeszcze bardziej pt*
Szeruone zostąnq wpisane w zadania niezbędne d,"

realizacji dla dalszego rozwoju Omontowic w la-
tąch 2002-2006.
Do najważniejszych spraw o zasięgu ponadgmin.
nymzaliczyć należy zafunkcjonowanie od I styc:.
nia 1999 roku Powiatu Mikołowskiego i prueję'
Cie pruez ten powiat szeregu ważnych kompeten-
cji' m.in, zamkniętej stużby zdrowia (szpitali).
s z ko lnic tw a p o na d g i mnazj a I ne g o, arc hit e kt ury
i komunikacji. Ponadto na najwyższq uwagę za-
sługuje utwonenie Powi(]towego Uruędu Pract
z siedzibq w Łąziskąch Gómych, rozpoczęcie mo-
demizacji szpitala powiatowego w Mikołowie.
oddanie do użytku nowej, funkcjonalnej siedzib;-
Starostwą Powiatowego w Mikołowie orąz plz}.
udziąle Gminy omontowice pracowni praktycz
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nej nauki zawodu prt Zespole S:kół Ponadgim-
nazjalnych w Omontowicarh "

Podsumowujqc minionq kadenąię od srron.r. ur-
datków poniesionych na l.łrłesry.c.le w.gminie tpo-
nieważ :a to ornontgroire tłl 1999 wht c:ten
ra4' :ostd\ st/cslf*om-oar !ł' ranłrnqa d:ienni-
ka ..R-ec:posplita- | L-rrd: a:rrane :a ..Najlep-
s:q Gminę Premyslan-,q x"Polse-e* om: pietw,-
s:ą ..Gminę || ojev.łiłl:tua ślasn".eo.. tl.ł,,'ie!ko-
ści środkót pr-c7r.łd"--rt'nch łla irnł-esn*cje i, pae-
liczeniu na jednego nłies:tałca. podać należy, iż
na inv,est-tcje u gtninie^ hzc:aie : :adąniami ob-
cymi :reali:ouanrwj -j spmn.-ł'ł L.redu Gminy
na tercnie omontolłic w" ninianej kadencji wy-
dano około 2'1 nln Joql.clr
Ws4,stko to osiqgnięto furd:o du:ym nakładem
prac1,i pośttięceniem się dla dobmv'spólnot.y Sa-
moruqdotl-ej. Pmca v' wmor-ad:ie jest :ajęciem
bardzo trudn-tm. nie :ax-re :najdujqctm uzna-
nie i cies:qcq się popa,rciem i -c:tri.:ł.ościq. Dla-
tego z rr-mrl.igts-m smutkiemw"spominam Kole-
gów - prawd-ixrcł. ałntrrycń sam orqdowców
- którz.," odes:li od nas rł. czsle minionej kaden-
cji: Hetbena Kraufilwłsta- KarcIa l'onger oraz
Rafała Ulbrycha'.tf1ś7g. :e Ą.Iibl; dumni z ną-
szych osiqgnięć. któlt lul:tnrs:e stanq się rów-
nież ich zasługq.
Kończqc chcidbyn bad:o seldec-nie podzięko-
wać w imieniu c:łonkin. Zar-ądu Gminy i swoim
wl ą s ny m B'.']:sr&.'n M i e s:-kań r om, a s z c z e g ó l ni e
osobom,: którymi v;@pmco,1,diśmy w minio-
nej kadencji. tak pr-wt.am.,_m jak i rym, któny re-
prczentujq d-iałajqce na tercnie gminy pnedsię.
biorctv'a. fimn'. insn'tucje ora: organizacje. To
dzięki Ą'czliu,ości i :rorumieniu Was wszystkich
mogliśmy osiqgnqć takuiele dla naszych ornon-
towic i powiatu mikołowskiego.

Przewodniczą c Zaruądu Gm iny
Kazimierz Adamczyk

wójt

Geehrte Bewohner
der Ornontowice Gemeinde

Das stimmt, es ist schon dns Jahr2002 und das
Ende der dńtten Sitzungspeńode der Selbstver-
waltungsbehÓrde. Die Emtngenschaften des
Rates und derVenualtung derOmontowice Ge-
m,einde wcihrend der dńtten Sitzungspeńode
wurden in dem filr Euch und.fiir alle an den
Omontowice Angelegenheiten Interessieften
vorbereiteten und verÓffentlichen Flugblatt
vorgestellt.
Wcihrend man alle im Flugblatt vomJahre 1998
enthaltenen Aufgaben analy siełt' kann man fe st-
stellen, dass von denfilnfzehn, die Investitions-
ńchtungen und gleichzeitig die Richtungen der
weiteren Entwicklung von Omontowice festle-
genclen Aufgaben, neun realisieft worden sind.
. es wurde der stdndigenVerbesserung des Bil-

dungsniveaus, der Kultur- und Spottcitigkeit
v i e I Aufme rksamkeit g ewidme t ;

. es wurde die Versorgung der Omontowice
Gemeinde mit Tńnkwasser aus der Dziećko-
wice Wasserentnahme im Bereich Górka Sw.
Wawnyńca in onesze finalisiet;

. es wurden Stra/3en und Wege wie auch die
Verbindungsstrecken mit Ldnge von 1600 lau-

fenden Metem und 1097 laufende Meter der
Gehwege gebaut und modemisieft;

. es wurde die Organisation des Verkehrs ver-
besseft, indem neue Parkpldtze und die Bus-
wendeschlefe im nÓrdlichen Gemeindeteil
realisiełt wurden;

. es wurde die Leitung der Niederspannung in
derZamkowa StraJ3e modemisieft und es wur-
den ncichste Strat3en undWege in der Gemein-
de beleuchtet und mit zuscitzlichen Lampen
ausgestattet;

. es wurden enva 30 ha Grundsti,icke, die ftłr
die weitere Entwicklung der Gemeinde unent-
behrlich sind, abgekttuft und kommunalisieft;

. es wurden viele Geofuisiearbeiten durchge-
fiłhtt, die die Kommunalisierung undVergrÓ-
Jierung der Grundstiickfldchen, die zu dem
Geme indev e rmÓ g e n g ehóre n, elmÓ gliche n ;

. es wurde die Nummerierung der Grundstilcke
den folgenden StraJlen entlang; Mctrzanko-
wic e, Zamkow a, Le ś na' B n e ska und T artac Z.
na aktualisieft:

Secfu geóJr.c&rm.{'*tuhłm mimd l'l'mtłłg'ar,m.gr 
"łłnrt"r

in solthtm Łiafo< łfuołfup@M. c&nuu; łt. 
'lrzł-.:{.

lich ist. den tołlt.zt ffcJr 'iru drm morgrlmrrry ,lłn_
ren nt eneichen. dar łgd&:
. das Funkionrrrga drr ngłńijnru;i*um Dunirc

z u v e lb e s s e m ( d i e.tf adcłainicturg łńł'.6rm-,:r-
depotiklinik ist eingelcitet xtrdr$ i.

. den Sicheńeits:ustand dcr Beu.vfuoł:ł ar.
bessem (es ist die MÓglichkeit rJel ,Be'Ęll.-.t
v on Rev ierp o liziste n s i ch erg e stellt t _

. Stand des Wohnungsbaus :tt t'erbcssem. inler,
derWohnungsetwerb elmÓglicht v.itd und t]tr
Bau der teilweise nicht fertig gestellten Gehju-
de abgeschlossen wird,

. es wurde das Projekt des Baus der Turnhalle
anstelle des ,,A., Segmentes beańeitet,

. es wurde das Projekt der Realisierung der
Schwimmhalle in der Gemeinde beańeitet.

. im Rahmen des Wasserschutzes wurde das pro-
jekt der Sanitation in der ganzen Gemeinde be-
ańeitet' man hat die Realisation der Kąnali-
sierung in dem ncichsten Sammelgebiet der Ge-
meinde (im Siid- Westteil) eingeleitet, man hat
auf die Fotsetzung der Gasleitung in der Ge-

' meinde zugunsten derZufinanzienmg der Óko.
logischen Kessel (seit 1999 bis 2002 łł'urden
92 Kessel zufinanziert) yerichtet.

An dieser Stelle soll ern,cihnr v-erden. dass die
nicht vÓllig realisieten Aufgaben einen laĘ.en-
de n ( lan gfństi ge n ) C harakte r hąbe n und dhnl i c Jl

oder in einem noch en+'eiterten L-mfang in die
Entwicklungsńchtungen der ornontotl'ice Ge-
meinde fiir die Jahre 2002, - 2U)6 eingeftagen
werden.
Zum Schluss mÓcJtte ich sehr herlich im Nanen
der Mitglieder der Gemeindetenł'alrung und in
meinem eigenen Namen allen Petsonen danken,
mit denen u,ir int l-atde der abgeschlossenen Sit-
zun g sp e ń ode :u samme ng eańe itet habe n.

Vorsitzender der Gemeindeverwaltung
Kazimierz .A,damczyk

Gemeindevorsteher
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.ą| łtl[v'zsiągnięCia Rady Gminy
w kadencji t998-2002

l. Wodociąg magistralny oraz wodociągi gminne:
. opracowano dokumentację projektową z pozwoleniem na

budowę wodociągu magistralnego o.uż'ybudo'ano
przy udziale GpW oraz Kopalni ,,Budryk,;S.A. wodocias
magistralny.

o podzielono sieć wodociągową w gminie na część
północną i pofudniową poptzez budowę łączników oraz
studni wodomie rzow y ch,

o przebudowano wodociąg przy ul. Karola Miarki.
o przebudowano częśi wodociągu przy u|. Marzan}<owice'. plzebudowano odcinek wodociągu przy ul. Klasztome1,
o rozbudowano sieć wodociągow ą przy uI. Tartacznej.
o Całkowita dtugość zrcalizowanych sieci wodociąio.

wych o śrtdnicy od 40 do 250 mm wraz z 8 studniami
wodomierzowymi, wynosi 5.41g mb.

2. Kanalizacja sanitama:
. wybudowano kanalizację w podzlewni K-2 wraz

Z pzepompownią P-3 w dolinie potoku Leśnego,. wybudowano (przy udziale Kopalni ',nuaryt''ś.e.; ni*ę
tłocznąwtaz Z pzepompowniami P.l iP-ź, co umożIiwi.
ło tłoczenie ścieków z osiedla przy ul. Akacjowej na
kopalnianą oczy szczalnię ścieków,,BIoBLoK,'.

. wybudowano kana|izację w podzlewni K-4 wraz
z przepompowniąP-4 oraz licznikiem przepływu ścieków
przy ul. Akacjowej.

r Całkowita długość zrealizowanej kana|izacji sanitar.
nej o średnicy od ó3 do 200 mm wmz z 165 studniami
rewizyjnymi wynosi 15.310 mb.

3. Kanalizacja deszczowa:
. wybudowano kanaliz,ągję 6ęg7..ową w podzlewni K-2 iK4,. wykonano a następnie z myślą o przy:szłej rozbudowie

ul. okrężnej wspólnie z Kopalnią ,,suoryl'' s.,t.
(w związku z eksploatacją gómiczą) wyionano odwod-
nienie budyntów przy ul' okrężnej.

o Całkowita długość zrea|izowanej kana|izacji deszczo-
wej o średnicy od 110 do 600 mm wraz z LiI studnia-
mi rewizyjnymi wynosi 4.ó00 mb.

o Kopalnia 
''Budryk'' S.A. (w związku z eksploatacją

gómiczą) wykonała a gmina przejęła w adminisrówanie
kanalizację odwadniającą w północnej części ul. Polnej.

o Całkowita długość zrealizowanego ódwodnienia wraz
z ó0 studniami rewizyjnymi wynósi 2.210 mb.. ZaItrowano i udrożniono częśó tlciąż|twych cieków
1o!11cn na terenie gminy (przy uI. Zwycięstwa oraz
ul. Kolejowej).

o Zarurorłano rowy rurami o średnicy od 250 do 6fi)
mm o długości 184 mb.

4. Prace drogowe:
. wykonano kolejny etap modernizacji ul. Orzeskiei

^ 
(ortcinek od ul. Akacjowej do ul. Tartacznej),. wykonano pierwszy etap modernizacji ul. ń*o,cow".1
(odcinek od ul. Orzeskiej do ul. Kolejowej),

o wykonano łącznik drogowy pomiędzy ul. 
-PoIną

i ul. Kolejową.
o wykonano pętlę autobuso\Ąą w pótnocnej części gminy.o wykonano chodnik po wschodniej sronie uI. z*!.,ę,to"

n-a odcinku od wiaduktu kolejowego do Gminnepio Domu
f\ultury,

o 
"1,..1ńo o.s anizacjęfuchu na ul' Zwycięstwa na
odcintu od ul. Bankowej do wiaduktu iot".yo\ł"go oru,
1qt1na1o wzbtldzaną sygnalizację świetlni vl rJjoni"
SzkoĘ Podstawowej,

a wybudowano odcinek ul. Marzanl<owice o nawierzchni
z kostki brukowej betonowe3 oraz utwardzono tłuczntem
odcinek ul. Marzantowice pod nasypem kolejowym,

o wykonano utwaldzenie tfuczniem ń. og'oaowe],. wykonano utwardzenie tłuczniem ut. xirola ltiarki.o Całkowita dfugość zmodemizowanych oacinkJw onlg
wynosi 1.600 mb oraz 1.097 mb chodników.

5. Wybudowano parkingi:
. w centrum gminy (obok boiska) wraz z dtogą dojazdową,
o przy ul. Zarnkowej,
o przed budynkiem Szkoty podstawowej.
o Całkowita ilość nowych miejsc parkingowych wynosi

84 szt.
6. Rozpoczęto modemizację budynku Gminnego ośrod-

kaZdrowia (zakoftczenie grudzień 2oO2 r.).
7. oddano do użytkowania (na 10-1ecie odzyskaniapraw

gminy) nowy budynek Urzędu Gminy wraz z zagospo-
darowaniem terenu przed budynkiem.

8. Przekazano Gminnemu Domowi Kultury i Bibliotece
}avry| użytkowany p rzez |JrządGminy, co stworzy-
ło możliwość p oszerzęniazakresu dziatini;adomu kul-
tnry otaz umożliwiło utworzenie siedzib dla organiza-
cji społecznych działający chna terenie gminy.

9. Wyposażono przy duzym zaangazowaniu członków
ochotlriczej strazy Pożamej w nowy samochód oraz no-
woczesny sprzęt Eaśniczy naszą gminnąjednostkę oSP.

'*rłe'! .



,'-r" \ie dopuszczono do dewastacji i zniszczenia Patacu
Hegenscheidtów w omontowicach.

. 1. Wybudowano i przekazano w użytkowanie budynek
szaletów komunalnych wraz z kioskiem handlowym w
centrum gminy.

11. Wykonano alternatywne ogrzewanie w kompleksie
szkolno_przedszkolnym, tj. kotłownię gazową z pte-
cem firmy Viessmann oraz zmodemizowano instala-
cJę c.o. w Szkole Podstawowej i sali gimnastycznej
wraz z tiezbędną częścią węzła ciepłowniczego i sie-
clą zasilającą w kompleksie szkolno-przedszkolnr m.

13. Wykonano obiekty sportowe:
o Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni

syntetycznej dla sporlowców amatorów w kompleksre
oświatowym.

o Boisko treningowe przy ul. Jasnej.
. Zamontowano tablice do koszykówki na osiedlu prz}

ul. Akacjowej oraz przy ut. Cichej.
o wykupiono teren pod boisko oraz zabudouano bramlii

w póhocnej części gminy:
. udostępniono teren i Zamontowano bram]ii oraz sfupki

do siatkówki na osiedlu przy ul. Ałacjou.ej'
14. Doprowadzono do wybudowania nou'oczesnl-ch stacji

energetycznych:
o przy ul. Cyprysowej;
o w centrum gminy;
o dla budynków przy uI.Zabk:
o na osiedlu przy ul. AJ<acjouej.

15. Wykonano oświetlenie uliczne i dośrt.ietlono:
o parking w centrum gminy;
. odcinek ul. Zwycięstwa w centrum:
. parking przy ul. Zamłowej:
o ul. Dworcową;
o uI. Kolejową;
o ul' Leśną;
. ul. Hutniczą;
o ul. ogrodową;
o ul. Pośrednią.
. Prace związane z oświet|eniem u|icznym polegały na

budowie nowych punktów świet|nych (76 szt.) oraz
modernizacji, tj. wymianie starych opraw na nowocze-
sne eneĘooszczędne (29 szt.); w chwi|i obecnej na
terenie Gminy ornontowice świeci 705 szt. opraw
oświetIeniowych.

16. Przy udziale gminy doprowadzono do zakończeniaprac
i oddania do użytkowania pracowni plaktycznej nauki
zawodu pr zy Zesp ole S zkół Ponadgimnazj alnych.

l7. Gmina powiększyła swój stan posiadania poprzez na-
bycie na majątek gminy lub skomunalizowanie 3I,.7 ha
gruntów i posiada w chwili obecnej 54,5 ha gruntów.

l 8. Prowadzono prace geodezyjne w celu uporządkowa-

nia rł'ie1u spraw w terenie, w tym roz.craniczono i rt.r-
kupiono grunt pod ul. Marzankowice i ul. A-liacios.a:
tnt.ają prace .seodezyjne przy ul. Tartacznej.

19' Wr-budort'ano dwa odcinki alejki w części Gminnej Za-
br.tkou.ego Załozenia Pałacowo_Parkowego.

r0. Wr budowano z plzęznaczeniem do zbycia 24 garaze
na osiedlu przy :uI. Akacjowej.

a l. Przeprowadzono aktualizację numeracji posesji wzdfuż
ulic: Marzankowice, Zamkowej, Leśnej, orzeskiej'
Tanacznej.

]]. oddano do użytku mieszkańców zbiornicę odpadów se-
sre_sowanych przy ul. Zamkowej.

23. opracowano i plzyjęto uchwatami Rady Gminy lub
Zapisami w protokołach Zarządu Gminy:
. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Omontowice;
. stlategię rozwoju Gminy omontowice;
. stratęgię mieszkalnictwa;
. PLan zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa

Eazowe;
o Plan zagospodarowania Gminnego Zabytkowego

Zało ż'enta Pałacowo_Parkowe go,
. Koncepcję sanitacji catej Gminy omontowice;
o Koncepcję budowy łącznika drogowego pomiędzy ul.

orzeską i ul' Zamkową wraz ze skrzyzowaniami;
o Koncepcję budowy sali gimnastycznej dla Gimnazjum;
o Koncepcję budowy pĘwalni krytej wraz Z infrastrukturą.
Ponadto przygotowano i wykonano wiele projektów
techniczno_wykonawczych umożliwiających ciągtość
rea|izacji zadail' pozwalających na dalszy, jes zcze szyb-
szy rozwój omontowic.

ZADAN!A
O CHARAKTERZE ORGANIZACYJNYM

1. Utworzono Zakład Gospodarki Zasobami Gminy.
2. Utworzono Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodo.

ciągowej.
3. Utworzono Zakład Usfug Pomocniczych.
4. Utworzono Klub Intemetowy.
5. Utworzono Klub Europejski przy Gimnazjum.
6, Poprzez sprzedaz mieszkań w Zasobach gmin1. umoz.

Iiwiono powstanie wspólnot mieszkaniowych'
7. UmożIiwiono utworzenie rewiru dzielnicorvr.ch.
8' Umożliwiono pop|zez modemizację GoZ reorganiza-

cję służby zdrowia'
9. opracowano i wprowadzono możliwość udzielania sty-

pendiów dla najzdolniejszej młodzieży w Gminie
Omontowice.



gmngensctraften ds Gemei nde rates
und der Gemeindevenvaltu ng wdh rend
der SiEungspeńode 1998 - 2002

l - Haupr*'asserleitung rmd Gemeindewasserleitungen:
. es wurde Projektdokumentation mit Bauzulassung im Be-

zug auf Hauptwasserleitung bearbeitet und unter Anteilnah-
me von GPW und dem Bergwerk,,Budryk" S.A. die Haupf
wasserleitung gebaut,

. es wurde die Wasserleitung in der Gemeinde in den Nord-
und Siidteil durch Bau der vęrbindenden Strecken und Was.
serziihlerbrunnen velteilt,

. es wurde die Wasserleituns in der Karola Miarki StraBe
umgebaut,

. es wurde teilweise die Wasserleituns in der Marzankowice
StlaBe umgebaut,

. es wurde die Strecke der Wasserleituns in der Klasztoma
StraBe umgebaut,

. es wurde das Wasserleitunssnetz in der Tartaczna StraBe
ausgebaut.

. Die Gesamtlżinge der realisieńen Wasserleitungsnetze mit
Durchmesser von 40 bis 250 mm samt 8 Wasserzżihlerbrun.
nen betragt 5.418 laufende Meter.

2. Sanitite Kanalisation:
. es wurde die Kanalisation im K-2 Untersammelgebiet samt

dem P-3 Pumpwerk im Tal des Leśny Baches gebaut,
. es wurde (unter Anteilnńme des Bergwerkes ,'Budryk.. S.A')

Druckstrecke samt P-l und P-2 Pumpwerken gebaut, was
Abfiihrung der Abwasser von der Siedlung in der Akacjowa
StraBe in die Abwassereinigungsanlage',BIoBLoK.. ermóg-
licht hat,

. es wurde die Kanalisation im K-4 Untersammelgebiet samt
P-4 Pumpwerk und AbwasserzŻihler in der Akacjowa StraBę
gebaut.

. Die Gesamtliinge der realisierten sanitAren Kanalisation mit
Durchmesser von 63 bis 200 mm samt 165 Revisionsbrun-
nen betrżigt l5.310 laufende Meter.

3. oberflżłchenentwasserung:
. es wurde die oberflźichenentw?isserung im K-2 und K.4 Un-

tersammelgebiet gebaut,
. ęs wurde die Entwiisserung der Gebżude in der okrężna Stra-

Be unter Beriicksichtung des Ausbaus der okrężna StraBe,
gemeinsam mit Bergwerk ,,Budryk" S.A. (im Bezug auf berg-
bauliche Tetigkeit), durchgefiihrt.

. Die Gesamtliinge der realisierten oberflżichenentwasserung
mit Durchmesser von 110 bis 600 mm samt 161 Revisions-
brunnen betriigt 4.600 laufende Meter.

. Das Bergwerk ,,Budryk" S.A. hat (im Bezug auf bergbauli-
che Tiitigkeit) die Entwasserungskanalisation im Nordteil der
Polna straBę ręalisiert. Diesę Kanalisation wurde von der
Gemeinde zur Verwaltung iibemommen.

. Die Gesamtlżinge der realisierten Entwesserung samt 60 Re-
visionsbrunnen betrtist f .210 laufende Meter.

. es wurden Rohren verlegt und ein Teil der belastenden \Ya-"-

selstróme auf dem Gebiet der Gemeinde (in der Zwycięsrl e
und Kolejowa StraBe) wurde durchliissig gemacht.

. Es wurden Rohren mit Durchmesser von 250 bis 600 mrł
in den Graben auf der Lżinse von 184 laufenden Metern
verlegt.

4. StraBenarbeiten:
. es wurde die niichste Etappe der Modemisierung der Orzes-

ka StraBe (die Strecke von der Akaciowa StraBe bis zur Tar-
taczna StraBe) beendet.

. es wurde die erste Etappe der Modemisierung der Dworco-
wa StraBe (die Strecke von der Orzeska SEaBe bis zur Kole-
jowa StraBe) vollzogen,

. es wurde die verbindende Strecke zwischen der Polna Stra-
Be und Kolejowa StraBe gemacht,

. es wurde die Buswendeschleife im Nordteil der Gemeinde
gebaut,

. es wurde der Gehweg an der ostseite der Zwycięstwa StraBe
auf der Strecke von der Bahniiberfiihrung bis zum Gemern-
dekulturhaus vollzogen,

. es wurde die Verkehrsleitung in der Zwycięstwa StraBe auf
der Strecke von der Bankowa StraBe bis zur Bahntiberfiih-
rung geiłndert und es wurde ein Impulsampelsystem im Be-
reich der Grundschule gebaut,

. es wurde die Strecke der Marzankowice StraBe mit Beton-
pflasterdecke gebaut und es wurde mit Steinschlag die Stre-
cke der Marzankowice StraBe unter dem Bahndamm ver-
steint,

. es wurde die Ogrodowa StraBe mit Steinschlag versteint,

. es wurde die Karola Miarki StraBe mit Steinschlag versteint,

. Die Gesamtlźinge der modernisierten StraBenstrecken be-
tragt 1.600 laufende Meter und 1097 laufende Meter der
Gehwege.

5. Es wurden ParkplŻitze gebaut:
. im Gemeindezentrum (neben dem Sportplatz) samt dem

Zu fahrtweg.
. in der Zamkowa StraBe,
. vor dem Gebiiude der Grundschule.
. Dię Gesamtanzahl der neuen Parkplitze betrźłgt 84 Pliitze.

6. Es wurde mit der Modemisierung des Gębżłudes der Gemein-
depoliklinik (Abschluss Dezember 2002) begonnen.

7. Es wurde ZuI Benutzung (anliisslich des 10' JubilŻiums der Ge-
meinderechte) das neue Gebiiude des Gemeindeamtes samt
vorbereiteter Fliche vor dem Gebźiude abgegeben.

8. Dem Gemeindekulturhaus und der Bibliothek wurde das von
dem Gemeindeamt benutzte Gebiiude iibergeben, was ermóg-
licht hat, die Tżitigkeit des Kulturhauses zu erweitem und Sitz
fiir die gesellschaftlichen, auf dem Gemeindegebiet tatigen
Organisation zu griinden.

9. Unter groBer Hingabe der Mitglieder der freiwilligen Feuer-
wehr wurde unsere Gemeindeeinheit der freiwilligen Feuer-
wehr mit einem neuen Wagen und modemen Lóschanlagen
aussestattet.
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10. Es wurde die Vemichtung des Palastes der Hegenscheidt Fa-
milie in Omontowice verhindert

1 1. Es wurde das Gebiiude der kommunalen Toiletten samt einem
Handelskiosk im Gemeindezentrum gebaut und zur Nutzung
abgegeben.

12. Es wurde eine altemative Heizung im Schul- und Kindergar-
tenkomplex gebaut, dass heiBt Gaskesselanlage mit dem Ofen
der Viessmann Firma samt der modemisienen Zentralhei-
zungsinstallation in der Grundschule und in derTumhalle mir
dem unentbehrlichen Teil der Heizungsstelle samr dem Yer-
sorgungsnetz im Schul- und Kindergartenkompler-

13. Es wurden Sportobjekte abgegeben:
. Sportplatz mit synthetischęr Mehn.en.endrmgsdecke fiir

Freizeitsportler im Bildungskompler-
. Trainingssportplatz in der Jasna Straie.
. Es wurden Tafel fiir BasketŁralĘiel in der Siedhln.e in der

Akacjowa und Cicha StraBe montierr
. Es wurde Fliiche fur Sponplatz ge\ailft EĘl es qrrrden die

Toranlagen im Nordteil der Gemeinóe gebarr
. Es wurde die FlŻiche zur \Ierft€ung gg*elh gnd es wurden

Toranlagen und Pfosten fiir \-o.llertrallspriele in der Siedlung
in der Akacjowa StraBe getlauł.

14. Es wurde Bau der moderoeł Enęle*atimen rollzogen:
. im Gemeindezentrum:
. ftir die Geb2iude in <br ZaŁlt Słrr.Be:
. in der Siedlung tn der.Ąk.łcjc'n.e Su.łse.

15. Es wurde die Stra8enbeleactm-E geoacht und es wurden die
zuseElichen l-ampen mffiŁ
. Parkplarz im Cremeinriezemrmu
. die Suecke der Zn1"cĘ*rz sd-óE€ im Zentrum;
. Pańalan in der 7'mkgr:r Srase:
. D*'orcoq.u Stro6e:
. Keleil*g Sa'ańe:
. Leq,a Sm-o8e:
. Hm&il.ze SEaE€:
. Ęrodosa StrłBe:
. Pośrednia StraBe.
. Die mit der StraBenbe}euchtung veńundenen Arbeiten be-

ruhten auf dem Bau r(xt rEuen Beleuchtungspunkten (76
Stiick) und der Modernisierrm-s. das heiBt Austausch von al-
ten Lampen gegen nerre eileĘ:iesparende Lampen (29 stiick);
nlr Z'ęit gibt es auf dem Gebiet der omontowice Gemeinde
705 Stiick Lampen.

16. Unter Beteiligung der Gemeiode ist es zum Abschluss der
Arbeiten und Abgabe zur Nutzung des Labors der praktischen
Berufslehre am Komplex der Nach_eymnasiumsschulen ge-
kommen.

17. Die Gemeinde hat ihr Vermiigen durch Erwerb als Gemęinde.
vermógen oder Kommunalisieren von 31'7 ha Grundstiicke
vermehrt und besitzt zllt Zeit GrundstiickeflŻiche von 54,5 ha.

18. Es wurden Geodiisiearbeiten zwecks Ordnung vieler Angele-
genheiten des Raumordnungsplanes durchgefiihrt, dalunter
Absonderung und Kauf des Grundstiicks vorgesehen fiir

Marzankowice und Akacjowa StraBe; die Geodiisiearbeiten
in der Tartaczna StraBe sind im Laufe.

19. Es wurden zwei Alleestrecken im Gemeindeteil des palast-
und Parkgebiets gebaut.

20. Es rrrrden f4 Garagen zwecks Weiterverkaufs in der Sied-
lmg in der Akacjowa StraBe gebaut.

21. Es wurde die Aktualisierung der Nummerierung der Grund-
stiicke entlang der StraBen: Marzarkowice, Zamkowa, Leśna,
Orzeska und Tartaczna durchgefiihrt.

22. Es wurde zur Nutzung der Einwohner die sortierte Abfallsam-
melstelle in der Zamkowa StraBe abgegeben.

23. Es wurden bearbeitet und mit Beschliissen des Gemeinderates
bestatigt:
. Studium der Bedingungen und Richtungen des Raumord-

nungspianes der Omontowice Gemeinde;
. Entwicklungsstrategie der Omontowice Gemeinde;
. Strategie des Wohnungsbaus;
. Plan der Versorgung mit Elektroenergie, Wiirme und Gas-

kraftstoffe:
. Bewirtschaftungsplan fiir Palast- und Parkkomplex der

Gemeinde;
. Plan der Sanitation der ganzen Omontowice Gemeinde;
. Plan des Bau der StraBenverbindungssffecke zwischen der

Orzeska und Zamkowa StraBe samt den Kreuzungen;
. Plan des Baus der Tumhalle fiir das Gymnasium;
. PIan des Baus der Schwimmhalle samt der Infrastrukrur.

AuBerdem wurden viele technische und Herstellungsprojekte vot-
bereitet und durchgefiiLhrt, die die Kontinuitiit der Aufgabenreali-
sation ermÓglichen, was die weitere, noch schne1lere Entwick.
lung von omontowice móglich macht.

AUFGABEN MIT ORGANISATIONSCHARAKTER

1. Das Werk fiir die Bewirtschaftung des Gemeindevermógens.
2. Das Werk ftir Kommunal- und Wasserleitunsswirtschaft.
3. Das Werk fiir Hilfsdienste.
4. Internet - Klub.
5. Europa - Klub.
6. Durch Verkauf von Wohnungen der Gemeinde wurde die Bil-

dung von Wohngemeinschaften ermóglicht.
7' Es wurde das Berufen von Revierpolizisten móglich gemacht.
8. Durch Modemisierung der Gemeindepoliklinik wurde die Re-

ofganisation der medizinischen Dienste mÓglich gemacht'
9. Es wurde die MÓglichkeit del Erteilung von Stipendien fur die

am meisten begabten Jugendlichen in der Ornontowice Ge-
meinde bearbeitet und einseleitet.
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)ŁNerunki działania w |atach 2002-2006
I\-rr

niezbędne dla dalszego rozwoju gminy

1. Czynrrc wfozenie mieszkńców w funkcjonowanie wspólnoty samorządowej.
2. Stała troska o członków wspólnoty samorządowej, potrzebujących pracy

oĘ|z lxxnocy socjalnej.

3- Ciągta dbałość o poplawę stanu zdrowia mieszkańców poprzez|epsze
zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych.

4. PoPrawa stanu bezpieczeństwa i zmniejszenie dewastacji majątku gminnego.
5. Więcej konkretnych działafl w celu uzyskania oczekiwanych efektów

w budownictwie mieszkaniowym.
6. Stde podnoszenie poziomu oświaty, kultury i sportu w gminie.
7. Ciryła dbałość o poprawę środowiska naturalnego oraz podnoszenie

poziomu wiedzy mieszkańców w tym zakresie.
8. Rozwój infrastruktury komunalnej poprzez budowę i modemizację wodo.

ciągów, kanalizacji, urządzeń melioracyjnych' dróg, chodników, parkin.
gów" oświetlenia.

9. Troska o ład przestrzenny w gminie.
10. Powiększanie majątku gminy, umożliwiające dalszy ciągw rozwój Gminy

Omontowice.

Die fUr die weitere Entwicklung der Gemeinde
unentbehrlichen Tiitigkeitsrichtungen in den Jahren 2002 - 2006

1. Aktive Beteiligung der Einwohner an den Tżitigkeiten der Verwaltungsgemeinschaf!.
2. Stżindige Sorge um die Mitglieder der Verwaltungsgemeinschaft, die der Arbeit und der Sozialhilfe

bediirfen.
3. Stlindige Sorgfalt im Bereich der Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bewohner durch bessere

Sicherung der Gesundheitsdienste.
4. Verbesserung des Sicherheitszustandes und Bekiimpfung der Vemichtung vom GemeindevermÓgen.
5. Mehr konkrete Thtigkeiten zwecks Erzielens der erwarteten Effekte im Wohnungsbau.
6. Stiindige Entwicklung des Bildungs- Kultur- und Sportsniveaus in der Gemeinde.
7. Laufende Sorge um die Verbesserung der Umwelt und Entwicklung des Kenntnisniveaus der

Einwohner in diesem Bereich.
8. Entwicklung der kommunalen Infrastruktur durch Bau und Modernisierung der Wasserleitungen. der

Kanalisation, der Meliorationsanlagen, StraBen, Gehwege, Parkpliitze, Beleuchtung.
9. Sorge um Raumordnung in der Gemeinde.
10. VergrÓBerung des Gemeindevermógens, was die weitere laufende Entwicklung de: Omontowice

Gemeinde ermógIicht.
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