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Sprawozdanie z dzidakrości za otres od 15.05.2011r-17.05.2015 r.

Szanowni goście' drodzy prryjaciele Ąają caery lala jak zostałen

wybrany kolejny raz SoĘsen Zabrzegl. Jak łatwo zau.aarryć nasze sołectryo

z krżlym rokiem jest coraz ładniejsze' coraz bardziej prrypomina piękne

i zadbane wioski Europejs]rie. Wiele zosało zrobione, ale jeszcze wiele można

zobić. Chciabrm pokrótce wspomnieÓ minioną kadencję co udało nam sĘ

zrobić przy Waszej pomocy i wspólnych siłach. Wykonana mstakakandizrcją

co było bardzo uciąź:liwym zadaniem' ale nasi mieszkańcy byli bardzo

wyrozumiali zatem uporaliśmy się w srybkim tempie, czego inni mogą nam

pozazdrościć. Zostały ntrawione łlrog po lcanalizacji i de tylko.

Ua4ełniliśmy na bieźąco oświEtlenie oraz naki drogowe. Wykonaliśmy

w miarę możliwości finansowycĘ naprawę drenarki i rowy melioraryjne.

Potrzeby są dużo większą lecz środki finanqowe ograniczają te moł{iworśr:i.

wYremontowano i povriększono wał na rzece Wśle- Została dokończona

rozbudowa i modernizacja Zespołu Sz.kół- w najblixzym okre.sie będzie

modernizacja Przedszkola oraz termomodemizacja budynku Ochotniczej Strazry

Poźarnej. Środki finensowe na lata 2011-2014 t' zosały wykorzystane w l007o

zgpdnie Z uchwałami Zebran Wiejskich - Z'adffil^ za1rlanowane na ten rok są

realizowane na bieĘco. Na tyn chciałbym zakoirc4ć moje laótkie

sprawozdanie minionej kadencji.

Dziękuję bmdzo za rrwagę.

!l';1wet"'zł^'t



PoDZIĘKOWANIE USTĘPUJĄCEGo SOŁTYSA

W związku z zakończęniem kadencji Sohysa sołectwa Zabrzeg pragnę

serdecmie podziękować za zaufanie jakim obdatzyli mnie Państwo. Wterzę iz

po pftez swoją placę przyczyniłem się do poprawy warunków życia

mieszkańców oraz pozy'tywnie wpłynąłem na zmianę wizerunku naszego

sołectwa- Zaangażowanie to, nie było by możliwe bez Państwa pomocy'

W związku z powyższyrn chciałbym podziękowac osobom, bez których sŃcesy

naszego Sołectwa w latach 1999 2015 byĘby nie do osiągnięcia

a mianowicie:

- Członkom Rad Sołeckich, Panu Wojciechowi Muchacki, Pani Marii

Szewieczek, Parru Stanisławowi Tyc' Palu Bronisławowi Tora' śp. Panu

Henrykowi Puzon, śp' Panu Stanisławowi Zolich , Panu Jerzemu Kwaśniewski,

Panu Antoniemu Jarczok, Panu Andrze.lowi Klimaniec, Pani Alicji Kuboszek,

Palu Mateuszowi Pisarek, Panrr .Tózefowi Wrzoł, Parru Jackowi Wrzoł, Panu

Stanisławowi Zbijowski, Panu Józefowi Iskrzycki, Panu Stanisławowi Londzin

,Panu Aldrzejowi Wrzoł .

_ Mieszkańcom i sympatykom sołectwa, L1órzy wspierali mnię swoją pracą.

_ Byłemu Panu Burmistrzowi Janowi Berger ze swoimi zastępcami.

- Wszystkim Przewodniczącym 
' 
Rady Miejskiej i Radnym.

Chcę bardzo Serdecznie podziękować śp' Stanisławowi CZyż za ogrom prac

włożonych w Sołectwo Zabrzeg. Podziękowanie kieruję Panu Wiesławowi

Maśka za pracę na rzecz sołectwa' Byłemu Prezesowi oSP Panu Stanisławowi

Londzin. Pani Waldzie Kopeć byłe; dyrektor Zespołu Szkół' Ks' Prałatowi

Krzysztofowi Ryszka, Ks' Proboszczowi Jackowi Kobiałka wlaz Z

Wikariuszami .

Podziękowanie do obecnej Pani dyrektor Zespołu Szkół Barbarze Parchńskiej

waz z nauczycielami.



Dziękuję Kołu Gospodyń Wiejskich, pod przewodnictwem Pani Prezes Ewy

Pawlus.

Dziękuję Lrrdowemu Klubowi Sportowemu ''Strżak'', który ma duże

osiągnięcia szachowe Panu Kazimierzowi Polok'

Dziękuję pasjonatą , którzy rozsławili grę w '.Tałoki'' organizując Mistrzostwa

Polski rozgrylvanyclł w Zabrzegl, jak i turniejach karcianych rozgrywanych w

Czechach i Austrii.

Pragnę podziękować Prezesowi OSP Panu Tomaszowi Londzin.

Prezesowi Ludowego Klubu Sportowego'' SoKoŁ '?anu Stanisławowi

Donocik.

Dyrektor Przedszkola Pani Krystynie Sosna

Bardzo dziękuje Związku Emerlów i Rencistów pod przewodnictwem Pałri

Weroniki Nikiel.

Panu Wiktorowi Wrzoł Prezesowi Koła Pszczełarzy.

Kierownik Spółki Wodnej Bielsko -Biała Pani Małgorzacie Jasny.

Serdecznie dziękuję Stowarzyszeniu na rzec budowy Pomnika Ks. Józefa

Londzina , jak równiez ,,Stowarzyszeniu Przyjazny Zabrueg im' Ks' Józefa

Londzina pod przewodnictwem Pana Prezęsa Brunona Kielocha'

Serdeczne podziękowania składam obecnemu Bwmistrzowi Czechowic

Dziedzic Panu Marianowi Błaclrrrt' zastępcą Burmrstrza Panu Maciejow"i

Kołoczek i Panu Pawłowi Mrowiec- Podziękowanie składam

Przewodniczącemu Rady Miejskiej PanLr Damianowi Żelazny wraz z Radn}łni'

Staroście Bielskiemrr Panu Andrzejowi Płonka' pracownikom lokalnego

samorządu oraz jednostek pomocniczych'

Dziękuję bardzo rolnikom za pomoc w organizacji imprez dożynkowyclr.

Dzięki wymienionym i wielu irrnym zaangżowanym w placę społeczrrą

możenry cieszyc się parkingiem wokół Kościoła' stadionem ,'Sokóf'wraz

z zapleczetn rekreacyjno kulturalnym, ochotniczą struŻą Pożan'ą, Zespołem

Szkół, reanirnowan}m Zespołem Regionalnym, coroczn].łni imprezami



larlturalnymi na obiekcie Sokoła w Zabtzegl i norro powstałą leŚną ściezką

edukacyjną co rocnie urządzaliśmy majówĘ rajdy, festyny" które przyjęĘ się

i zapisany na staĘ scenariusz Z'abrzeiraL i nie tylko, było można spotkaó łudzi

z sąsiednich sołectw oraz Czechowic-Dżedzic i inłych miast w Ęm tairże gości

z zagraricy. Miło było sĘszeć pocblebne głosy i zadowolenie. Były też uwagi

i niezadowolenia mieszkńcórr, na które nie miałem wpłyvu. Chciałbym z tego

miejsca bardzo serdecznie podziękowaó za wspóĘracę' która dawała mi wiele

satysfakcji.

Niestety ze wzg1ędu na ograniczenia czasowe wynikające z przysĄch planów

osobisĘch nezygnowałem Z ponowrrego ubiegani'a się o mandat SoĘsa

Sołectrła Zabrzeg.

Nowo wybranej Radzie Sołeckiej i Sołtysowi życzę wytrwałości ,satysfakcji

z wykonalej fuŃcji oraz realŁacji wszelkich pomysłów w działalności

sołeckiei.


