
JAK ZMIENIAŁY SIĘ PISARZOWICE W CIĄGU OSTATNICH 35 LAT. 
 

Rozwój urbanizacji danej miejscowości najłatwiej zaobserwować dzięki wzrostowi liczby mieszkańców, a na 
to składa się szereg czynników. Jest uzależniony między innymi od poziomu gospodarczego w rejonie. W 
Pisarzowicach na taki rozwój aktywnie pracowała liczna grupa naszych mieszkańców. I nie tylko 
mieszkańców ponieważ w pewnym okresie czasu wspierały nas finansowo takie zakłady jak FSM a później 
Fiat Auto Poland. Pomagał nam w tym śp. Zdzisław Markiewka, pomagał PZU i śp. Emil Gacek, pomagały 
Zakłady Kolejowe w Krakowie, które przekazały nam dwa wagony kolejowe. Umożliwiły nam one 
wykonanie szatni dla zawodników, które przez wiele lat służyły naszym piłkarzom. Pilotował to pracownik 
tych zakładów a nasz rodak śp. Czesław Olearczyk. 
W listopadzie 1984 roku Zebranie Wiejskie w Pisarzowicach wybrało nową Radę Sołecką powierzając 
obowiązki jej przewodniczenia Stanisławowi Peszel. 
Pisarzowice w tamtym okresie czasu to była typowa wioska tzw. robotniczo-chłopska. W około 750 
budynkach mieszkało około 3 tysięcy siedmiuset mieszkańców.  Współczesne Pisarzowice stały się tzw. 
„sypialnią” Bielska.  Budynków jest około 1400 zaś mieszkańców prawie 6 tysięcy. 
Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Sołecka w porozumieniu z działającymi w Pisarzowicach 
organizacjami społecznymi zrobiła tzw. burzę mózgów w wyniku czego wypracowany został  
perspektywiczny plan rozwoju miejscowości,  który z czasem podlegał i podlega ciągle modernizacji. Bo to 
życie wiele rzeczy weryfikuje.  Wiedzieliśmy  czego chcemy, a naszą rolą przez lata było i jest jak te nasze 
plany realizować i wprowadzać w życie. Jest oczywiste, że troska o dobro wspólne winna być realizowana 
we wszystkich sektorach życia społecznego i winna być realizowana przez wszystkich mieszkańców. I to się 
nam przez lata udawało. Nie było podziału na lepszych i gorszych, na naszych i obcych. Sprawowanie 
funkcji sołtysa czy tez członka Rady Sołeckiej zawsze było i jest traktowane jako ofiarna służba człowiekowi 
i lokalnej społeczności. Nie do przyjęcia jest szukanie własnych korzyści z pominięciem dobra wspólnego 
wszystkich mieszkańców Pisarzowic.  
Żeby mieć pełny obraz zmian jakie przechodziły Pisarzowice   warto może przeanalizować  prace, które w 
poszczególnych latach były prowadzone, a które są opisane szczegółowo poniżej. 
W okresie od listopada 1984 roku w Radzie Sołeckiej pracowały n/w osoby, które miały decydujące 
znaczenie na piękny rozwój naszej miejscowości: 

1. Barabasz Zbigniew dziewiąta kadencja 

2. Peszel Stanisław dziewiąta kadencja 

3. Szypuła Zdzisław dziewiąta kadencja 

4. Kubiczek Leszek piąta kadencja 

5. Mleczko Monika pięć kadencji 

6. Klecha Grzegorz cztery kadencje 

7. Śp.Kubiczek Józef cztery kadencje 

8. Kubiczek Władysław cztery kadencje 

9. Marszałek Wojciech cztery kadencje 

10. Tatoń Władysław cztery kadencje 



11. Śp.Wójcik Józef cztery kadencje 

12. Kasolik Antoni 3 kadencje 

13. Markiel Jan trzy kadencje 

14. Nikiel Jan trzy kadencje 

15. Bagier Czesław dwie kadencje 

16. Czekaj Andrzej druga kadencja 

17. Śp.Dudek Jan dwie kadencje 

18. Gacek Paweł dwie kadencje 

19. Śp.Garstka Rajmund dwie kadencje 

20. Goliasz Andrzej druga kadencja 

21. Jekiełek Marek druga kadencja 

22. Jędrzejko Zdzisław druga kadencja 

23. Kobielus Konrad druga kadencja 

24. Śp.Kobielus Tadeusz dwie kadencje 

25. Śp.Kostka Tadeusz dwie kadencje 

26. Kubiczek Bolesław dwie kadencje 

27. Śp.Kubiczek Zdzisław dwie kadencje 

28. Mazur Barbara druga kadencja 

29. Mynarski Antoni dwie kadencje 

30. Śp.Pasierbek Julian dwie kadencje 

31. Skudrzyk Danuta dwie kadencje 

32. Śp.Stanclik Jan dwie kadencje 

33. Śp.Żurek Antoni dwie kadencje 

34. Bogacz Damian jedna kadencja 

35. Carbol Władysław jedna kadencja 

36. Dynarowska Małgorzata jedna kadencja 

37. Śp.Habina Jan jedna kadencja 

38. Jekiełek Stefan jedna kadencja 

39. Jędrzejko Kazimierz jedna kadencja 



40. Jurasz Grażyna jedna kadencja 

41. Kania Agnieszka jedna kadencja 

42. Kasolik Marek jedna kadencja 

43. Kostanowicz Ryszard jedna kadencja 

44. Kubiczek Mieczysław z ulicy Pańskiej jedna kadencja 

45. Śp.Kubiczek Mieczysław z ulicy Wilczej jedna kadencja 

46. Śp.Kuder Tadeusz jedna kadencja 

47. Markiel Anna jedna kadencja 

48. Łaś Tadeusz jedna kadencja 

49. Śp.Miłoń Władysław jedna kadencja 

50. Śp.Nikiel Stanisław jedna kadencja 

51. Nycz Andrzej jedna kadencja 

52. Olearczyk Piotr jedna kadencja 

53. Pisanko Barbara jedna kadencja 

54. Pieczka Tomasz pierwsza kadencja 

55. Puzoń Cecylia pierwsza kadencja 

56. Rak Stanisława jedna kadencja 

57. Szwed Michał jedna kadencja 

58. Szypuła Mirosław pierwsza kadencja 

59. Tora Helena jedna kadencja 

60. Trembla Ryszard jedna kadencja 

61. Trembla Tomasz pierwsza kadencja 

62. Śp. Walaszczyk Helena jedna kadencja 

63. Śp. Zdrowak Franciszek jedna kadencja 

W początkowym okresie naszej działalności współpracowaliśmy blisko z Naczelnikiem Gminy 
Wilamowice panem Bolesławem Różyckim, potem z panią Burmistrz Barbarą Tomanek a następnie z 
panem Burmistrzem Marianem Trelą. 

W poszczególnych latach realizowane były następujące zadania : 

 



1985 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- kontynuowane były prace związane z budową wodociągu od strony Kóz 
Społeczny komitet budowy wodociągu od Kóz tworzyli : 
Jędrzejko Zdzisław – przewodniczący 
Bąk Tadeusz 
Kubiczek Genowefa 
Okrzeszowski Edward 
Kasolik Stanisław 
Trela Adam 
- kontynuowane były prace związane z budową gazociągu na wsi 
- na miejscowym cmentarzy wybudowano śmietnik (służył przez wiele lat) 
- udrożniono kanalizację deszczową od cmentarza w kierunku przystanku przy Ośrodku 
- obsadzono krzewami nową część cmentarza 
- rozpoczęto proces remontu dróg (właściwie tzw. miedz) przy użyciu łupkoporytu 
- rozpoczęto budowę wiaty przystankowej (w chwili obecnej obok Biedronki) 
- w czynie społecznym rozpoczęto prace remontowe w Domu Kultury tj. rozbiórka podłóg i   
  pieców kaflowych (z braku innych koncepcji na sali Domu Ludowego był magazyn mebli) 
- wybudowano nowy most obok pana Ręby (obecnie ulica Pasieki) 
- przygotowano niezbędną dokumentację na budowę boiska piłkarskiego 
- wspólnie ze szkołą zorganizowano w trzech punktach zbiórkę złomu 
- wystąpiono z pismem do wojewody bielskiego o dotację na uruchomienie linii autobusowej 
  od szkoły w kierunku Harszówek. Korzystało z tego 40 dzieci. 
 

1986 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- oddano do użytku wiatę przystankową przy Nowaku (obecnie obok BIEDRONKI). W tamtym  
  okresie ludzie do pracy a młodzież do szkoły dojeżdżali autobusami PKS. Te wiaty były pełne 
  oczekujących na autobus. Przewodniczył tej budowie Żurek Antoni. 
- zakończono prace związane z budową gazociągu i wodociągu dla wsi 
- wybudowano przepust na rowie obok posesji Józefa Kubiczka (obecnie ul.Nadbrzeżna) 
- opracowano dokumentację na remont kotłowni i zaplecza w Domu Kultury 
- po konsultacji z Prezesem GS Wilamowice utworzono w Pisarzowicach tzw. sklep wzorcowy 
- wykonane prace porządkujące cmentarz 
- rozpoczęto porządkowanie stanu prawnego dróg tworząc drogi gminne i prywatne 
- kontynuowano prace związane z remontem dróg przy użyciu tzw. łupkoporytu 
- rozpoczęto prace związane z budową boiska piłkarskiego 
- uruchomiono punkt napraw sprzętu zmechanizowanego w byłym sklepie mięsnym. Później  
  miał tam sklep pan Adam Trela. 
- wykonano przepust do parceli pod przyszły Ośrodek Zdrowia 
- wzmocniono most obok Spółdzielni aby można było uruchomić autobus PKS na Harszówki 
- zakupiono kombajn pod potrzeby Kółka Rolniczego (Rada Sołecka partycypowała w kosztach) 
- zorganizowani I Rajd Samochodowo- Turystyczny Rady Sołeckiej 
 

1987 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- oddano do użytku płytę boiska piłkarskiego 



Grupa inicjatywna odnośnie funkcjonowania klubu sportowego w Pisarzowicach od 1987r 
Wiewióra Piotr prezes 
Knapik Lech v-ce prezes 
Nycz Marek v-ce prezes 
Olearczyk Stanisław 
Pudełko Zbigniew 
Kuder Stanisław 
Ławeczka Edward 
Peszel Stanisław 
Puzoń Jan 
Szatan Grzegorz 
Szypuła Mirosław 
Szypuła Zdzisław 
Tatoń Władysław 
- wykonano oświetlenie ulicy Do Lasu 
- wystąpiono z wnioskiem do Gminy o postawienie na terenie Pisarzowic 5-ciu biobloków na 
  zbiórkę odpadów i ich sukcesywne czyszczenie 
- opracowano dokumentację na Ośrodek Zdrowia 
- prowadzono prace remontowe na terenie szkoły i przygotowywano ją do jubileuszu 25 – lecia 
- wykonano prace porządkujące nową część cmentarza. Umowę na utrzymanie porządku 
  podpisano z panem Janem Pasterakiem. 
- przygotowano podbudowę pod nakładkę drogę pomiędzy Szkołą a Domem Kultury 
- kontynuowano prace związane z remontem dróg przy użyciu tzw. łupkoporytu 
- rozpoczęto prace związane z budową kawiarenki pod sceną w Domu Kultury 
- rozpoczęto prace związane z porządkowaniem i scalaniem gruntów rolnych 
- zakończono I etap modernizacji Domu Kultury 
- zorganizowani II Rajd Samochodowo- Turystyczny Rady Sołeckiej 

1988 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- wybudowano przepusty wzdłuż ulicy Czernichowskiej (zamontowano 180 sztuk rur) 
- rozpoczęto budowę wiaty przystankowej przy Krzemieniu 
Społeczny Komitet budowy wiaty przystankowej przy Krzemieniu : 

Barabasz Zbigniew – przewodniczący 
Niedziela Mieczysław 
Tatoń Anastazy 
Pająk Tadeusz 
Olearczyk Adam 
Zątek Czesław 
Nycz Tadeusz 
Pyrda Bolesław 
Danielczyk Stanisław 
- odmalowano wiatę przystankową przy Nowaku (obok Biedronki) 
- wyposażono i oddano do użytku główną salę w Domu Kultury 
- po rozmowach z LKS Pasjonat Dankowice utworzono w Pisarzowicach filię tego klubu. 
  Nasi działacze nabierali doświadczenia w prowadzeniu klubu ponieważ nigdy tego wcześniej 



  w Pisarzowicach nie było. Funkcjonował tylko LZS ale bardziej rekreacyjnie 
- przykryto rów obok remizy OSP 
- po konsultacjach z Zakładem Energetycznym wykonany został remont linii energetycznej na 
  Harszówkach i na Czernichowie 
- kontynuowano prace związane z remontem dróg przy użyciu tzw. łupkoporytu 
- prowadzone były rozmowy z PKS Bielsko-Biała celem uruchomienia linii autobusowej 
  przez Harszówki 
- zakupiono działkę pod przyszły Ośrodek Zdrowia 
- rozpoczęto prace przy budowie nowego mostu na potoku Czerwonka 
Społeczny komitet  budowy mostu na Czerwonce : 
Honkisz Ignacy przewodniczący 
Mleczko Marcin 
Mleczko Zbigniew 
Olma Józef 
Stańczyk Stanisław 
Zdrowak Franciszek 
Pomagali 
Nycz Eugeniusz 
Koper Helena 
Nycz Józef 
Zemanek Kazimierz 
- zakupiono instrumenty dęte dla orkiestry działającej przy OSP 
 

1989 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- wybudowano na cmentarzu pomnik poległych naszych mieszkańców podczas I i II wojny 
  Światowej. Tablice odlewano w BEFIE a odpowiedzialnym za to był Dudek Jan 
Skład społecznego Komitetu budowy pomnika poległych mieszkańców Pisarzowic : 
Peszel Stanisław – przewodniczący 
Dudek Jan 
Kasolik Antoni 
Marszałek Wojciech 
Pasierbek Anna 
Mleczko Bronisław 
Stanclik Jan 
Pasierbek Julian 
- wykonano nakładkę asfaltową na ulicy Czernichowskiej 
- doposażono Dom Kultury w odpowiedni sprzęt 
- prowadzono prace porządkowe na miejscowym cmentarzu 
- wykonano remont Domu Pogrzebowego i utworzono tam kaplicę skąd wyprowadzano trumnę z  
  ciałem do kościoła. 
- kontynuowano prace związane z remontem dróg szczególnie scaleniowych przy użyciu tzw.  
  łupkoporytu 
- uruchomiono autobus PKS przez Harszówki 
- wymieniono pokrycie dachowe na wiacie przystankowej Harszówki III 
- zorganizowano przy Szkole kurs prawa jazdy 



- zorganizowano w Domu Kultury imprezę dla 24 dzieci specjalnej troski 
- wystąpiono do Gminy z pismem o zlecenie opracowania dokumentacji na rozszerzoną sieć   
  kanalizacji oraz rozmieszczenie urządzeń do oczyszczania ścieków. 
- wybudowano przystanek autobusowy Harszówki I 
- Pisarzowice zdobyły III miejsce w konkursie na najczystszą wieś woj. Bielskiego. 
 

1990 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

-  adaptacja pomieszczeń mieszkalnych po pani dr Janurowej na gabinety lekarskie 
- dalsze doposażenie Domu Kultury w niezbędny sprzęt (np. zlewozmywak do kuchni) 
- doprowadzenie energii elektrycznej na cmentarz do Domu Pogrzebowego 
- ukończenie budowy wiaty przystankowej przy Krzemieniu 
- oddanie do użytku kawiarenki pod sceną w Domu Kultury 
- opracowanie dokumentacji na doprowadzenie gazu do Domu Kultury 
- kontynuowano prace związane z remontem dróg tzw. scaleniowych przy użyciu  
  łupkoporytu 
- zakupiono sprzęt do ogródka jordanowskiego przy przedszkolu 
 

1991 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- doprowadzono do nowego oznakowania wszystkich dróg i ulic 
- doprowadzono oświetlenie pod wiatę przystankową przy Krzemieniu 
- położono nakładki ulepszone na ulicach : Pasieki, Granicznej, Kęcki Las, Lekacz, 
  Starowiejskiej 
- żwirowano ulice Księżycowa, Leśna, Liliowa, Wrzosowa, Lipowa, Miła, Mokra, Nadbrzeżna, 
  Owcza, Prosta, Widokowa 
- powołano do życia dziecięcy zespół „Pisarzowianki” 
- wykonano prace konserwacyjne na rowie obok posesji pana Baścika 
- rozpoczęto prace związane z doprowadzeniem gazu do WDK 
- rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem parku obok WDK 
- wykonano pomieszczenia biurowe pod potrzeby Domu Kultury 
- w Ośrodku Zdrowia uruchomiono gabinet pediatryczny 
- wyasfaltowano drogę pomiędzy szkołą a Domem Kultury, plac obok remizy OSP, zatoki 
  autobusowe 
-  wykonano asfaltowy parking przy cmentarzu od strony północnej 
- wykonano ławki do Domu Pogrzebowego oraz remontowano chodniki na cmentarzu 
- wykonano remont kapitalny pomieszczeń biurowych Rady Sołeckiej obok poczty 
- wykonano wzmocnienie kładki na Pisarzówce obok Jakubca 
-  wymieniono pokrycie dachowe na całym obiekcie Domu Kultury oraz poczty 
- zainstalowano punkt świetlny przy cmentarzu obok posesji państwa Kacorzyk i od Kółka  
  Rolniczego do państwa Niemiec 
- zorganizowano 3 razy w roku obwoźną zbiórkę śmieci 
- zorganizowano gminną imprezę choinkową dla 120 dzieci specjalnej troski 
- powołano społeczny komitet, którego zadaniem było doprowadzenie wody od Kóz w kierunku   
  Harszówek. 
 



1992 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- asfaltowano ulice w centrum wsi i na Harszówkach 
- wystąpiono z pismem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie o 
  dotację na budowę dróg w Pisarzowicach 
- wymalowano Ośrodek Zdrowia na parterze 
-zakonserwowano poręcze na mostach i kładkach 
- odmalowano pomnik poległych na cmentarzu 
- odmalowano wiatę przystankową przy ośrodku Zdrowia 
- położono chodniki na cmentarzu tworząc kwatery grzebalne 
- żwirowano drogi :Agrestowa, Akacjowa, Bukowa, Chabrowa, Czernichowska, Jutrzenki,  
  Kasztanowa, Księży Las, Lanckorona, Mokra, Owocowa, Pasieki, Piaskowa, Słodka, Stawowa, 
  Wiśniowa 
-  sprowadzono z Krakowa 2 wagony kolejowe i utworzono na nich bazę pod potrzeby LKS 
- rozpoczęto prace wiązane z doprowadzeniem wody na Harszówki 
- zagospodarowano zaplecze kuchenne w Domu Kultury 
- ustawiono na terenie wsi 34 sztuki pojemników na odpady 
- wyczyszczono rów biegnący obok szkoły do rzeki Pisarzówki 
- wykonano kryty rów obok posesji Dąbek i Gajda 
- zagospodarowano przez pszczelarzy park obok Domu Kultury 
- zakupiono krzesła do szkoły 
- rozpoczęto prace związane z telefonizacja wsi 
Skład Społecznego Komitet telefonizacji wsi: 
Peszel Stanisław – koordynator na całą wieś 
Miłoń Władysław – przewodniczący 
Pękala Piotr 
Trembla Zofia 
Skudrzyk Danuta 
Żukowski Jerzy 
Czernichów : Puzoń Jan, Kępka Władysław, Kostka Tadeusz, Marszałek Wojciech, 
                        Żukowski Jerzy, Handzlik Julian 
Wieś             : Gawron Bronisław, Kostanowicz Ryszard, Trembla Zofia, Woźny Mieczysław, 
                        Dybała, Jurasz Grażyna 
Harszówki   : Trela Adam, Miłoń Władysław, Mynarski Marian, Skudrzyk Danuta, 
                        Rodak Piotr, Pękala Piotr 
 

1993 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- doprowadzono energię elektryczną (Siłę) do zaplecza kuchennego w Domu Kultury 
- wykonano prace konserwacyjne na rowach przydrożnych 
- wykonano nawierzchnię z kory asfaltowej na ulicach: Nadbrzeżnej, Owocowej, Zdrowej 
  Truskawkowej, Wiśniowej 
- zorganizowano obwoźny wywóz śmieci 
- wykonano remont wiaty przystankowej Harszówki III 
- prowadzono prace związane z nadawaniem nazw ulicom oraz nowej numeracji budynkom 
- wykonano zjazdu do pól prywatnych z dróg gminnych 



- położono nakładkę asfaltową na ulicach : Skotnica., św. Jana Kantego, Miłej 
 

1994 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- wykonano remont podłogi w pomieszczeniach biurowych Rady Sołeckiej 
- wykonano prace konserwacyjne na rowach przydrożnych w dzielnicy Harszówki 
- prowadzono prace inwestycyjne na obiekcie sportowym LKS Pionier 
- wykonano remont chodnika obok szkoły 
- wykonano nowe przepusty w miejscach sygnalizowanych przez mieszkańców 
- kontynuowano prace remontowe na ulicach gminnych 
 

1995 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- zakończono sprawy związane z instalacją elektryczną oraz centralnego ogrzewania w  
  Domu Kultury 
- utworzono 3 stanowiska do zbiórki złomu wykorzystując do tego przyczepy do traktora 
- kontynuowano prace remontowe na ulicach gminnych 
- wybudowano mały parking od strony południowej przy cmentarzu 
- rozpoczęto budowę mostu przy ulicy Wierzbowej 
- wybudowano na obiekcie LKS Pionier trybunę na 200 miejsc siedzących 
- opracowano i wydano mapę Pisarzowic 
- wykonano konstrukcję do podwieszania iluminofonii w Domu Kultury 
- wykonano prace porządkowe na strychu i w piwnicach Domu Kultury 
- wybudowano mostek przy ulicy Pszczelej (obok pana Sablika) 
- zakupiono nowe stoły pod potrzeby Domu Kultury 
- zorganizowano wiosenne sprzątanie wsi zakończone wywozem śmieci 
 

1996 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- wykonano prace konserwacyjne dachu na Domu Kultury 
- wykonano nakładki asfaltowe na ulicach: Jazowej, boczna od Czernichowskiej do p.Gacek, 
  Kolonia (częściowa wpłata mieszkańców), Pańskiej, Widokowej, Kurniki (wpłata z f-my AGA) 
  Ogrodniczej (częściowa wpłata mieszkańców) 
- zainstalowano aparat telefoniczny przy Ośrodku Zdrowia (budka telefoniczna) 
- wyremontowano klatkę schodową na pocztę 
- wyremontowano wszystkie drogi gminne po zimie 
- wybudowano chodnik wzdłuż ulicy Bielskiej od cmentarza do Ośrodka Zdrowia 
- wykonano i zmontowano dużą mapę Pisarzowic w centrum wsi 
- wykonano odwodnienie wzdłuż ulicy Grzybowej 
- wybudowano toaletę obok klatki schodowej prowadzącej na pocztę 
- wybudowano kryty rów obok Ośrodka Zdrowia i na jego bazie wybudowano parking 
- wykonano odwodnienie ulicy Czernichowskiej 
- wymieniono oprawy oświetleniowe na energooszczędne przy ulicach Do Lasu, Granicznej, 
  Jaśminowej, Pańskiej, Pasieki, Taterniczej 
- odremontowano wiatę przystankową Harszówki III 
- żwirowano ulice :  Błękitna, boczna od Kolonii, Bukowa, Cienista, Czereśniowa, Deszczowa, 
  Grzybowa, Księży Las, Lanckorona, Łabędzie, Łąkowa, Na Skowronek, Olszyna, Owcza,  



  Pagórkowa, Piaskowa, Rolnicza, Skotnica, Sowia, Spacerowa, Spadzista, Średnia, Wierzbowa,  
  Zajęcza 

1997 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- wybudowano nowe przepusty na ulicach: Bielskiej, Brzozowej, Grzybowej, Kolonii, Sosnowej, 
  Leszczynowej, Tęczowej, Wodnej 
- wyczyszczono rów melioracyjny przy ulicach Nektarowej i tzw. Młynówkę 
- wykonano obudowę i konserwację przystanku na granicy Hałcnów 
- wykonano konserwację konstrukcji dachowej wiaty przy Ośrodku Zdrowia 
- wykonano nakładki asfaltowe na ulicach: Bielskiej, Przeczniej, Tęczowej 
- odnowiono przystanek przy Carbolu 
- odnowiono przystanek przy Nagliku 
- ogrodzono działkę obok Ośrodka Zdrowia 
- Rada Sołecka w marcu uczestniczyła w pracach organizacyjnych podczas peregrynacji obrazu 
  Matki Boskiej Częstochowskiej 
- Rada Sołecka pomagała przy jubileuszu 100- lecia OSP i 35- lecia Szkoły 
- poprawiono odwodnienie na krzyżówce ulic Szkolnej i Krakowskiej 
- poprawiono odwodnienie przy ulicy Jazowej 
- odnowiono zabytkowy (1850r) krzyż na miejscowym cmentarzu 
- wyremontowano most na Słonicy obok posesji p.Urbańczyk 
- uruchomiono autobus MZK z granicy Hałcnów do Kęt 
- uruchomiono aparat telefoniczny w centrum wsi 
- poprawiono elewację na całym budynku Domu Kultury 
- wykonano 7 punktów świetlnych wzdłuż ulicy Szkolnej i 1 punkt obok parku przy WDK 
- wykonano 3 studnie rewizyjne i wyłożono płytami rów od Ośrodka Zdrowia w stronę rzeki 
- wykonano rowy wzdłuż ulic: Nektarowej, Kolonii, Przeczniej, Taterniczej, Bielskiej od Lekacza 
  Tęczowej (w czynie społecznym) 
- wymieniono na nowe 9 okien w Domu Kultury 
- zagospodarowano krzewami teren wiaty przy Nowaku (obok Biedronki) 
- żwirowano ulice: Brzozowa, Ceglana, Chabrowa, konwaliowa, Księży Las, Leszczynowa, Leśna, 
  Łąkowa, Mokra, Nektarowa, Olszyny, Osiedlowa, Parkowa, Pasieki, Prosta, Rolnicza, Sarnia,  
  Sucha, Tęczowa (końcówka ulicy) ,Wodna, Żołnierska, Sosnowa (końcówka ulicy) 
 

 

1998 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- wybudowano nowe przepusty przy ulicach: Fiołkowej, Jazowej, Kęckiej, Pięknej, Kolonii, 
  Leśnej, Nadbrzeżnej, Olszyny, Pańskiej, Przygranicznej, Starowiejskiej, Szkolnej do Kółka 
  Rolniczego, Taterniczej 
- odmalowano poręcze na 3 mostach i 7 kładkach 
- położono nakładki asfaltowe na ulicach: Lanckorona, Leśna, Łabędzia, Piękna, Grzybowa, 
  Polna, Sosnowa, Starowiejska, Św. Marcina, Żabie Miasto 
- przełożono gazociąg obok mostu przy ulicy Sosnowej 
- wykonano odwodnienie na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Krakowskiej 
- odremontowano wiatę przystankową przy Krzemieniu 
- odremontowano wiatę przystankową przy Ośrodku Zdrowia 



- wykonano remonty dróg po zimie 
- wybudowano most przy ulicy Sosnowej (na rzece Słonica) 
- wybudowano most przy ulicy Wierzbowej 
- zamontowano punkty świetlne w rejonie kościoła 
- wykonano rowy wzdłuż ulic : Bielskiej, Czernichowskiej, Kolonii, Lanckorony, Szkolnej 
  Taterniczej 
- wykonano żwirowanie ulic : Brzozowej, Ceglanej, Chabrowej, Czerwonka, Deszczowej, 
  Fiołkowej, Konwaliowej, Liliowej, Mokrej, Olszyna, Pasieki, Prostej, Sarniej, Skotnica, Słodkiej, 
  Sosnowej, Spadzistej, Stawowej, Wąwóz, Wierzbowej, Wrzosowej 

 
1999 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

 
- wybudowano przepust przy ulicy Kęcki Las, Truskawkowej i Żołnierskiej 
- zmodernizowano przy wpłacie mieszkańców ulice Mokrą 
- zmodernizowano ulicę Wodną 
- wykonano nakładkę asfaltową na ulicy Cienistej (wpłata pana Niedzieli) 
- powiat wykonał nakładkę wzdłuż ulicy Szkolnej 
- regulowano rzekę Pisarzówkę na odcinku 3 km bieżących i rzekę Słonice na odcinkun1 km 
- wykonano remont kapitalny kotłowni w szkole i zaczęto opalać gazem 
- wykonano remont kapitalny kotłowni w Domu Kultury i zaczęto opalać gazem (za te  
  Przedsięwzięcia gmina Wilamowice otrzymała 20 tyś nagrody ) 
- ocieplono strop na Sali głównej Domu Kultury 
- wykonano remont kapitalny sanitariatów w Domu Kultury 
- odremontowano przystanek na granicy Hałcnów 
- odnowiono wiaty przystankowe przy Nowaku, Ośrodku Zdrowia i Krzemieniu 
- wykonano remonty cząstkowe dróg po zimie 
- zamontowano punkt świetlny przy ulicy Pańskiej, Szkolnej i Taterniczej 
- wykonano rowy wzdłuż ulic : Jazowej, Nadbrzeżnej (włożono płytami), Św. Floriana, Wąwóz 
- wykonano ogrodzenie terenu LKS Pionier 
- wymieniono na energooszczędne 7 opraw lamp przy ulicy Kęckiej 
- wykonano żwirowanie dróg : Ceglanej, Jastrzębiej, Jeżynowej, Księżycowej, Liliowej, Łąkowej, 
  Olszyny, Owczej, Pagórkowej, Piwnej, Polarnej, Prostej, Rolniczej, Słodkiej, Słonecznej,  
  Spacerowej, Spokojnej, Stawowej, Suchej, Średniej, Widokowej, Wierzbowej, Wodnej,  
  Zbożowej, Zielonej, Żniwnej, Żołnierskiej i obok Domu Nauczyciela 
 

2000 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 
 

- adoptowano mieszkanie w szkole na bibliotekę 
- wybudowano nowe przepusty przy ulicach: Czernichowskiej, Dolinowej, Górnej, Księży Las,  
  Liliowej, Nektarowej, Pańskiej, Polnej, Prostej, Słodkiej, Sosnowej, Tartacznej, Wrzosowej 
- wykonano nakładki asfaltowe na ulicach: Miodowej, Deszczowej, Granicznej, Miłej, Tartacznej 
- postawiono nowy przystanek przy Nagliku (ulica Krakowska) 
- postawiono nowy przystanek przy ulicy Przeczniej (obok Okrzeszowskiego) 
- powiat wybudował most na Czerwonce (ulica Szkolna) 
- powiat położył nakładkę asfaltową na ulicy Szkolnej 



- wykonano nowe rowy wzdłuż ulicy Szkolnej (powiat) 
- wykonano remont kapitalny kotłowni w przedszkolu i zaczęto opalać gazem 
- wykonano remont kapitalny pomieszczeń biurowych Rady Sołeckiej 
- wykonano remonty cząstkowe dróg po zimie 
- w pomieszczeniach Domu Kultury uzupełniono sprzęt ppoż. 
- wykonano punkt świetlny przy ulicy Taterniczej 
- wykonano instalację odgromową na całym obiekcie Domu Kultury 
- wykonano zadaszenia przed wejściem do Domu Kultury i na pocztę 
- wymieniono na energooszczędne 10 opraw wzdłuż ulicy Szkolnej i 3 wzdłuż ulicy Św.Floriana 
- ze składek mieszkańców wyposażono Ośrodek Zdrowia w aparat EKG 
- wyremontowano kładki przy ulicach Wilczej i Morelowej 
- wyremontowano poręcze na moście przy ulicy Pasieki 
- zorganizowano I edycję imprezy integracyjnej „Pisarzowskie Sobótki” 
- wykonano żwirowanie ulic : Agrestowej, Akacjowej, Brzozowej, Bukowej, Chabrowej, 
  Chmielnej, Czerwonki, Fiołkowej, Górnej, Jastrzębiej, Jazowej, Jeżynowej, Jutrzenki. Księży Las, 
  Kwiatowej, Liliowej, Lip[owej, Modrej, Na Skowronek, Ogrodniczej, Olszyny, Ostrej, Rolniczej, 
  Porzeczkowej, Słodkiej, Sowiej, Spacerowej, Stawowej, Suchej, Szafirowej, Wierzbowej, 
  Wrzosowej, Wspólnej, Zajęczej, Żniwnej 
 

2001 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- wybudowano na obiekcie estradę na występy oraz plac zabaw dla dzieci 
- wykonano nowe przepusty wzdłuż ulic :Brzozowej, Czernichowskiej, Dolinowej, Liliowej,  
  Pańskiej, Skotnica, Zajęczej 
-  wykonano nakładkę asfaltową na ulicy Dolinowej, Zajęczej oraz kawałek Bukowej 
- odmalowano wiaty przystankowe przy Krzemieniu i przy Ośrodku Zdrowia 
- odmalowano klatkę schodowa prowadzącą na pocztę 
- odnowiono pomnik poległych na cmentarzu 
- położono nową podłogę w biurze Rady Sołeckiej 
- odremontowano przystanek przy Nagliku 
- wykonano remonty cząstkowe dróg po zimie 
- przeprowadzono przez WZiR remonty kapitalne na ciekach wodnych (rzeki) 
- zamontowano punkty świetlne wzdłuż ulicy Pańskiej i Przeczniej 
-  zagospodarowano teren obok mostu przy Spółdzielni 
- zagospodarowano teren nad rzeką obok posesji państwa Iskierka 
- zorganizowano II edycję imprezy integracyjnej „Pisarzowskie Sobótki” 
- wykonano żwirowanie ulic : Brzozowej, Bukowej, Chabrowej, Fiołkowej, Konwaliowej,  
  Krótkiej, Krzemieniowe Pola, Księżycowej, Miłej, Ostrej, Owczej, Piwnej, Prostej, Skotnica. 
  Słonecznej, Sowiej, Spadzistej, Stawowej, Tartacznej, Żołnierskiej 
 

2002 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- wybudowano parking wraz z chodnikiem obok szkoły 
- wybudowano nowe przepusty wzdłuż ulic : Czernichowskiej, Dolinowej, Olszyny, Szkolnej 
  (do ogrodnika), Żabie Miasto 
- wybudowano sanitariaty na obiekcie LKS Pionier 



- wykonano nakładki asfaltowe na ulicach: Pasieki, Piwnej, Wilczej 
- odnowiono wiaty przystankowe Harszówki III i przy Nowaku 
- wyremontowano przystanek przy Nagliku 
- wykonano remonty cząstkowe dróg po zimie 
- WZiR wykonanał remonty kapitalne cieków wodnych po powodzi 
-  wybudowano i oddano do użytku nowy Ośrodek Zdrowia 
- wykonano oświetlenie wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej 
- wykonano rowy wzdłuż ulic : Brzozowej, Czernichowskiej, pańskiej, Pasieki (korytka na 
  części rowu), Piwnej, Szkolnej, Żabie Miasto 
- wyłożono kostką brukową teren przed pomnikiem poległych na cmentarzu 
-  zakupiono dwa statywy pod mikrofony do Domu Kultury 
-  wykonano żwirowanie ulic : Borutkowy Las, Fiołkowej, Kolonia (boczna), Krzemieniowe Pola, 
   Liliowej, Lipowej, Malinowej, Nektarowej, Olszyna, Rolniczej, Słodkiej, Sowiej, Spokojnej, 
   Stawowej, Wodnej, Wrzosowej 
- zorganizowano III edycję imprezy integracyjnej „Pisarzowskie Sobótki” 
  

2003 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- wybudowano nowe przepusty wzdłuż ulic :Prostej, Skotnica, Św.Floriana, Fiołkowej, Pańskiej, 
- wykonano remont kapitalny uszkodzonego Domu Pogrzebowego na cmentarzu 
- położono nakładkę asfaltową na ulicach : Lekacz, częściowo Fiołkowej, Liliowej, Miłej, Prostej, 
  Morelowej, Słodkiej, Stawowej oraz korą asfaltową na ulicy Skotnica 
- postawiono nowy przystanek na granicy Hałcnów 
- postawiono nowy przystanek przy ulicy Krakowskiej 
- przebudowano most na Słonicy przy ulicy Skotnica 
- wyremontowano przystanek przy Nagliku 
- wyremontowano wiatę przystankową Harszówki III 
- wykonano cząstkowy remont dróg po zimie 
- WZiR kontynuował remonty kapitalne na ciekach wodnych 
- zainstalowano punkty świetlne wzdłuż ulic : Czernichowskiej, Prostej, Kęcki Las 
- wykonano kanalizację deszczową wzdłuż ulicy Leszczynowej 
- wydano folder reklamujący Pisarzowice 
- wykonano rowy wzdłuż ulic : Krótkiej, Pańskiej, Szafirowej (korytka), Żabie Miasto, Żołnierskiej 
- zamontowano nowe tablice informacyjne sołectwa i gminy 
- wymieniono 12 opraw oświetleniowych wzdłuż ulicy Krakowskiej i 17 opraw wzdłuż 
  ulicy Bielskiej 
- wymieniono uszkodzone drewniane elementy mostu na Słonicy koło Urbańczyka 
- zabezpieczono przyczółki na moście przy ulicy Brzozowej 
- zakupiono 100 nowych krzeseł do Domu Kultury 
- wykonano żwirowanie ulic : Brzozowej, Fiołkowej, Księży Las, Księżycowej, Olszyna, Owczej, 
  Sarniej, Widokowej (końcówka ulicy), Wodnej 
- zorganizowano IV edycję imprezy integracyjnej „Pisarzowskie Sobótki” 
 

2004 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- wykonano nowe przepusty przy ulicach :Łąkowej, Ogrodniczej, Kęckiej 



- wykonano częściowo nowe słupki z nazwami ulic 
- dobudowano punkty świetlne przy ulicach : Graniczna (4), Leszczynowa (2), Truskawkowa (1),  
  Skotnica (1) 
- wykonano konserwacje estrady na LKS Pionier 
- wykonano konserwacje ogrodzenia na LKS Pionier 
- nawieziono kruszywo i wałowano ulice : Bukową, Do Kapliczki, Górną, Kolonia (boczna), 
  Leszczynową, Łąkową, Nektarową, Olszyna, Pisakową, Słoneczną, Spadzistą, Błękitną, Suchą, 
  Stawową, wodną i zjazd na posesję  z ulicy Bielskiej 
- położono nakładkę asfaltową na ulicach : Miodowej, Mokrej, Skotnica 
- odnowiono stary zabytkowy pomnik na cmentarzu śp. Warmuz 
- wykonano remont kapitalny zaplecza kuchennego w Domu Kultury 
- wyremontowano przystanek przy Nagliku i wiatę Harszówki III 
- wykonano remonty cząstkowe po zimie 
- WZiR kontynuował remonty kapitalne na ciekach wodnych 
- wykonano remonty na uszkodzonych kładkach nad rzekami 
- uruchomiono filę Banku Spółdzielczego w remizie OSP 
- zamontowano 4 punkty świetlne przy ulicy Nektarowej oraz 5 punktów przy ulicy Polnej 
- wykonano drewniane siedzenia na trybunie (obiekt LKS Pionier) 
- wykonano nową tablicę z nazwą miejscowości 
- wykonano rów wzdłuż końcówki ulicy Pasieki oraz wzdłuż ulicy Skotnica 
- wymieniono 15 opraw oświetleniowych na ulicy Bielskiej 
- wymieniono częściowo na cmentarzu płyty chodnikowe na kostkę brukową 
- wymieniono oświetlenie na stadionie LKS Pionier 
- zorganizowano V edycję imprezy integracyjnej „Pisarzowskie Sobótki” 
 

2005 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- wykonano nakładkę asfaltową na ulicach : Polnej, Ogrodniczej, Granicznej, Przygranicznej, 
  Nadbrzeżnej, Łukowej, Jutrzenki, Miłej 
- wykonano remonty cząstkowe po zimie 
- nawieziono kruszywo i wałowano ulice : Osiedlowa, Nektarowa, Spadziowa, Akacjowa, 
  Fiołkowa, Olszyna, Konwaliowa, Leszczynowa, Jaśminowa 
- wyremontowano most i położono chodnik przy Krzemieniu ul.Bielska 
- wykonano nowe przepusty przy ulicach : Łąkowej, Konwaliowej, Skotnicy, Rolniczej, Pańskiej, 
  Przygranicznej,  
- wyłożono korytkami rów przy ulicach : Skotnica, Prosta, Przygraniczna, Miodowa 
- remontowano most przy ulicy Pasieki 
- rozpoczęto remont mostu przy ulicy Starowiejskiej 
- oddano do użytku oczyszczalnię ścieków 
- rozpoczęto modernizację szkoły podstawowej i gimnazjum 
- rozpoczęto budowę pawilonu sportowego na LKS Pionier 
- zabudowano barierki ochronne na mostach przy ulicach Pasieki i Prostej 
- odmalowano barierki ochronne na mostach przy ulicy Pańskiej i Czernichowskiej 
- odremontowano kładkę na rzece przy ulicy Nadbrzeżnej 
- zmodernizowano ogrodzenie cmentarza i postawiono 2 ławki 
- zagospodarowano teren wokół grobów zmarłych nauczycieli pani Syskowej i Bieniek 



- wymieniono na cmentarzu na dwóch alejkach płyty chodnikowe na kostkę brukową 
- WZiR kontynuował prace konserwacyjne na ciekach wodnych 
- wydano mapę Pisarzowic oraz widokówki z Pisarzowic 
- remontowano wszystkie 4 wiaty przystankowe 
- zorganizowano VI edycję imprezy integracyjnej „Pisarzowskie Sobótki” 
 

2006 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- dokończono modernizację szkoły podstawowej oraz gimnazjum 
- zagospodarowano centrum Pisarzowic (chodniki, Parkingi, Zieleń) 
- wykonano niezbędne prace remontowe w Domu Kultury 
- dokończono remont mostu na Słonicy w ciągu ulicy Starowiejskiej 
- zaadoptowano pomieszczenia w piwnicy na pomieszczenia użytkowe dla uczniów 
- wykonano remont parkingu przy przedszkolu 
- zlecono opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną od granicy Hałcnów do ulicy 
  Chabrowej, oraz w rejonie ulic Pańskiej i Szkolnej 
- kontynuowano prace remontowe na chodnikach na cmentarzu (wymiana na kostkę) 
- wykonano nakładki asfaltowe na ulicach : Agrestowej, Akacjowej, Czernichowskiej, 
  Kwiatowej, Leszczynowej, Pańskiej, Sosnowej, Truskawkowej, Wiśniowej, Owocowej 
- wykonano remonty cząstkowe po zimie na ulicach asfaltowych i żwirowych 
- przebudowano przepust na ulicy Księżycowej 
- poszerzono przepust na ulicy Jazowej 
- położono korytka ściekowe na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Krakowskiej 
- wykonano rów i położono korytka wzdłuż ulicy polnej 
- odtworzono rowy przy ulicach Granicznej i Sosnowej 
- zakupiono pojemniki na piasek do akcji zimowych 
- wykonano dokumentację na przebudowę ulicy Sosnowej od Czernichowskiej do mostu 
- uzupełniono oznakowanie ulic 
- czyszczono chodniki i koszono pobocza 
- oddano do użytku pawilon sportowy na LKS Pionier 
- wykonano przy 50% udziale gminy 1 km nakładki asfaltowej na ulicy Kęckiej 
- zorganizowano VII edycję imprezy integracyjnej „Pisarzowskie Sobótki” 
 

2007 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- wykonano nakładki asfaltowe na ulicach :Kęcki Las, Żołnierskiej, Stawowej, Skotnicy, 
  Jastrzębiej, Lipowej, Czerwonka 
- wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej i żwirowej po zimie 
- wykonano nowy parking na 60 samochodów obok kościoła 
- wykonano oświetlenie na tym nowym parkingu 
- wybudowano nowy most na Słonicy obok pana Urbańczyka 
- przebudowano przepust i zabudowano częściowo rów w ciągu ulicy Pasieki 
- położono przepust i korytka ściekowe w ciągu ulicy Lipowej 
- wykonano 2 przepusty w ciągu ulicy Mokrej 
- położono korytka ściekowe na odcinku 15 mb wzdłuż ulicy Sosnowej (rejon mostu) 
- przebudowano przepusty w ciągu ulic Jastrzębiej, Polarnej i Wodnej 



- wykonano kanalizację sanitarną wzdłuż ulicy Pańskiej i przyległych 
- wykonano plac zabaw dla dzieci na LKS Pionier 
- wykonano boksy dla zawodników na LKS Pionier 
- prowadzono na cmentarzu dalsze prace związane z wymianą płyt na kostkę brukową 
- wybudowano wiatę na karetkę pogotowia przy Ośrodku Zdrowia 
- odnowiono zabytkową kapliczkę przy ulicy Granicznej 
- zorganizowano VIII edycję imprezy integracyjnej „Pisarzowskie Sobótki” 
 

2008 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- wykonano nakładki asfaltowe na ulicach : Księży Las (500mb), Mokra (470mb), Słoneczna 
  (260mb), Jazowa (135mb), Widokowa (190 mb), Szafirowa (90 mb), Sosnowa (1268 mb), 
  Nektarowa (164 mb), Bartnicza (136 mb), Górna (112 mb), Parkowa (159 mb) 
- wykonano remonty cząstkowe po zimie na ulicach asfaltowych 517m³ i żwirowych : odnoga 
  Krzemieniowe Pola, Wodna, Fiołkowa, Konwaliowa, Jaśminowa, odnoga Kolonii, Owcza, 
  Brzozowa, Bukowa, Sowia, Tęczowa, Zbożowa, Olszyny, Do Kapliczki, Osiedlowa, Sucha, 
  Piaskowa, Tartaczna, Księżycowa, polarna, Wodna, Wrzosowa, Modrzewiowa 
- wykonanie rowu i położenie korytek ściekowych przy ulicy Skotnica na odcinku 95mb oraz 
  przy ulicy Tartacznej na odcinku 57mb 
- poszerzono przepusty wzdłuż ulicy Tęczowej 
- przebudowano przepusty na ulicy Łąkowej, Sosnowej, i Czernichowskiej 
-  wykonano remont wszystkich przystanków i wiat przystankowych 
- dobudowano 4 punkty świetlne przy ulicy Stawowej i Wodnej oraz 6 punktów przy Kęckiej 
- zmodernizowano oświetlenie przy kościele (stylowe słupy i lampy) 
- uzupełniono oznakowanie ulic 
- odnowiono zabytkową kapliczkę tzw. „Upadek” (obok ronda na Szkolnej) 
- rozpoczęto modernizację ulicy Bielskiej od granicy Hałcnów do ulicy Konwaliowej (gmina 
  partycypowała w budowie chodnika) 
- wystąpiono z wnioskiem o opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie  
  części  rekreacyjnej na boisku sportowym, oraz opracowanie dokumentacji technicznej na 
  budowę chodnika od remizy do mostu oraz wzdłuż ulicy Pańskiej od Szkolnej do Bielskiej 
- powiat poszerzył most przy Krzemieniu 
- Pisarzowice zdobyły wyróżnienie od Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie na 
  najpiękniejszą wieś województwa śląskiego 
- zorganizowano IX edycję imprezy integracyjnej „Pisarzowskie Sobótki” 
 

2009 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- rozpoczęto budowę Sali gimnastycznej pod potrzeby gimnazjum 
- wykonano kanalizację sanitarną w rejonie ulicy Krakowskiej 
- wykonano projekt na budowę kanalizacji wzdłuż ulic : Wodnej, Kolonia, Harszówek 
- wykonano projekt na rozbudowę oczyszczalni ścieków 
- wykonano nakładki asfaltowe na ulicach : Rolniczej, Malinowej, Spadziowej, Krótkiej, Wodnej 
- wykonano projekt na budowę ulicy Chabrowej w ramach rekultywacji 
- wykonano projekt na budowę ulicy Krzemieniowe Pola w ramach rekultywacji 
- remonty dróg przy użyciu kory asfaltowej : Bukowa (120mb), Piaskowa (120mb),  



  Górna (68mb), Księżycowa (120mb), Pszczela (150mb), Spacerowa (120mb), Zbożowa (511mb) 
  Krzemieniowe Pola (600mb), Osiedlowa (300mb), Sowia (350mb), Głogowa (185mb) 
-  korytowano i utwardzono ulicę Źródlaną na odcinku 400mb 
- korytowano i utwardzono ulicę Modrzewiową na odcinku 200mb 
-  korytowano i utwardzono ulicę Krzemieniowe Pola na odcinku 150mb 
- wybudowany został chodnik od Krzemienia ku Ośrodku Zdrowia a powiat wykonał 
  nakładkę asfaltową na ulicy Bielskiej na odcinku 1000 mb 
- opracowano dokumentację na odwodnienie i budowę traktu spacerowego wzdłuż ulicy 
  Św. Floriana i budowę chodnika wzdłuż ulicy Pańskiej od Biedronki do ulicy Szkolnej 
- wykonano termomodernizację przedszkola i oddano w starej plebanii nowe sale 
- odnowiono kaplicę Domu Pogrzebowego na cmentarzu i wykonano cięcia pielęgnacyjne 
  rosnących na cmentarzu  krzewów 
- wykonano dwie nowe mapy Pisarzowic (parking obok kościoła i obok szkoły w centrum) 
- odnowiono zabytkowy krzyż przy ulicy Kęckiej 5 
- uzupełniono brakujące tabliczki z nazwami ulic 
- zamontowano tzw „garb” na przejściu dla pieszych obok starej plebanii 
- zorganizowano X edycję imprezy integracyjnej „Pisarzowskie Sobótki” 
 

2010 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

TO BYŁ ROK W KTÓRYM W PISARZOWICACH BYŁY DUŻE POWODZIE 

- ukończono budowę sali gimnastycznej wraz z przewiązką pod potrzeby gimnazjum 
- rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji 
- wykonano nakładki asfaltowe na ulicach : Zbożowej (203mb), Słodkiej (140mb), 
  Łukowej (135mb), Wilczej przy współudziale pana Żukowskiego (411mb), Łąkowej (455mb) 
  Olszyny (625mb), Św. Marcina (65mb), Krzemieniowe Pola (dwa odcinki łącznie 832 mb) 
- położenie destruktu i wałowanie na ulicach: Krzemieniowe Pola (458mb), Chabrowa(70mb) 
  Wąwóz (140mb), Łąkowa (70mb), Do Kapliczki (150mb) Księżycowej (70mb),  
  Brzozowej (100mb), Bukowej (łącznie z mijanką 283mb), Owczej (300mb), Tęczowej (50mb) 
  Lipowej (56mb) 
- wykonanie asfaltowej mijanki przy ulicy Miodowej 
- łatanie dziur na ulicach Spacerowej, Wodnej, Sowiej 
- ułożenie betonowych elementów ściekowych przy ulicy Wodnej na odcinku 36 mb 
- odtworzenie rowu wzdłuż ulicy Modrzewiowej na odcinku 52 mb i uzupełnienie pobocza 
- przebudowa przepustu na odcinku 12,5 mb przy ulicy Księżycowej, położenie ażurów 
- ulica Czernichowska – wykonanie rowu, wykonanie ścianki czołowej dla przepustu fi30 na 
- odcinku 10mb i fi40 na odcinku 7mb 
- ulica Św. Marcina uzupełnienie pobocza kruszywem na powierzchni 145m³ 
- ulica Kwiatowa – przedłużenie przepustu z rury betonowej fi50 
- ulica Kasztanowa przedłużenie przepustu z rury betonowej fi50 
- ulica Starowiejska odtworzenie rowu na odcinku 100 mb, wykonanie przepustu z rur WIPRO 
  Fi30 na odcinku 30 mb, oraz z rur WIPRO fi40 na odcinku 7mb. Ułożenie betonowych 
  elementów ściekowych typ średni na odcinku 74 mb i typ wysoki na odcinku 20mb.  
  Uzupełnienie poboczy kruszywem na odcinku 435 mb łącznie z ulicą Widokową 
- ulica Chabrowa uzupełnienie poboczy kruszywem 



- ulica Polna  wykonanie rowu aż do ulicy Szkolnej i dalej wzdłuż Szkolnej 
- ulica Szkolna zabezpieczenie przyczółka na potoku obok szkoły 
- ulica Nadbrzeżna uzupełnienie poboczy kruszywem 
- ulica Dolinowa ułożenie krawężnika na odcinku 23 mb uzupełnienie pobocza kruszywem 
- ulica Przecznia wykonanie przepustu fi40 na odcinku 7,5 mb i odtworzenie rowu na odcinku  
  15 mb 
- ulica Widokowa odtworzenie rowu na odcinku 254 mb i wykonanie przepustu fi40 na odcinku  
  4mb 
- ulica Stawowa wykonanie przepustu z rur WIPRO fi 50 na odcinku 6,7 mb łącznie ze ścianką 
- ulica Sosnowa wykonanie przepustu z rur WIPRO fi 40 na odcinku 7,5 mb łącznie ze ścianką 
- wykonano projekt oraz wybudowano most przy ulicy Błękitnej na Harszówkach 
- wykonano projekt na wykonanie mostu na Pisarzówce w ciągu ulicy Pasieki 
- wykonano dokumentację na remont 2 kładek na Pisarzówce 
- opracowano projekt mostu na Czerwonce w ciągu ulicy Prostej 
- opracowano projekt przebudowy ulicy Czernichowskiej 
- odmalowano wiatę przystankową przy Ośrodku Zdrowia 
- wyremontowano wiatę na przystanku Harszówki III a naprzeciwko położono chodnik 
- odmalowano wnętrze Domu Pogrzebowego oraz wykonano cięcia pielęgnacyjne na 
  miejscowym cmentarzu 
- podpisano porozumienie w sprawie nawiązania przyjaznych kontaktów i współpracy pomiędzy  
  Sołectwem Horná Sùča w Republice Słowackiej oraz sołectwem Pisarzowice w  
  Rzeczypospolitej Polskiej. Podpisy złożyli starosta Hornej Sùčy Juraj Ondračka i sołtys 
  Pisarzowic Stanisław Peszel. Data 4 lipca 2010r 
- zorganizowano wspólnie ze słowacką miejscowością Horna Sucza wyjazd naszych młodych 
  Piłkarzy na Słowację.  
- zakupiono 18 kpl stołów i ławek biesiadnych 
 

2011 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- remont generalny ulicy Czernichowskiej łącznie z nakładką na odcinku 2909 mb 
- I etap remontu prowadzonego przez powiat na ulicy Szkolnej (długość 1200 mb) 
- odbudowano dwa zniszczone przez powódź mosty. Jeden przy ulicy Pasieki, a drugi przy 
  ulicy Prostej na Czerwonce 
- kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej granica Hałcnów, ulice Pasieki oraz Przecznia 
- poprawa nakładek asfaltowych na ulicach gdzie szła kanalizacja na łącznej długości 1049 mb : 
  Fiołkowa, Pasieki, Miodowa, Nektarowa, Olszyny, Ogrodnicza, Przecznia, Dolinowa 
- Nowe nawierzchnie ulic przy użyciu tzw destruktu : Błękitna 54mb, Bukowa 450mb,  
  Jutrzenki 30 mb, Konwaliowa 250mb, Jaśminowa 200mb, Fiołkowa 113mb, Bartnicza 35mb, 
  Lipowa 120mb, Brzozowa 250mb, Łąkowa 190mb, Kwiatowa 270mb 
- wykonano remonty cząstkowe po zimie na ulicach :Chabrowa, Wodna, Chmielna, 
  Krzemieniowe Pola 
- wybudowano przepusty i odwodniono ulice Czernichowska, Sosnowa, Pańska, Owcza, 
  Jutrzenki, Przecznia, Bielska 
- naprawiono uszkodzona przez powódź kładkę nr 3 od Św. Jana Kantego do Nadbrzeżnej 
- odmalowano wiaty przystankowe 

 



2012 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- rozpoczęto I etap przebudowy ulicy Pańskiej 
- przeprowadzono generalny remont ulicy Granicznej na odcinku 1067 mb 
- poprawiono destruktem nawierzchnie na ulicach : Głogowej 190mb, Modrzewiowej 135 mb, 
  Wspólnej 135mb, Chabrowej, Polarnej 140 mb, Piaskowej 220mb, Akacjowej 50mb, obok pani  
  Gieruszczak 90 mb 
- poprawiono nawierzchnię ulicy Kasztanowej z 20 cm korytowaniem na odcinku 80mb 
- odtworzono rowy, przepusty, przyczółki skarp przy ulicach : Czernichowskiej, Lekacz, 
  Sosnowej, Osiedlowej, Wodnej, Słodkiej, Kęckiej, Modrzewiowej 
- uregulowano potok Czerwonka od mostu przy ulicy Prostej w kierunku Kóz na odcinku 200 mb 
- wyremontowano obie kaplice cmentarne zewnątrz i wewnątrz i teren wokół nich 
- odnowiono wiaty przystankowe 
- wykonano cięcia pielęgnacyjne krzewów wokół dużego parkingu przy kościele 
- zamontowano 13 punktów oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Krakowskiej 
- zamontowano 4 lampy solarne przy ulicy Sportowej i 1 przy ulicy Jazowej 
 

2013 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- przebudowano ulicę Pańską łącznie z chodnikiem 
- wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Pańskiej 
- przebudowano ulicę Św. Floriana łącznie z chodnikiem dla pieszych i ścieżką rowerową 
- powiat położył nową nakładkę na ulicy Szkolnej od ronda do granicy z Kozami 
- poprawiono przy użyciu destruktu ulice : Brzozową na odcinku 315 mb, Słoneczną na 60 mb 
  Dolinową na odcinku 27 mb, Zdrojową na odcinku 140 mb, Krzemieniowe Pola na odcinku    
  285 mb, Wąwóz na odcinku 176 mb, Sowią na odcinku 170 mb, Jutrzenki na odcinku 50 mb, 
  Chmielną na odcinku 159 mb, boczna od Kolonii na odcinku 30 mb 
- poprawiono kruszywem pobocza ulicy Skotnica 
- odtworzono rowy, przepusty, przyczółki skarp przy ulicach : Przygranicznej, Skotnica,     
  Wspólna, Lipowa, Czernichowska, Pańska, Jazowa, Pasieki, Lekacz, Słodka, Sowia, Grzybowa, 
  Modrzewiowa, Widokowa, Przecznia, Polna 
- wykonano dokumentację na przebudowę ulicy Lanckorona 
- wyremontowano kładkę na Pisarzówce pomiędzy ulicą Nadbrzeżną a Św. Jana Kantego 
- wykonano utwardzenie pobocza ulicy Morelowej i wykonano tam przejście dla pieszych 
- opracowana została dokumentacja na remont generalny Domu Kultury łącznie z przebudową 
- położono kostkę brukową obok pomnika poległych (chodnik od strony północnej)  
- zakupiono i zamontowany 2 lampy solarne przy ulicy Jazowej 
 

2014 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- odnowiono kapliczkę przy ulicy Słodkiej oraz zabytkowy krzyż obok FEST PARKU 
- oddano do użytku nową estradę wraz z zapleczem na obiekcie LKS Pionier 
- na terenie LKS Pionier oddano do użytku 3 stanowiska siłowni zewnętrznej 
- powiększono parking obok Ośrodka Zdrowia (teren obok rozebranej stodoły) 
- wykonano projekt remontu na ulicę Kolonia 
- przebudowano ulicę Chabrową na odcinku 530 mb 
- wykonano kanał odwadniający od MEBLOEXPO do rzeki Pisarzówki 



- odtworzono rowy wzdłuż ulic : Skotnica, Przygraniczna, Miodowa, Sosnowa, Jeżynowa, 
  Kasztanowa,  Jazowa, Modrzewiowa, Dolinowa 
- położono nakładkę asfaltową na ulicy Kęcki Las na odcinku 357 mb 
- poprawiono nawierzchnie na ulicach : Konwaliowej na odcinku 357 mb, Jaśminowej na 
  odcinku 165 mb, Brzozowej za mostem na odcinku 140mb, Aroniowej na odcinku 83 mb, 
  Olszyny na odcinku 325 mb, Głogowej na odcinku 190 mb, Jutrzenki na odcinku 50 mb, 
  Kasztanowej na odcinku 215 mb, do pana Baścika na odcinku gminnym 75 mb, od ulicy 
  Szkolnej do posesji pana Kubiczka odcinek gminny 145 mb 
 

2015 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- zamontowano 9 lamp ledowych przy ulicy Czernichowskiej 
- zadaszono trybunę dla kibiców na obiekcie LKS Pionier 
- oddano do użytku boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej 
- zabudowano balustradę ochronną wzdłuż rowu przy ulicy Jazowej 
- naprawiono mosty przy ulicy Wierzbowej, Brzozowej oraz most obok przedszkola 
- podłączono do sieci wodociągowej budynki przy ulicy Krzemieniowe Pola 
- podłączono do kanalizacji sanitarnej budynki przy ulicach : Rybackiej, Wodnej, Zdrojowej, 
  Skotnica, Żabie Miasto, Lekacz, Stawowa, Osiedlowa 
- poprawiono pobocza przy ulicach Miodowej i Tęczowej 
- położono nakładki asfaltowe na ulicach : Żabie Miasto odcinek 150 mb, Lekacz odcinek 368mb 
  Liliowej odcinek 272 mb, Skotnica odcinek 634 mb, odnoga Kolonii odcinek 30 mb, Tęczowej 
  odcinek  105 mb, Wodnej, Lanckorona, Spadzistej, Szkolnej łącznie z chodnikiem na odcinku       1000 
mb, Krakowskiej na odcinku 900 mb 
- położono destrukt na ulicach : Źródlanej, Rybackiej, Kasztanowej, Spacerowej, Błękitnej, 
  Wspólnej, Żołnierskiej od ulicy Przeczniej, Lipowej, Zbożowej, Sowiej, Osiedlowej, Do Kapliczki, 
  Olszyny, Owczej, Zdrojowej, Bukowej, Wąwóz, Łukowej, łącznik od ulicy Krakowskiej do ulicy 
  Krzemieniowe Pola 
- zakupiono przed estradę na boisku pawilon biesiadny oraz stoły i ławki 
- zorganizowano imprezę plenerową „Pisarzowskie Sobótki” 
 

2016 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- strona internetowa sołectwa zdobyła II miejsce (puchar i 1500 zł) w województwie śląskim  
- wykonano kładkę dla pieszych tzw. mostek wenecki na rowie obok szkoły 
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę ulicy Polnej i Dolinowej 
- ukończono prace związane z odwodnieniem od ulicy Ogrodniczej w stronę rzeki Pisarzówki 
  co definitywnie rozwiązało problem podtapiania posesji podczas intensywnych opadów 
- jedno z pomieszczeń w remizie OSP zaadoptowano na żłobek dla 20 małych dzieci 
- położono nakładkę asfaltową na ulicy Kolonia (odcinek 1081mb) i Księżycowa (130mb) 
- powiat wykonał nakładkę asfaltową na ulicy Krakowskiej (odcinek 558mb) 
- odtworzono rowy, położno elementy ściekowe, wykonano nowe przepusty przy ulicach:     
  Skotnica (159mb), Kolonia (170mb), Sosnowa (35mb), Starowiejska (93mb), Rolinicza (59mb),               
  Łąkowa (8mb), Aroniowa (45mb), 
- zamontowano 2 punkty świetlne naprzeciw cmentarza i 1 lampę solarną przy ulicy Jazowej 
- wybudowano 1684 mb sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Pańskiej, Głogowej, Kolonii, 



  Kwiatowej, Chabrowej, Stawowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic Pięknej i Kęckiej 
- odmalowano salę główną w Domu Kultury 
- odremontowano wiaty przystankowe Harszówki III i przy Nowaku oraz przystanki przy 
  Nagliku i w rejonie ulicy Lanckorona 
- łatano ubytki lub wyrównywano nawierzchnie ulic destruktem : Kwiatowa (150m²), 
  Jaśminowa (945m² - 315 mb), Ogrodnicza od Przecznie (100mb), Piaskowa (230mb), łącznik 
  ulicy Skotnica z Brzozową (130mb), Fiołkowa do posesji Nr2 (315m²), Wspólna (200m²), 
  Bukowa (510mb), Konwaliowa (200m²), Tęczowa (250m²), Brzozowa (270m²), Sowia (220m²), 
  Rybacka (260m²), Krzemieniowe Pola (250m²), odnoga ulicy Kolonia (200m²), Olszyny (260m²), 
  Osiedlowa (220m²), Kasztanowa (100m²), Młynówka (500m²), Zbożowa (120m²), wjazd do 
  Kółka Rolniczego (380m²), Bajkowa – wykonano dolną podbudowę kruszywem. 
   

2017 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- przebudowano ulicę Zdrową wraz z miejscami postojowymi pod potrzeby Służby Zdrowia 
   Wartość tego zadania to 297 tyś. zł 
- ukończono przebudowę tzw. Domu Nauczyciela w wyniku czego uzyskano w sumie 6 mieszkań  
   socjalnych. Wartość tego zadania to 790 tyś zł. 
- wykonano dokumentację projektową oraz na odcinku 483 mb przebudowano gminny odcinek ulicy    
   Taterniczej. Wartość tego zadania to 768 tyś. zł łącznie z nową nawierzchnią i poboczami. 
- dobudowano 5 nowych punktów świetlnych wzdłuż ulicy Bielskiej (od granicy Hałcnów) 
- wymieniono płyty chodnikowe na kostkę brukową na cmentarzu na powierzchni 210m². 
- opracowano projekt na budowę chodnika przy ulicy Szkolnej 
- uporządkowano tereny zielone wokół Ośrodka Zdrowia. Nasada nowej zieleni. 
- w ramach remontów cząstkowych położono nakładkę asfaltową na ulicy Kwiatowej na odcinku  
  100 mb, Prostej (odcinek za mostem), Pięknej. Wartość tych prac to 65 tyś. zł.   
- łatano ubytki lub wyrównywano nawierzchnie ulic destruktem : Zbożowa 580m², Błękitna 60 m², 
  Bukowa na odcinku 450 mb (1350 m²), Olszyny na odcinku 325 mb, Osiedlowa 120m², odnoga 
  ulicy Kolonia na odcinku 240 mb, Rybacka 170 m², Piaskowa 225 mb, Chmielna 70 m², Sowia 150 m², 
  Aroniowa 50 m², Fiołkowa 60 m², Wiosenna 75 m², Spacerowa 80 m², Przygraniczna 150 m², 
  Jaśminowa 50 m², Krzemieniowe Pola (łącznik) 80 m², Brzozowa 80 m², Modrzewiowa korytowanie i 
  Kruszywo na odcinku 20 mb, Kasztanowa 150 m², odnoga ulicy Przeczniej korytowanie i kruszywo na 
  Odcinku 150 mb, odnoga ulicy Czernichowskiej korytowanie i kruszywo na odcinku 40 mb, odnoga 
  ulicy Sosnowej 315 m². Razem poprawiono drogi na odcinku 1555 mb + 2005 m². Koszt 110 tyś. Zł. 
- tematy związane z prawidłowym odwodnieniem ulic regulowane były przy ulicach : Prosta ułożenie 
  betonowych elementów ściekowych na odcinku 50 mb, Chmielna regulacja studzienki, odnoga ulicy 
  Szkolnej ułożenie betonowych elementów ściekowych na odcinku 55,5 mb, odnoga ulicy Kęckiej  
  ułożenie betonowych elementów ściekowych na odcinku 12 mb, ulica Krótka oczyszczenie rowu na  
  odcinku 30 mb, skrzyżowanie ulicy Bielskiej i Skotnica (rejon przystanku) zabudowa rur na odcinku  
  16,5 mb, ulice Stawowa i Wodna czyszczenie korytek łącznie na odcinku 135 mb, ulica Nadbrzeżna 
  ułożenie betonowych elementów ściekowych na odcinku 18,5 mb i  ścięcie na tym odcinku pobocza, 
  ulica Jazowa budowa przepustu na odcinku 8 mb, ulica Widokowa budowa przepustu na odcinku  
  12 mb, ułożenie betonowych elementów ściekowych na odcinku 2 mb, odtworzenie rowu na odcinku 
  9 mb, ulica Prosta budowa przepustu na odcinku 12 mb i wykonanie studni rewizyjnej, ulica Olszyny 
  Wykonanie przykanalika na odcinku 18 mb, ulica Piwna ułożenie betonowych elementów ściekowych 
  na odcinku 69 mb łącznie ze ścięciem pobocza, ulica Rolnicza ułożenie betonowych elementów  



  ściekowych na odcinku 46 mb, odtworzenie rowu na odcinku 64 mb, wykonanie przykanalika na 
  odcinku 6 mb, ulica Leśna odtworzenie rowu na odcinku 205 mb. Koszt wszystkich prac związanych z 
  odwodnieniami wyniósł 65 tyś zł. 
 

2018 ROK -  WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH LUB KONTYNUOWANYCH 

- rozpoczęto realizację projektu modernizacja Wiejskiego Domu Kultury. Wykonano wszystkie prace na  
  zewnątrz budynku łącznie z wymianą pokrycia dachowego. Drugi etap który będzie realizowany w  
  2019 roku to przebudowa pomieszczeń wewnątrz obiektu. 
- wykonano przebudowę ulicy Pańskiej (od Bielskiej do św.Floriana) łącznie z budową nowego mostu. 
- wykonano remont ulicy św. Marcina łącznie z budową miejsc parkingowych. 
- podłączono do kanalizacji budynki wzdłuż ulic : Widokowej, Krajobrazowej, Starowiejskiej i przyległych 
  Po kanalizacji ulica Starowiejska otrzymała nową nakładkę asfaltową. 
- odnowiona została elewacja na starej części Ośrodka Zdrowia łącznie z zagospodarowaniem terenu, 
- założone zostały okna w budynku gospodarczym na obiekcie LKS Pionier, 
- zamontowano 4 punkty świetlne przy ulicy Przeczniej oraz 2 punkty przy ulicy Akacjowej 
- wymieniono na nowe 3 przystanki 
- ukończono dokumentację na budowę chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej od granicy z Kozami do ronda 
  oraz od ulicy Krakowskiej w kierunku ulicy Bielskiej. 
- wykonano projekt na budowę placu zabaw dla dzieci obok pawilonu LKS Pionier 
- wykonano projekt na zagospodarowanie nowej części cmentarza (alejki, kolumbaria, zieleń) 
- wykonywano remonty bieżące na ulicach gminnych w tym rozpoczęto remont części ulicy Pasieki 
- blisko współpracowano przy organizacji gminnych uroczystości z okazji  setnej rocznicy odzyskania  
  Niepodległości. 
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