Kalendarium Rady Sołeckiej
1991- Sołtysem zostaje p. Ewald Przybyła. Rada Sołecka podejmuje decyzję o odbudowie Groty oraz o oczyszczeniu
stawu. Podjęto pierwsze prace.
1992- Dalsze prace przy Grocie-ogrodzenie, utwardzenie drogi. Rozpoczęto budowę wodociągu.
1993- Zakupiono pojemniki na odpady szklane i metalowe. Zostaje zakończona budowa wodociągu. Rozpoczęto
zbiórkę składek na kanalizację.
1994- Zakup kolejnych pojemników na szkło i metal, oraz drzwi do chlorowni i hydroforni. Zostaje uporządkowane
dzikie wysypisko śmieci oraz teren wokół baraków.
1995- Dalsze prace przy Grocie. Zakup kosiarki do trawy.
25-10- Sołtysem zostaje G. Masarczyk. Zakupiono kosze na śmieci.
1996- RS przeprowadza akcję zakupu indywidualnych pojemników na odpady komunalne, pokrywając koszty
transportu. Rozbiórka zdewastowanych "baraków". Odnawianie przystanków. Zakup blachy(wiaty na boisku)
Organizujemy "Majówkę" w Grocie. Uczestniczymy w dożynkach gminnych korowód. Zostaje wyasfaltowana droga
do "Szmandry" oraz do Groty.
1997- Zakup pojemników na odpady plastikowe. Rada Sołecka organizuje spotkanie na temat rozpoczęcia budowy
kanalizacji w gminie-bar Leśny. Montaż kolejnych ławek w grocie. Udział w korowodzie dożynkowym owocuje I
miejscem dla Rachowic. Pierwszy etap modernizacji oświetlenia ulicznego.
1998- Rozpoczyna działalność Świetlica Środowiskowa w Rachowicach jako pierwsza w Gminie, organizując ferie
zimowe. Porządkujemy Grotę , powstają kolejne ławki wokół stawu. Montaż nowych wiat przystankowych, nowych
tablic ogłoszeniowych. Współorganizujemy Festyn Wiejski. Zostaje odnowiona -nakładka asfaltowa droga do
Sośnicowic.Za udział w korowodzie dożynkowym Rachowice otrzymują dwie pierwsze nagrody. Odwodniony zostaje
teren wokół remizy O S P . Organizujemy Mikołaja -dzięki wsparciu sponsora.
1999- Po wyborach zmienia się skład Rady Sołeckiej. Zarybiamy staw w grocie-powstaje Kółko Wędkarskie.
Porządkujemy dzikie wysypisko śmieci. Po raz kolejny główna nagroda za korowód dożynkowy. Kolejny Mikołaj ze
wsparciem sponsora. Rada Sołecka współfinansuje oświetlenie zewnętrzne kościoła. Rozpoczęcie pierwszego etapu
połączenia wodociągów Rachowice-Sierakowice.
2000- Melioracja rowu odpływowego ze stawu. Zakup żwiru na alejki cmentarne. Kolejny raz porządkujemy dzikie
wysypisko śmieci. W korowodzie dożynkowym kolejne nagrody, kolejny Mikołaj ze sponsorem.
2001- Rada Sołecka inicjuje oraz współfinansuje wydanie widokówek Rachowic. Zakupujemy tablice korkowe dla
świetlicy. Tradycyjnie wspieramy: kółko wędkarskie, bierzemy udział w korowodzie dożynkowym kolejne nagrody.
Organizujemy zabawę wiejską oraz Mikołaja.
2002- Zakup oraz montaż Tablicy Turystycznej. Odnowienie pomnika J. Rogera. Powstają okolicznościowe pieczątki z
wizerunkiem Groty oraz pomnika J. Rogera. Tradycyjnie, jak co roku porządkujemy Grotę oraz organizujemy Festyn
Wiejski. Kolejny udział w korowodzie dożynkowym kolejne nagrody. Rada Sołecka sponsoruje konkurs „Moja Wieś".
Kolejny Mikołaj.
SOŁECTWO RACHOWICE PRZYSTĘPUJE DO PROGRAMU "ODNOWA WSI ŚLĄSKIEJ"
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA ORAZ RADY SOŁECKIEJ ZA 2003 ROK

Dnia 10-02-2003 odbyło się w Rachowicach Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza w celu wyboru Sołtysa
oraz Rady Sołeckiej. Na powyższym zebraniu zostałem wybrany Sołtysem, a członkami rady sołeckiej panowie: E.
Mazur, J.Nowrot, , M.Kułakowski, R.Grzywacz oraz A.Gruszka. Na swoje pierwsze posiedzenie Rada Sołecka zebrała
się w dniu 23-03-03, gdzie przystąpiliśmy do ustalania planu pracy na 2003 rok. W całym roku Rada zbierała się 10
razy. Na powyższych spotkaniach dyskutowaliśmy min. nad planem wydatków finansowych, który po opracowaniu
został przedstawiony na Zebraniu Wiejskim i zatwierdzony uchwałą do realizacji. Poza tym dyskutowano nad
wydawaniem "Gazetki Rachowickiej", nad utwardzeniem krótkiego odcinka alei do groty, współfinansowaniem
festynu szkolnego, udziałem w dożynkach powiatowych oraz gminnych, nad inwestycjami w 2004 roku. Każdorazowo
podejmowaliśmy decyzje, co do wydatków środków finansowych. Dyskutowaliśmy nad organizacją "Spotkania
Seniorów" oraz "Mikołaja". Członkowie Rady Sołeckiej czynnie zaangażowali się w powstanie Grupy Odnowy Wsi
oraz brali udział w szkoleniach i inicjatywach podejmowanych przez Grupę.
Rada Sołecka wystosowała pisma min. w sprawie: udrożnienia rowów melioracyjnych, remontu przepustów,
współfinansowania festynu szkolnego, zakupu elementów do placu zabaw. Zostało wysłane pismo w sprawie
uporządkowania zaniedbanej posesji.
Zwołaliśmy 2 zebrania wiejskie, na których były poruszane bieżące problemy. Do Rady napływały różne pisma, które
wymagały naszej odpowiedzi lub interwencji, co na bieżąco czyniliśmy. Wielokrotnie przekazywałem informacje
rolnikom o szkoleniach oraz innych sprawach ich dotyczących.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ ZA ROK 2004
W minionym roku Rada Sołecka zbierała się 8 razy. Zwołane zostały 2 Zebrania Wiejskie. Na powyższych
spotkaniach dyskutowaliśmy nad planem zadań na bieżący rok, który następnie został przedstawiony na Zebraniu
Wiejskim. Po drobnych zmianach ostatecznie uzgodniono kwoty i cele, na które zostały przeznaczone środki oddane
do dyspozycji Rady Sołeckiej. Rada Sołecka wystosowała wiele pism między innymi w sprawie napraw dróg, usunięcia
suchych drzew, odwodnienia ulicy Pogodnej, ograniczenia prędkości na drogach w miejscowości, zarurowania rowu
przykościelnego, oraz w sprawie kradzieży przęseł ogrodzenia w Grocie. Omawialiśmy pisma, które nadchodziły do
Rady Sołeckiej a dotyczyły między innymi inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, odpowiedzi na nasze
wnioski na temat remontu dróg, były również informacje o Planie Gospodarki Odpadami, usunięcia suchych drzew,
oraz o warunkach uzyskania pozwolenia na wycinkę. Do Rady wpłynęło również pismo w sprawie budowy drogi
dojazdowej do nowych działek. Były pisma informujące o działaniach związanych z budową kanalizacji - były one
wywieszane na tablicach ogłoszeń. Jako Sołectwo uczestniczyliśmy w Dożynkach Gminnych, Powiatowych, oraz w
konkursie Sołectwo Przyjazne Środowisku, gdzie były oceniane działania proekologiczne. Radni podejmowali
działania zmierzające do realizacji zadań umieszczonych planie zadań na 2004rok. Głównie dotyczyły one
przygotowań do Jubileuszu 700lecia. Plan zadań został zrealizowany według wcześniejszych założeń. Kwota oddana
do dyspozycji Rady Sołeckiej na 2004rok została wydatkowana zgodnie z planem zadań finansowych.
SPRAWOZDANIE Z PRACY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ ZA ROK 2005
W bieżącym roku Rada Sołecka zbierała się 13 razy. Zwołaliśmy 3 zebrania wiejskie. Na początku chciałbym krótko
przedstawić, o czym dyskutowaliśmy na zebraniach wiejskich.
Na zebraniu wiejskim w kwietniu dyskusja dotyczyła problemów związanych z remontem drogi powiatowej. Na
zebraniu obecni byli: przedstawiciel inwestora, wykonawcy oraz zarządcy drogi, którzy odpowiadali na pytana
zebranych. Kolejnym tematem była sprawa zagospodarowania szkoły. Na spotkaniu obecny był prezes Towarzystwa
Pomocy im. Św. brata Alberta pan Jan Sznajder, który przedstawił cele i zadania towarzystwa oraz propozycję
sposobu zagospodarowania szkoły przez Towarzystwo. Kolejne tematy zebrania dotyczyły możliwości pomocy dla
rolników przy wypełnianiu wniosków o płatności oraz informacja na temat ubezpieczeń rolniczych.
Kolejne zebranie wiejskie odbyło się w październiku. Na powyższym spotkaniu zostały zaproponowane inwestycje na
2006 rok. Dyskusja toczyła się również wokół zagospodarowania szkoły, rozważano różne rozwiązania padały pytania

z sali.Ze strony Towarzystwa nastąpiła zmiana sposobu zagospodarowania budynku. Następnie zostały omówione
bieżące problemy takie jak: remont dalszego odcinka drogi powiatowej, Burmistrz przedstawił powody, dla których
zostało przeprowadzone referendum w sprawie dodatkowej nazwy miejscowości, przedstawił stan prac związanych z
budową kanalizacji w Rachowicach, odpowiadał na pytanie o obwodnicę Rachowic oraz o budowę chodnika.
Zebranie wiejskie zwołane w grudniu koncentrowało się wyłącznie na podjęciu decyzji w sprawie zagospodarowania
szkoły. Po dość gorącej dyskusji rozważającej różne możliwości zebranie zdecydowało poprzez głosowanie o
przeznaczeniu budynku szkoły na mieszkania komunalne.
Początek roku to korowód karnawałowy związany z jubileuszem 700-lecia miejscowości zorganizowany przez
Świetlicę Środowiskową.
Przejdę teraz do działań rady sołeckiej.
Na początku roku została podsumowana działalność roku poprzedniego. Rada Sołecka zainicjowała spotkania
przedstawicieli wszystkich organizacji wiejskich w celu przedyskutowania przygotowań do jubileuszu. Jako sołtys na
bieżąco podejmowałem działania w kierunku realizacji podejmowanych uchwał i związanych z nimi wydatków
finansowych. Wspólnie z przedstawicielami stowarzyszenia oraz innych organizacji Rada Sołecka wspierała inicjatywy
jubileuszowe. Po opracowaniu kalendarium 700-lecia podjęliśmy działania zmierzające do wydania go w formie
broszury. Kolejnym zadaniem był druk widokówki jubileuszowej. Po dostarczeniu materiałów i uzgodnieniach
projektowych druk został zrealizowany. Rada Sołecka podejmowała działania zmierzające do udekorowania wsi
emblematami jubileuszowymi. Uzgadnialiśmy projekty banerów reklamowych i zleciliśmy realizacje. Trwały prace
zmierzające do postawienia krzyża przydrożnego z okazji jubileuszu miejscowości. W międzyczasie zostały
zaproponowane z naszego sołectwa osoby do wyjazdu do partnerskiej gminy Linden w Niemczech na obchody 1200lecia. Dalsze przygotowania do obchodów jubileuszu koncentrowały się na poszczególnych zadaniach takich jak:
obsługa spotkania w plenerze dla gości zagranicznych, postawienie krzyża, ustawienie drewnianej konstrukcji źródła
"Studzionka", finalizowanie spraw związanych z wydaniem w formie broszurki wspomnień mieszkańców Rachowic.
W trakcie przygotowań szukaliśmy możliwości pozyskania sponsorów dla sfinansowania projektów
zaproponowanych do realizacji. Dalsze przygotowania koncentrowały się na uzgodnieniach finansowych dotyczących
poszczególnych zadań. Na początku maja trwały przygotowania przy organizacji nabożeństwa majowego oraz festynu
Caritasu. Kolejne dyskusje w ramach komitetu organizacyjnego dotyczyły szczegółowego rozplanowania obiektów na
imprezie głównej obchodów jubileuszu. Ostatnie spotkanie miało charakter podsumowania zrealizowanych zadań
takich jak: druk folderu "Stare Rachowice", druk "Kalendarium", zakup oraz nadruk na kubkach porcelanowych, druk
wspomnień "Tabulka i sztyft", zakończenie dekoracji wsi, druk okazjonalnych nalepek, druk widokówki. Zostały
zakończone przygotowania do wystawy prac młodzieży ze świetlicy środowiskowej, wystawy starych wiejskich
sprzętów oraz kącika poświęconego twórczości naszej koleżanki z GOW pani W. Sachnik. Przygotowaliśmy cykl
artykułów do "Miasteczka" obrazujących nasze Rachowice, które ukazywały się w 4 kolejnych wydaniach. W trakcie
przygotowań do jubileuszu na bieżąco były realizowane rachunki związane z projektami jubileuszowymi. Po
głównych obchodach 700-lecia zatwierdzaliśmy rachunki do realizacji oraz zastanawialiśmy się nad
zagospodarowaniem szkoły. Propozycje nasze szły w kierunku przeznaczenia jednej z sal lekcyjnych na świetlice
środowiskową oraz sale spotkań organizacji wiejskich. Dyskusje na kolejnych spotkaniach dotyczyły przygotowań do
dożynek gminnych oraz powiatowych jak i udziału sołectwa w nich. Zastanawialiśmy się nad uporządkowaniem
parkingu przykościelnego. Podejmowaliśmy dyskusje nad planem zadań na 2006 rok. Rada Sołecka wspierała
organizację Mikołaja oraz Spotkania Seniorów. Radni dokonali również podziału środków finansowych na rok 2006
według kodów CPV.

