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Wstęp 

 

Strategia Rozwoju Gminy Chybie na lata 2015-2025 została przyjęta 26 stycznia 2016r. 

Uchwałą nr XIII/97/2016 Rady Gminy Chybie. Przedkładany raport z realizacji obejmuje lata 2015-

2016. 

Dokument planistyczny składał się z dwóch części, w pierwszej, opisującej stan gminy zawarte 

zostały: ogólna charakterystyka gminy, strukturalna i demograficzna sytuacja gminy, gospodarka oraz 

istniejąca infrastruktura terenu. Druga częśd Strategii określa: potrzeby przyszłościowe i prognozy 

rozwojowe gminy, cele strategiczne, sposób realizacji celów oraz propozycje realizacji 

najważniejszych zadao społeczno-gospodarczych do roku 2025. 

Struktura opracowania ułożona jest zgodnie z priorytetami i celami strategicznymi zawartymi 

w Strategii. Dokonano syntetycznej oceny wpływu realizacji danego celu na rozwój gminy  

i przedstawiono rekomendacje dla dalszych działao.  

Proces monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Chybie na lata 2015-2025 jest ważnym 

elementem systemu jej realizacji. W ramach monitoringu Strategii gromadzone są informacje  

o regionie i działalności poszczególnych podmiotów i instytucji, przyczyniające się do realizacji celów 

strategicznych. Zebrane informacje prezentowane są w raportach okresowych, które stanowią 

podstawę do dyskusji nad kierunkiem przyszłych działao rozwojowych, jak również są elementem 

promocji regionu.  
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Stan realizacji Strategii Rozwoju Gminy 
Chybie na lata 2015-2025 

 

Strategia Rozwoju Gminy Chybie realizowana jest zgodnie z przyjętymi kierunkami, które stanowią 

nadrzędne wytyczne do planowania poszczególnych działao.   

Wdrażane działania w ramach Strategii są zgodne z dokumentami lokalnymi, w tym: 

1. Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chybie, 

2. Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020, 

3. Programem ochrony środowiska Gminy Chybie (aktualizacja na lata 2013-2016 z perspektywą 

na lata 2017-2020), 

4. Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chybie na lata 

2010-2030, 

5. Planami Odnowy Miejscowości: POM Mnich 2008-2015, POM Zaborze 2008-2015, POM 

Frelichów 2008-2015, POM Chybie 2008-2015, POM Zarzecze na lata 2008-2015. 

 
Stopień realizacji poszczególnych celów strategicznych w 2015r. 

CEL OGÓLNY CELE SZCZEGÓŁOWE ZAKRES WYKONANYCH ZADAO 

Cel 1.  

Zapewnienie 
mieszkaocom 
bezpieczeostwa i 
dostępu do 
nowoczesnej 
infrastruktury 
publicznej z 
poszanowaniem 
ochrony 
środowiska. 

1.1. Rozbudowa i 
modernizacja 
infrastruktury 
technicznej, w tym 
drogowej, kanalizacyjnej, 
wodociągowej i 
energetycznej.  

1.2. Podniesienie 
poziomu bezpieczeostwa 
publicznego. 

Najważniejsze inwestycje wykonane przez Gminę Chybie 
w 2015r.: 

 Remont mostu drogowego na ul. Zielonej 

 Remont chodnika przy ul. Cieszyoskiej 

 Remont przepustu pod ul. Wojska Polskiego 
(skrzyżowanie z ul. Kopernika) 

 Odtworzenie nawierzchni ul. Kopernika  

 Remont ul. Rolnej 

 Remont ul. Reja 

 Umocnienie skarpy na ul. Kościuszki 

 Umocnienie skarpy na ul. Objazdowej 

 Odwodnienie ul. Norwida 

 Odwodnienie ul. Mickiewicza od ul. Spokojnej do ul. 
Wyzwolenia 

 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na koocowym 
odcinku ul. Wierzbowa 

 Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowa 

 Wykonanie oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Leśnej z 
Poranną  

 Wykonanie nawierzchni frezem asfaltowym 
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bocznego odcinka ul. Orzeszkowej 

 Wykonanie ogrodzenia na długości Domu Strażaka 
w Zarzeczu 

Gmina Chybie realizowała projekt pn. „Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chybie – 
etap II zadanie 3”, współfinansowany środkami 
Funduszu Spójności oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach. Inwestycja obejmowała budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej o długości ok. 5 km oraz 
zmodernizowanie oczyszczalni ścieków MNICH poprzez 
jej doposażenie w urządzenia technologiczne 
zapewniające usuwanie związków biogennych azotu i 
fosforu.  

Ponadto Gmina Chybie wystąpiła z wnioskiem o 
dofinansowanie wdrożenia e-usług w urzędzie gminy z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Śląskiego (Działanie 2.1). 

1.3. Dbałośd o stan 
środowiska naturalnego, 
dążenie do jego poprawy 
i promowanie postaw 
proekologicznych wśród 
mieszkaoców. 

Gmina zrealizowała zadanie polegające na  
termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w 
Mnichu współfinansowane ze środków WFOŚiGW 
Katowice.  

1.4. Tworzenie 
infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej z 
uwzględnieniem 
potencjału społeczno – 
gospodarczego gminy. 

- 

Cel 2. 

Tworzenie 
warunków dla 
rozwoju 
przedsiębiorczoś
ci i wzrostu 
konkurencyjnośc
i sektora 

MŚP z 
wykorzystaniem 
potencjału 
gminy. 

2.1 Promowanie 
atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy i 
zwiększenie jej potencjału 
inwestycyjnego 

Kontynuowano procedurę zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie dla 
obszaru byłych pól irygacyjnych wraz z terenami 
przyległymi. 

W 2015r. wykonano studium uwarunkowao i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie.  

2.2. Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości 
lokalnej 

Rada Gminy Chybie przyjęła uchwałę w sprawie zwolnieo 
z podatku od nieruchomości oraz określenia warunków 
udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom 
tworzącym nowe miejsca pracy w ramach nowych 
inwestycji na terenie gminy Chybie (20 października 
2015r.). Jako akt prawa miejscowego uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego w dniu 29 października, weszła w życie w dniu 
13 listopada 2015 r. Uchwała obowiązywad będzie do 31 
grudnia 2020 r. Okres zwolnienia z podatku od 
nieruchomości powiązano w uchwale z ilością 

2.3. Wspieranie 
działalności nakierowanej 
na rozwój gospodarczy, 

2.4. Inicjowanie działao 
wpływających na rozwój 
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lokalnego rynku pracy nowoutworzonych miejsc pracy. 

Dodatkowo w ramach działao informacyjnych Gmina 
rozpowszechnia informacje o organizowanych formach 
wsparcia tj. dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej czy doposażenie miejsca pracy 
organizowanych przez inne instytucje tj. Powiatowy 
Urząd Pracy w Cieszynie na tablicy informacyjnej i stronie 
internetowej urzędu. 

Cel 3. 

Inwestowanie w 
sferę społeczną 
zapewniającą 
rozwój 
mieszkaoców z 
poszanowaniem 
tradycji i 
dziedzictwa 
kulturowego 

3.1. Promowanie gminy 
jako atrakcyjnego miejsca 
do zamieszkania. 

Gmina Chybie prowadziła promocję swojego terenu na 
stronie internetowej gminy oraz w mediach 
społecznościowych (facebook). 

3.2. Promowanie postaw 
prospołecznych i 
angażowanie 
mieszkaoców w życie 
społeczne gminy, w tym 
wspieranie i promowanie 
działalności NGO’s. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu: 

 współorganizował z organizacjami pozarządowymi 
imprezy tj. np. Transgraniczny Jarmark Ekologiczny 
oraz promował imprezy organizowane przez 
sołectwa. 

 prowadził działalnośd Amatorskiego Klubu 
Filmowego Klaps, który stwarza możliwośd 
rozwijania pasji i zainteresowao mieszkaoców gminy 
oraz zorganizował szereg spotkao oraz warsztatów 
dla mieszkaoców tj. warsztaty taneczne, muzyczne. 

 zorganizował imprezy cykliczne - Dożynki, 
Żabionalia, Rodzinny Rajd Rowerowy. 

Ponadto Gmina włączyła się w pomoc przy tworzeniu 
Zarzeckiej Izby Regionalnej, w tym udostępniła 
Towarzystwu Miłośników Zarzecza pomieszczenie w 
którym obecnie znajduje się Izba. 

3.3. Utrzymanie 
wysokiego poziomu 
edukacji i zapewnienie 
nowoczesnej 
infrastruktury. 

Gmina Chybie: 

 otrzymała dotację z programu Ministerstwa Edukacji 
Narodowej pn. Książki naszych marzeo dla szkół 
podstawowych, 

 zrealizowała zadanie polegające na 
termomodernizacji budynku Przedszkola 
Publicznego w Mnichu dofinansowane ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach. 

 złożyła wniosek o dofinansowanie dodatkowych 
zajęd szkolnych dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
(działanie 11.1.4).  

3.4.Zapewnienie dostępu 
do oferty dodatkowych 
szkoleo, podnoszących 
kwalifikacje i 
rozwijających 
zainteresowania oraz 

Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu: 

 organizował liczne warsztaty dla mieszkaoców tj. 
plastyczne, fotograficzne, taneczne, wokalne, 
teatralne. 

 wspierał działanie Chybskiej Orkiestry Dętej. 



 
7 

pasje mieszkaoców, a 
także pozalekcyjnych 
zajęd dla dzieci i 
młodzieży. 

Gmina rozpowszechniała także informacje o 
organizowanych przez inne instytucje szkoleniach 
podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

3.5. Wspieranie 
współpracy partnerskiej, 
w tym współpracy 
transgranicznej. 

 

Kontynuowano współpracę transgraniczną pomiędzy 
Gminą Chybie a Gminą Terlicko.  

Przygotowano koncepcję przyszłych projektów w związku 
z planowanym ogłoszeniem naborów wniosków w 
ramach programu Interreg Va w 2016r. 

3.6. Zachowanie 
lokalnego dziedzictwa, 
wspieranie kultury i 
poszerzanie oferty 
kulturalnej. 

 

Gmina Chybie zleciła wykonanie dokumentacji 
przebudowy i remontu budynku socjalno-biurowo-
usługowego (ul. Cieszyoska 2) wraz z adaptacją na 
Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu. 

W 2015r. powstała Zarzecka Izba Regionalna. Izbę 
prowadzi Towarzystwo Miłośników Zarzecza, które 
pozyskało środki na jej uruchomienia z programu „Działaj 
Lokalnie”. 

3.7. Wspieranie realizacji 
Gminnej Strategii 
Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 
oraz poszanowanie 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu przystąpił 
do realizacji projektu "Aktywny powiat cieszyoski - 
program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze 
pomocy społecznej".  W ramach Projektu organizowane 
były:  

 kursy, szkolenia edukacyjne i zawodowe 
dostosowane do indywidualnych predyspozycji  oraz 
potrzeb rynku pracy, 

 szkolenia miękkie z zakresu doradztwa zawodowego 
i psychologii, 

 indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, 
psychologiem,  

 staże zawodowe, 

 indywidualne porady specjalistyczne (psycholog, 
doradca zawodowy, prawnik), 

 wizyty studyjne oraz imprezy integracyjne. 

Dodatkowo GOPS Chybie rozpoczął realizację akcji 
żywnościowej w ramach  Programu Operacyjnego 
Pomocy Żywnościowej 2014 - 2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. 

3.8. Wspieranie rozwoju 
sportu i rekreacji wśród 
mieszkaoców. 

Gmina Chybie wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Józefa 
Piłsudskiego w Chybiu przystąpiła do realizacji programu 
MultiSport. W ramach programu zorganizowane zostały 
dodatkowe zajęcia sportowe dla 19 uczniów klas IV - VI 
szkoły podstawowej. Projekt MultiSport został 
sfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz 
Samorząd Województwa Śląskiego. Operatorem 
Wojewódzkim była Śląska Federacja Sportu z siedzibą w 
Katowicach. 
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Ponadto Gmina Chybie przekazała dotację klubowi 
sportowemu RKS „Cukrownik Chybie” na wsparcie 
realizacji zadania własnego w zakresie sprzyjania 
rozwojowi sportu w sekcjach: piłki nożnej – skrzaty, 
tenisa stołowego, gimnastyki sportowej oraz piłki nożnej. 

 3.9. Poszerzanie oferty 
opieki zdrowotnej 

Gmina Chybie wspierała organizację corocznych badao 
mammograficznych na terenie Gminy Chybie. W 2015r. 
akcja odbyła się dwukrotnie w czerwcu i październiku. 

 

Stopień realizacji poszczególnych celów strategicznych w 2016r.  

CEL OGÓLNY CELE SZCZEGÓŁOWE ZAKRES WYKONANYCH ZADAO 

Cel 1.  
Zapewnienie 
mieszkaocom 
bezpieczeostwa 
i dostępu do 
nowoczesnej 
infrastruktury 
publicznej z 
poszanowanie
m ochrony 
środowiska. 

1.1. Rozbudowa i 
modernizacja 
infrastruktury technicznej, 
w tym drogowej, 
kanalizacyjnej, 
wodociągowej i 
energetycznej.  

W 2016r. wykonano: 

 Remont ul. Czuchowskiej – nowa nawierzchnia 

wraz z poboczem. 

 Remont mostu drogowego na ul. Gwardii 

Ludowej w Mnichu. 

 Modernizację nawierzchni ulicy Skośnej. 

 Wykonanie nawierzchni części ulicy Zawala.  

 Remont ulicy Moniuszki w Mnichu.  

 Budowę ciągu pieszego na skrzyżowaniu ul. 

Kopernika i ul. Cieszyoskiej.  

 Remont nawierzchni ul. Skowronkowej. 

 Budowę oświetlenia na ulicach: ul. Darwina – 13 

lamp, ul. Św. Huberta – 3 lampy, ul. Świerkowa – 

10 lamp. 

Zrealizowano również oświetlenia ulic: Podgroble 
– 3 lampy, ul. Zawala w Zarzeczu – 1 lampa, ul. 
Czereśniowa w Zaborzu – 3 lampy, skrzyżowanie 
ul. Cichej i Wiśniowej – 1 lampa, ul. Podleśna – 3 
lampy, ul. Tuwima 5 lamp, ul. Krótka – 2 lampy, 
ul. Krucza – 7 lamp. 
Łącznie w gminie powstały 54 nowe punkty 
oświetleniowe.  

 Budowę przyłączy kanalizacyjnych, w ramach 
której 112 budynków uzyskało dostęp do 
kanalizacji sanitarnej. Przedsięwzięcie pn. 
„Budowa podłączeo budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacji” finansowanego było w 45% z 
dotacji otrzymanej z NFOŚiGW, pozostałą częśd 
pokrywali mieszkaocy z własnych środków.  

Dodatkowo Gmina Chybie: 

 rozpoczęła procedurę przetargową na realizację 
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budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową 
przy ul. Wyzwolenia. Realizacja zadania 
planowana jest na lata 2016-2017. 

 otrzymała dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 na wprowadzenie 
nowoczesnego systemu e –usług w urzędzie 
gminy. 

 pozyskała środki finansowe na realizację 
zadania polegającego na przebudowie ul. Krętej 
w Mnichu wraz z budową kanalizacji 
deszczowej w ramach  Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Planowany termin realizacji zadania do 
31.05.2017. 

 pozyskała środki finansowe na realizację 
zadania polegającego na przebudowie ul. 
Okrężnej w Chybiu w ramach  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Planowany termin realizacji do 
30.10.2017r. 

 złożyła wniosek o dofinansowanie dalszej 
budowy kanalizacji sanitarnej w pozostałej 
części aglomeracji w ramach środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020.  

 Przystąpiła do realizacji zadania dotyczącego 
przebudowy chodnika przy głównej ulicy 
Bielskiej wraz odwodnieniem.  

1.2. Podniesienie poziomu 
bezpieczeostwa 
publicznego. 

Gmina Chybie: 

 pozyskała środki finansowe na realizację 
zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody 
Aleja Dębowa ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Realizacja zadania 
zwiększy poziom bezpieczeostwa mieszkaoców 
w ruchu pieszym, samochodowym i 
rowerowym przy głównych drogach 
powiatowych – ul. Bielska, ul. Cieszyoska.  

 dofinansowała zakup wozu strażackiego dla 
OSP Zarzecze-Frelichów.  

 pozyskała dotację w programie Bezpieczna + 
organizowanym przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Z programu korzysta Szkoła 
Podstawowa w Mnichu. Program ma na celu 
zapewnienie bezpieczeostwa w szkole. 

1.3. Dbałośd o stan 
środowiska naturalnego, 
dążenie do jego poprawy i 
promowanie postaw 

Gmina Chybie: 

 rozpoczęła realizację zadania polegającego na 
kompleksowej termomodernizacji budynku 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa 
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proekologicznych wśród 
mieszkaoców. 

Piłsudskiego w Chybiu. 
W 2016r. zrealizowano pierwszy etap inwestycji 
obejmujący wymianę źródła ciepła.  
W 2017r. planowany jest dalszy etap inwestycji 
polegający na dociepleniu ścian.  
Na realizację zadania Gmina Chybie złożyła 
wniosek o dofinansowanie w ramach Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (działanie 4.3. Efektywnośd 
energetyczna i odnawialne źródła energii w 
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej). 

 zrealizowała wymianę kotłów węglowych 
centralnego ogrzewania w budynkach pawilonu 
sportowego oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia. 

1.4. Tworzenie 
infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej z 
uwzględnieniem potencjału 
społeczno – gospodarczego 
gminy. 

Gmina Chybie: 

 otrzymała dofinansowanie budowy placu 
zabaw w Zarzeczu w ramach Funduszu 
Mikroprojektów POWT CZ-PL. Planowany 
termin realizacji 2017r. 

 złożyła wniosek o dofinansowanie 
modernizacji  trybuny stadionu 
ogólnodostępnego do Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(LEADER _ LGD „Cieszyoska Kraina”). 

Cel 2. 
Tworzenie 
warunków dla 
rozwoju 
przedsiębiorczo
ści i wzrostu 
konkurencyjnoś
ci sektora 
MŚP z 
wykorzystanie
m potencjału 
gminy. 

2.1 Promowanie 
atrakcyjności inwestycyjnej 
gminy i zwiększenie jej 
potencjału inwestycyjnego 

Przyjęto nowy plan zagospodarowania terenów byłych 
pól irygacyjnych we Frelichowie. Zgodnie z planem 
teren inwestycyjny obejmuje obszar ok. 28 ha z 
przeznaczeniem na zabudowę usługową m.in. w 
zakresie zdrowia, rehabilitacji, odnowy biologicznej, 
sportu, rekreacji, turystyki czy rozrywki. 
Informacja o terenach inwestycyjnych zamieszczona 
została w wojewódzkiej bazie inwestycyjnej – 
www.invest-in-silesia.pl oraz na stronie internetowej 
urzędu w zakładce „Strefa przedsiębiorcy”. 

2.2. Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości lokalnej 

Na stronie internetowej urzędu udostępniane są 
informacje o organizowanych przez inne instytucje 
formach wsparcia tj. dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, szkoleniach zawodowych, 
dotacji na rozwój przedsiębiorczości itp. 

2.3. Wspieranie 
działalności nakierowanej 
na rozwój gospodarczy, 

2.4. Inicjowanie działao 
wpływających na rozwój 
lokalnego rynku pracy 

Cel 3. 
Inwestowanie 
w sferę 
społeczną 
zapewniającą 
rozwój 
mieszkaoców z 
poszanowanie

3.1. Promowanie gminy 
jako atrakcyjnego miejsca 
do zamieszkania. 

Gmina Chybie zgłosiła udział sołectwa Chybie w 
konkursie na Najpiękniejszą Wieś Województwa 
Śląskiego. Sołectwo otrzymało wyróżnienie i nagrodę 
w wysokości 2 tys. zł.  

3.2. Promowanie postaw 
prospołecznych i 
angażowanie mieszkaoców 
w życie 

 Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu: 

 współorganizował z organizacjami 
pozarządowymi imprezy tj. np. Transgraniczny 
Jarmark Ekologiczny oraz promował imprezy 

http://www.invest-in-silesia.pl/


 
11 

m 
tradycji i 
dziedzictwa 
kulturowego 

społeczne gminy, w tym 
wspieranie i promowanie 
działalności NGO’s. 
 

organizowane przez sołectwa. 

 prowadził działalnośd Amatorskiego Klubu 
Filmowego Klaps, który stwarza możliwośd 
rozwijania pasji i zainteresowao mieszkaoców 
gminy oraz zorganizował szereg spotkao oraz 
warsztatów dla mieszkaoców tj. warsztaty 
taneczne, muzyczne. 

 zorganizował imprezy cykliczne - Dożynki, 
Żabionalia, Rodzinny Rajd Rowerowy. 

 

3.3. Utrzymanie wysokiego 
poziomu edukacji i 
zapewnienie nowoczesnej 
infrastruktury. 

Gmina Chybie 

 złożyła wniosek o dofinansowanie projektu 
„Wspólnie poznajemy przyrodę”  w ramach 
Funduszu Mikroprojektów POWT CZ-PL. Projekt 
zakłada budowę wiaty umożliwiającej 
prowadzenie zajęd na świeżym powietrzu oraz 
budowę ogrodu ekologicznego.  

 pozyskała dotację w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa – z programu 
skorzystały Gimnazjum w Mnichu, Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. J. Piłsudskiego w Chybiu 
oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu. 

Dodatkowo Gmina Chybie planuje złożenie wniosku o 
dofinansowanie zajęd pozalekcyjnych dla uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych do 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego (Działanie 11.1.4.). Planowany termin 
naboru grudzieo 2016 - marzec 2017r. 

3.4.Zapewnienie dostępu 
do oferty dodatkowych 
szkoleo, podnoszących 
kwalifikacje i rozwijających 
zainteresowania oraz pasje 
mieszkaoców, a także 
pozalekcyjnych zajęd dla 
dzieci i młodzieży. 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu: 

 organizował liczne warsztaty dla mieszkaoców 
tj. plastyczne, fotograficzne, taneczne, 
wokalne, teatralne. 

 wspierał działanie Chybskiej Orkiestry Dętej. 

Gmina rozpowszechniała także informacje o 
organizowanych przez inne instytucje szkoleniach 
podnoszących kwalifikacje zawodowe.  

3.5. Wspieranie współpracy 
partnerskiej, w tym 
współpracy 
transgranicznej. 
 

Gmina Chybie złożyła trzy wnioski o dofinansowanie 
zadao  w ramach Funduszu Mikroprojektów  POWT 
CZ-PL: 

 Projekt „Transgraniczna Kraina Zabawy” 
zakładający budowę placu zabaw w Zarzeczu. 
Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację 
zadania .  

 Projekt ”Aktywni na granicy” zakładający budowę 
siłowni zewnętrznej w Zaborzu.  

 Projekt „Wspólnie poznajemy przyrodę” 
zakładający  budowę tzw. Zielonej Klasy czyli wiaty 
umożliwiającej prowadzenia zajęd na świeżym 
powietrzu i budowę ogrodu botanicznego.  



 
12 

3.6. Zachowanie lokalnego 
dziedzictwa, wspieranie 
kultury i poszerzanie oferty 
kulturalnej. 
 

Gmina Chybie: 

 przystąpiła do opracowania dokumentacji na 
modernizację Domu Kultury, stanowiącego 
zabytek wpisany do wojewódzkiego rejestru 
zabytków. W ramach projektu planowane jest 
odtworzenie sali widowiskowej, adaptacja strychu 
na potrzeby działalności kulturalnej i wymiana 
instalacji. 

 pozyskała dodatkowe środki z WFOŚiGW w 
Katowicach na przeprowadzenie zabiegów 
pielęgnacyjnych pomnika przyrody Aleja Dębowa. 

3.7. Wspieranie realizacji 
Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych oraz 
poszanowanie potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu: 

 kontynuował realizację projektu "Aktywny 
powiat cieszyoski - program aktywizacji 
społeczno-zawodowej w obszarze pomocy 
społecznej".  W ramach projektu organizowane 
były:  
 kursy, szkolenia edukacyjne i zawodowe 

dostosowane do indywidualnych 
predyspozycji  oraz potrzeb rynku pracy, 

 szkolenia miękkie z zakresu doradztwa 
zawodowego i psychologii, 

 indywidualne spotkania z doradcą 
zawodowym, psychologiem,  

 staże zawodowe, 
 indywidualne porady specjalistyczne 

(psycholog, doradca zawodowy, prawnik), 
 wizyty studyjne oraz imprezy integracyjne. 

 kontynuował akcję żywnościową w ramach  
Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 
2014 - 2020 współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Najbardziej 
Potrzebującym. W ramach ww. Programu, dla 
osób korzystających z tej formy pomocy, 
zorganizowano warsztaty pt. „ Jedz mądrze i 
zdrowo ” i „ Smaczne pomysły ”. 

 rozpoczął realizację nowego zadania 
wynikającego z ustawy o pomocy paostwa w 
wychowywaniu dzieci Program 500+ , w ramach 
którego objęto wsparciem 1195 dzieci. 

 w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2018, od 
marca 2016r. w punkcie konsultacyjnym w GOPS 
w Chybiu, poza poradami psychologa i prawnika, 
mieszkaocy Gminy Chybie mogą korzystad z 
porad w zakresie profilaktyki narkotykowej i 
innych uzależnieo. W 2016r. z zakresu 
profilaktyki przemocy w rodzinie 
przeprowadzono spotkania edukacyjne z 
rodzicami we wszystkich szkołach z terenu Gminy 



 
13 

Chybie. 

 przeprowadził  prace korekcyjno-edukacyjne ze 
sprawcami przemocy w rodzinie, utworzono 
grupę wsparcia dla sprawców przemocy w 
rodzinie, przeprowadzono zajęcia dla kobiet 
dotkniętych przemocą w rodzinie. 

3.8. Wspieranie rozwoju 
sportu i rekreacji wśród 
mieszkaoców. 
 

Gmina Chybie zleciła opracowanie dokumentacji 
projektowych na: 

 przebudowę trybuny głównej stadionu w Chybiu.  
Wniosek o dofinansowanie przebudowy obiektu 
został złożony do LGD „Cieszyoska Kraina” 
(dysponenta środków PROW 2014-2020 – 
LEADER). 

 budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w 
Mnichu. 

 budowę sali gimnastycznej w Zaborzu. 
Gmina Chybie wraz z Szkołą Podstawową nr 1 im. J. 
Piłsudskiego w Chybiu w 2016r. kontynuowała 
współpracę ze Śląską Federacją Sportu w Katowicach 
przy realizacji programu  Junior Sport zakładającego 
realizację dodatkowych zajęd sportowych dla uczniów 
szkoły podstawowej. W zajęciach bierze udział grupa 
19 uczniów. Program jest kontynuacją realizowanego 
w 2015 roku  projektu „Multisport”.  

Ponadto Gmina Chybie przekazała dotację klubowi 
sportowemu RKS „Cukrownik Chybie” na wsparcie 
realizacji zadania własnego w zakresie sprzyjania 
rozwojowi sportu w sekcjach: piłki nożnej – skrzaty, 
tenisa stołowego, gimnastyki sportowej oraz piłki 
nożnej. 

 3.9. Poszerzanie oferty 
opieki zdrowotnej 

Gmina Chybie wspierała: 

 organizację corocznych badao 
mammograficznych na terenie gminy. W 2016r. 
akcja odbyła się dwukrotnie w lipcu i 
październiku. 

 kampanię "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina". 
Kampania ta skierowana była do wszystkich 
osób, które spotykają się z problemami  w służbie 
zdrowia.  
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Podsumowanie 

 

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Chybie na lata 2015-2025 to dokument opracowany  

w celu przedstawienia stopnia realizacji celów zawartych w dokumencie.  

Gmina Chybie sukcesywnie realizuje zakładane w strategii cele ogólne. W latach 2015-2016 gmina  

w ramach swojej działalności zrealizowała szereg działao na rzecz mieszkaoców gminy – realizując 

tym samym zadania wpisujące się w cel ogólny 1. Zapewnienie mieszkaocom bezpieczeostwa  

i dostępu do nowoczesnej infrastruktury publicznej z poszanowaniem ochrony środowiska oraz cel 

ogólny 3. Inwestowanie w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkaoców z poszanowaniem 

tradycji i dziedzictwa kulturowego. Gmina realizuje także działania na rzecz przedsiębiorców  

i promocji gminy, zakładając, że realizacja zapisów strategii doprowadzi do zrównoważonego rozwoju 

gminy.  

W kolejnych latach rekomendowane są dalsze działania dążące do realizacji misji i wizji gminy czyli 

dbania o wysoki poziom życia mieszkaoców i rozwoju kapitału społecznego oraz wspieranie lokalnej 

przedsiębiorczości z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Wójt Gminy Chybie 
 

 
      Janusz Żydek 
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Urząd Gminy w Chybiu 

ul. Bielska 78, 43-520 Chybie 

tel. (33) 856 10 96,  fax (33) 854 50 55 

e-mail: sekretariat@chybie.pl 

www.chybie.pl 

 

 


