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Srebrna Katarzyna

Kasia Piłocik – judoczka z MKS Czechowice-Dziedzice
wywalczyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy seniorów w Belgradzie. W finale nasza Kasia przegrała przez
ippon z Francuzką Gevrise Emane. Kasia startowała w wadze do 70 kg.
„Srebrną” Kasię 10 kwietnia br. powitali w CzechowicachDziedzicach jej klubowi koledzy i koleżanki, trener – B. Tyl
i władze samorządowe Czechowic-Dziedzic. Za zdobycie

medalu podziękował zawodniczce czechowickiego klubu burmistrz Marian Błachut, jego zastępca Jacek Puchała, przewodniczący RM Marek Kwaśny,
a także dyrektor MOSiR – A.
Leśnik i prezes MKS – B. Folek.
Wicemistrzyni Europy oraz trener Bogdan Tyl byli gośćmi na
sesji Rady Miejskiej w dniu 13
kwietnia br. za sukcesy podziękowali zawodniczce i trenerowi
czechowiccy radni.
Zawody w Belgradzie były pierwszą tegoroczną kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w roku 2008.
Katarzyna Piłocik zdobyła pierwsze 60 punktów kwalifikacyjnych. Kwalifikacje będą trwały przez cały rok. Jednak jednym z najważniejszych wydarzeń mogą być
Mistrzostwa Świata w judo w Rio de Janeiro, które odbędą się we wrześniu br. Jeżeli Kasia wywalczy na tatami miejsce od 1 do 5 – Olimpiadę w Pekinie ma już
w kieszeni.
Warto dodać, że Katarzyna Piłocik zawodniczka Miejskiego Klubu Sportowego działającego przy czechowickim MOSiR – ma także na swoim koncie srebrny medal ME juniorek
oraz brązowy MŚ juniorek. W roku ubiegłym zajęła V miejsce
w Młodzieżowych ME.

Perspektywy dla Kopalni „Silesia”
Są chętni na kupno Kopalnii „Silesia”. Wśród potencjalnych kupców wymienia się Hindusów z Mittal Steel, Szkotów
z koncernu węglowego Gibson Group i Czechów z grupy
energetycznej CEZ.
Chociaż gmina nie jest stroną w negocjacjach wykazuje duże zainteresowanie rysującymi się przed Kopalnią
„Silesia” perspektywami. Wynika to przede wszystkim z troski o jeden z największych zakładów pracy na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Czechowicka „Silesia” zatrudnia
ponad 1 000 górników, a decyzja o tzw. uśpieniu kopalni, to
wyrok skazujący wiele osób na brak pracy. – Widząc szansę wyjścia z tej patowej sytuacji, jako samorząd jesteśmy
żywo zainteresowani planami sprzedaży Kopalni – powiedział burmistrz Marian Błachut. Grupa Gibson zobowiązała
się, że zainwestuje w czechowicką kopalnię od 100 do 150
ml dolarów. Szkoci spotkali się już ze związkami zawodowy-

mi Kopalni oraz z władzami Kompanii Węglowej, a także
kilka razy z przedstawicielami czechowickiego samorządu
– burmistrzem Marianem Błachutem, jego zastępcą Stanisławem Czyżem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem
Kwaśnym. Zapewnienia o rozbudowie złoża a nawet o budowie nowego szybu, to kusząca perspektywa dla całego
regionu i miasta. Zakupem Kopalni „Silesia” przez Gibson
Group zainteresowany jest brytyjski rząd. Burmistrz Marian
Błachut ma nadzieję, że to zwiastun długofalowej współpracy. Tom Gibson nie ukrywa, że chce, by zainteresowania
brytyjskiego rządu skierować na rozwój w naszym kraju sfery przemysłu, a nie jak dotąd wyłącznie handlu. Jeżeli negocjacje zakończą się sukcesem, być może już w czerwcu
br. Czechowice-Dziedzice odwiedzi przedstawiciel brytyjskiego rodu królewskiego, a wszystko to w związku z rozmowami dotyczącymi sprzedaży czechowickiej „Silesii”.
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Sesje Rady Miejskiej
W okresie od stycznia do marca 2007 r. Rada Miejska spotkała się na czterech sesjach Rady Miejskiej
i podjęła w sumie 32 uchwały, w tym na sesji w dniu 27 lutego br. uchwałę budżetową.

Sesja w dniu 19 stycznia 2007 r.
Radni przyjęli uchwałę nr IV/20/07 w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
obowiązującego na terenie gminy Czechowice-Dziedzice w 2007 r.
Program taki uchwalany jest corocznie i ma na celu zapewnienie
mieszkańcom naszej gminy dostępu do świadczeń terapeutycznych
i rehabilitacyjnych, służących rozwiązaniu problemów alkoholowych
oraz z zakresu profilaktyki uzależnień. W programie zamieszczono
diagnozę problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem
problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, a także określono zadania, które winny być podejmowane dla zwiększenia skuteczności działań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom. Integralną częścią Programu jest załącznik dotyczący wydatków związanych
z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; na rok 2007 zapisano w budżecie na ten cel
kwotę 630 000 zł.

teraz opłatę skarbową uiszcza się na kwit w kasie UM lub poprzez przelew na konto banku. Poborem opłaty skarbowej na
terenie gminy Czechowice-Dziedzice zajmuje się ponadto, zgodnie z uchwałą nr IV/23/07, firma AKCYDENSY Spółka Jawna przy
ul. Nad Białka 1A (budynek Urzędu Skarbowego).

***
Rada Miejska Uchwałą nr IV/24/07 delegowała burmistrza
Czechowic-Dziedzic na Zgromadzenie Ogólne Związku Miast
Polskich. Czechowice-Dziedzice przynależą do Związku Miast Polskich od 1993 roku. Do ZMP należą 304 miasta. Mieszka w nich
76% miejskiej ludności kraju. Do podstawowych obszarów działalności Związku należą: lobbing legislacyjny, wymiana doświadczeń,
współpraca zagraniczna, promocja miast, działalność badawcza,
informacyjna i wydawnicza.

***

Sesja w dniu 9 lutego 2007 r.

Uchwała nr IV/21/07 uchwalona podczas styczniowej sesji dotyczy przyjęcia regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw nauczycieli, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Wśród dodatków przysługujących nauczycielom gminnych
szkół jest dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny, dodatek
funkcyjny, dodatek za warunki pracy. W budżecie gminy tworzy się
także specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno- wychowawcze. Wysokość nagrody burmistrza ustala
się na kwotę 2 500 zł, a wysokość nagród dyrektora wynosi do 80%
sumy przeznaczonej na nagrodę burmistrza.

Od dnia 5 kwietnia 2007 r. rondo u zbiegu ulic: Legionów,
Niepodległości i Mazańcowickiej nosi nazwę „Żołnierzy Armii
Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych”. Nazwa została nadana
na mocy uchwały nr V/29/07, która została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. (Więcej czytaj
na stronie 11).

***
Uchwałą nr IV/22/07 radni ustalili ceny urzędowe za usługi
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego wykonywane
przez zakład budżetowy – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.
Podwyżka biletów PKM obowiązuje od 10 marca 2007 r. (więcej
czytaj na str. 10).

***
Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowa ustawa
o opłacie skarbowej. Przestały obowiązywać tzw. znaczki skarbowe,

***
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach planuje dokonać w ciągu najbliższych 5 lat modernizacji sieci wodociągowych w gminie Czechowice-Dziedzice na łączną kwotę 2 749 000 zł, tj. nieco ponad 550 tys. zł rocznie.
Dane te, zawarte zostały w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
w gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2007-2011. Plan został
zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą nr V/30/07.

***
Od 12 marca 2007 r. do 11 marca 2008 r. obowiązują nowe
taryfy RPWiK za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czechowice – Dziedzice.
Taryfy zostały zatwierdzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 8 lutego
br. Jak powiedział burmistrz Marian Błachut, udało się wynegocjować ceny nieco niższe od tych zaproponowanych pierwotnie przez
RPWiK.
• cena za 1m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych wynosi 4,68 zł netto (VAT 7%),
• stawka opłaty abonamentowej wynosi 5,06 zł netto (VAT 7%),
• cena za 1m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych wynosi 4,10 zł netto (VAT 7%).

***
Rada Miejska jednogłośnie zdecydowała o zwolnieniu przedsiębiorców będących osobami fizycznymi z opłat za zgłoszenie
o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Uchwała nr V/32/07 weszła w życie z dniem 5 kwietnia br. Zwolnienie z opłaty nie dotyczy zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej, za które nadal będzie pobierane 50 zł. (więcej czytaj na stronie 14).

***

Radni głosują nad projektami uchwał.
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Komisja Rewizyjna przedstawiła Radzie Miejskiej plan pracy
na 2007 r. (uchwała nr V/33/07). W I kwartale Komisja Rewizyjna
będzie opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
2006 r., oraz przeprowadzi kontrolę Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej.
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Sesje Rady Miejskiej
W II kwartale radni skontrolują umowy i porozumienia zawarte
przez burmistrza z organizacjami pozarządowymi, oraz przeprowadzą kontrolę MOSiR. W III kwartale pod lupę pójdzie ZOPO,
a w IV kwartale radni przyjrzą się ściągalności należności podatkowych – zwolnień, ulg i umorzeń za lata 2004 – do I półrocza 2007 r.
Na koniec roku radni podejmą się kontroli realizacji uchwał Rady
Miejskiej za 2007 r.

***
Rada Miejska uchwałą nr V/34/07 zmieniającą uchwałę
w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach przychyliła się do sugestii środowiska młodzieżowego naszej gminy i zmieniła przedział wiekowy osób mogących
ubiegać się o mandat w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Do tej pory
radnymi młodzieżowymi mogły być osoby w wieku od 13 do 19 lat,
teraz są to osoby w wieku od 13 do 25 lat.

Sesja w dniu 27 lutego 2007 r.
Rada Miejska na sesji w dniu 27 lutego 2007 r. uchwaliła budżet
gminy Czechowice-Dziedzice na 2007 r. Inwestycją roku będzie
budowa basenu krytego na terenie MOSiR. Na ten cel w budżecie
przeznaczono 7 800 000 zł, tj. blisko 32% pieniędzy przeznaczonych
na inwestycje. Na inwestycje planuje się wydać w roku bieżącym
24 380 126 zł.
Budżet 2007
• dochody budżetu zamykają się kwotą – 86 633 931 zł,
• wydatki to kwota – 99 968 678 zł,
• przychody to kwota 15 717 318 zł,
• rozchody 2 382 571 zł.
Deficyt budżetowy, tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami
wynosi 13 334 747 zł i zostanie on pokryty:
• kredytami w wysokości 8 300 000 zł,
• wolnymi środkami z 2006 r. w kwocie 5 034 747 zł.
Dochodami gminy są m.in. dotacje, dochody z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydatki budżetu to głównie wydatki bieżące, na które w tegorocznym budżecie przeznaczono 75 588 552 zł, tj. 75,6% wydatków
ogółem oraz wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości
24 380 126 zł, tj. 24,4% wydatków ogółem.
Wg klasyfikacji budżetowej najwięcej środków w budżecie przeznaczone zostanie na:
• Oświatę i wychowanie – 35,54%,
• Pomoc społeczną – 16,48%,
• Kulturę fizyczną – 10,45%,
• Transport i łączność – 10,24%,
• Gospodarkę mieszkaniową – 7,06%,
• Administrację publiczną – 6,82%,
• Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 4,82%.

Załącznikiem do uchwały budżetowej jest Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2009, który obejmuje 8 zadań na łączną kwotę: 28 598 488 zł, przy czym w roku bieżącym planuje się wydać
– 15 734 600 zł, w roku 2008 – 9 145 000 zł, a w roku 2009 –
1 400 000 zł.
W WPI zapisano m.in. środki na zakup autobusów dla PKM,
budowę budynku z lokalami socjalnymi, rozbudowę cmentarza komunalnego przy kościele pw. Św. Katarzyny, budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2, budowę boiska przy ZS w Ligocie,
budowę basenu krytego.

***
Rada Miejska określiła górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie gminy Czechowice-Dziedzice (uchwała nr VI/38/07).
Górne stawki stosuje się wobec właścicieli nieruchomości, którzy
nie zawarli umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ścieków.
Kontrole umów przeprowadza Straż Miejska, a za ich brak właściciel, który nie potrafi udokumentować co robi z odpadami, czy ściekami może zapłacić mandat nawet do 100 zł. Musi się także liczyć
z tym, że zapłaci górne, ustalone przez Radę Miejską, stawki za
wywóz odpadów.
Za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemności: a) 110 l – 10 zł
brutto, b) 120 l – 12 zł brutto, c) 240 l – 20 zł brutto, d) 1100 l – 55 zł
brutto, e) za odbiór odpadów z kontenerów i worków służących do
ich gromadzenia za 1m3 odpadów – 25 zł brutto.
Za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków za 1 m3
– 25 zł brutto.

***
Rada Miejska powołała doraźną Komisję ds. Zmiany Statutu
gminy Czechowice-Dziedzice. W skład Komisji weszło sześciu
radnych, którzy dokonają analizy Statutu naszej gminy i przedłożą
Radzie Miejskiej proponowane zmiany.
Obowiązujący obecnie Statut gminy został uchwalony 27 lutego
2001 r. Dwa razy, w roku 2001 i w roku 2003, Rada Miejska wprowadzała do tegoż dokumentu poprawki. Statut gminy określa zakres
działania gminy począwszy od określenia organów gminy, tj. władzy
uchwałodawczej, jaką jest Rada Miejska i wykonawczej, tzn. burmistrza. Statut reguluje ponadto funkcjonowanie jednostek pomocniczych takich jak sołectwa i osiedla. Omawia gospodarkę finansową
gminy, czy mienie komunalne. Integralną częścią Statutu są załączniki, np. regulamin Rady Miejskiej, załączniki graficzne z mapą,
herbem, flagą gminy Czechowice-Dziedzice.

***
Do 20 000 zł zwiększyli radni nagrodę pieniężną dla osoby,
która wskaże miejsce pobytu zaginionej Joanny Surowieckiej,
lub której informacje przyczynią się wprost do odnalezienia czechowiczanki zaginionej w czerwcu 2006 r.

***
W 2007 roku mija czteroletnia kadencja pracy sołtysów i rad
sołeckich: Zabrzega, Ligoty i Bronowa. W związku z powyższym
Rada Miejska zarządziła wybory sołtysów i rad sołeckich, które
winny odbyć się do dnia 27 kwietnia 2007 r.
Wyborów nowych rad i sołtysów dokonuje się na zebraniach
wiejskich.

Sesja w dniu 27 marca 2007 r.

Budowa basenu krytego na MOSiR.

Rada Miejska wprowadziła zmiany do budżetu uchwalonego
w lutym br. Zmiany dotyczyły m.in. wydatków związanych z budową
boiska ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach
30 m x 60 m. Na ten cel zostały przeniesione pieniądze z budowy
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Sesje Rady Miejskiej
budynku z lokalami socjalnymi w kwocie 730 tys. zł. – To nie zaniechanie budowy lokali socjalnych – tłumaczył burmistrz, to swoista
pożyczka pieniędzy z inwestycji, która na ten moment nie jest rozpoczęta na cel, który wymaga szybkiej realizacji w związku z możliwością dofinansowania środkami zewnętrznymi.
Po tych i innych zmianach dochody budżetu gminy wynoszą:
86 648 324 zł, wydatki 99 983 071 zł, przychody 15 717 318, rozchody 2 382 571. Deficyt budżetowy – 13 334 747 zł.

***
Gmina przejmie nieodpłatnie dwie nieruchomości: jedną przy
ul. Marianki w Czechowicach-Dziedzicach, drugą przy ul. Rybackiej
w Ligocie. Obie nieruchomości gmina nabyła w celu uregulowania
stanu prawnego dróg.

***
Rada Miejska przedłużyła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy
Czechowice-Dziedzice dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej
Sp. z o.o.
Przedłużone taryfy będą obowiązywały przez rok, tj. od dnia
8 maja 2007 r. do dnia 7 maja 2008 r. Prezes PIM Sp. z o.o. Michał
Gil powiedział, że mimo wzrostu planowanych kosztów w zakresie
podatku od nieruchomości oraz wzrostu planowanych kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu, ze względu na zmniejszenie planowanych kosztów amortyzacji oraz utrzymania cen zakupu wody

i zmniejszenia strat wody, a także na planowany wzrost ilości świadczonych usług – istnieje możliwość niepodwyższania zarówno cen,
jak i stawki opłaty abonamentowej za dostarczanie i odprowadzanie
ścieków.
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki:
– gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy
usług:
• cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (cena z z 7% stawką VAT)
– 4,37 zł,
• stawka opłaty abonamentowej – stałej (cena z 7% stawką VAT)
– 3,21 zł – odbiorcę/miesiąc.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
– gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy
usług:
• cena za 1 m3 dostarczonej wody (cena z 7% stawką VAT) – 4,68 zł,
• stawka opłaty abonamentowej – stałej (cena z 7% stawką VAT)
– 3,21 zł odbiorcę/miesiąc.

***
Rada Programowa Biuletynu Samorządowego od dnia 27
marca liczy sześć osób. W skład rady, która jest ciałem opiniodawczo-doradczym działającym przy redakcji gazety weszli: sekretarz miasta M. Gazda – jako przedstawiciel burmistrza oraz radni
S. Kopeć, G. Lubecki, A. Ogiegło, S. Pindel i D. Żelazny. Uchwała
został podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie.

Rada Miejska
W ciągu kilku miesięcy pracy Rady Miejskiej zmianie uległ jej
pierwotny skład osobowy. W grudniu wygasł mandat radnego
Mariana BŁACHUTA z Ruchu Społecznego „Nowa Inicjatywa”, który objął funkcję burmistrza. Na jego miejsce zaprzysiężony został
Jan MATL z tej samej listy. Jana Matla, po przejęciu obowiązków
p.o. dyrektora Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, zastąpił zaprzysiężony na sesji w lutym br. Zbigniew BAJOREK.
W grudniu wygasł również mandat Stanisława CZYŻA z listy
Rodzina-Prawo-Wspólnota, który został pierwszym zastępcą burmistrza. Na jego miejsce wszedł kolejny radny z tejże listy tj. Jerzy
SOSNA, który złożył ślubowanie na sesji w dniu 19 stycznia br.
Burmistrz powołał na swojego drugiego zastępcę Jacka PUCHAŁĘ z listy „Nowa Inicjatywa”, który złożył mandat radnego.
Zastąpiła go jego koleżanka z listy Bożena GŁĄBEK, która złożyła
ślubowanie 19 stycznia br.
Mandat radnego utracił na sesji w dniu 27 lutego br. Marek
DOPIERAŁA z listy „Lepsze Jutro Czechowic-Dziedzic”, który
w ustawowym terminie nie złożył oświadczenia o działalności gospodarczej żony. Wobec powyższego przewodniczący Rady Miejskiej przygotował uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu. Za
podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 6 było przeciw, wstrzymało się 2 radnych. Miejsce Marka Dopierały zajął kandydat na
radnego z listy „Lepsze Jutro Czechowic-Dziedzic” – Franciszek
FOLTYN zaprzysiężony na sesji w dniu 13 kwietnia br.
Na sesji w dniu 13 kwietnia br. wygasł mandat radnego Jana
BERGERA z listy Rodzina – Prawo – Wspólnota. Radny zrzekł się
mandatu w zwązku z objęciem przez niego stanowiska zastępcy
dyrektora AZK.
Poniżej podajemy aktualny skład Rady Miejskiej
– kadencja 2006–2010
1. Marek KWAŚNY – przewodniczący Rady Miejskiej
Biuro Rady Miejskiej – I piętro, pokój 205,
tel. 032 214-71-36 (35 lub 51), fax. 032 214-71-79
Dyżur: każdy czwartek w godz. 15.30 – 17.00
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2. Zbigniew STANISZ – zastępca przewodniczącego
Biuro Rady Miejskiej – I piętro, pokój 205,
tel. 032 214-71-36 (35 lub 51), fax. 032 214-71-79
Dyżur: każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 15.30
Członek Komisji Rozwoju i Rolnictwa oraz Komisji Samorządności i Porządku Publicznego.
3. Fryderyk CZADER – radny, członek Komisji Budżetu i Finansów, reprezentuje ugrupowanie: „Lepsze Jutro Czechowic-Dziedzic”, tel. 600 37 11 86 lub BRM 032 214-71-36 (lub 51).
4. Łukasz DOBUCKI – radny, członek Komisji Samorządności
i Porządku Publicznego oraz Komisji Polityki Społecznej, należy
do Klubu radnych: Rodzina – Prawo -Wspólnota.
tel. 609 522 888, e-mail: lukasz.dobucki@valeo.com lub BRM
032 214-71-36 (lub 51).
5. Jerzy DURAJCZYK – radny, członek Komisji Samorządności
i Porządku Publicznego oraz przewodniczący Komisji Polityki
Społecznej, należy do Klubu radnych: Obywatelskie Forum
Samorządowe, tel. 694 631 245 lub BRM 032 214-71-36
(lub 51).
6. Franciszek FOLTYN – na sesji w dniu 24 kwietnia br. Rada
Miejska zadecyduje o przynależności radnego do komisji stałych,
tel. 032 215-54-82 lub BRM 032 214-71-36 (lub 51).
7. Bożena GŁĄBEK – radna, członek Komisji Rozwoju i Rolnictwa
oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, należy do Klubu radnych:
„Nowa Inicjatywa”, tel. BRM 032 214-71-36 (lub 51).
8. Bolesław JONKISZ – radny, członek Komisji Rewizyjnej, oraz
Komisji Budżetu i Finansów, należy do Klubu radnych: Rodzina
– Prawo-Wspólnota, tel. 607105 607 lub BRM 032 214-71-36
(lub 51).
9. Bogusław KOPEĆ – radny, członek Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Rozwoju i Rolnictwa, członek Klubu radnych:
„Lepsze Jutro Czechowic-Dziedzic”, tel. 504 250 099 lub BRM
032 214-71-36 (lub 51).
10. Stanisław KOPEĆ – radny, przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu oraz członek Komisji Budżetu i Finansów, na-
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leży do Klubu radnych: Rodzina – Prawo – Wspólnota, tel. 603
036088 lub BRM 032 214-71-36 (lub 51).
Grzegorz KOTOWICZ – radny, członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty Kultury i Sportu, należy do Klubu
radnych: Obywatelskie Forum Samorządowe, tel. BRM 032 21471-36 (lub 51).
Grzegorz LUBECKI – radny, członek Komisji Rozwoju i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej, należy do Klubu radnych: Obywatelskie Forum Samorządowe, tel. 604 814 905 lub BRM
032 214-71-36 (lub 51).
Zbigniew BAJOREK – radny, członek Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów, należy do Klubu radnych:
„Nowa Inicjatywa”, tel. BRM 032 214-71-36 (lub 51).
Zygmunt MIZERA – radny, przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
członek Komisji Samorządności i Porządku Publicznego, nie
należy do Klubu radnych, tel. 606443 652 lub BRM 032 21471-36 (lub 51).
Alicja OGIEGŁO – radna, członek Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Oświaty Kultury i Sportu, nie należy do Klubu radnych, tel. 600 371 421 lub BRM 032 214-71-36 (lub 51).
Stanisław PINDEL – radny, przewodniczący Komisji Rozwoju
i Rolnictwa oraz członek Komisji Rewizyjnej, należy do Klubu
radnych: „Nowa Inicjatywa”, tel. 500 509 462 lub BRM 032 21471-36 (lub 51).
Jerzy SOSNA – radny, członek Komisji Samorządności i Porządku Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej, należy do Klubu
radnych: Rodzina – Prawo – Wspólnota, tel. 691 116-486 lub
BRM 032 214-71-36 (lub 51).
Krzysztof SZCZYPKA – radny, członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Polityki Społecznej, należy do Klubu
radnych: Rodzina – Prawo – Wspólnota, tel. 663 344 383 lub
BRM 032 214-71-36 (lub 51).
Stanisław WOJCIECH – radny, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz członek Komisji Rozwoju i Rolnictwa, należy
do Klubu radnych: Rodzina – Prawo – Wspólnota, tel.
602 265 951 lub BRM 032 214-71-36 (lub 51).
Damian ŻELAZNY – radny, członek Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu oraz Komisji Polityki Społecznej, należy do Klubu radnych: Rodzina – Prawo – Wspólnota, tel. 603 999 300 lub BRM
032 214-71-36 (lub 51).

W Radzie Miejskiej działa sześć komisji stałych
i jedna komisja doraźna
• Komisja Rewizyjna – powołana została w celu kontrolowania
działalności burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych
pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości,
opiniuje wykonanie budżetu i ustala absolutorium dla burmistrza.
• Komisja Budżetu i Finansów – zajmuje się w szczególności
sprawami majątkowymi, podatkami, opłatami, zaciąganiem pożyczek, czy zobowiązań finansowych, opracowuje ostateczną opinię
projektu budżetu Gminy.
• Komisja Rozwoju i Rolnictwa – zajmuje się sprawami z zakresu
rozwoju gospodarczego gminy, opiniuje wszelkie ustalenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego, inicjowania, opiniowania
i planowania inwestycji, a także prowadzi działania w zakresie analizowania przestrzegania określonych prawem norm i zasad korzystania ze środowiska naturalnego.
• Komisja Oświaty Kultury i Sportu – działanie w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych gminy, funkcjonowania obiektów
kultury oraz obiektów i urządzeń sportowych, prowadzi działania
w zakresie upowszechniania szeroko pojętej kultury, popularyzacji
wszelkich form rekreacji, sportu, turystyki. Opiniuje wnioski stypendialne.
• Komisja Samorządności i Porządku Publicznego – działanie
w zakresie współdziałania z jednostkami pomocniczymi gminy, przestrzegania obowiązującego prawa miejscowego, zwalczania zjawisk
patologii społecznych i współdziałanie z Policją, Strażą Miejską oraz
Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.
• Komisja Polityki Społecznej – działania w zakresie rozpoznawania zjawisk i problemów rodziny współczesnej wobec zagrożeń
wynikających z bezrobocia, z zakresu pomocy społecznej, współpraca z stowarzyszeniami, fundacjami działającymi na rzecz społeczną i służby zdrowia.
Komisja doraźna ds. Zmiany Statutu Gminy CzechowiceDziedzice została powołana na sesji w dniu 27 lutego br. W jej
skład powołani zostali radni: Z. Bajorek, M. Kwaśny, G. Lubecki,
Z. Mizera, A. Ogiegło, J. Sosna.

Radni Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
przyjmują mieszkańców podczas dyżurów pełnionych dwa razy w tygodniu:
• poniedziałek w godz. 14.30 – 16.30
• czwartek w godz. 16.00 – 17.00
Dyżury radnych odbywają się w sali nr 003 w przyziemiu gmachu Urzędu Miejskiego przy Placu Jana Pawła II 1.

Czechowicki samorząd wspomoże
Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej
Gmina Czechowice-Dziedzice dofinansuje zakup 4 pomp infuzyjnych dwutorowych strzykawkowych dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Na ten cel w budżecie gminy na 2007 r. zapisano dotację celową w kwocie 16 tys. zł.
W Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej leczone są dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia. Są to dzieci z całego
powiatu bielskiego oraz miasta Bielsko-Biała. W promieniu 100 km szpital ten jest jedyną tego typu placówką służby
zdrowia z takimi oddziałami jak: OIOM ( 5 łóżkowy), chirurgia dziecięca, pediatria, laryngologia i oddział niemowlęcy.
Z pomocy ww. placówki w okresie ostatnich lat korzystało średnio 3 368 dzieci z gminy Czechowice-Dziedzice, w tym
450 rocznie jest hospitalizowanych.
W bielskim szpitalu pediatrycznym działa 13 poradni specjalistycznych i kilka pracowni – ukg, eeg, ekg.
Z prośbą o dofinansowanie sprzętu ratującego życie małym pacjentom zwrócił się do czechowickiego samorządu
dyrektor szpitala – Jarosław Hajdas. Radni z Komisji Polityki Społecznej po wysłuchaniu racji dyrektora zwrócili się
o wprowadzenie dotacji do gminnego budżetu.
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Budżet 2007
Uchwała Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 lutego 2007 r.
Uchwała budżetowa na rok 2007
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10, pkt 15, art. 51 ust. 1
i 2, art. 54, art. 55, art. 57, art. 58, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)
art. 165, art. 166, art. 167, art. 168, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art.
184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3 oraz art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o Þnansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
oraz art. 403, art. 405, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz.627 ze zm.) art. 6a ust. 4, art. 41 ust.
3 a, ust.4, 7 i 8 w związku z art. 41 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograÞczne (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz.1086 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
u c h w a l a:
§ 1. 1. Ustala się dochody gminy na rok 2007 w wysokości 86 633
931 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 – wg działów i źródeł
pochodzenia
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
1. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9 582
084 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 670 321 zł
2. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień
w wysokości 424 319 zł
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w wysokości 640 000 zł
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 99 968 678 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się na:
1) wydatki bieżące kwotę 75 588 552 zł w tym na:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 740 933 zł
b/ dotacje do zakładu budżetowego 1 550 000 zł oraz dotacje
celowe na zakupy inwestycyjne 2 074 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 i Nr 6
c/ dotacje dla samorządowych instytucji kultury 2 722 000 zł
oraz dotacje celowe na zakupy inwestycyjne 70 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10 i Nr 6
d/ dotacje na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym
w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego 407 260 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7
e/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10 252 405 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
f/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zawartych
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
424 319 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4
g/ wydatki na obsługę długu publicznego 350 000 zł
2) wydatki majątkowe kwotę 24 380 126 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6
3) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Gminy Czechowice-Dziedzice zgodnie z załącznikiem Nr 6 a
4) wydatki na realizację zadań określonych w programie proÞlaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie
625 000 zł oraz wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie
90 000 zł
5) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 630
000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13 334 747 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z:
a/ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 034 747 zł
b/ z zaciągniętych kredytów w kwocie 8 300 000 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15 717 318 zł i rozchody budżetu w kwocie 2 382 571 zł.
§ 4. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9.
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2. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej:
a/ z tytułu dopłaty do wozokilometra w kwocie 1 550 000 zł,
b/ z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie zakupu
inwestycyjnego pn. „Zakup autobusów do PKM” na kwotę
2 074 000 zł.
§ 5. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z załącznikiem Nr 11.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i KartograÞcznym zgodnie
z załącznikiem Nr 13.
§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów
własnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 8. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2007, przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu
Gminy 14 745 022 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.
§ 9. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości
400 000 zł
2) celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000 zł
3) celową na regulacje płacowe
400 000 zł
§ 10.

Upoważnia się burmistrza do:
1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 6a,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008
roku – na łączną kwotę 5 000 000 zł,
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego
w trakcie roku deÞcytu budżetowego do maksymalnej
w wysokości 1 000 000 zł,
4) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami
i paragrafami klasyÞkacji budżetowej wydatków w ramach
działów,
5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach
bankowych w innych bankach z uwzględnieniem najkorzystniejszych warunków ekonomicznych.

§ 11.

Zobowiązuje się burmistrza do przedstawienia informacji pisemnej o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007
roku w układzie uchwalonego budżetu oraz o wykonaniu
planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej –
w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez
Dyrektorów, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 12. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy
zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi.

§ 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla
aktów prawa miejscowego.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Kwaśny

Budżet 2007
W budżecie gminy na 2007 r. na inwestycje przeznaczono
24 380 126 zł w tym m.in. na:

• zakup programów komputerowych, monitorów, kserokopiarek.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
• zakup dwóch autobusów do PKM – 2 074 000 zł,
• drogi publiczne powiatowe – 545 500 zł w tym:
– budowa chodnika przy ul. Ligockiej i ul. Czechowickiej
(projekt),
– udział finansowy w przebudowie ul. M.Drzymały –
ul. Górniczej,
• drogi publiczne gminne – 2 863 993 zł w tym:
– asfaltowanie ulic: Wodnej, G. Morcinka, bocznej do Legionów, Starowiejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
oraz Morelowej w Zabrzegu,
– zagospodarowanie terenu od poczty do wiaduktu przy
ul. Towarowej (projekt),
– modernizacje ulic: Zbożowej w Bronowie, Ks. J. Londzina w Zabrzegu, Miłej, Zawiście i Rybackiej w Ligocie,
Zbijowskiej, Bukowej, odcinka ul. Górniczej w Czechowicach-Dziedzicach,
– budowa łącznika ul. Brzozowej i ul. Klonowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
173 000 zł w tym:
• dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Policji w Czechowicach-Dziedzicach,
• zakup pojazdu pożarniczego typ lekki dla OSP Czechowice II.

Gospodarka mieszkaniowa – 3 103 000 zł w tym:
• wymiana rurociągu ciepłowniczego na osiedlu przy ul. Bestwińskiej,
• budowa budynku z lokalami socjalnymi,
• adaptacja budynku przy ul. J. Kochanowskiego na lokale
socjalne,
Działalność usługowa – 720 000 zł w tym:
• opracowania geodezyjne i kartograficzne,
• rozbudowa cmentarza komunalnego przy kościele pw. Św.
Katarzyny.
Administracja publiczna – 398 000 zł w tym:
• rozbudowa Urzędu Miejskiego – projekt,

Oświata i wychowanie – 4 387 676 zł w tym największe
inwestycje to:
projekty budowy sal gimnastycznych w: Szkole Podstawowej
nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, Szkole Podstawowej
nr 2 w Ligocie.
Pomoc społeczna – 150 000 zł
na projekt rozbudowy i modernizacji budynku Ośrodka
Dziennego Pobytu przy ul. A. Mickiewicza.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
– 266 657 zł w tym:
• zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. H. Sienkiewicza – III etap m.in. remont rozdzielni przy estradzie
i remont alejek,
• oświetlenie ulic, placów i dróg.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
– 1700 000 zł w tym:
• wykonanie elewacji MDK,
• zakup sprzętu nagłaśniającego do MDK,
• projekt budynku MBP przy ul. Niepodległości.
Kultura fizyczna i sport – 7 941 500 zł w tym:
• budowa basenu krytego,
• budowa ogólnodostępnego boiska ze sztuczna nawierzchnią,
• ogrodzenie boiska sportowego w Ligocie.

WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
• Gospodarka wodno-ściekowa – 534 624 zł w tym:
– wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice,
– opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w gminie Czechowice-Dziedzice,
– budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ul. Polnej na odc. od ul. J. Matejki
do ul. J.Fałata,
– budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi w dzielnicy Grabowice – I etap,
– projekt budowy kanalizacji w rejonie ul. Bestwińskiej.
• Urządzenie i utrzymanie zieleni – 30 000 zł w tym:
– zakup sadzonek dla mieszkańców,
– renowacja drzewostanu na terenie cmentarzy.
• Zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie – 94 515 zł
w tym:
– program ograniczenia niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej.
• Gospodarka odpadami – 290 000 zł w tym:
– wywóz azbestu
– selektywna zbiórka odpadów, zakup worków dla mieszkańców,
– rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej – II etap.
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Dyrektorzy
MOSIR – dyrektor Adam Leśnik

PKM – p.o. dyrektor Jan Matl

Od 2 kwietnia br.
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach ma nowego dyrektora, jest nim
Adam LEŚNIK. Dyrektor
został wyłoniony w drodze naboru konkursowego i pokonał kilku innych
kontrkandydatów.
Adam Leśnik ma 42
lata, jak mówi sam o sobie
jest góralem z Makowa Podhalańskiego, ale
z Czechowicami – Dziedzicami związany jest od
1973 roku. Tu ukończył
szkołę podstawową i szkołę średnią. Z wykształcenia jest historykiem –
ukończył Uniwersytet Śląski Wydział Nauk Społecznych, a także studia doktoranckie (bez
otwierania przewodu doktorskiego) i studia podyplomowe z historii.
Ponadto Adam Leśnik ukończył studia podyplomowe z Administracji i Zarządzania oraz Techniki i Informatyki.
Początkiem lat dziewięćdziesiątych przez krótki czas pracował
w Miejskim Domu Kultury, a następnie podjął pracę w szkole podstawowej w Bojszowach, gdzie pracował przez 15 lat do momentu objęcia funkcji dyrektora MOSiR.
Posiada certyfikaty wykorzystywania środków unijnych, oraz
licencję egzaminatora maturalnego z historii.
– Gdy dowiedziałem się, że na stanowisku dyrektora MOSiR
jest wakat i że ogłoszony został nabór na to stanowisko – pomyślałem sobie, dlaczego nie? Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą, mam doświadczenie administracyjne. Od 2003 roku jestem
w Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Klasztornej, znam
procedury zamówień publicznych i zagadnienia związane z zarządzaniem – powiedział Adam Leśnik
Jak nowy dyrektor widzi dalsze funkcjonowanie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji?
– Priorytetem winni być mieszkańcy Czechowic-Dziedzic – to
dla nich jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zachowane zostaną wszystkie dotychczasowe imprezy sportowe i rekreacyjne,
ale chcę także wprowadzić nowe propozycje. Wokoło rośnie nam
spora konkurencja np. baza sportowa w Goczałkowicach. Czechowicki MOSiR ma ogromne możliwości i myślę o utworzeniu centrum
rekreacyjnego z prawdziwego zdarzenia. Kompleksowa baza począwszy od lodowiska po kąpielisko i w przyszłości kryty basen.
Myślę także o uruchomieniu ścianki alpinistycznej i w końcu
o zabudowaniu lodowiska. Sam jestem zapalonym alpinistą, uprawiam trekking wysokogórski i chcę zaszczepić wśród młodzieży
i nie tylko zamiłowanie do górskich wspinaczek. Z myślą o najmłodszych już na przełomie kwietnia i maja br. rusza budowa
ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci, który będzie zlokalizowany pomiędzy małym Mosirkiem a boiskiem treningowym.
Sprawą niecierpiącą zwłoki jest przygotowanie infrastruktury
technicznej przy bocznym boisku. W chwili obecnej brak mediów
tj. wody czy elektryczności zamyka nam drogę do pełnego wykorzystania tegoż obiektu. Oczywiście pojawiają się problemy finansowe. Obejmując stanowisko dyrektora zastałem uchwalony już
budżet, na który osobiście nie miałem wpływu. MOSiR ma jednak
możliwość podreperowania swojego budżetu – pojawiają się oferty instytucji i przedsiębiorstw, które są zainteresowane wynajęciem
obiektów MOSiR na imprezy plenerowe. Uważam, że MOSiR winien być instytucją otwartą i elastyczną na pojawiające się możliwości i ludzi z pomysłami.
Nowy dyrektor uważa, że miasto można, a wręcz trzeba promować przez sport. Mamy doskonałe sekcje młodzieżowe, prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. Trzeba stworzyć warunki do treningów, młodzieży dobre zaplecze sportowe a trenerom
bezpieczeństwo pracy m.in. w postaci dobrze skonstruowanych
umów, które umożliwią im efektywną pracę.
Przed nami sezon letni, już teraz zastanawiam się, jak przyciągnąć więcej osób na miejskie kąpielisko. Trzeba uatrakcyjnić
ofertę dla mieszkańców. Uatrakcyjnić, to znaczy zaproponować na
przykład tańsze bilety wstępu – może w formie karnetów, a może
w formie biletów rodzinnych. Myślę również o zaproponowaniu bogatszej oferty imprez na samym kąpielisku np. bicie rekordów,
organizowanie konkursów, loterii a nawet plenerowych koncertów
muzycznych.

Burmistrz
Czechowic-Dziedzic, po odwołaniu
dotychczasowego
dyrektora Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w CzechowicachDziedzicach – Sylwestra
Broncla, powierzył funkcje p.o. dyrektora PKM –
Panu Janowi MATLOWI.
Jan Matl, jest mieszkańcem Czechowic-Dziedzic, ma 52 lata. Ukończył
Katolicki Uniwersytet Lubelski na kierunku Zarządzanie i Marketing.
Od 1992 roku do dnia
objęcia funkcji p.o. dyrektora pracował na stanowisku kierowcy autobusu w PKM. Był założycielem i przewodniczącym
Związku Zawodowego „Solidarność” w PKM.
– Z dnia na dzień z pracownika stałem się pracodawcą, było to
zaskoczenie zarówno dla mnie, jak i dla moich kolegów – powiedział
p.o. dyrektora Jan Matl. – Nie jest to łatwa sytuacja, z drugiej jednak strony mam sporą wiedzę na temat realiów funkcjonowania
zakładu, w którym pracuję od wielu laty. Jestem osobą pełniącą
obowiązki dyrektora, zdaję, więc sobie sprawę z tego, że za kilka
miesięcy może mnie tu nie być. Jednakże, jeżeli zostanie ogłoszona procedura naboru na stanowisko dyrektora PKM nie wykluczam,
że do niej przystąpię. Już teraz staram się czynić kroki, które sprawią, że kondycja Przedsiębiorstwa powinna się poprawić. Zmniejszeniu uległo zadłużenie PKM, które na koniec 2006 r. wynosiło
około 360 tys. złotych. Po dwóch miesiącach nowego roku udało
się nam je zmniejszyć o 50 tys. zł.
Prace na stanowisku p.o. dyrektora rozpocząłem od przeglądnięcia wszystkich umów dotyczących współpracy Przedsiębiorstwa
z kontrahentami z zewnątrz. Udało mi się w kilku przypadkach
wynegocjować korzystniejsze warunki płatności. Kolejnym krokiem,
który jest niezbędny do zwiększenia sprzedaży biletów PKM jest,
jak najszybsze uregulowanie kwestii kontroli biletów. Zorganizowany został przetarg, który wyłoni firmę zajmującą się kontrolą biletów. Zaostrzyliśmy warunki zamówienia. Kontrole będą przeprowadzane w godzinach, które do tej pory były uważane za „bezpieczne”, to znaczy wczesnym rankiem, w godzinach szczytu
a także w niedziele i święta. Takie działania powinny przyczynić
się do 10-procentowego wzrostu sprzedaży biletów. Kwestią zasadniczą jest ponadto analiza wykorzystania taboru i przegląd
rozkładu jazdy.
Ważne jest, by mieć świadomość do jakiego stopnia opłacalny
jest remont starych autobusów. Naprawa starego Jelcza o przebiegu ponad miliona km z ekonomicznego punktu widzenia jest nieopłacalna. Nasz tabor, mimo sukcesywnego zakupu nowych autobusów, jest przestarzały. Pasażerowie wolą autobusy nowe, niskopodłogowe, w których komfort jazdy jest bez porównania lepszy niż
w autobusach starego typu. Myślę, że należałoby się zastanowić,
czy nie zakupić autobusów używanych, które i tak byłyby lepsze od
tych, jakie obecnie posiadamy.
No i kolejna sprawa – rozkład jazdy. Najbardziej dochodową
i najbardziej obciążoną linią autobusową jest lina nr VII do BielskaBiałej. Chciałbym, by ta właśnie linia była szkieletem całej komunikacji w gminie. Trzeba przeanalizować rozkład jazdy i tak skoordynować inne linie, by pasażerowie mięli możliwość przesiadek. Trzeba także pamiętać o tym, że 70% pasażerów komunikacji miejskiej
to młodzież ucząca się. W wakacje ruch pasażerski spada, można,
więc pokusić się o sezonowy rozkład jazdy, ale to wymaga sporej
pracy, nie możemy sobie przecież pozwolić na zmiany w rozkładzie
jazdy co dwa – trzy miesiące.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów – chcemy również zmienić naszą stronę internetową tak, by stała się ona pomocą w planowaniu przejazdów, a także by stała się łącznikiem pomiędzy Przedsiębiorstwem a naszymi klientami.
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Budownictwo socjalne
Komisja Polityki Społecznej spotkała się na posiedzeniu
poświęconym realizacji budownictwa socjalnego w Czechowicach-Dziedzicach. W gminnym budżecie zarezerwowano
środki finansowe na adaptację na lokale socjalne budynku
przy ul. J. Kochanowskiego, oraz środki na budowę budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Zacisze.
W gminie, według danych zebranych przez Administrację
Zasobów Komunalnych, brakuje około 230 mieszkań komunalnych, w tym mieszkań socjalnych przeznaczonych dla osób
o niskich dochodach, które winny być tanie w utrzymaniu. By
takie mieszkania uzyskać gmina musi jednak wydać spore
pieniądze. Według wstępnych szacunków koszt jednego lokalu, który gmina mogłaby uzyskać w ramach adaptacji budynku przy ul. J. Kochanowskiego, to około 80 tys. złotych.
Gmina już dziś ponosi koszty braku mieszkań socjalnych,
gdyż zgodnie z ustawą musi wypłacać odszkodowania spółdzielniom mieszkaniowym, które mimo, iż mają prawne wyroki
eksmisyjne nie wymeldowują dłużników. Miesięczny koszt odszkodowań, jakie płaci gmina Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej sięga nawet 20 tys. zł, Spółdzielni Mieszkaniowej
Brzeszcze ponad 11 tys. zł., o odszkodowanie zwróciła się
również Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”.
Dzięki adaptacji budynku przy ul. J. Kochanowskiego gmina
mogłaby uzyskać 33 dwupokojowe mieszkania z kuchnią
i łazienką. Wstępna koncepcja zakłada, że do budynku dobudowana zostanie dodatkowa kondygnacja. Możemy na ten
cel uzyskać dotację w wysokości 30% inwestycji. Adaptacja

Budynek przy ul. J. Kochanowskiego

budynku mogłaby ruszyć już w czerwcu br. i zakończyć się
w grudniu 2007 r.
Cały czas niewyjaśniona jest sprawa budowy nowych
lokali socjalnych przy ul. Zacisze. Wobec protestów, jakie
złożyli mieszkańcy tejże ulicy, budowa została wstrzymana.
W najbliższym czasie odbędzie się zebranie z mieszkańcami i władze gminy zaproponują, by trzysegmentowy budynek
ograniczyć do dwóch segmentów. Jeśli i to nie pomoże rozważana będzie inna lokalizacja budowy budynku z lokalami
socjalnymi.

Czas na inwestycje w kulturze
Modernizacja Miejskiego Domu Kultury oraz budowa
Miejskiej Biblioteki Publicznej to tematy, którymi zajęli
się przedstawiciele Rady Miejskiej, w tym przewodniczący M. Kwaśny oraz burmistrz M. Błachut i jego zastępcy.
W spotkaniu uczestniczyli ponadto dyrektorzy obu jednostek kultury i mgr inż. arch. Stanisław Niemczyk – autor koncepcji modernizacji Miejskiego Domu Kultury.
Burmistrz M. Błachut powiedział na wstępie spotkania,
iż nadszedł właściwy czas, by zacząć inwestować w kulturę w naszym mieście.
Jeszcze w tym roku ma zmienić się fasada Miejskiego
Domu Kultury, która będzie nawiązywała do wyglądu historycznego. Płaski dach zastąpi dach dwuspadowy. Zmieniona
zostanie elewacja budynku od strony ul. Niepodległości. Projekt przewiduje kamienną fasadę nawiązującą do pierwotnej
elewacji budynki. Koncepcja przedstawiona przez S. Niemczyka zakłada, że w przyszłości MDK wzbogaci się o scenę
kameralną oraz o galerię dla celów muzealnych. Przewiduje
się również unowocześnienie pomieszczeń, w których obecnie znajduje się część administracyjna oraz sale do pracy
z młodzieżą – MDK potrzebna jest zmiana klimatu – zastąpienie korytarzy, otwartą przestrzenią – przekonywał autor
koncepcji.
A co z budową Miejskiej Biblioteki Publicznej? Według
wstępnych koncepcji obiekt ma stanąć na miejscu obecnej
biblioteki, z planowaną rozbudową w stronę zachodnią w kierunku MDK, gmina jest bowiem właścicielem działek leżących
pomiędzy ul. Niepodległości a ul. Wesołą. Obiekty MDK i MBP
powinny być samodzielnymi budynkami, sugerował S. Niem-

czyk, jednakże bliskość obu ośrodków kultury mogłaby przysłużyć się zarówno mieszkańcom, dla których korzystne byłoby sąsiedztwo obu obiektów, jednocześnie taka zabudowa
stworzy ład architektoniczny w centrum miasta.
Projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej powstanie prawdopodobnie jeszcze w roku bieżącym. Nie będzie to inwestycja
tania, już wstępne przymiarki oscylują wokół kwot od 9 do 17
mln zł. w zależności od wybranej koncepcji. Przypomnijmy,
że budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej miała ruszyć już kilkadziesiąt lat temu. Na spotkaniu przedstawiona była makieta budowy MBP sprzed 30 lat, nigdy nie zrealizowana.

S. Niemczyk przedstawia koncepcję rozbudowy MDK.
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Nowy autobus
Sukcesywne doposażenie czechowickiej firmy komunikacyjnej w nowoczesne autobusy, ma na celu poprawę komfortu jazdy pasażerów. Rocznie z komunikacji miejskiej PKM
korzysta około 2 300 000 osób. Najbardziej dochodowa
i najbardziej obciążona trasa, to linia nr VII i to właśnie na
tej linii jeżdżą nowe Solarisy.
Na zakup autobusów w roku 2007 przeznaczono w gminnym budżecie kwotę 2 074 000 zł, w roku przyszłym będzie
to kwota 1 830 000 zł zapisana w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
Kluczyki do nowego autobusu dyrektorowi PKM – Janowi Matlowi przekazał burmistrz Marian Błachut, który zainaugurował również pierwszą próbną jazdę nowoczesnym
autobusem. Wszystkim pasażerom PKM życzymy przyjemnej jazdy.
Solaris – model Turbino 12.

O dwa nowe autobusy wzbogacił się tabor Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.
W styczniu 2007 r. zakupiony został autobus Solaris – trzyosiowy model Turbino 15, w marcu drugi z planowanych autobusów, nieco mniejszy dwuosiowy – model Turbino 12.
Przyspieszony zakup drugiego autobusu doszedł do
skutku dzięki porozumieniu z poznańską firmą Solaris, która
przygotowywała autobusy na zlecenie naszej gminy.
W PKM jeździ już sześć autobusów Solaris, w roku 2008
planowany jest zakup kolejnych dwóch.
Najnowszy Solaris model Turbino 12 to nowoczesny autobus mogący przewieźć jednorazowo 105 osób. Ma 29
miejsc siedzących, 70 stojących i 1 stanowisko dla osoby
niepełnosprawnej.
Średnio jeden autobus jeżdżący w PKM może rocznie
przejechać około 80 tys. km rocznie.

Burmistrz zainaugurował pierwszą próbną jazdę Solarisem.

Zmiana cen biletów autobusowych PKM
Z dniem 10 marca 2007 r. zmieniły się ceny biletów obowiązujące w autobusach Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Podwyżka dotyczy biletów II strefy czasowej (0–40
min) oraz biletów miesięcznych, biletów szkolnych i biletów
szkolnych „Junior”. Bez zmian pozostała cena biletów
w I strefie czasowej (0–20 min).
Zmiana cen biletów spowodowana jest wzrostem cen
głównie paliwa i części zamiennych, a także ceny mediów
i usług. Ostanie podwyżki cen biletów miały miejsce w roku
2003.
1. Bilet jednorazowy za przewóz osób, psa oraz bagażu,
którego wymiary przekraczają 20×40×60 cm i plecaka ze
stelażem
I STREFA CZASOWA (od 0–20 min.)
2,20 zł – bilet normalny 1,10 zł – bilet ulgowy
3,00 zł – bilet normalny 1,50 zł – bilet ulgowy
2. Bilet 7-dniowy sieciowy
24,00 zł – bilet normalny 12,00 zł bilet ulgowy
3. Bilet miesięczny ogólnodostępny, imienny i na okaziciela
a) na wszystkie linie autobusowe w obrębie miasta (bez
sołectw i Bielska-Białej)
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59,00
29,50
65,00
32,50
b) na
64,00
32,00
69,00
34,50

zł – bilet normalny imienny
zł – bilet ulgowy imienny
zł – bilet normalny na okaziciela
zł – bilet ulgowy na okaziciela
wszystkie linie autobusowe
zł – bilet normalny imienny
zł – bilet ulgowy imienny
zł – bilet normalny na okaziciela
zł – bilet ulgowy na okaziciela

4. Bilet szkolny, miesięczny ,imienny dla studentów, uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz policealnych (na podstawie ważnej legitymacji).
22,00 zł – bilet na wszystkie linie autobusowe
5. Bilet miesięczny imienny „Szkolny-Junior” dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych wyłącznie na dojazd
do szkoły i powrót do domu (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej)
11,00 zł – bilet na wszystkie linie autobusowe
Wraz ze zmianą cen biletów komunikacji miejskiej PKM
wprowadził nowy wzór biletów, obowiązujący od dnia 10
marca br.
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Rondo „Żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych”
Rondo w zbiegu ulic: Niepodległości, Legionów
i Mazańcowickiej nosi nazwę ronda „Żołnierzy Armii
Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych”. Zadecydowała
o tym Rada Miejska na swym posiedzeniu w dniu
8 lutego br.

jakimi są Armia Krajowa i Narodowe Siły Zbrojne. Część
radnych zwróciła uwagę na fakt, różnic ideowych obu formacji, nie zgadzając się na nadanie rondu nazwy zaproponowanej w projekcie uchwały.

Z wnioskiem do Rady Miejskiej o nadanie nazwy rondu
wystąpiło 26 mieszkańców, podpisanych pod petycją, w której m.in. napisano: „(…)stwierdzamy, że za walkę o wolną
Polskę, bardzo wielu żołnierzy AK i NSZ zapłaciło życiem,
a często wieloletnim więzieniem i torturami. Dzisiaj żyje już
niewielu z nich. Dlatego uczczenie tą nazwą ronda będzie
dla nich upamiętnieniem ich nierównej walki, a dla poległych
uczczeniem pamięci”. Wnioskodawców na sesji reprezentował por. Edward Talik (na zdjęciu).
Sporo kontrowersji wśród radnych wzbudziło połączenie w nazwie ronda dwóch różnych formacji wojskowych,

Jednakże w decydującym głosowaniu większość radnych
przychyliła się do propozycji wnioskodawców o nazwanie
ronda imieniem „Żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił
Zbrojnych”
Uchwała została przesłana do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego i zaczęła obowiązywać
w 14 dni od jej głoszenia w tymże publikatorze.
Przypomnijmy, że rondo w zbiegu ulic: Niepodległości,
J. Sobieskiego i N. Barlickiego zostało nazwane rondem
„Sybiraków”, nie ma natomiast nazwy rodno w centrum
miasta.

Wizyta wiceministra w naszym mieście
W Czechowicach-Dziedzicach gościł Janusz Mikuła wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o środki
unijne. To już trzecie spotkanie z wiceministrem – powiedział burmistrz Marian Błachut, ale po raz pierwszy w naszym mieście.
Wiceminister przyjechał na Śląsk na zaproszenie Wicewojewody Śląskiego Wiesława Maśki i starosty bielskiego
Andrzeja Płonki. Podsekretarz stanu brał udział w konferencji zorganizowane w starostwie powiatowym w Bielsku-Białej
na temat: Fundusze Unii Europejskiej szansą na rozwój
gospodarczy Podbeskidzia.
Wiceminister Janusz Mikuła przyjął również zaproszenie
do odwiedzenia naszego miasta. Głównym tematem rozmów burmistrza Mariana Błachuta i wiceministra było omówienie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności
przedsięwzięcia pod nazwą „Regulacja gospodarki wodnościekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”.
Więcej na temat samego wniosku w kolejnym numerze
Biuletynu Samorządowego.

Janusz Mikuła wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
(po lewej) był gościem burmistrza M. Błachuta.
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Goście z Holandii

Spotkanie holenderskiej młodzieży z burmistrzem.

W dniach od 3 do 10 marca br. na terenie CzechowicDziedzic przebywała ok. 20 osobowa grupa uczniów z Tilburgu w Holandii. Wizyta odbywała się w ramach trwającej

od kilku lat współpracy tej szkoły z Zespołem Liceów im.
M.Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach. W trakcie pobytu holenderscy uczniowie mieszkali w domach swych
polskich kolegów, a opiekujący się nimi nauczyciele u nauczycieli naszego liceum. Polska i holenderska młodzież
realizując wspólny program zwiedziła Kraków, Oświęcim,
odwiedziła pobliskie góry. Zorganizowano zajęcia na basenie
i ścianie wspinaczkowej, pracowano nad różnymi projektami
w szkole, poznawano miasto i okolice. We wtorek 7 marca br.
na zaproszenie burmistrza Czechowic-Dziedzic holenderska
i polska młodzież gościła w Urzędzie Miejskim. Na sali sesyjnej odbyło się ciekawe spotkanie młodzieży z burmistrzem
Marianem Błachutem i zastępcą burmistrza Jackiem Puchałą. Holenderscy goście z zaciekawieniem przyjęli zadeklarowaną przez burmistrza wolę rozszerzenia współpracy między
szkołami na inne dziedziny życia, z możliwością współpracy
między miastami włącznie. Wyjeżdżający wkrótce z rewizytą
do Holandii czechowiccy licealiści będą naszymi ambasadorami w tej sprawie.
Jan Bieroński – dyrektor Zespołu Liceów
im. M.Skłodowskiej-Curie

Młodzi stypendyści
Są młodzi, utalentowani, ambitni i ciężko pracują na
swoje sukcesy – 18 stypendystom Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 5 marca 2007 r. zastępca
burmistrza Jacek Puchała wręczył umowy upoważniające młodych ludzi do pobierania stypendiów.
Na konta stypendystów przez 12 miesięcy będą wpływały pieniądze (od 100 do 300 zł), które mają wspomóc młodych ludzi w dalszym rozwoju ich talentów. Pieniądze mogą
być przeznaczone na sprzęt sportowy, sprzęt muzyczny
czy sprzęt edukacyjny. Mogą także wspomóc sfinansowanie
wyjazdów na zawody, warsztaty bądź obozy naukowe czy
sportowe.
Stypendia w trzech dziedzinach: kultury i sztuki, kultury
fizycznej i w dziedzinie oświaty i nauki, co roku przyznaje
Rada Miejska. Co roku okazuje się, że potencjał tkwiący
w młodych ludziach, mieszkańcach gminy Czechowice-Dziedzice, jest ogromny, a wybór najlepszych mimo wymagających kryteriów, które trzeba spełnić, by stypendium otrzymać, jest bardzo trudny.
Wśród stypendystów znaleźli się członkowie zespołu
Freedom, który w 2006 r. zajął I miejsce na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Hosanna w Siedlcach. To młody obiecujący
zespół, który z miesiąca na miesiąc zdobywa coraz większą
popularność.
Czechowice-Dziedzice mogą się poszczycić wybitnymi
młodymi sportowcami to: judocy, lekkoatleci, kajakarze,
pływacy. To złoci, srebrni i brązowi medaliści Mistrzostw
Polski, Mistrzostw Europy, czy młodzieżowych olimpiad i uniwersjad.
Wśród najbardziej utytułowanych bez wątpienia jest judoka Michał Kubieniec, który w 2006 r. został wicemistrzem
Polski juniorów oraz jego klubowa koleżanka Katarzyna Piłocik złota medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Polski, oraz
brązowa medalistka Pucharu Świata w Tallinie oraz w Mię-
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dzynarodowych Mistrzostwach Niemiec. Od maja 2007 r.
Michał i Kasia będą brali udział w kwalifikacjach olimpijskich
do Igrzysk w Pekinie 2008 r. To także Jakub Hałas – niepełnosprawny pływak, który w 2006 r. zdobył łącznie 7 medali na Mistrzostwach Polski czy Ogólnopolskiej Spartakiadzie Niepełnosprawnych. Złote medale przywiozły do Czechowic-Dziedzic także Katarzyna Wróbel i Justyna Jurzak
– kajakarki – zawodniczki „Gwarka”, Monika Szczygielska z
sekcji lekkoatletycznej MOSiR czy Paweł Durkalec zawodnik
„LUKS” z Zabrzega – oba medale zawodnicy zdobyli w biegach górskich.
Wśród stypendystów Rady Miejskiej w CzechowicachDziedzicach nie zabrakło miejsca dla młodych ludzi osiągających sukcesy w dziedzinie oświaty i nauki – to Jakub
Oćwieja – młody zdolny matematyk – laureat olimpiad matematycznych, finalista Międzynarodowych Mistrzostw
w Grach Logicznych i Matematycznych, czy Marlena Kocur,
– humanistka wyróżniona w X Ogólnopolskim Konkursie na
Pracę Literacką.

Młodzi, utalentowani, ambitni stypendyści Rady Miejskiej.
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Ruszył Program ograniczenia niskiej emisji
„Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice”
Administracja Zasobów Komunalnych przygotowała
„Przewodnik dla Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
w Gminie Czechowice-Dziedzice”.
Przewodnik można pobrać m.in. w Biurze Podawczym
Urzędu Miejskiego przy Placu Jana Pawła II 1, w siedzibie
AZK przy ul. Legionów 85, bądź na stronie internetowej
www.azk.cz-dz.pl, która będzie na bieżąco aktualizowana.
Program ograniczenia niskiej emisji realizowany jest
przez gminę Czechowice-Dziedzice ze środków pochodzących z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Natomiast operatorem odpowiedzialnym za koordynację projektu i obsługę
jego uczestników jest jednostka budżetowa AZK.
Najważniejszą zaletą programu Ograniczenia Niskiej
Emisji jest to, że każdy uczestniczący w nim otrzyma
w formie dotacji zwrot części nakładów poniesionych przy
realizacji inwestycji. Przykładowo: mieszkaniec realizujący
w ramach programu modernizację kotłowni (kotła wraz
z osprzętem), będzie musiał pokryć minimum 40% kosztów inwestycji, a 60% pochodzi ze środków gminy, która uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW. Zgodnie z Programem
Ograniczenia Niskiej Emisji przewiduje się modernizację
90 źródeł ciepła w 2007 r. i 160 w 2008 r. Program obejmuje
wymianę kotłów węglowych zamontowanych przed
1997 r.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zaznajomienie
się z regulaminem.
Składanie wniosków rozpocznie się od 30 kwietnia
2007 r. u operatora tj. w Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 85, w godz.
8.00–14.00. Druki wniosków są dostępne u Operatora (AZK)i
w Urzędzie Miejskim (Biuro Podawcze),
Wnioski spełniające warunki Regulaminu będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń.
Osoby zainteresowane wymianą starych piecy grzewczych
będą składały wniosek w obecności pracownika AZK. Na każdy
wniosek zostanie wpisany numer porządkowy, a następnie zostanie zaparafowany przez inwestora oraz pracownika AZK.
O pozytywnej weryfikacji wniosków klienci zostaną powiadomieni pisemnie, wtedy też trzeba będzie skompletować wymagane przez operatora dokumenty:
– wyciąg z księgi wieczystej,
– wyrys z mapy geodezyjnej,
– opinia kominiarska,
– w przypadku współwłasności pełnomocnictwo dla osoby,
która będzie reprezentować współwłaścicieli,
– dokumenty świadczące o wywozie nieczystości stałych
przez okres ostatnich 6 miesięcy.
Kolejnym ważnym krokiem w realizacji Programu Niskiej
emisji jest inwentaryzacja dokonana w obecności operatora, instalatora oraz inspektora nadzoru. Inwentaryzacja
będzie polegała na określeniu kubatury i powierzchni użytkowej budynku, oraz samej kotłowni. Na podstawie inwentaryzacji będzie można określić moc potrzebnego kotła oraz
zostanie oszacowany koszt inwestycji. Na podstawie danych
uzyskanych podczas inwentaryzacji instalator wykona kosztorys ofertowy, który zostanie przedstawiony inwestorowi.
Inwestor ma obowiązek przed podpisaniem trójstronnej
umowy (inwestor-instalator-operator) wpłacić swój udział

w inwestycji na konto operatora tj. 40% nakładów wyliczonych w kosztorysie ofertowym oraz koszty operatora w wysokości 500 zł.
Udział gminy tj. 60% kosztów inwestycji (pożyczka
z WFOSiGW) jest regulowany po zakończeniu inwestycji
i odbiorze robót związanych z montażem kotła.
Przystępując do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
i otrzymując dotację do wymiany kotła grzewczego należy
pamiętać, że przez 5 lat nie wolno instalować drugiego źródła ciepła ani też wymieniać kotła na inny aniżeli dopuszczony przez operatora. Upoważnionymi do przeprowadzenia
kontroli są przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele
operatora tj. AZK.
Jeżeli kontrola wykaże, że w budynku istnieje inne źródło ciepła lub inny kocioł nieekologiczny – spowoduje to cofnięcie dotacji oraz obowiązek pokrycia kosztów operatora
wraz z naliczonymi odsetkami.
WYSTAWA KOTŁÓW EKOLOGICZNYCH W ZABRZEGU
O ogromnym zainteresowaniu wprowadzanym w gminie
Czechowice-Dziedzice Programem Ograniczenia Niskiej
Emisji w Budynkach Jednorodzinnych świadczy m.in. frekwencja na zorganizowanej przez Administrację Zasobów
Komunalnych wystawie piecy ekologicznych. Wystawa odbyła się w sobotnie przedpołudnie w dniu 14 kwietnia br.
w Zabrzegu na placu przy Domu Strażaka.
Do Zabrzega przyjechało 15 producentów kotłów ekologicznych, którzy zaprezentowali w sumie ponad 30 modeli
pieców węglowych i gazowych, było więc w czym wybierać.
Średni koszt pieca waha się w granicach 7 tys. zł. Są oczywiście i piece droższe, ale biorąc pod uwagę fakt, że regulamin Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Budynkach
Jednorodzinnych nałożył ograniczenia finansowe w postaci
kwot, do których udzielana jest 60% dotacja gminy, właśnie
takie piece cieszą się sporym zainteresowaniem.
Osoby odwiedzające wystawę miały możliwości pobrania
wniosków na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych.
Wydaliśmy około 400 takich wniosków – to bardzo dużo –
powiedział dyrektor AZK S. Londzin.
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Wpis do ewidencji działalności gospodarczej – bez opłat
W Czechowicach-Dziedzicach nie trzeba wnosić opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
W kieszeniach przyszłych przedsiębiorców zostanie,
więc 100 zł, bo takiej ustawowej opłacie podlega tenże
wpis. Ustawa prawo działalności gospodarczej pozostawiła gminom furtki polegające na możliwości wprowadzenia zwolnień w tejże opłacie. Z możliwości takiej
skorzystały władze Czechowic-Dziedzic.
Pierwszym krokiem podjętym w celu aktywizacji przedsiębiorczości mieszkańców naszej gminy była uchwała
z 2004 r., kiedy to z opłaty zostali zwolnieni bezrobotni.
W okresie od uchwalenia zwolnienia do końca 2006 r.
z możliwości bezpłatnej rejestracji skorzystało 150 bezrobotnych. Obecna decyzja władz miasta o zwolnieniu z opłaty

za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich chcących otworzyć działalność na własny rachunek, jest
sygnałem i zachętą do rozwoju małej przedsiębiorczości
w naszej gminie.
Kontynuacja takich działań stwarza podłoże do tworzenia
nowych miejsc pracy, a co za tym idzie zmniejszenia liczby bezrobotnych – argumentowali swą decyzję włodarze miasta.
W 2006 r. wpływy do budżetu z tytułu opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wynosiły 21 800 zł, to znaczy, że za wpis do ewidencji
w roku ubiegłym zapłaciło 218 przedsiębiorców będących
osobami fizycznymi.
Zwolnienie z opłaty nie dotyczy zgłoszenia o dokonanie
zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, za
które nadal będzie pobierane 50 zł.

Zapisy na drzewka
Dla właścicieli posesji położonych na terenie gminy
Czechowice-Dziedzice
W Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach
od 1 marca do 31 sierpnia br. przyjmowane będą zapisy
na sadzonki drzew i krzewów.
Zapisy należy składać na wnioskach, które są dostępne w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1 /pokój 409, 414, biuro podawcze. Wniosek można również pobrać ze strony Biuletynu
Informacji Publicznej www.czechowice-dziedzice.pl
* * *
Zasady dofinansowania zadań związanych z urządzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.
1. Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowane na zakup sadzonek drzew
i krzewów dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice będą rozdysponowane na niżej określonych zasadach.
2. Zapisy na sadzonki drzew i krzewów będą przyjmowane
w Urzędzie Miejskim w terminie od 1 marca do 31 sierpnia każdego roku.
3. Wniosek na sadzonki należy składać na druku opracowanym przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach,
dostępnym w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tut. Urzędu.
4. Sadzonki może otrzymać mieszkaniec gminy Czechowice-Dziedzice, będący właścicielem nieruchomości
położonej w obrębie gminy.
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5. Dobór gatunkowy sadzonek drzew i krzewów będzie
zgodny z proponowanymi gatunkami ujętymi w Programie Ochrony Środowiska gminy Czechowice-Dziedzice
Przeglądzie Ekologicznym gminy.
6. Maksymalna liczba przyznanych sadzonek drzew i krzewów będzie wynosić 10 sztuk na daną posesję.
7. Sadzonki drzew i krzewów można otrzymać nie częściej niż raz na 5 lat.
8. O terminie realizacji złożonych wniosków będzie decydować kolejność zgłoszeń (data wpływu do tut.
Urzędu).
9. Zapisane osoby będą pisemnie poinformowane o terminie i miejscu wydawania sadzonek oraz liczbie i gatunkach przyznanych sadzonek.
10. Wydawanie sadzonek będzie miało miejsce w maju lub
we wrześniu w danym roku, na terenie określonym
w zawiadomieniu
11. Otrzymane sadzonki drzew i krzewów należy posadzić
zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej na terenie swojej
nieruchomości.
12. W przypadku nie przyjęcia się sadzonek otrzymujący ma obowiązek powiadomić pisemnie tutejszy
Urząd.
13. W przypadku stwierdzenia, iż przekazane mieszkańcom
sadzonki drzew i krzewów nie zostały posadzone w miejscu określonym w złożonym wniosku, mieszkańcom tym
nie przysługuje prawo do ponownego ubiegania się
o sadzonki.
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Seminarium „Dotacje dla przedsiębiorców w latach 2007–2013”

W Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach
odbyło się seminarium „Dotacje dla przedsiębiorców
w latach 2007–2013” zorganizowane przez Regionalną
Izbę Gospodarczą w Katowicach. Patronat honorowy
nad cyklem seminariów, z których jedno odbyło się
w naszym mieście, objął wojewoda śląski i marszałek
województwa śląskiego.
Przybyłych na szkolenie przedsiębiorców z CzechowicDziedzic i okolic powitał burmistrz Marian Błachut, który ob-

jął patronat nad spotkaniem. Zachęcam wszystkich – nie
bójcie się innowacyjności, stawiajcie na rozwój waszych firm
– mówił podczas otwarcia seminarium burmistrz CzechowicDziedzic życząc, by w naszym lokalnym środowisku było jak
najwięcej beneficjentów środków pomocowych.
Głównym celem seminarium było przygotowanie przedsiębiorstw działających na obszarze naszego województwa
do aplikowania o pomocowe środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-–
2013.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – jest
organizacją samorządu gospodarczego, powołaną w 1990 r.
na zasadzie dobrowolności blisko 400 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Punkt Konsultacyjny RIG prowadzi bezpłatne usługi dla
Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
RIG prowadzi również portal internetowy „Fundusze
Strukturalne Unii Europejskiej dla Firm www.dotacjeUE.org.pl
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
ul. Opolska 15
40-084 Katowice
Tel. 032 351-11-80, fax. 032 781-49-81
e-mail: rig@rigkatowice.pl
www.rigkatowice.pl

X Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tarokach – Zabrzeg 2007
W sobotę 3 marca 2007 r. w Zabrzegu odbyły się
X Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tarokach – Zabrzeg 2007. Mistrzem taroków został najmłodszy zawodnik turnieju Maciej Jarczok mieszkaniec Zabrzega.
W Mistrzostwach wzięło udział 96 zawodników z Polski
i Czech.
Popularność taroków z roku na rok jest coraz większa,
świadczy o tym liczba uczestników. W I mistrzostwach brało udział zaledwie 16 zawodników, teraz po 10 latach sala
OSP w Zabrzegu pękała w szwach. Na mistrzostwa przyjechali zawodnicy z Kóz, Hecznarowic, Chybia, Bielska-Białej,
Bestwiny i Bestwinki, Brzeszcz, Ligoty i Czechowic-Dziedzic
a także silna drużyna reprezentująca naszego południowego
sąsiada – Czechy, głównie z Orlovej, Prerova i Petrvaldu.
O randze imprezy niech świadczy fakt, że turniej zaszczycił
swą obecnością sam cesarz monarchii austrowęgierskiej
Franciszek Józef, który uścisnął dłoń prezesa OSP – Stanisława Teodora Londzina oraz zaproszonych gości – burmistrza Czechowic-Dziedzic – Mariana Błachuta, jego zastępcy Stanisława Czyża, a także reprezentującej Brzeszcze
pani burmistrz Teresy Jankowskiej. Wśród gości byli również
gospodarze sołectw – sołtys Zabrzega Władysław Wiśniewski oraz sołtys Ligoty Jerzy Sosna.
Taroki to gra rozpowszechniona na Śląsku Cieszyńskim,
Słowacji i Węgrzech oraz w Austrii i Czechach. Zabrzescy
miłośnicy gry w taroki postanowili ocalić od zapomnienia tę
grę, w którą grali ich pradziadowie zaciągani do wojska
w okresie zaboru austriackiego.
Początki gry w taroka zaczęły się w dzisiejszej Italii między rokiem 1430–1440, w XVIII wieku gra dotarła do Niemiec, a później do Austrii. W taroki grali A. Mozart, J. Strauss,

Turniej zaszczycił swą obecnością cesarz Franciszek Józef.

Z Freud. Później gra stała się popularna szczególnie pod
panowaniem cesarza Franciszka Józefa. Grali w nią zarówno arystokraci, żołnierze i bywalcy karczm.
W Zabrzegu tradycję grania w taroki ożywili Jerzy Domaniec, Józef Londzin, Stanisław Teodor Londzin, Ludwik
Tyc i Władysław Witek. Po dzień dzisiejszy osoby te stanowią trzon komitetu organizacyjnego Turniejów Taroków.
– Z naszej inicjatywy w tarokach zaczęło się coś dziać.
A dzieje się bardzo dobrze, bo przyciąga to również bardzo
młodych taroczkarzy. My starzy zjadacze chleba, widzimy
w tym przyszłość gry w taroki. My taroczkarze, w swoich
środowiskach tworzymy swoistą subkulturę, która rozbudza
aktywność środowiskową – powiedział na otwarcie
X Mistrzostw Stanisław Teodor Londzin.
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Ostatnie pożegnanie Honorowego Obywatela Czechowic-Dziedzic

Poczet sztandarowy Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

W dniu 10 kwietnia 2007 r. w Kościele Najświętszej Marii
Panny Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach
odbył się pogrzeb Ludwika Macieja – Honorowego Obywatela
Czechowic-Dziedzic. Prochy zmarłego przywiózł do kraju ze
Stanów Zjednoczonych syn Ludwika Macieja, aby pochować
je w rodzinnym grobowcu na Dziedzickim cmentarzu.
W Mszy Świętej za duszę zmarłego uczestniczyła rodzina, przedstawiciele czechowickiego samorządu – burmistrz
Marian Błachut oraz przewodniczący Rady Miejskiej – Marek
Kwaśny, a także mieszkańcy naszego miasta. Poczet sztandarowy wystawiła Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach oraz Hufiec ZHP w Czechowicach-Dziedzicach.
Ludwik Maciej Honorowy Obywatel Czechowic-Dziedzic.
Tytuł ten nadała mu w dniu 5 grudnia 2005 r. Rada Miejska jednogłośnie podejmując uchwałę nr XL/437/05 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Czechowic-Dziedzic chorążemu pilotowi Ludwikowi MACIEJOWI
Tytuł Honorowego Obywatela Czechowic-Dziedzic jest
zaszczytnym wyróżnieniem i może być nadawany osobom
szczególnie zasłużonym dla gminy Czechowice-Dziedzice.
Uhonorowany tym tytułem chorąży pilot Ludwik Maciej
zawsze twardo stąpał po ziemi, ale też odważnie pruł powietrze na wszystkich wysokościach – pisał w swych wspo-

mnieniach Tadeusz Janik. Skutecznie walczył z burzliwymi
falami Kanału La Manche. Jego stalowo-szary mundur zdobiły liczne odznaczenia. Najwyżej cenił dwukrotnie nadany
mu Krzyż Walecznych i Order Wojenny Virtuti Militari – najwyższe odznaczenie za wybitne czyny połączone z odwagą
i ofiarnością na polu walki. Odznaczony był także medalami
i orderami „Za Wierność i Oddanie Krajowi Ojczystemu”.
Ludwik Maciej urodził się 16 maja 1915 r., w najpiękniejszym zakątku ziemi – jak sam utrzymuje po dzień dzisiejszy
– w słomą krytej chacie w Dziedzicach przy ul. Piasta 79.
Ludwik Maciej był pilotem Dywizjonu Bombowego 300
W/O Rogal/Polish Air Force. Litery kodowe dywizjonu – BH
– piloci tłumaczyli sobie żartobliwie jako nakaz „bij Hitlera”.
(…) Do głównych operacji tego „Maciejowego” dywizjonu
należały ataki na niemiecką flotę inwazyjną we Francji i podczas ofensywy przez Kanał La Manche, bitwy o Ruhrę, Hamburg, Berlin, udział w Bitwie Normandzkiej, w inwazji Niemiec
oraz niszczenie latających rakiet V.
Ostatnie zadanie bombowe wykonano 25.04.1945 r. celem było Berchtesgaden, siedziba Hitlera w Alpach Bawarskich. Rozwiązanie dywizjonu nastąpiło 02. 01.1947 r.
w Faldingworth. Ludwik Maciej mieszkał w Stanach Zjednoczonych, posiadał obywatelstwo polskie i stale utrzymywał
ścisłą więź z krajem.

Kondolencje dla syna Honorowego Obywatela złożyli burmistrz
i Przewodniczący RM.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Chorążego pilota Sił Powietrznych
Warrant OfÞcer Royal/Polish Air Force
ŚP.
LUDWIKA MACIEJA
HONOROWEGO OBYWATELA CZECHOWIC-DZIEDZIC
W osobie zmarłego żegnamy prawego człowieka, bohatera
i obrońcę naszej Ojczyzny, biorącego udział w żołnierskich zmaganiach II Wojny Światowej.
Cześć jego pamięci!
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Kwaśny

Burmistrz
w Czechowicach-Dziedzicach
Marian Błachut
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