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Koszyczek wielkanocny taki ładny,
kolorowy są w nim jajka farbowane
i baranek wielkanocny
trochę soli jest w serwetce,
kawałeczek wędliny
woda w buteleczce
i babka biszkoptowa
Pójdę do swego domu
postawię koszyk na stole
jutro się będę cieszyć
Zmartwychwstaniem Chrystusa

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych
spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz radosnego Alleluja życzą mieszkańcom
Czechowic-Dziedzic, Bronowa, Ligoty i Zabrzega
Burmistrz
Marian Błachut
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Kwaśny

Uwaga! Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
Informujemy, że od kwietnia 2008 r. ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.
Urząd będzie czynny codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30.
Dyżur burmistrza dla mieszkańców miasta pełniony będzie we wtorki w godz. od 8.00 do 12.00 oraz w czwartki
w godz. 13.30 do 15.30 w budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Jana Pawła II 1. Przypominamy również, że burmistrz
pełni dyżur dla osób niepełnosprawnych w budynku Geodezji przy Placu Jana Pawła 3/2 ( wjazd od ul. S. Żeromskiego)
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie w sekretariacie burmistrza: 032 214-71-32 lub pocztą elektroniczną e-mail:
burmistrz@um.czechowice-dziedzice.pl
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Pieniądze na kanalizację – w drodze konkursu
Budowa kanalizacji w gminie Czechowice-Dziedzice, to
inwestycja, której wartość wstępnie szacuje się na około 200
mln zł. Gmina nie jest w stanie sama udźwignąć takiego
ciężaru, dlatego priorytetem jest uzyskanie na ten cel, dofinansowania ze środków w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności.
Niestety ostatnie wieści nie są dobre dla naszej gminy.
Projekt ten, jak i ponad 100 innych, został ściągnięty z listy indykatywnej, czyli z wykazu inwestycji priorytetowych dla
naszego kraju, dającego pierwszeństwo w realizacji inwestycji. Inwestycjom znajdującym się na liście indykatywnej,
miały być przyznane pieniądze bez organizacji konkursu,
a jedynie na podstawie oceny projektów. To zdecydowanie
miało ułatwić realizację zadania. Dawało to również możliwość ustalenia własnego tempa realizacji poszczególnych
faz projektu, bez konieczności dostosowania się do wymaganych terminów konkursów.
Po weryfikacji listy przez Ministerstwo Infrastruktury projekt kompleksowej kanalizacji naszej gminy został z niej usunięty. Teraz jedyną możliwością pozyskania pieniędzy dla
priorytetowej dla gminy inwestycji
jest udział w konkursie.
– To było dla nas spore zaskoczenie – mówi burmistrz Marian Błachut – tym bardziej, że kilkanaście dni wcześniej
gościł u nas wiceminister infrastruktury Janusz Mikuła, który
stwierdził, że nasza inwestycja, wg stworzonej w ministerstwie listy eksperckiej, jest na wysokiej pozycji i ma duże
szanse pozostania na liście, a to ze względu na newralgiczne usytuowanie naszej gminy w zlewni rzeki Wisły. Rozgo-

ryczenia tą sytuacją nie kryją również radni miejscy, którzy
w dniu 12 lutego br. gościli na sesji przedstawicieli firmy Jacobs, przygotowującej dla nas dokumentację projektu i wniosku o dofinansowania zadania: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”.
– W zaistniałej sytuacji musimy przejść tryb konkursowy,
ale nie powinniśmy się tego bać – powiedział koordynator
projektu Grzegorz Wiśniowski z firmy Jacobs. – Ścieżki weryfikacyjne listy indykatywnej i konkursu są identyczne. Projekty, które znajdują się na liście indykatywnej również będą
przechodziły weryfikację (najbliższa w połowie roku). Fakt,
że zadania nie ma na liście indykatywnej nie oznacza, że
środków nie dostaniemy, wręcz przeciwnie, konkurs powinien nas wszystkich zmobilizować. Nie należy czekać, aż
tryb konkursu zostanie zdefiniowany, należy zintensyfikować
prace nad przygotowaniem projektu, by w jak najkrótszym
możliwym terminie mieć wszystkie niezbędne dokumenty.
Nadal trwają więc prace zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Do końca marca br. zostanie opracowana
koncepcja kanalizacji sanitarnej w gminie Czechowice-Dziedzice, do końca czerwca zostanie przygotowany materiał do
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, do końca lipca opracowane zostanie Studium Wykonalności, a do końca listopada –
opracowanie wniosku o dofinansowanie. Grudzień br., to
realny termin wysłania wniosku do Instytucji Organizującej
Konkurs – powiedział przedstawiciel firmy Jacobs.

Gminne inwestycje
Sale gimnastyczne
We wrześniu ubiegłego roku rozpoczęła się budowa sali
gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach. Prace budowlane przebiegają zgodnie
z harmonogramem i w nowy rok szkolny 2008/2009 szkoła
powinna wejść z nową salą gimnastyczną. Zakończone zostały prace fundamentowe, wykonano podbudowę posadzki z podkładem betonowym. Rosną mury zaplecza socjal-

nego sali gimnastycznej. W połowie marca rozpoczęły się
prace montażowe głównej konstrukcji sali. Konstrukcja jest
wykonana z drewna klejonego i będzie obłożona płytami
typu sandwich. Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej
w GP Nr 2 to 1235 m2, powierzchnia użytkowa 1403 m2,
kubatura obiektu to 9840 m3. Wymiary sali to 40x24 m.
Sala będzie miała dużą widownię na 170 miejsc, będzie
wyposażona w sprzęt do koszykówki, piłki ręcznej,
piłki siatkowej. Obiekt będzie kosztował gminny budżet
4 mln zł.
W drugiej połowie bieżącego roku powinny zacząć się
prace ziemne przy kolejnych dwóch salach gimnastycznych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Ligocie oraz w Gimnazjum
Publicznym nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach. Obecnie złożona została dokumentacja potrzebna do przeprowadzenia
przetargów na budowę tychże sal gimnastycznych. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przewidziano na budowę
dwóch kolejnych sal gimnastycznych ponad 7 mln zł.

Budynek socjalny
Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace adaptacyjne w budynku przy ul. J. Kochanowskiego, w którym już we
wrześniu br. według zawartej umowy powstaną 33 mieszkania socjalne o powierzchni od 20 do 40 m2. Obecnie została rozebrana konstrukcja żelbetowa dachu i rozpoczęła się
nadbudowa jednego piętra. Budynek finalnie będzie miał trzy
kondygnacje. Inwestycja będzie kosztowała 2 152 302 zł.
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Basen coraz bardziej popularny
15 lutego br. została otwarta kryta pływalnia MOSiR.
W pierwsze dwa weekendy funkcjonowania basenu „Wodnik”
odwiedziło go ponad 1 200 osób, a w piątek, gdy wejście na
basen było bezpłatne, z wodnych atrakcji skorzystało około
500 osób. Do tej pory w ciągu tygodnia na basen przychodziło około 300 osób, a liczba ta ulega podwojeniu w weekendy. – Liczymy na to, że klientów sukcesywnie będzie
przybywać – powiedział kierownik basenu Stanisław Zagól.
Nad bezpiecznym korzystaniem z wodnych atrakcji czuwają
ratownicy WOPR. Zgodnie z przepisami na jednej zmianie
pracuje dwóch ratowników po jednym na każdy basen (na
basen pływacki i basen rekreacyjny), jednocześnie musi być
spełniony dodatkowy warunek, to znaczy jeden ratownik
może otoczyć opieką 45 osób. Ta liczba ogranicza nas nieco, co do osób wpuszczanych na basen. Największą popularnością cieszy się oczywiście część rekreacyjna z dziką
rzeką i jacuzzi oraz zjeżdżalnią. W pierwszych dniach otwarcia basenu mieliśmy problem z dogrzaniem wody, o ile temperatura w niecce głównej była zgodna z zaleceniami, a więc
wynosiła 27 stopni, o tyle woda w części rekreacyjnej była
zbyt chłodna, co mogli zauważyć użytkownicy basenu. System nie zdążył dogrzać wody, ale szybko uporaliśmy się
z tym problemem. Wezwaliśmy firmę zajmująca się regulacją
urządzeń ogrzewających wodę w basenie i po drobnych korektach udało się uzyskać optymalną temperaturę, a więc
około 30 stopni dla basenu rekreacyjnego, 32 stopnie dla
brodzika dla dzieci i 35 stopni w jacuzzi. Trzeba jednak pamiętać, że temperatury te ulegają wahaniom o około 1 stopień w momencie włączenia wszystkich atrakcji typu grzybek
wodny, czy bicze wodne, które schładzają nieco wodę. Na
temperaturę wody w części rekreacyjnej ma również wpływ
natężenie korzystania ze zjeżdżalni, gdyż woda w zjeżdżalni
i basenie rekreacyjnym jest w jednym obiegu.

Zainteresowaniem cieszy się również dział odnowy biologicznej z saunami. Tu chciałem zwrócić uwagę, wszystkim
korzystającym z sauny, o potrzebie odbicia zegara rejestrującego czas przebywania w saunie, nie tylko przy wejściu do
sauny, ale i przy wyjściu z niej, o czym często zapominają
nasi klienci. Skutkuje to ciągłym naliczaniem czasu przebywania w saunie, system fiskalny utrudnia później ewentualne

anulowanie czasu, jaki zarejestruje system. Przypominam
również, że pracownicy odnowy biologicznej wyrywkowo
sprawdzają ilość zarejestrowanych w systemie wejść z faktycznym stanem osób przebywających w saunie. W czasie
natężonego ruchu, tzn. w weekendy kontrolą taką zajmować
się będą pracownicy obsługi basenu.
Dla bezpieczeństwa naszych klientów, jak i samego
obiektu, na terenie pływalni znajduje się 12 kamer rejestrujących. Kamery znajdują się również w szatniach damskich
i męskich. System zamykania szafek może być zawodny,
stąd potrzeba monitorowania szatni. Nie oznacza to jednak,
że jesteśmy ciągle podglądani. Kabiny są miejscem intymnym, więc oczywiście nie są monitorowane.
Pierwsze dni funkcjonowania basenu pokazały również,
że niestety jesteśmy zmuszeni zamykać widownię, szczególnie w godzinach popołudniowych, gdyż okazało się, że jest
to ulubione miejsce spotkań młodzieży, spotkań, które mają
niewiele wspólnego z kibicowaniem osobom korzystającym
z basenu. Niestety zdarzył się przypadek, że musieliśmy
wzywać Straż Miejską, by usunąć źle zachowującą się grupę młodych osób. Mam nadzieję, że już niedługo, gdy zostanie uruchomiona kawiarnia, osoby oczekujące na korzystających z basenu będą mogły umilić sobie ten czas np.
przy kawie czy herbacie.
Działalność ajentów, którzy wynajęli pomieszczenia
w części gastronomiczno-rekreacyjnej, rozpocznie się lada
dzień. Będzie więc salon gry w kręgle, kawiarnia, sala fitness
i siłownia. Do wszystkich tych lokali będzie można się dostać
bez potrzeby wejścia do części płatnej basenu.
Dużym zainteresowaniem cieszą się szkółki pływackie.
Udostępniliśmy basen dla pięciu szkółek z zastrzeżeniem,
że mogą korzystać z dwóch torów na basenie pływackim,
tak by cztery tory mogły służyć osobom pływającym w tym
czasie w basenie. Z basenu w godzinach dopołudniowych
chętnie korzystają szkoły, które prowadzą tu lekcje wychowania fizycznego. Przewidzieliśmy również możliwość udostępnienia basenu na zawody sportowe. Pierwsza taka duża
impreza odbędzie się w połowie marca. By jak najmniej kolidowało to z funkcjonowaniem komercyjnym basenu, zawody takie będą się odbywały w godzinach rannych i kończyły
w godzinach południowych.
Zachęcam wszystkich do korzystania z atrakcji na naszym basenie w imieniu swoim i naszych pracowników – zachęca kierownik basenu – S. Zagól.
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Z wizytą w partnerskim mieście Hiddenhausen
Do Hiddenhausen na zaproszenie burmistrza Ulricha
Rolfsmayera w styczniu br. pojechała delegacja czechowickich władz – burmistrz Marian Błachut, jego zastępca
– Jacek Puchała oraz czechowickich samorządowców
reprezentowanych przez radnych Alicję Ogiegło i Stanisława Pindla.
Biuletyn Samorządowy: To pierwsza Pana wizyta
w Niemczech, w naszym partnerskim mieście, jakie wrażenia wyniósł Pan z tego spotkania?
Marian Błachut: – Mogę tę wizytę uznać za bardzo udaną i korzystną. Atmosfera, jaką nam zgotowano była naprawdę przyjacielska. Myślę, że przyjaźń i partnerstwo pomiędzy
naszymi miastami nie są tylko na papierze. Dało się odczuć,
że są nam bardzo życzliwi, nie tylko burmistrz Urlich Rolfsmayer i jego zastępcy Erwin Steffen i Egon Schäffer, ale
także przedstawiciele ugrupowań wchodzących w skład rady
miejskiej, a także mieszkańcy miasta.
BS: Jak przedstawiał się plan wizyty w naszym partnerskim mieście, co Państwo zobaczyli, czy nasunęły
się Państwu refleksje?

Po wizycie w ratuszu odwiedziliśmy muzeum drewna,
gdyż Hiddenhausen słynie z tego, że w przeszłości prężnie
działało tu środowisko stolarzy i cieśli. Teraz mieszkańcy
Hiddenhausen zachowują pamięć o swoim dziedzictwie właśnie poprzez kultywowanie tradycji. Odnowiono dwie stare
stodoły, w których zebrane zostały narzędzia i maszyny stolarskie, a niektóre mają po 100 lat i nadal są sprawne. Ciekawostką jest również stara szkoła, która była szkołą rzemiosła i zawodu, uczono tu praktycznych umiejętności,
a pieczę nad szkołą sprawował pastor.
W sobotę, 19 stycznia w towarzystwie burmistrza Hiddenhausen odwiedziliśmy Bielefeld, miasto słynące z jednego
z największych uniwersytetów pedagogicznych, gdzie kształcą się przyszli nauczyciele dla północno-wschodniej Westfalii. Aktualnie studiuje tu ponad 18 tysięcy studentów różnych
narodowości, także Polaków. Oglądaliśmy tam ogromną bibliotekę ze zbiorem ponad 2 300 000 woluminów – w tym
pozycje książkowe również z Polski – zajmującą powierzchnię kilku tysięcy metrów kwadratowych, którą obsługuje tylko
trzech pracowników na zmianę.
Największą niespodzianką, jaką spontanicznie przygotowali dla nas niemieccy przyjaciele, były bilety na mecz polskich siatkarek, które walczyły w sobotę z Serbkami o kwalifikacje olimpijską. Mecz był rozgrywany w pobliskim Halle,
gdzie pojechaliśmy razem z goszczącymi nas Niemcami.
Było to dla nas wielkie przeżycie, potęgowane przez wspaniałą atmosferę panująca podczas meczu.
BS: Wizyta w ratuszu oraz zwiedzanie miejscowych
atrakcji, to kurtuazyjny program, a jakie wymierne korzyści wynieśliśmy z tej wizyty?

M.B.: – W piątek, 18 stycznia przyjęto nas śniadaniem
i ustalono program naszej wizyty, która rozpoczęła się od
wizyty w ratuszu. Dzięki temu mogliśmy poznać sposób funkcjonowania niemieckiego Urzędu Miasta. Oglądaliśmy biura,
w których pracują niemieccy urzędnicy, poznawaliśmy sposób i filozofię zarządzania, co osobiście bardzo mnie zainteresowało i było bardzo pouczające. Spodobały mi się, np.
przeszklone ściany w biurach, w których prowadzona jest
obsługa mieszkańców – petent nie jest odgrodzony od
urzędnika, a wręcz przeciwnie – urzędnik osobiście dba o to,
by umówić się z petentem na dzień i godzinę wizyty, dzięki
temu ma czas zarezerwowany na rozwiązanie konkretnej
sprawy. Ciekawym rozwiązaniem jest również wirtualna prezentacja pracowników ratusza. W holu urzędu znajduje się
monitor, na którym prezentowane są wizytówki poszczególnych pracowników. Jest więc zdjęcie, funkcja jaką pełni
urzędnik, pokój, w którym przyjmuje i sprawy, które są w jego gestii. Urzędnik nie jest więc anonimowy. Myślę, że takie
rozwiązania można w przyszłości przenieść na nasz grunt.
Niestety, obecne kłopoty lokalowe oraz ogromny zakres zadań, jakie wykonywane są w naszym Urzędzie nie pozwalają na tego typu rozwiązania.
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M.B.: – Bez wątpienia najważniejszym dniem naszej wizyty była niedziela 20 stycznia. W tym dniu uczestniczyliśmy
w oficjalnych uroczystościach przywitania nowego roku,
w których brali udział niemieccy samorządowcy, przedstawiciele miejscowego biznesu, kultury, sportu, a gościem specjalnym był wicekonsul Polski w Niemczech – Jakub Wawrzyniak, który wygłosił przemówienie nawiązujące do partnerstwa i współpracy. Szczególne miejsce przypadło i naszej
delegacji. Zostaliśmy przedstawieni społeczności Hiddenhausen, a ja miałem okazję wygłosić przemówienie w języku
niemieckim. Przyznaję, że miałem lekką tremę, ale myślę,
że niepotrzebnie, ponieważ przyjęcie moich słów było bardzo
gorące, a fakt, że mówiłem w ojczystym języku naszych gospodarzy, zjednało nam wielu zwolenników. Mówiłem o tym,
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Z wizytą w partnerskim mieście Hiddenhausen
by nie patrzeć na to, co było, ale kierować nasze działania
w przyszłość, bo jesteśmy w jednej Europie mimo różnić kulturowych i gospodarczych. Moje słowa szybko zyskały aprobatę, czego wymiernym efektem były rozmowy, które przeprowadziliśmy na spotkaniu noworocznym. Dostaliśmy propozycje współpracy kulturalnej m.in. propozycję współpracy
naszego chóru i orkiestry. W pierwszej kolejności przyjazd
80-osobowej grupy z Niemiec do Czechowic-Dziedzic. Mówiliśmy również o współpracy sportowej, przyznać należy ,
że zyskaliśmy ważnego orędownika naszych zamierzeń
w osobie polskiego wicekonsula Jakuba Wawrzyniaka, który
będzie naszą współpracę kulturalną wspierał – również finansowo. Pojawiły się pierwsze propozycje współpracy gospodarczej. Wprawdzie należy je dopiero rozważyć i pozyskać dla ich realizacji oficjalnego partnera, ale myślę, że
dobrze to wróży na przyszłość.
– Wynieśliśmy z tej wizyty bardzo wiele – a przede
wszystkim nastąpiło wyraźne ożywienie naszych kontaktów
sportowych i kulturalnych, których wcześniej nie było, a przecież poprzez takie kontakty tworzy się klimat, który przeno-

si się na inne dziedziny współpracy, np. gospodarczej. To
może być zaczyn do tego typu działań.
BS: Czy samorządowcy z Hiddenhausen złożą nam
rewizytę?
M.B.: – Tak, ustalono już termin na sierpień. Ostatnia
wizyta gości z Niemiec miała miejsce również w sierpniu
ubiegłego roku, kiedy to z okazji Dni Czechowic-Dziedzic
odwiedził nas burmistrz Hiddenhausen – Urlich Rolfsmayer
oraz jego zastępcy. Goście z partnerskiego miasta byli u nas
bardzo krótko, ale do dziś wspominają, nasze gorące przyjęcie, które zapadło im w pamięć. Ponieważ była to bardzo
krótka, jednodniowa wizyta, postanowiliśmy w tym roku , że
wizyta ta potrwa cztery dni. Myślę, że będziemy mieli wtedy
więcej czasu na pokazanie naszego miasta, na spotkania
z przedstawicielami naszych władz samorządowych. Planujemy również pokazanie naszym gościom Krakowa i Zakopanego, gdyż sami wyrazili taką ochotę. Kontakty partnerskie
naszych miast układają się bardzo dobrze i myślę, że trzeba
je utrzymywać i rozwijać.

Statut Gminy Czechowice-Dziedzice
W dniu 6 marca 2008 r. po opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego uchwały Rady Miejskiej
nr Nr XVI/127/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. wszedł w życie
nowy Statut Gminy Czechowice-Dziedzice.
W lutym ubiegłego roku Rada Miejska powołała doraźną
Komisję ds. zmiany Statutu Gminy Czechowice-Dziedzice
w składzie: Jerzy Sosna (przewodniczący), Zbigniew Bajorek, Marek Kwaśny, Grzegorz Lubecki, Zygmunt Mizera,
Alicja Ogiegło. Z ramienia burmistrza do prac nad zmianami
Statutu został wyznaczony Sekretarz Miasta – Marek Gazda,
w pracach uczestniczyła również Krystyna Łaciok – radca
prawny Urzędu Miejskiego.
Analiza i dostosowanie dotychczas obowiązującego Statutu, pod względem jego zgodności, do obowiązujących
przepisów prawa i rozpatrywanie zgłoszonych do Statutu
wniosków trwało blisko 10 miesięcy. Komisja odbyła osiem
posiedzeń, ostatnie 3 grudnia 2007 r., podczas którego przygotowane zostało wystąpienie do przewodniczącego Rady
Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Czechowice-Dziedzice.
Podczas sesji w dniu 28 grudnia 2007 r. – przebieg prac
nad nowelizacją Statutu przedstawił przewodniczący Komisji – Jerzy Sosna. Podkreślił, że do Statutu została wprowadzona m.in. taka zmiana jak, obywatelska inicjatywa
uchwałodawcza, przysługująca grupie 500 mieszkańców
zamieszkałych na terenie gminy i posiadających czynne
prawo wyborcze. Przypomnijmy, że do tej pory prawo takie
przysługiwało jedynie burmistrzowi, przewodniczącemu
rady, komisjom rady miejskiej, czy klubom radnych. Nowością jest również uregulowanie trybu składania wniosków
przez radnych i udzielania na nie odpowiedzi, a także wprowadzenie zmiany w regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej,
dotyczącej analizy skarg. Wydłużono także do 14 dni termin
składania przewodniczącemu Rady Miejskiej materiałów na
sesję.

Przewodniczący doraźnej Komisji ds. zmiany Statutu – J. Sosna

Mając na uwadze to, że Statut Gminy jest „miejscową
konstytucją” – niezbędną do prawidłowego funkcjonowania
Gminy i Rady Miejskiej (…) wnoszę pod obrady szanownej
Rady jednolity tekst projektu Statutu Gminy CzechowiceDziedzice i proszę o jego akceptację – powiedział przewodniczący doraźnej Komisji ds. zmiany Statutu – J. Sosna.
Statut został przyjęty jednogłośnie uchwałą Nr XVI/127/07
z dnia 28 grudnia 2007 r.
Statut, to obszerny dokument, który określa szereg przepisów dotyczących zakresu działania oraz zadań gminy. Statut zawiera przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej
Rady Miejskiej i jej komisji, pracy burmistrza, pracowników
samorządowych ale także jednostek pomocniczych. Statut
określa zasady gospodarki finansowej gminy, definiuje pojęcie mienia komunalnego. Integralną częścią Statutu są załączniki zawierające mapę gminy, opis herbu i flagi miasta,
wykaz gminnych jednostek organizacyjnych i wykaz jednostek pomocniczych gminy.
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AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU
GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE
Dobiegają końca prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice, które rozpoczęły się w czerwcu 2007 r., z chwilą utworzenia w czechowickim magistracie
Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta. Aktualny dokument strategiczny jest niezbędny zarówno do skutecznego zarządzania
gminą, jak i efektywnego pozyskiwania środków pomocowych,
w tym unijnych. Strategia, która została uchwalona przez
Radę Miejską w 2001 r., obejmuje lata 2001–2015. Autorzy
pierwotnego dokumentu w sposób bardziej szczegółowy zaplanowali zadania do realizacji w okresie 2001–2007. Stąd też
istniała potrzeba oceny realizacji Strategii na półmetku jej
wdrażania oraz wypracowania działań na lata 2008–2015.
W procesie aktualizacji dokumentu uczestniczyli zarówno
przedstawiciele administracji samorządowej, jak i mieszkańcy oraz podmioty społeczne i gospodarcze, działające na
terenie gminy. Prace zakończyły się sformułowaniem projektu Planu Operacyjnego na lata 2008–2015. Na ten okres
wyznaczono 14 celów operacyjnych, które mają być osiągnięte poprzez realizację 42 działań w 4 sferach: społecznej,
gospodarczej, środowiskowej i komunikacyjnej. Z uwagi na
strategiczny charakter dokumentu działania te mają duży

stopień ogólności, jednakże stanowią punkt wyjścia do bardziej szczegółowych zapisów w programach sektorowych,
takich jak wieloletnie plany inwestycyjne, miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, lokalny program rewitalizacji, plany odnowy miejscowości, strategia rozwiązywania
problemów społecznych, program informatyzacji gminy, program ochrony środowiska, gminny plan gospodarki odpadami, program ograniczania niskiej emisji, program rozwoju
lokalnej sieci komunikacyjnej i inne.
Projekt Planu Operacyjnego został zamieszczony na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.czechowicedziedzice.pl). Zachęcamy do zapoznania się z jego zapisami.
Możliwe jest jeszcze wniesienie uwag do dokumentu. W tej
sprawie prosimy o kontakt z Wydziałem Strategii i Rozwoju
Miasta, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 408, tel. 032 214 71 68,
e-mail: sr@um.czechowice-dziedzice.pl. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, Plan Operacyjny na lata 2008–
2015 zostanie przekazany Radzie Miejskiej w formie projektu uchwały.
Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w prace nad aktualizacją Strategii.

Czy w naszym mieście powstanie Zespół Szkół Katolickich?
Na ręce burmistrza wpłynęło pismo starosty bielskiego
w sprawie propozycji utworzenia w Czechowicach-Dziedzicach Zespołu Szkół Katolickich. Funkcjonowanie katolickiego
niepublicznego przedszkola oraz katolickich niepublicznych
szkół – podstawowej i gimnazjum wychodzi naprzeciw oczekiwaniom sporej grupy mieszkańców naszej gminy. Placówki tego typu poszerzą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży i pozwolą na lepsze zabezpieczanie potrzeb opiekuńczowychowawczych – powiedział burmistrz Marian Błachut.
Starosta bielski zaproponował, by szkoła ta mieściła się
w budynkach będących własnością starostwa tzn. w obiekcie
w przy ul. Żwirki i Wigury, gdzie do niedawna miał siedzibę
Zespół Szkół Handlowo-Usługowych. Szkołę Katolicka chciałoby utworzyć Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra w Cieszynie. Utworzenie Zespołu Szkół Katolickich
na terenie naszej gminy nie powinno spowodować zagrożenia w funkcjonowaniu oświaty gminnej, wręcz przeciwnie
spowoduje to uatrakcyjnienie oferty oświatowej. Zespół Szkół
Katolickich obejmowałby naukę w szkole podstawowej i gimnazjum. Koszt remontu budynku i koszt prowadzenia szkoły
będzie po stronie stowarzyszenia, które szkołę uruchomi.
O opinię w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Katolickich

został poproszony dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
oraz Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej. Pozytywna opinia ww. organów być może otworzy drogę by
w naszej gminie powstała nowa placówka oświatowa.

Dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów
W dniu 28 marca br. tj. w piątek w godz. od 9.00.do 12.00 w Urzędzie Miejskim – sala 003 (przyziemie) - dyżur
będzie pełniła p. Irena Krzanowska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów zajmuje się ochroną konsumentów poprzez zapewnienie bezpłatnej informacji
prawnej, m.in. w sprawach kupna, sprzedaży, rozwiązywania sporów między kupującymi i sprzedawcami itp.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Irena Krzanowska jest pracownikiem starostwa bielskiego i przyjmuje interesantów w siedzibie starostwa w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40, IV p., pok. 403, tel. 033 813-68-76.
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Segregacja odpadów komunalnych
Corocznie każdy z mieszkańców naszego miasta produkuje około 250 kg odpadów. Obecnie większość odpadów
trafia na składowisko. Koszty składowania odpadów w tym
roku wzrosły 5-krotnie. Dlatego ograniczajmy ilość odpadów
składowanych poprzez ich właściwą segregację.
W roku 2006 zebraliśmy 200 ton odpadów segregowanych , a w roku 2007 aż 600 ton. Zachęcamy mieszkańców
do dalszej segregacji. Poniżej prezentujemy harmonogram
bezpłatnego odbioru segregowanych odpadów /papier, tworzywa sztuczne, szkło/ systemem workowym z terenu budynków jednorodzinnych, prowadzonych przez firmę P.W. BORMAL Sp. z o.o. ul. Rolników 16, 43-518 Ligota (kółko rolnicze) tel. 032 214-23-79.

STREFA 1, poniedziałek
(7 kwiecień, 5 maj, 2 czerwiec, 7 lipiec, 4 sierpień, 1 wrzesień, 6 październik, 3 listopad, 1 grudzień)
Ulice: Agawy, Brzozowa, Chabrowa, Chłodna, Chmielna,
Fiołkowa, Hiacyntów, Jastrzębia, Jaśminowa, Junacka, Kamionka, Klonowa, Komorowicka, Konwalii, Kręta , Krokusów,
Krupnicza, Krzywa, Kwiecista, Laurowa, Legionów od skrzyżowania z ul. Lipowską w stronę Bielska – B, do granic miasta , Lipowska, Nad Młynówką, Napierskiego, Olszyna, Orchidei, Orzeszkowej, Piękna, Podlarysz, Podwale, Przebiśniegów, Robotnicza, Rolna, Różana , rzeczna, Storczyków,
Świerkowicka, Terenowa, Tulipanów, Wilcza, Włókiennicza,
Wrzosowa, Zawiła.

STREFA 2, wtorek
(8 kwiecień, 6 maj, 3 czerwiec, 8 lipiec, 5 sierpień, 2 wrzesień, 7 październik, 4 listopad, 2 grudzień)
Ulice: Akacjowa, Bestwińska, Bory, Braterska, Bratnia,
Brzeziny, Bukowa, Chałupnicza, Chłopska, Chopina, Cicha,
Cichy Kącik, Cienista, Ciernista, Czechowicka, Do Gajówki,
Dożynkowa, Drozdów, Dworcowa, Dzięciołów, Jaskółcza,
Jodłowa, Kanarków, Kasztanowa, Koło, Kopernika, Kościelna, Kotulińskiego, Krucza, Kukułcza, Legionów od skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Łukasiewicza, do skrzyżowania
ulicy Lipowskiej z ulicą Pocztową, Ligocka, Lipowa, Marzanny, Mazańcowicka, Myśliwska, Nowa, Oliwna, Partyzantów,
Pasieki, Pawia, Płaska, Pocztowa, Podkępie, Porajska, Pokrewna, Potoczna, Potok, Przełęczka, Puszczyków, Rajska,
Sąsiedzka, Sikorek, Słowicza, Smocza, Sobótki, Sokola, Sokoły, Sosnowa, Spółdzielcza, Starowiejska, Stawowa, Stroma, Szafranów, Szuwary, Szymanowskiego, Św. Huberta,
Wałowa, Wiankowa, Wieniawskiego, Wiewiórcza, Wodna,
Zajęcza, Zamkowa, Zaplecze, Zbijowska, Żbika, Żurawia.

STREFA 3, środa
(9 kwiecień, 7 maj, 4 czerwiec, 9 lipiec, 6 sierpień, 3 wrzesień, 8 październik, 5 listopad, 3 grudzień)
Ulice: Agrestowa, Asnyka, Baczyńskiego, Baduszkowej,
Bachorek, Bajeczna, Barabasza, Barbary, Barlickiego, Boczna, Braci Koźbów, Braci Sofków, Brzechwy, Chrobrego,
Cmentarna, Dębowa, Dojazdowa, Dolna, Drzymały, Działkowa, Falista, Francuska, Fałata, Fredry, Gałczyńskiego, Głowackiego, Gołębia, Górna, Górnicza, Grabowicka, Hoża,
Hutnicza, Jagiellońska, Jasna, Jeżynowa, Kaniowska, Karolinki, Kasprowicza, Kasprzaka, Klasztorna, Kochanowskiego,
Kolejowa, Kołłątaja, Konopnickiej, Kopcia, Korczaka, Kossaka, Kościuszki, Kr. Jadwigi, Krasińskiego, Kraszewskiego,
Krótka, Krzanowskiego, Ks. Piotra Skargi, Legionów od dro-

gi szybkiego ruchu do skrzyżowania ulicy Łukasiewicza z ulicą Kopernika, Lenartowicza, Ligonia, Liszki, Lompy, Łagodna, Łukasiewicza, Łukowa, Makuszyńskiego, Malczewskiego, Malinowa, Marianki, Matejki, Miarki, Michałowicza, Młyńska, Moniuszki, Morcinka, Nad Białką, Nad Wisłą, Narutowicza, Niepodległości, Norwida, Ogrodowa, Okrzei, Orkana ,
Parkowa, Piasta do drogi szybkiego ruchu, Piłsudskiego,
Pionkowa, Plac Jana Pawła II, Plac Targowy, Plac Wolności,
Pochyła, Pogodna, Polna, Porzeczkowa, Poziomkowa, Prusa, Przejściowa, Puszkina, Radosna, Rafineria, Reja, Reymonta, Równa, Rumana, Sadowa, Sienkiewicza, Słoneczna,
Słowackiego, Sobieskiego, Staffa, Stalmacha, Staszica,
Strażacka, Studencka, Szkolna, Szwajcarska Dolina, Smolna, Szarych Szeregów, Ślepa, Targowa, Tetmajera, Topolowa, Towarowa, Tęczowa, Traugutta, Truskawkowa, Wąska,
Wesoła, Węglowa do drogi szybkiego ruchu, Wiejska, Witkiewicza, Wybickiego, Wysockiego , Wyspiańskiego, Zabiele,
Zachodnia, Zacisze, Zielona, Żeromskiego, Żużlowa, Żwirki
i Wigury.

STREFA 4, czwartek
(10 kwiecień, 8 maj, 5 czerwiec, 10 lipiec, 7 sierpień, 4
wrzesień, 9 październik, 6 listopad, 4 grudzień)
Ulice: Astrów, Błachuta, Bratków, Broniewskiego, Brzoskwiniowa, Burzej, Czereśniowa, Czysta, Do Zapory, Gazdy,
Gilów, Gminna, Grabowiec, Grzybowa, Iłownicka Jabłoniowa, Ks. Janoszka, Jelenia, Jesienna, Jutrzenki, Karłowicza,
Klimesza, Kłosowa, Kolista, Korfantego, Ks. Wrzoła, Księża
Grobel, Ks. Londzina, Kwiatowa, Legionów za droga szybkiego ruchu do Starej Winiarni, Leśna, Letnia, Lisia Łąkowa,
Łężna, Maciejowicka, Majowa, , Morwowa, Mostowa , Nad
Jasienicą, Nadwiślańska, Objazdowa, Oblaska, Ochodzka,
Orzechowa, Owocowa, Ozaista Piasta za droga szybkiego
ruchu, Pod Jazem Południowa, Poranna, Pytla, Rakowa,
Renarda, Rębisko, Rybacka Sienna, Sikorskiego, Skowronków, Spacerowa, Stadionowa, Struga, Śliwkowa, Świerklocz,
Tartaczna, Waryńskiego, Wenecka, Węglowa za drogą szybkiego ruchu, Wieczorna, Wierzbowa, Wiosenna, Wiślana,
Wiśniowa, Włościańska, Zakole, Zimowa, Źródlana, Żabia.

STREFA 5 , piątek
(11 kwiecień, 9 maj, 6 czerwiec, 11 lipiec, 8 sierpień, 5 wrzesień, 10 październik, 7 listopad, 5 grudzień)
Ulica: Barwna, Bielska, Bławatków, Bronowska, Cisowa,
Cyprysowa, Czarnoleska, Czyża, Długa, Do Kanału, Dworska, Gajowa, Grabowa, Graniczna, Gwiezdna, Gwieździsta,
Głogowa, Jaworowa, Jemiołowa, Jesionowa, Kamieniecka,
Kolorowa, Kopaniny, Korzeniowskiego, Ks. Kunza, Olejaka,
Księżycowa, Łabędzia, Łanowa, Leszczynowa, Mała, Mazańcowicka w Ligocie, Międzyrzeczna, Miliardowicka, Miła,
Miodowa, Młynarska, Modrzewiowa, Morelowa, Mościska,
Na Łuku, Na Wale, Nad Potokiem, Nadbrzeżna, Nadrzeczna,
Niska, Nowy Świat, Ogrodników, Olchowa, Orla, Pańska,
Pasieczna, Piwna, Pod Lasem, Pod Polem, Podlasek , Podwale, Polowa, Poprzeczna, Powstańców Śl., Przedszkolna,
Pszczelarska, Ptasia, Rolników, Rudzicka, Siedlacka, Słowików, Spadzista, Stawiska, Stawowe Pole, Średnia, Środrzeczna, Wapienicka, Widna, Winogronowa, Wodospadowa, Woleńska , Wolna, Woźnicka, Wspólna, Wypoczynkowa,
Zabrzeska, Zaciszna, Zakątek, Zalesie, Zarzeczna, Zawiście,
Zawodzie, Zbożowa, Zdrowa, Ziołowa, Złocista.
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Sesja Rady Miejskiej – luty
Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się
w dniach 12 i 19 lutego br. radni podjęli 13 uchwał. Wśród
nich uchwałę o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Czechowice-Dziedzice dla Rejonowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji S.A w Tychach, o zaciągnięciu pożyczek długoterminowych w WFOŚiGW w Katowicach na
dofinansowanie zadań: „Termomodernizacja Gimnazjum Nr
1” – kwota 800 000 zł oraz na „Program Ograniczenia Niskiej
Emisji w Budynkach Jednorodzinnych na Terenie Gminy” –
kwota 1 149 120 zł, o odpłatnym nabyciu nieruchomości,
a także w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w planie zadań
wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii. Przychylając się do prośby
miasta partnerskiego Orlova radni podjęli uchwałę o zasadach używania herbu i flagi naszego miasta. Radni przyjęli
także sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM
i zatwierdzili plan pracy tejże Komisji oraz pozostałych stałych Komisji Rady Miejskiej.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy
Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 12 lutego br. zatwierdzone zostały taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czechowice-Dziedzice dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach.
Według nowych taryf, które będą obowiązywały od 12
marca 2008 r. do 11 marca 2009 r.
• za 1 m3 wody będziemy płacili 4,75 zł + VAT
• za 1 m3 odbioru ścieków opłata będzie wynosiła 4,20 zł
+ VAT
• opłata abonamentowa – 5,20 zł + VAT
• opłata abonamentowa (ryczałt) – 1,88 zł + VAT.
Burmistrz Czechowic-Dziedzic po przeanalizowaniu wniosku taryfowego RPWiK w Tychach nie wniósł zastrzeżeń, co
do zgodności z prawem opracowania taryf oraz celowości
ujęcia ponoszonych kosztów, będących podstawą kalkulacji
nowych stawek taryfowych.
– To uczciwie przedstawiona kalkulacja – powiedział na
sesji burmistrz M. Błachut. Podwyżka, jaką zaproponowało
RPWiK to niecałe 2%, tymczasem inflacja kształtuje się na
poziomie 4%. RPWiK przedstawił czynniki wpływające na
wzrost ceny wody, m.in. droższy zakup wody od firmy Aqua,
a także koszty eksploatacji i utrzymania sieci, spłaty rat kapitałowych, spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.
Uchwała Rady Miejskiej, zatwierdzająca taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie gminy Czechowice-Dziedzice, nie została podjęta
jednomyślnie za było 8 radnych, przeciw było 4 radnych,
wstrzymało się 5 radnych.
Głosy przeciwko wprowadzeniu nowych, wyższych taryf,
to przede wszystkim wysokie koszty, jakie ponoszą mieszkańcy w związku z dużą awaryjnością sieci. – Wodę w naszym mieście się marnotrawi – mówili radni. – Gdyby nie
było strat wody, cena wody mogłaby być niższa – argumentowali przeciwnicy podwyżki.
Straty wody poniżej 20 % są właściwie niemożliwe – odpowiedzieli obecni na sesji przedstawiciele RPWiK – 5 lat
temu straty wody sięgały nawet 60%, teraz to około 40 %.
To straty typowe – zapewniał dyrektor techniczny RPWiK –
Marek Dygoń. – W roku 2003 straty wody sięgały 1,8 tys. m3,
to także 630 awarii, w roku 2007 to 1,013 tys. m3 strat wody
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i 504 awarie. Degradacja sieci następuje mimo nakładanych
środków, by zmodernizować sieć na terenie miasta potrzebne
są miliony złotych. Moglibyśmy zaciągnąć kredyty, ale wtedy
cena wody podskoczyłaby powyżej 10 zł – powiedział dyrektor Dygoń.

Pieniądze na przeciwdziałanie alkoholizmowi
i narkomanii
Na 626 928 złotych opiewa plan zadań i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w CzechowicachDziedzicach na 2008 r. Natomiast 106 832 złotych, to kwota
zaplanowana na wydatki związane z realizacją Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomani. Oba Plany zatwierdzane są przez czechowicką Radę Miejską. Plany przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani zatwierdzane są rokrocznie. Środki na realizację obu programów pochodzą
z opłat wpływających do gminnego budżetu, uiszczanych
przez handlowców za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Plany zadań i wydatków na oba programy zostały zatwierdzone 28 grudnia 2007 r.
Po zakończeniu roku budżetowego okazało się, że
w przypadku obu programów pozostały pieniądze nie wykorzystane za rok poprzedni, w związku z powyższym na
sesji w dniu 19 lutego br. zwiększono plany wydatków;
o ponad 67 tys. na Profilaktykę Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i o ponad 30 tys. zł na przeciwdziałanie narkomanii.

Komisja Rewizyjna kontroluje i opiniuje
Komisja Rewizyjna jest stałą komisją Rady Miejskiej powołaną w celu kontrolowania działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy i przeprowadza kontrole pod względem:
1) legalności,
2) gospodarności,
3) rzetelności,
4) celowości,
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
Komisja, bada w szczególności gospodarkę finansową,
w tym wykonanie budżetu gminy.
Zadania kontrolne Komisja wykonuje na zlecenie Rady
Miejskiej, rada zatwierdza również plan pracy tejże Komisji.
Jeśli istnieje konieczność Rada Miejska może zlecić przeprowadzenie kontroli, która wcześniej nie była ujęta w planie pracy. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole problemowe obejmujące wybrane zagadnienia, a także sprawdzające, podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku dalszego
funkcjonowania.
Komisja Rewizyjna prócz kontroli, zajmuje się również
opiniowaniem wykonania budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.
Do zadań Komisji należy także analizowanie skarg na
działalność burmistrza i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy we wszystkich przypadkach, w których organem
właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Miejska, a skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności Komisji
Rewizyjnej.
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Sesja Rady Miejskiej – luty
By rzetelnie wykonać swoją prace Komisja Rewizyjna
może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem
działania Komisji.
W roku 2007 Komisja Rewizyjna odbyła 22 posiedzenia.
Komisja dokonała analizy budżetu gminy za 2006 rok i zrealizowała 9 z 10 – ciu tematów założonych w planie pracy
na 2007 rok. Przeprowadziła kontrolę PKM, w zakresie zawieranych umów, finansów i zatrudnienia za lata 2005–2006,
kontrole umów i porozumień zawartych przez burmistrza
z organizacjami pozarządowymi w latach 2005–2006, kontrolę MOSiR pod względem finansów, etatów i współpracy z innymi organizacjami w latach 2005–2006, kontrolę ZOPO
w zakresie realizacji inwestycji i finansów za lata 2005–2006,
kontrole ściągalności należności podatkowych – zwolnień,
ulg, umorzeń za lata 2004–2006 i I półrocze 2007 r., kontrola AZK m.in. gospodarki lokalami w latach 2005–2006. Komisja przeprowadziła również kontrolę realizacji uchwał RM
za 2007 r.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r. przedstawia się
następująco:
• kontrola Straży Miejskiej (zatrudnienie, wynagrodzenia,
uprawnienia),
• kontrola jednostek pomocniczych pod względem zgodności z obowiązującymi statutami jednostek,
• kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej,
• kontrola Urzędu Miejskiego (etaty, zatrudnienie, płace),
• kontrola Miejskiej Biblioteki Publicznej (etaty, zatrudnienie, finanse),
• kontrola Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Zespołu Konsultacyjnego ds. organizacji pozarządowych,
• kontrola Miejskiego Domu Kultury (etaty, zatrudnienie,
finanse, umowy),
• ponadto opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. oraz bieżące rozpatrywanie skarg.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 radnych: Bolesław Jonkisz, Grzegorz Lubecki, Stanisław Pindel i Jerzy
Sosna oraz przewodniczący Zygmunt Mizera.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska
Radni wrócili do uchwały z 16 października 2007 r.
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia-

łania Ziemia Bielska. Do Stowarzyszenia miał przystąpić
powiat bielski wraz z siedmioma gminami : Bestwiną, Buczkowicami, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Kozami,
Porąbką, Wilamowicami i Wilkowicami. Rada Gminy Buczkowice nie wyraziła woli przystąpienia do Stowarzyszenia.
W związku z tym zaistniała konieczność korekty zapisów
uchwały z października ubr. i wykreślenia gminy Buczkowice
ze Stowarzyszenia. Lokalne grupy działania są elementem
wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013. Powołanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska na terenie gmin powiatu bielskiego
umożliwi pozyskiwanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na samą działalność grupy i na projekty
związane z różnicowaniem działalności gospodarczej w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, odnowę i rozwój wsi. Gminy miejsko-wiejskie, jak Czechowice-Dziedzice mają ograniczone możliwości pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania Ziemia
Bielska umożliwi staranie się o środki finansowe z tego programu.

Propagowanie idei miast partnerskich
Włodarze partnerskiego
miasta
Orlova w Czechach
wystąpili z prośbą
o oficjalne wyrażenie zgody na używanie herbu miasta
Czechowice-Dziedzice dla celów promocyjnych.
Nasi
południowi sąsiedzi
chcieliby
używać
herbu CzechowicDziedzic w materiałach dokumentujących naszą wzajemną
współpracę.
Czechowiccy radni
miejscy, realizując
postanowienia porozumienia o współpracy z dnia 13 września 2001 r. zawartego pomiędzy naszymi miastami, jednogłośnie przychylili się do tej prośby
i wyrazili zgodę na używanie herbu i flagi miasta w celu propagowania idei partnerstwa obu miast. Herb i flaga będą
mogły być wykorzystane w materiałach promujących i dokumentujących wspólne przedsięwzięcia obu miast partnerskich oraz umieszczane wewnątrz i na zewnątrz obiektów
będących własnością miasta Orlova.
W roku 2003 w Czechowicach-Dziedzicach na dwóch
miejskich rondach w zbiegu ulic: J. Słowackiego Niepodległości i J. Piłsudskiego oraz na rondzie w zbiegu ulic: Niepodległości, Legionów i Mazańcowickiej postawione zostały
tablice informacyjne – drogowskazy wskazujące kierunek
i odległości do naszych partnerskich miast: Łomży w Polsce,
Hiddenhausen w Niemczech, Słonimia na Białorusi i Orlovej
w Czechach. Tablice – drogowskazy mają przypominać o idei
partnerstwa pomiędzy naszymi miastami.
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Z prac komisji Rady Miejskiej
Radni z Komisji Rozwoju i Rolnictwa spotkali się z Hubertem Kobarskim – Nadleśniczym Nadleśnictwa Bielsko-Biała. Ogólna powierzchnia lasów na terenie gminy CzechowiceDziedzice wynosi 990 ha, co stanowi 15% jej powierzchni.
Ok. 95% powierzchni leśnej należy do administracji Lasów
Państwowych, Nadleśnictwa Bielsko, Obręb Wapienica. Zwarty kompleks Lasów Państwowych skupiony jest w północnozachodniej części gminy, czyli na terenie Zabrzega i Czarnolesia, natomiast enklawy lasów skupione są w południowej
części gminy, jak remiza „Podraj”, lasy w Świerkowicach, remiza „Bażaniec”.
Z roku na rok degradacji ulega las w okolicy Zabrzega,
co związane jest z wysokim poziomem wód gruntowych
w rejonie Zapory Goczałkowickiej. Nastąpiło zakłócenie stosunków wodnych, co przyczynia się do zamierania świerków,
które mają płytki system korzeniowy. Sprzyja to podatności
na choroby, atakowaniu drzew przez korniki, co w efekcie
prowadzi do ich degradacji. Dodatkowym czynnikiem powodującym duże straty w lasach było zanieczyszczenie powietrza w latach 70 – tych. Nie jest to obojętne dla drzewostanu nawet dzisiaj, po wielu latach. Zamieranie drzewostanów
świerkowych powoduje konieczność prowadzenia ich przebudowy na obszarze ok. 20 ha rocznie.
Co można zrobić, by uatrakcyjnić tereny leśne na terenie
naszej gminy – pytali radni, podając jako przykład rezerwat
Rotuz lub las Świerkowicki.
Rezerwat Rotuz na terenie naszej gminy zajmuje powierzchnie ok. 10 ha i jest rezerwatem przyrody o charakterze otwartym,
nie ma więc zakazu wstępu na jego teren. Gmina Chybie, na
której terenie leży w większości rezerwat Rotuz opracowała projekt zagospodarowania części rezerwatu i stara się u konserwatora przyrody o wyrażenie zgody na jego realizację.
Co do lasu w Świerkowicach, jest to zbyt mały teren, by
myśleć tu o stworzeniu np. infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, ale być może należałoby pomyśleć o urządzeniu np.
ścieżki spacerowej? Gminy powiatu bielskiego, jak np. Bystra, czy Wilkowice sfinansowały zabudowę ławek i koszy na
śmieci, gmina Jaworze i miasto Bielsko-Biała współfinansowały budowę ścieżek rowerowych i wiat turystycznych. Nasza gmina winna opracować koncepcję zagospodarowania
turystyczno-rekreacyjnego terenów leśnych, może nam to
umożliwić staranie się o środki pomocowe z Unii Europejskiej. Nabór wniosków na realizacje programów ekologicznych odbędzie się w 2009 r.
Komisja zawnioskowała do burmistrza o opracowanie
koncepcji zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego
obszarów leśnych na terenie gminy, w tym ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, ścieżek turystycznych i obiektów turystycznych, a także o zacieśnienie współpracy szkół z terenu
gminy z Nadleśnictwem w zakresie szeroko pojętej edukacji
ekologicznej.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z realizacją inwestycji pn. wykonanie elewacji Miejskiego Domu
Kultury. W spotkaniu prócz radnych z Komisji uczestniczył
burmistrz M. Błachut, jego zastępca S. Czyż, przewodniczący
RM – M. Kwaśny, a także dyrektor MDK – B. Folek i Stanisław
Niemczyk z Biura Architektonicznego Ars. Architektura S.A.
Projekt modernizacji przewiduje przebudowę holu wraz
z wykonaniem nowej elewacji, przebudowę dachu, dobudowę
nowego segmentu z częścią administracyjną, szatniami i no10

wymi sanitariatami. Inwestycja obejmuje także remont instalacji c.o. ze zmianą zasilania z kotłowni gazowej na ciepło
z ciepłociągu. Projekt przebudowy przewiduje wykonanie wejścia do obiektu od strony frontowej z dwoma bocznymi wejściami. Dotychczasowe pomieszczenia kas, pomieszczenia
administracyjne kina i sanitariaty zostaną wyburzone, a na
bazie istniejących fundamentów i piwnic zostanie dobudowany
nowy element. Na parterze holu kina znajdować się będą
toalety i mini gastronomia.
Teren otaczający MDK zostanie wyłożony kostką granitową, a elewacja frontowa budynku będzie wyłożona
piaskowcem oraz dostosowanym kolorystycznie tynkiem.
Według wstępnego kosztorysu inwestorskiego modernizacja MDK będzie kosztowała więcej niż zaplanowane na
ten cel środki w budżecie gminy na 2008 r. W marcu br.
gmina powinna uzyskać pozwolenie na budowę,
a w kwietniu zostanie ogłoszony przetarg. Jeżeli nic nie
stanie na przeszkodzie inwestycja rozpocznie się w maju
br. – Co z funkcjonowaniem kina w czasie remontu – dopytywali radni. Kino będzie zamknięte na czas przebudowy operatorowni, to potrwa dwa, trzy tygodnie, później
będzie istniała możliwość pracy kina, gdyż sala kinowa
posiada zewnętrze wyjście oraz sanitariaty w części administracyjnej.

Komisja Polityki Społecznej zapoznała się z warunkami
pracy placówek pomocy społecznej w ramach działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej.

W Ośrodku Dziennego Pobytu, mieszczącym się w budynku przy ul. A. Mickiewicza, znajduje się Dział Wspierania
Osób Starszych, który otacza opieką 22 osoby. Z Działu
Opieki nad Dziećmi, czyli żłobka korzysta 22 dzieci, a w jadłodajni wydaje się ponad 100 obiadów dziennie dla pensjonariuszy Ośrodka – czyli osób starszych, dzieci oraz dla
najbardziej potrzebujących podopiecznych OPS. Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku, a dla najbardziej potrzebujących także w sobotę.
W ramach działalności OPS prowadzona jest także noclegowania przy ul. I. Łukasiewicza. Noclegowania zapewnia
schronienie dla osób bezdomnych, które są tu kierowane na
podstawie decyzji dyrektora OPS, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego lub na wniosek pracownika socjalnego, Policji czy Straży Miejskiej. Noclegownia jest czynna siedem dni w tygodniu w godz. od 16.00 do 8.00 rano
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Z prac komisji Rady Miejskiej
dnia następnego i dysponuje 22 miejscami noclegowymi.
Z usług noclegowni korzysta stale 17 osób w ramach interwencji przyjęto 5 osób na 1–2 noclegi.

Komisja Samorządności i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała propozycję terenowej sekcji NSZZ
„Solidarność” oraz Klubu Radnych „Rodzina-Prawo-Wspólnota” w sprawie nadania rondu w Czechowicach-Dziedzicach
na skrzyżowaniu ulic: J. Słowackiego, Niepodległości
i J. Piłsudskiego nazwy Ronda „Solidarności”.

W piśmie skierowanym na ręce przewodniczącego Rady
Miejskiej wnioskodawcy inicjatywy podkreślają, iż „fakt istnienia ruchu społecznego „Solidarność” był jednym z największych wydarzeń w historii naszego narodu ostatnich lat
w walce o wolną i demokratyczną Polskę. (…) Niech ta nazwa wynika z pragnienia uhonorowania wysiłku, odwagi
i mądrości ludzi, których niezłomne zachowanie w 1980 roku
zapoczątkowało wielki historyczny zryw Polaków do wolności”. O tym, czy rondu zostanie nadane imię „Solidarności”,
musi zadecydować Rada Miejska podejmując stosowną
uchwałę.

Komisja Polityki Społecznej zapoznała się z funkcjonowaniem Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Zatoka” przy
ul. J. Słowackiego. Do świetlicy uczęszcza 20 dzieci, chociaż
zapisanych jest 28 osób. Opiekę nad nimi sprawuje 4 wychowawców i 2 stażystów. Podopieczni świetlicy pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, żyjących na pograniczu ubóstwa. W
świetlicy realizowane są programy profilaktyczne dla dzieci
w wieku od 6 lat do ukończenia gimnazjum. Dzieci uczęsz-

czające na zajęcia w świetlicy są kwalifikowane do tychże
zajęć przez czechowicki Ośrodek Pomocy Społecznej. Działalność świetlicy finansowana jest ze środków pochodzących
z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Po wizycie
w świetlicy radni zgłosili kilka wniosków, w większości dotyczących prac modernizacyjnych w budynku przy ul J. Słowackiego m.in. o wykończenie terakotą tarasu w świetlicy, o potrzebie izolacji piwnic, remoncie komina, a także adaptacji
dwóch garaży mieszczących się tuż przy świetlicy na salkę
gimnastyczną dla dzieci uczęszczających na zajęcia.

Komisja Rozwoju i Rolnictwa zajęła się tematyką barier architektonicznych w budynkach gminnych jednostek
organizacyjnych – przedszkolu integracyjnym nr 11, w budynkach należących do Administracji Zasobów Komunalnych, w których mieszczą się niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej, a także w samym Urzędzie Miejskim. Do przedszkola integracyjnego uczęszcza obecnie 11 dzieci z kłopotami narządów ruchu. Niestety przedszkole nie ma pochylni
ani odpowiednio wyposażonych sanitariatów. Komisja zawnioskowała do burmistrza o przygotowanie kosztorysu dostosowania tegoż przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych
i podjęcie działań związanych z pozyskaniem środków finansowych z zewnątrz na likwidację barier architektonicznych.
Naglący problem zamontowania wind w zakładach opieki zdrowotnej omówił dyrektor AZK – S. Londzin. Koszt zamontowania windy w przychodni przy ul. H. Sienkiewicza to
175 tys. zł w przychodni Nad Białką – 116 tys. zł, w przychodni przy ul. Bestwińskiej – 48,5 tys. zł, w przychodni przy
ul. Ligockiej – 120 650 zł, czyli łącznie 460 700 zł. Pieniądze
na zamontowanie wind w ośrodkach zdrowia prawdopodobnie będą pochodziły z podwyżki stawki czynszu dzierżawy
za obiekty, w których prowadzone są niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej. Jeżeli Rada Miejska wyrazi zgodę, pozyskane w ten sposób pieniądze będzie można przeznaczyć
na montaż wind.
Omawiając temat barier architektonicznych radni zawnioskowali do burmistrza o podjęcie starań, mających na celu
rozwiązanie obsługi niepełnosprawnych załatwiających sprawy
w budynku Urzędu Miejskiego. Burmistrz poinformował, że osoby niepełnosprawne są przyjmowane w ramach dyżurów burmistrza dla mieszkańców w budynku, w którym mieści się Wydział Geodezji. Będzie także rozważana możliwość zamontowania windy w budynku głównym Urzędu Miejskiego.

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zarząd Powiatu Bielskiego informuje, że od roku 2008 ma możliwość aplikowania środków unijnych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach priorytetu VII tego Programu (poddziałanie 7.1.2 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie) możliwe jest realizowanie wsparcia między innymi dla osób niepełnosprawnych.
Ważnym jego elementem jest eliminowanie różnego rodzaju barier (organizacyjnych, prawnych czy psychologicznych)
na jakie napotykają osoby niepełnosprawne. Działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych mają w szczególności umożliwić im powrót na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem. Aby były one skuteczne chcemy
dokonać szczegółowego rozeznania w powiecie bielskim potrzeb osób niepełnosprawnych. Możliwe jest to tylko z czynnym udziałem tej grupy osób! Dlatego na stronie internetowej powiatu bielskiego www.powiat.bielsko.pl zamieszczony
został specjalnie opracowany kwestionariusz, w którym niepełnosprawni przedstawić mogą swoje oczekiwania, co do
charakteru i zakresu realizowanej na ich rzecz pomocy. Zachęcamy zatem wszystkich zainteresowanych do jego wypełnienia, a następnie odesłania do siedziby Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40.
Szczegółowe informacje w powyższej sprawie uzyskać można także telefonicznie – tel. 033 813-66-64 033 813-66-63,
033 813-62-20.
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XI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
w Tarokach – Zabrzeg 2008
Popularność taroków z roku na rok jest coraz większa,
świadczy o tym liczba uczestników. W I mistrzostwach brało
udział zaledwie 16 zawodników, teraz po 11 latach sala OSP
w Zabrzegu pękała w szwach. Na mistrzostwa przyjechali
zawodnicy z Kóz, Hecznarowic, Chybia, Bielska-Białej,
Brzeszcz, Ligoty i Czechowic-Dziedzic, a także drużyna reprezentująca naszego południowego sąsiada – Czechy,
głównie z Ostrawy i Petrzvaldu.
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. Mieszkańcy Zabrzega sercem oddają się tej niezwykłej karcianej
grze. – Tu trzeba liczyć, myśleć, podejmować decyzje – mówią, to gra łącząca pokolenia. Grają w nią dziadkowie z wnukami, rodzice z dziećmi, sąsiedzi. W taroki grają zarówno
mężczyźni, jak i kobiety, chociaż trzeba przyznać, że te
ostatnie są w zdecydowanej mniejszości. Zabrzeskie turnieje gry w taroki odbywają się trzy razy w roku. Zawsze

W sobotę 1 marca 2008 r. w Zabrzegu odbyły się XI
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tarokach – Zabrzeg 2008. Mistrzostwom patronował starosta bielski –
Andrzej Płonka. Gospodarzem spotkania był Stanisław
Londzin, który powitał uczestników Mistrzostw, a wśród
zaproszonych gości był m.in. zastępca burmistrza Stanisław Czyż.
Mistrzem taroków został zawodnik z Kóz – Władysław
Malarz, drugi wynik uzyskał również zawodnik Kóz – Marceli Kaczmarczyk, na trzeciej pozycji uplasował się reprezentant Zabrzega – Bolesław Buczek. W Mistrzostwach
wzięło udział 88 zawodników z Polski i Czech.

w pierwszą sobotę marca, w ostatnią sobotę listopada, tzw.
Turniej Andrzejkowy, a w miesiącu sierpniu rozgrywany jest
turniej o puchar sołtysa Zabrzega.
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 ówczesnej Italii między rokiem 1430-–1440, w XVIII wieku gra dotarła do Niemiec, a później do Austrii. W taroki grali A. Mozart, J. Strauss,
Z Freud. Później gra stała się popularna szczególnie pod
panowaniem cesarza Franciszka Józefa. Grali w nią zarówno arystokraci, jak i żołnierze, czy bywalcy karczm.
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