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XXXIII DNI CZECHOWIC-DZIEDZIC
Serdecznie zapraszamy na XXXIII Dni CzechowicDziedzic, które odbędą się 25 i 26 sierpnia 2007 r.
W sobotę – 25 sierpnia zapraszamy do Parku Miejskiego
przy ul. M. Sienkiewicza, w niedzielę – 26 sierpnia zapraszamy na stadion MOSiR przy ul. Legionów. Dni Czechowic-Dziedzic organizuje Urząd Miejski oraz jednostki: Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji i Miejski Dom Kultury.

Sobota 25 sierpnia – PARK MIEJSKI
W sobotę zaczynamy na sportowo
o godz. 10.30 zawody pływackie i turniej piłki plażowej i halowej na miejskim
kąpielisku. Miłośników dwóch kółek zapraszamy do Ligoty Miliardowic, gdzie
o godz. 9.30 spod Domu Kultury rusza
RODZINNY RAJD ROWEROWY SOŁECTW. O godz. 15.00 na terenie
akwenu Kopalniok rozpocznie się
XXI MEMORIAŁ ANTONIEGO BAZANIAKA MIĘDZYNARODOWE REGATY KAJAKOWE. Po południu rozpocznie
się FESTYN FAMILIJNY w Parku Miejskim. Od godziny
15.00 zapraszamy dzieci, rodziców, dziadków na moc atrakcji – gry, zabawy, konkursy z nagrodami, a o godz. 19.00
gwiazda familijnego spotkania MAJKA JEŻOWSKA – jedna
z najpopularniejszych artystek polskich, ulubienica dzieci. Na
jej żywiołowe koncerty przychodzą trzy pokolenia fanów.
Zapraszamy również miłośników muzyki country, o godz.
20.30 rozpocznie się koncert zespołu ALICJA BONCOL
& KOALICJA. Familijny Festyn zakończy SASHA POPAZ,
piosenkarz pochodzenia chorwackiego, który zaprezentuje
się czechowickiej publiczności z bogatym repertuarem hitów
i przebojów najsłynniejszych gwiazd estrady światowej.
Podczas Festynu Familijnego około godz. 18.30 na scenie Parku Miejskiego wręczone zostaną nominacje do nagrody PROMOTIO URBIS CZECHOWICE-DZIEDZICE A.D.
2007. Ogłoszony zostanie również werdykt komisji i poznamy tegorocznego laureata nagrody przyznawanej za promocję naszego miasta.

Niedziela 26 sierpnia – STADION MOSiR
Zapewniamy moc atrakcji dla każdego, dla małego, dla
dużego, dla amatorów sportu, dla łaknących rozrywki i lubiących muzykę.
W niedzielne przedpołudnie miłośnicy koszykówki mogą
spróbować swoich sił w TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ
organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji przy
miejskim kąpielisku.
Także w niedzielę w ramach XXXIII Dni Czechowic-Dziedzic
w sołectwie Zabrzeg odbędą się DOŻYNKI. O godz. 10.00 na

Kopalnioku odbędzie się druga
część XXI MEMORIAŁU ANTONIEGO BAZANIAKA MIĘDZYNARODOWE REGATY KAJAKOWE.
W niedzielne popołudnie bawić
mieszkańców naszego miasta będzie znany i lubiany aktor ANDRZEJ
GRABOWSKI ze swoim show. Wieczór zarezerwowany został na muzyczną ucztę. Tego roku na czechowickiej scenie pojawią się aż dwie
znane gwiazdy. O godz. 19.30 zagra
zespół DŻEM, dwie godziny później
o godz. 21. 30 zespół KOMBII.
Obchody XXXIII Dni Czechowic-Dziedzic zakończą POKAZY
SZTUCZNYCH OGNI.

Imprezy Towarzyszące
XXXIII Dniom
Czechowic-Dziedzic
XXXIII Dni Czechowic-Dziedzic,
to także wiele imprez towarzyszących. Zaczynamy 18 sierpnia, w sobotę zaproszeniem na godz. 10.00 na V MIĘDZYDZIAŁKOWY
RAJD ROWEROWY organizowany przez ROD „Relaks-Storczyk”. W poniedziałek, 20 sierpnia – Miejski Dom Kultury zaprasza na MUSICAL Leonarda Bernsteina „WEST SIDE STORY” w wykonaniu grupy wokalistów MDK pod kierunkiem
Barbary Bielaczyc (wstęp wolny). W piątek, 24 sierpnia miłośników kina zapraszamy na NOCNY MARATON FILMOWY.
MOSiR zaprasza 1 września, w sobotę na stadion MOSiR
na MIĘDZYREGIONALNY TURNIEJ SZÓSTEK PIŁKARSKICH. W niedzielę 2 września na XVIII RODZINNY RAJD
ROWEROWY (godz. 10.00 MOSiR). W tym samym dniu,
o godz. 13.30 na POKAZ JUDO. 8 września, w sobotę MOSiR zaprasza na MEMORIAŁ MARIUSZA MLECZKI – zawody lekkoatletyczne dla niepełnosprawnych.
MBP, w czwartek 13 września organizuje doroczne spotkanie
integracyjne dla dzieci „DAJCIE DZIECIOM UŚMIECH”, które
odbędzie się na stadionie MOSiR.
W ramach promocji zdrowia 22 sierpnia w środę w kinie
„Świt” zaplanowano „DZIEŃ ZDROWIA”. W godz. od 10.00
do 15.00 bezpłatnie będzie można dokonać badania gęstości kości, oraz poziomu cholesterolu. Przewidziane są również wykłady ekspertów z dziedziny medycyny na temat
zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi.

ZAPRASZAMY!
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Sesja Rady Miejskiej – lipiec
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 9 lipca br. radni debatowali
nad projektami 16 uchwał. Najwięcej emocji wzbudził projekt
uchwały przedłożony przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz jej
poboru a dotyczący podziału pieniędzy pomiędzy gminne kluby
sportowe.
Poniżej przedstawiamy niektóre z uchwał podjętych przez
Radę Miejską. Przypominamy, że wszystkie uchwały podejmowane na sesjach Rady Miejskiej są zamieszczane na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.czechowice-dziedzice.pl. Na tejże stronie można także zapoznać się z protokolarnymi zapisami przebiegu sesji.

Wybory ławników
Uchwała Nr XI/73/07 w sprawie powołania Zespołu do spraw
przygotowania wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądu Rejonowego w Pszczynie na okres kadencji 2008-2011.
Prezesi Sądu Okręgowego w Katowicach i w Bielsku-Białej,
w związku ze zbliżającym się zakończeniem kadencji ławników,
zwrócili się do Rady Miejskiej o powołanie ławników na kolejną kadencję. Zgodnie art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych, przed przystąpieniem do wyborów
ławników, rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji
rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
W związku z tym Komisja Samorządności i Porządku Publicznego
przedłożyła Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie powołania
Zespołu do spraw przygotowania wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądu
Rejonowego w Pszczynie na okres kadencji 2008-2011. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego zaproponowała powołanie
w skład ww. Zespołu Sekretarza Miasta Marka Gazdę oraz przedstawicieli Komisji: Franciszka Foltyna i Jerzego Sosnę.

Konsultacje społeczne
Uchwała Nr XI/74/07 w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych
Gminy Czechowice-Dziedzice.
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Czechowice-Dziedzice przedstawił przewodniczący Komisji Samorządności
i Porządku Publicznego – Jerzy Sosna. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego przystąpiła do opracowania zmian statutów jednostek pomocniczych gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami,
przyjęcie nowych statutów osiedli i sołectw wymaga przeprowadzenia
konsultacji, której tryb określa Rada Miejska odrębną uchwałą.

Pieniądze dla pięciu klubów sportowych
Uchwała Nr XI/75/07 w sprawie ustalenia dziennych stawek
opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
Nie 99% dla dwóch klubów sportowych, a 70 % dla pięciu klubów sportowych, z pobranej opłaty targowej, czyli tzw. inkasa – zaproponowała Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, a Rada Miejska
przyjęła tę propozycje, co nie odbyło się bez burzliwej dyskusji
i ostrej wymiany argumentów. Uchwała została przyjęta 15 głosami
poparcia, przy 4 głosach sprzeciwu.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zaproponowała zmianę zasad
i wysokości prowizji z poboru opłaty targowej dla klubów sportowych,
by uporządkować problem finansowania sportu w mieście. Inkasentami opłaty targowej (w wysokości 99% pobranej opłaty) od października 2004 r. były dwa kluby sportowe: Miejsko Robotniczy Klub
Sportowy oraz Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Zabrzegu.
Dotychczasowy podział dochodów z inkasa, tylko dla dwóch
klubów sportowych, budził niezadowolenie pozostałych klubów sportowych. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, mając na uwadze opinie
klubów sportowych, działających na terenie gminy, zaproponowała
zmianę uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Komisja proponuje ustalenie wynagrodzenia za inkaso w wysokości 70% pobranej opłaty targowej
oraz proponuje, by inkasentami opłaty targowej było pięć klubów
sportowych z terenu naszej gminy: Miejsko Robotniczy Klub Sportowy, Ludowy Klub Sportowy „Sokół”, Ludowy Klub Sportowy
Ligota „Centrum”, Miejski Klub Sportowy oraz Stowarzyszenie
Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „GWAREK”.
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Argumenty przeciw zmianie uchwały wysuwała m.in. radna Alicja
Ogiegło. – Nie powinno się robić zmian zasad podziału inkasa
w ciągu roku budżetowego – mówiła radna – tym bardziej, że prowadzone były rozmowy na temat ewentualnego połączenia dwóch klubów piłkarskich i wstępnie uzgodniono, że zmiany podziału środków
z prowizji opłaty targowej zostaną utrzymane do czerwca 2008 r.
Do połączenia klubów piłkarskich nie doszło i w tej sytuacji zwolenników zyskała propozycja Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, której
wyrazicielem był m.in. radny Grzegorz Kotowicz, który wskazał, że
radni są reprezentantami całej gminy, a nie tylko piłki nożnej, a przedłożony projekt uchwały dotyczy sportu w Czechowicach-Dziedzicach.
Wskazał, że nie proponuje się zabrania środków finansowych dwóm
klubom piłkarskim, tylko inny podział dochodów z poboru inkasa opłaty targowej. Zwrócił się o niedyskryminowanie innych dyscyplin sportowych, tym bardziej, że mają osiągnięcia sportowe. – Należy promować
najlepszych zawodników, by młodzi ludzie mogli osiągnąć najwyższe
szczyty w swoich dyscyplinach sportowych – argumentował radny.

Gmina zaciąga pożyczkę na realizację
programu ograniczenia niskiej emisji
Uchwała Nr XI/78/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania
pn. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych
w Gminie Czechowice-Dziedzice”.
Wysokość pożyczki, jaką gmina zaciągnie w WFOŚIGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych wyniesie 628.620 zł. Spłata pożyczki nastąpi w latach 20082012. Źródłem pokrycia zaciągniętej pożyczki długoterminowej będą
dochody budżetu gminy, a zabezpieczeniem weksel „in blanco”. Pieniądze te gmina przekaże jako swój 60% udział w realizacji programu,
który ma na celu ograniczenie niskiej emisji. Do programu w roku
bieżącym przystąpiło 90 inwestorów – mieszkańców naszej gminy,
którzy wymienią stare kotły grzewcze na piece nowej generacji. Operatorem programu jest Administracja Zasobów Komunalnych, która
nadzoruje wszystkie prace związane z realizacją zadania.

Plan zagospodarowania przestrzennego
dla południowej części centrum miasta
Uchwała Nr XI/79/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie południowej części centrum Miasta Czechowice-Dziedzice.
Radni zadecydowali o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice, obejmującej tereny położone w rejonie
południowej części centrum miasta Czechowice-Dziedzice. Przyjęto,
że granice opracowania planu stanowić będą:
– od strony północnej – linia kolejowa;
– od zachodu – trasa DK-1;
– od południa – rejon ul. Mazańcowickiej, ul. Chłopskiej, ul. Lipowej;
– od wschodu – ul. M. Kopernika, ul. I. Łukasiewicza, ul. B. Prusa,
ul. N. Barlickiego.
Powierzchnia terenu wyznaczona do objęcia planem wynosi
ok. 380 ha.
Czynnikiem decydującym o przystąpieniu do sporządzenia w/w
planu, jest realizacja racjonalnej polityki przestrzennej gminy, poprzez wprowadzenie w życie przyjętych w dokumencie studium kierunków rozwoju i przekształceń struktury zagospodarowania południowej części obszaru miejskiego Czechowic-Dziedzic.
Sporządzenie przedmiotowego planu pozwoli na:
– stworzenie spójnego systemu zagospodarowania intensywnie zurbanizowanej południowej części Czechowic-Dziedzic,
– kształtowanie przestrzeni publicznych (wyznaczonych w dokumencie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice) w sposób zapewniający ich wysokie walory estetyczne, bezpieczeństwo publiczne
oraz poprawę funkcjonalności; obszarem opracowania planu objęta jest południowa część „ścisłego” centrum miasta,
– ochronę nielicznych obiektów zabytkowych niewpisanych do rejestru zabytków;
– „rezerwację” obszarów przewidzianych pod cele publiczne, realizujące usługi dla ludności – typu ośrodki kulturalno-rozrywkowe,
– urbanistyczne „uporządkowanie” terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz terenów przyległych,
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– zdefiniowanie układu drogowego urbanizującego się obszaru położonego pomiędzy DK-1, ulicami Ligocką i Mazańcowicką, Legionów i M. Kopernika oraz zasad powiązania z DK-1,
– określenie przebiegu ulicy Mazańcowickiej (przewiduje się częściową zmianę przebiegu drogi na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami ul. Mazańcowicką, a ul. Podkępie i ul. Chłopską).

Zmiany w planie modernizacji urządzeń
wodociągowych
Uchwała Nr XI/80/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. wystąpiło o zmianę wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
w gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2007-2011 w zakresie lat
2007-2008. Do planu wprowadzono zadania, które obejmują wykonanie modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w drogach,
które są w pierwszej kolejności zaplanowane do remontu w budżecie gminy. Po wykonaniu wymiany uszkodzonych sieci wodociągowych przez RPWiK będzie można przystąpić do remontu lub budowy nowych nawierzchni dróg.
W pozycji modernizacja sieci wodociągowej w 2007 r. wprowadzono następujące zmiany:
– ul. Leśną zastąpiono ul. G. Morcinka,
– wprowadzono dodatkowo ulice: Bukową, Górniczą, S. Żeromskiego,
– długość modernizowanych sieci zmieniła się z 2.170 mb na
1.995 mb,
– nakłady zostały zmienione z kwoty 550.000 zł na 555.000 zł.
W pozycji modernizacja sieci wodociągowej w 2008 r. wprowadzono następujące zmiany:
– ulice Malinowa, Porzeczkowa, Agrestowa, Karolinki, Wiejska, Topolowa zostały zastąpione zadaniem: kanał sanitarny w ul. J.N. Barabasza oraz zadaniem: przyłącza, sięgacze, wykup,
– długość modernizowanych sieci zmieniła się z 1.820 mb na
2.110 mb,
Przewodniczący RM Marek Kwaśny zapytał o termin wprowadzenia do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych RPWiK S.A. wykreślonych obecnie zadań jak np.
modernizacja sieci wodociągowej w ul. Leśnej.
Zastępca burmistrza Stanisław Czyż wyjaśnił, że będzie opracowany nowy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
RPWiK S.A., który powinien być skorelowany z budową kanalizacji
na terenie miasta.

Kary za przejazd bez biletu
Uchwała Nr XI/81/07w sprawie sposobu ustalania wysokości
opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do
przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
Przedłożony projekt uchwały ma charakter porządkowy. W jednej z gmin kontrola NIK zakwestionowała brak podstawy do naliczania kar za przejazd bez ważnego biletu, dlatego też PKM zaproponowało unormowanie kwestii opłat dodatkowych za jazdę bez
ważnego biletu lub niedopełnienia innych obowiązków wynikających
z przepisów oraz unormowania wysokości opłaty manipulacyjnej.
Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kwaśny zwrócił się o wyjaśnienie zapisu, dotyczącego ustalenia 30% bonifikaty w przypadku
uiszczenia opłaty za brak biletu itp. w terminie 7 dni.
Zastępca burmistrza Jacek Puchała wyjaśnił, że tego typu bonifikata przy zapłacie kary w ciągu 7 dni jest zgodna z obowiązującym cennikiem opłat, lecz brak jedynie uchwały Rady Miejskiej
regulującej problem opłat.
Radny Franciszek Foltyn zapytał czy 30% obniżka opłaty jest
obligatoryjna.
Zastępca burmistrza Jacek Puchała wyjaśnił, że 30% obniżka
opłaty za brak biletu preferuje osoby, które dobrowolnie w ciągu
7 dni uregulują należność, ponieważ nie ma kosztów egzekucji nałożonej kary. Tego typu bonifikata stosowana jest w większości
gmin.

Wybory do Zarządu Osiedla „Renardowice”
Uchwała Nr XI/83/07 w sprawie zarządzenia wyborów do zarządu osiedla w Czechowicach-Dziedzicach.

Radni zadecydowali, że do 9 września br. powinny odbyć się wybory Zarządu Osiedla „Renardowice”. Decyzja ta sprawiła, że kadencja
Zarządu Osiedla „Renardowie” została skrócona o trzy tygodnie (powinna trwać do 26 września br.) Przypomnijmy, że Zarząd Osiedla
„Renardowice” w sensie prawnym nie istnieje, gdyż większość członków Zarządu zrezygnowała z pełnienia swej funkcji. Brak przedstawicieli mieszkańców w Zarządzie Osiedla, był m.in. motywem, jakim
kierował się burmistrz przedkładając Radzie projekt uchwały, wg której
wybory mogłyby odbyć się początkiem września. Ponadto należy pamiętać, że do 15 września jednostki pomocnicze gminy mogą składać
propozycje do projektu budżetu na rok 2008. W związku z tym wybory do Zarządu Osiedla „Renardowice” powinny się odbyć przed 15
września 2007 r., by dać mieszkańcom możliwość decydowania o zadaniach, które ich zdaniem należałoby w Osiedlu wykonać.

PIM przygotuje wniosek
Uchwała Nr XI/86/07w sprawie powierzenia jednoosobowej
Spółce Gminy Czechowice-Dziedzice – Przedsiębiorstwu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przygotowania wniosku do Funduszu Spójności.
Gmina Czechowice-Dziedzica złożyła projekt pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” o dofinansowanie z Funduszu Spójności. Projekt został umieszczony na liście indykatywnej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na
obecnym etapie konieczne jest przygotowanie wszystkich dokumentów
(studium wykonalności, decyzje środowiskowe, koncepcja kanalizacji, itp.) potrzebnych do opracowania i złożenia wniosku do Komisji
Europejskiej. Założono, że wnioskodawcą jest gmina CzechowiceDziedzice, natomiast beneficjentem i operatorem PIM. W związku
z tym, że od 1.01.2007r. wszystkie koszty, jakie ponosi beneficjent
są kosztami kwalifikowanymi (podlegającymi 75% dotacji), zasadne
jest, aby były one poniesione przez PIM. Ponieważ sporządzenie ww.
dokumentów nie jest ujęte w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji
urządzeń kanalizacyjnych, spółka wystąpi do Rady Miejskiej o zmianę
planu. Przyjęcie przedłożonego projektu uchwały jest potwierdzeniem,
że PIM Sp. z o.o. będzie wykonawcą zadania. PIM ogłosi przetarg na
opracowanie wniosku do Funduszu Spójności wraz z kompletem dokumentów i wówczas będzie znana dokładna wartość zadania.
Radny Fryderyk Czader stwierdził, że opracowanie wniosku do
Funduszu Spójności na budowę kanalizacji w gminie CzechowiceDziedzice, to jedno z najpoważniejszych zadań inwestycyjnych gminy
o wartości ok. 200 mln zł. Na PIM spada więc wielka odpowiedzialność. Radnego uspokajał zastępca burmistrza Stanisław Czyż, który przypomniał, że zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na
wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji do Funduszu
Spójności. W komisji przetargowej będą zasiadali zarówno przedstawiciele PIM, jak i Urzędu Miejskiego.

Rada nie chce zmian w umowie
Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach nie przyjęła projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez gminę
Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej w formie dotacji celowej
dla Powiatu Bielskiego przeznaczonej na zapewnienie funkcjonowania basenu kąpielowego przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w roku 2007.
W dniu 26 kwietnia br. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
udzielenia przez gminę Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej
w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego przeznaczonej na
zapewnienie funkcjonowania basenu kąpielowego przy ZSTiL, do
której załącznikiem był projekt umowy pomiędzy gminą, a powiatem.
Już po przyjęciu ww. uchwały Zarząd Powiatu Bielskiego przedstawił nowy projekt umowy, w którym zaproponował m.in. inny termin
rozliczenia dotacji, ponadto powiat zaproponował wprowadzenie niekorzystnego dla nas zapisu, na mocy którego ograniczony byłby
dostęp do korzystania z pływalni np. w związku z okresem technicznych przerw związanych z eksploatacją basenu. Na zapisy takie
nie zgodziła się m.in. Komisja Budżetu i Finansów, a swoje uwagi
zgłosiła również Komisja Oświaty, Kultury i Sportu. Radny Stanisław
Kopeć stwierdził, że przedłożona zmiana umowy dotacji dla powiatu jest nie do zaakceptowania. -Gmina wyraziła wolę przekazania
dotacji dla powiatu w wysokości 200.000 zł, lecz powiat nie podpisał umowy. Nie widzę zasadności zmiany umowy, stanowiącej załącznik do uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.04.2007 r. – powiedział
radny. Podobnego zdania byli pozostali radni i jednogłośnie zagłosowali przeciw zmianom w umowie.
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Gminne inwestycje
W budżecie gminy na 2007 r. założono realizację inwestycji za ponad 24 mln zł, w tym ponad 3 mln zł na gospodarkę mieszkaniową, m.in. na budowę budynku z lokalami
socjalnymi, czy adaptację budynku przy ul. J. Kochanowskiego na lokale socjalne. Ponad 4 mln zł przeznaczono na
inwestycje w oświacie, w tym na budowę sali gimnastycznej
przy Gimnazjum Publicznym nr 2, na projekty sal gimnastycznych przy SP nr 2 w Ligocie Miliardowicach i w SP nr
3 w Ligocie, na budowę boiska przy Zespole Szkół w Ligocie, blisko 3 mln zł na inwestycje na drogach publicznych
gminnych, blisko 400 tys. zł na administrację publiczną,
w tym na projektowanie budynku Urzędu Miejskiego, 1,7 mln
zł na inwestycje w kulturze m.in. na wykonanie elewacji Miejskiego Domu Kultury, czy na projektowanie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, blisko 8 mln zł na inwestycje
sportowe, z czego większość na budowę krytego basenu na
MOSiR.

Budynak przy ul. J. Kochanowskiego.

Po dwóch kwartałach bieżącego roku, realizacja inwestycji jest na poziomie 23,7%. Komisja Rozwoju i Rolnictwa
Rady Miejskiej tematyce przebiegu gminnych inwestycji poświęciła dwa lipcowe posiedzenia, na których spotkała się
m.in. z burmistrzem S. Czyżem, a także z naczelnikami Wydziału Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych oraz
Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, w celu omówienia interesujących radnych tematów.
O przyczyny niskiej realizacji kluczowych dla miasta inwestycji zapytaliśmy burmistrza Stanisława Czyża.

„Pechowe” inwestycje
Przesuwa się w czasie realizacja inwestycji – budowa
sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym nr 2. – Najwyraźniej inwestycja ta może mówić o przysłowiowym pechu. To już drugi unieważniony przetarg – powiedział burmistrz Stanisław Czyż. – Trzeci, miejmy nadzieje udany,
został ogłoszony 23 lipca br. Pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ złożone przez firmy, biorące udział
w przetargu, oferty cenowe przekraczały środki finansowe
zarezerwowane na ten cel w budżecie. W drugim przetargu
wyłoniono oferenta. Niestety wyłoniona w nim firma „Kaja”
z Żywca nie wniosła wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania zadania , co uniemożliwiło podpisanie umowy
na roboty budowlane. Firma straciła wadium, tj. 31 tys. zł,
ale widocznie dla firmy to żadna strata – powiedział zastęp-
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Gimnazjum Publiczne nr 2.

ca burmistrza Stanisław Czyż, – dla gminy owszem, znowu
nie możemy ruszyć z budową a czas ucieka. Wakacje byłyby najlepszą porą na wykonanie wszelkich robót ziemnych,
bez przeszkód można by wprowadzić na teren budowy ciężki sprzęt, letnia aura sprzyja takim pracom – niestety procedury przedłużają się o kolejne tygodnie.
Przeszkodą w terminowej realizacji zadań są również
opóźnienia, które nie wynikają z winy Urzędu. Przykładem
mogą tu być dwa zadania czekające na realizację, tj. adaptacja budynku przy ul. J. Kochanowskiego, czy modernizacja
elewacji Kina „Świt”. Od kilkunastu tygodni czekamy na
przedłożenie dokumentacji projektowych dla tych zadań.
Niekompletna dokumentacja uniemożliwia rozpoczęcie
procedur przetargowych. Niewielką pociechą jest fakt, że
projektant będzie obciążony karami z tytułu opóźnień w realizacji zadania. Naliczanie kar nie powoduje przyśpieszenia
realizacji zadania, o co nam głównie chodzi, ale niestety to
problem w wielu gminach. Oferenci nie przystępują do realizacji zadań z różnych względów, m.in. dlatego, że znajdują lepszą pracę gdzie indziej. A my jako gmina niewiele
możemy zrobić. Musimy trzymać się przepisów i procedur.
Coraz częściej widać, że kary finansowe nie działają na
opornych kontrahentów – powiedział zastępca burmistrza.
W budynku przy ul. J. Kochanowskiego zdecydowaliśmy
się na nadbudowę jednego piętra. Gmina zleciła projektantowi wykonanie projektu dodatkowej kondygnacji wraz
z kosztorysem inwestycji. Zadanie to miało być sfinalizowane do 31 maja br., niestety, projekt został dostarczony do
Urzędu Miejskiego dopiero pod koniec lipca br. W chwili
obecnej projekt jest sprawdzany, jednocześnie przygotowywana jest dokumentacja potrzebna do ogłoszenia przetargu
na adaptację budynku przy ul. J. Kochanowskiego na lokale socjalne. Pomimo dwumiesięcznego opóźnienia, mamy
możliwość rozpoczęcia prac jeszcze w tym roku, ponieważ
większość robót będzie wykonywana wewnątrz budynku,
więc warunki pogodowe nie mają tu większego znaczenia.
Jednakże pozostaje inna ważna kwestia – musimy wiedzieć
ile to zadanie będzie nas kosztowało. Przy dzisiejszych skokach cen materiałów budowlanych to bardzo istotny czynnik
– powiedział S. Czyż.
– Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku elewacji Kina „Świt”. Do 15 czerwca br. projektant miał dokonać
aktualizacji dokumentacji projektowej elewacji, gdyż dokumentacja, którą posiada gmina ma braki, które trzeba usu-
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nąć. Kolejny termin został wyznaczony na połowę lipca
i ponownie nie został dotrzymany.

Rozbudowa Urzędu Miejskiego
– Kolejną inwestycją zaplanowaną w budżecie na 2007 r.
jest projektowanie budynku Urzędu Miejskiego. W chwili
obecnej Wydział Urbanistyki i Architektury opracowuje program funkcjonalno – użytkowy. Trzeba określić, czego potrzebujemy, do czego ma nam służyć obiekt, jak duży winien
być budynek. Chcąc rozpocząć projektowanie, a następnie
budowę nowego magistratu musimy wiedzieć ile i jakich biur
będziemy potrzebowali, ile sal konferencyjnych, ile osób trzeba będzie tam ulokować. Pod uwagę brany był pomysł adaptacji na potrzeby Urzędu Miejskiego budynku Banku Śląskiego, ale po szczegółowych oględzinach i analizie przeprowadzonej przez naszych urzędników, okazało się, że by
zaadaptować ten budynek na nasze potrzeby należałoby
dokonać bardzo kosztownych przeróbek. W tej sytuacji koncepcja ta upadła i powróciliśmy do pierwotnej wersji budowy
Urzędu Miejskiego, a właściwie rozbudowy budynku już istniejącego.

zakresu zmian w wykonanym przez niego projekcie. Generalnie chodzi tu o konstrukcję dachu, wymianę filarów na
ścianę nośną, zadaszenia tarasu, a także przeprojektowanie
wjazdu do Ośrodka.

Budowa boiska szkolnego przy Zespole
szkół w Ligocie
Zgodnie z planem przebiega budowa boiska szkolnego
przy Zespole Szkół w Ligocie. Zakończenie robót przewidziano na połowę sierpnia br. Na terenie przy Zespole Szkół
w Ligocie powstaje boisko wielofunkcyjne o pow. 968 m2, boisko do siatkówki o pow. 286 m2, bieżnia, skocznia do skoków
w dal i w wzwyż, rzutnia do kuli.

Budowa basenu krytego
Również zgodnie z harmonogramem przebiega budowa
basenu krytego na terenie MOSiR. W dniu 28 czerwca br.
przesłany został do Ministerstwa Sportu wniosek o dofinansowanie zadania budowy basenu w Czechowicach-Dziedzicach ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Cmentarz komunalny
– Zgodnie z harmonogramem przebiega inwestycja rozbudowy cmentarza komunalnego i w najbliższym czasie
cmentarz ma być udostępniony dla pochówków. Otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie części cmentarza, wydane
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pozostałe prace, związane z rozbudową cmentarza komunalnego, będę wykonywane zgodnie z harmonogramem, a całość
cmentarza, według umowy podpisanej z wykonawcą zostanie oddana do użytku końcem czerwca 2008 r. W trakcie
budowy cmentarza do Urzędu Miejskiego wpłynęły zastrzeżenia, co do prawidłowości wykonywanych robót, dotyczyło
to podbudowy chodnika i krawężników. W związku z tym,
wykonane zostały badania nośności i zagęszczenia podbudów, które dały pozytywne wyniki. Po zrobieniu nowej podsypki pod rozebraną częścią chodnika i krawężników zostały one dopuszczone do użytkowania.

Rozbudowa i modernizacja budynku
Ośrodka Dziennego Pobytu
– Rozbudowa i modernizacja budynku Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. A. Mickiewicza – cały czas trwają
uzgodnienia z projektantem budynku, co do koniecznego

Dodatkowo należy wspomnieć, że już 18 kwietnia br. Sejmik
Województwa Śląskiego zatwierdził do dofinansowania
w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej projekt budowy czechowickiego basenu, z ogólną kwotą
dofinansowania 2 250 000 zł.

Zagospodarowanie Parku Miejskiego
Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. H. Sienkiewicza – III etap. Wykonany został projekt rozdzielni elektrycznej i zrealizowano tę część zadania. Na lipcowym posiedzeniu Rady Miejskiej zagospodarowanie parku miejskiego zostało zakwalifikowane jako roboty remontowe, a nie
majątkowe, jak do tej pory. Jesienią zostaną dokonane kolejne prace modernizacyjne, tzn. zostanie wyremontowana
część alejek spacerowych. Ponadto Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przygotowuje zakres niezbędnych prac pielęgnacyjnych istniejącego w parku miejskim drzewostanu.

Budowa budynku MBP

Ośrodek Dziennego Pobytu przy ul. A. Mickiewicza.

W chwili obecnej wstrzymane zostały prace przygotowawcze do przetargu na projektowanie budynku Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Temat ten poruszany był na Komisji
Rozwoju i Rolnictwa (Biuletyn Samorządowy nr 5 „Z prac
Komisji”) przypomnijmy tylko, że rozważana jest koncepcja
zagospodarowania na potrzeby MBP budynku Banku Śląskiego przy ul. J. Piłsudskiego.
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Promotio Urbis – nominacje
Nominowani do nagrody
Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice
A.D.2007
W lipcu br. odbyły się dwa posiedzenia Komisji ds. przyznania nagrody „Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice A.D
2007”, w składzie: przewodniczący Komisji – burmistrz Marian Błachut, zastępca burmistrza Jacek Puchała, Sekretarz
Miasta Marek Gazda oraz radni – Alicja Ogiegło, Łukasz
Dobucki, Stanisław Kopeć i Damian Żelazny. Zgodnie z regulaminem przyznania nagrody, do dnia 30 czerwca br. wpłynęło 7 zgłoszeń, z czego Komisja wytypowała 5 nominacji
do nagrody „Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice A.D.
2007” dla:
I.
II.
III.
IV.
V.

Lucyny APRYJAS
– choreografa zespołu tanecznego „GEST”
Piotra BECZAŁY
– jednego z najlepszych tenorów lirycznych na świecie
Romana DZIDY
– zdobywcy Mount Everestu
Katarzyny PIŁOCIK
– zawodniczki sekcji judo MKS, wicemistrzyni Europy
Formacji Fotograficznej LANDSKAPIŚCI
– grupy fotografików specjalizujących się w fotografii
pejzażowej.

Spośród nominowanych wybrany zostanie laureat nagrody „Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice A.D. 2007”. Ogłoszone zostanie to w dniu 25 sierpnia 2007 r. podczas obchodów XXXIII Dni Czechowic-Dziedzic.
Komisja podkreśla, że wszyscy nominowani do nagrody
w sposób wyjątkowy promują nasze miasto. To osoby z pasją tworzenia, ciekawe świata, osoby, które pracując na swój
sukces, nie zapominają o swych korzeniach – o mieście
Czechowice-Dziedzice.
1. LUCYNA APRYJAS – pracuje w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach i od roku
1988 zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży w zakresie tańca
i baletu. W roku 1989 założyła zespół taneczny „GEST” – jest jego
choreografem, trenerem i kierownikiem. Zespół taneczny „GEST” prowadzony przez panią Lucynę Apryjas jest jednym z najbardziej liczących się młodzieżowych zespołów
tanecznych w Polsce. Dzięki ciężkiej pracy i wysokiemu poziomowi choreografii zespół Lucyny Apryjas zdobył bardzo
wiele nagród i prestiżowych tytułów. Zespół zdobywa zasłużone laury, zarówno od profesjonalistów, pracujących w składach jury, jak i od publiczności, która zawsze z ogromnym
entuzjazmem przyjmuje występy czechowickiego zespołu
„GEST”. Sukces zespołu „GEST”, to bez wątpienia sukces
Lucyny Apryjas – choreografa pełnego zaangażowania, przygotowującego występ począwszy od przyjęcia ogólnej koncepcji układu tanecznego, przez stworzenie ruchu, kroków
tancerzy, stworzenie dramaturgii występu, aż po kostiumy
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i rekwizyty. Praca choreografa, to także praca pedagoga.
Lucyna Apryjas wpaja młodym tancerzom miłość do tańca,
ale i samodyscyplinę, bez której zespół nie osiągnąłby sukcesów. W roku bieżącym w Piotrkowie Trybunalskim, podczas
III Powiatowych Impresji Tanecznych, w których wzięło udział
600 tancerzy z różnych stron Polski, zespół z CzechowicDziedzic został jednogłośnie ogłoszony przez jury laureatem
nagrody Grand Prix. Na tymże festiwalu jury uhonorowało
Lucynę Apryjas tytułem najlepszego choreografa festiwalu.
Pani Lucyna Apryjas bez wątpienia spełnia wymagania, jakie
stawiane są przed osobą zasługującą na miano promotora
miasta. Dzięki niej Czechowice-Dziedzice są postrzegane
jako roztańczone miasto, a młode tancerki są najlepszymi
ambasadorami naszej miejscowości.
Kandydaturę Lucyny Apryjas zgłosił Burmistrz Czechowic-Dziedzic.
2. PIOTR BECZAŁA – karierę
muzyczną rozpoczął w Landesteater w Linzu. Od 1997 r. związany
jest z Operą w Zurychu, a od 2000
r. zdobywa kolejne sceny światowe: Covent Garden w Londynie,
Opera Bastille w Paryżu, La Scala
w Mediolanie, Staatsoper w Monachium, Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Jeden z najlepszych
tenorów lirycznych na świecie, koncertuje na najważniejszych scenach świata. Mimo odnoszonych sukcesów w Europie i w świecie, nie zerwał kontaktów
z rodzinnym miastem. W wywiadach prasowych podkreśla,
że pochodzi z Czechowic-Dziedzic. Jego sukcesy artystyczne były szeroko prezentowane w prasie europejskiej i amerykańskiej, zwłaszcza po owacyjnym przyjęciu roli księcia
Mantui w „Rigoletcie” Verdiego. „Chłopak z Czechowic” został entuzjastycznie przyjęty w Warszawie w „Messa da Requiem” Verdiego na koncercie z okazji pierwszej rocznicy
śmierci papieża Jana Pawła II. Szeroko komentowane sukcesy artystyczne czechowiczanina niewątpliwie przyczyniają
się do promocji naszego miasta.
Kandydaturę Piotra Beczały zgłosiła Komisja Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.
3. ROMAN DZIDA – od wielu
lat realizuje swoje zainteresowania,
którymi jest turystyka górska,
w tym szczególnie – wspinaczka
wysokogórska. Kilka lat temu postanowił zdobyć koronę ziemi, co
ma stanowić uwieńczenie jego planów. W ostatnich latach zdobył najwyższe szczyty górskie: Ameryki
Południowej – Aconcagua, Europy
– Mont Blanc, Afryki – Kilimandżaro, Ameryki Północnej – Mc Kinley, Azji – Mount Everest. By
osiągnąć koronę ziemi pozostały jeszcze do zdobycia: najwyższy szczyt Australii – Góra Kościuszki oraz Antarktydy
– Mount Vinson. Osiągnięcia Romana Dzidy, są osiągnięciami wielkimi nie tylko na skalę miasta, regionu czy kraju, ale
i świata. Jest jednym z 24 Polaków, którzy zdobyli Mount
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Everest. Będąc mieszkańcem naszego miasta, Roman
Dzida na wszystkie wyprawy zabiera materiały, które promują Czechowice-Dziedzice. Świadczą o tym zdjęcia zrobione
na dachu świata, gdzie sfotografowana został flaga naszego
miasta.
Kandydaturę Romana Dzidy zgłosiła Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.
4. KATARZYNA PIŁOCIK –
zawodniczka Miejskiego Klubu
Sportowego – sekcja judo. Wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, brązowa medalistka mistrzostw
świata juniorek w Budapeszcie
i srebrna medalistka mistrzostw
Europy juniorek w Sofii. Największy sukces życiowy osiągnęła
w 2007 roku, zdobywając srebrny
medal na mistrzostwach Europy
seniorek w Belgradzie. Członkini kadry olimpijskiej. Od
maja 2007 r. bierze udział w kwalifikacjach olimpijskich do
igrzysk w Pekinie w 2008 r. Sukcesy osiągane przez zawodniczkę stanowią dobrą wizytówkę naszego miasta na
najważniejszych arenach sportowych. Jej sukcesy były
przedstawiane w prasie sportowej ogólnopolskiej i regionalnej. Informacje o zdobytych medalach, zwłaszcza o srebrnym medalu mistrzostw Europy w Judo w Belgradzie 2007
roku, były przekazane w ogólnopolskich programach sportowych TVP. Katarzyna Piłocik, mimo wysokiej pozycji
w rankingu, jest nadal zawodniczką Miejskiego Klubu Sportowego w Czechowicach-Dziedzicach, czym przyczynia się
do promocji naszego miasta.

Kandydaturę Katarzyny Piłocik zgłosiła Komisja Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.
5. FORMACJA FOTOGRAFICZNA LANDSKAPIŚCI – jest znaną
w Polsce, a także w Europie grupą
fotografików specjalizujących się
w fotografii pejzażowej. Jako zespół
mają na swoim koncie ponad 200
prestiżowych nagród zdobytych na
konkursach fotograficznych w kraju
i za granicą. W dotychczasowym dorobku mogą pochwalić się m.in. nagrodą Ministra Kultury Rosji, czy chociażby ostatnim z osiągnięć, czyli nagrodą specjalną za najlepszą fotografię (Best
Photography) na festiwalu Fotograficznym w Anglii, któremu
patronuje królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II. Formacja Fotograficzna Landskapiści stale przyczynia się do promocji
i pobudzania życia kulturalnego miasta Czechowice-Dziedzice m.in. podczas I Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Ojczystej, któremu patronowały władze miasta, powiatu, województwa, zarząd główny ZPAF, a także Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Kilkanaście wystaw rocznie
w galeriach w całym kraju, również bardzo skutecznie promuje nasz region i miasto. Obecnie członkowie formacji prowadzą bezpłatne warsztaty fotograficzne dla mieszkańców
Czechowic-Dziedzic. Wszystkie wydarzenia, w których bierze udział formacja, są opatrzone hasłem „Landskapiści
z Czechowic-Dziedzic”. To dzięki nim wielu ludzi wie, gdzie
na mapie można znaleźć naszą miejscowość.
Kandydaturę Formacji Fotograficznej Landskapiści zgłosiło Czechowickie Stowarzyszenie „Kultura”.

Komunikat – stypendium szkolne o charakterze socjalnym
Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Pl. Jana Pawła II 1, informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2007/2008 będą składane w dniach:
• od 1 do 17 września 2007 r. dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
• oraz od 1 do 15 października 2007 r. dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych oraz kolegiów pracowników służb socjalnych,
w godz. od 7³º do 15³º (poniedziałek, wtorek, środa, piątek) oraz w czwartki od 9ºº do 17ºº (wnioski można
pobrać w w/w Wydziale pokój 105, tel. 032-214 71 11, lub ze strony internetowej www.bip.czechowice-dziedzice.
pl (zakładka: Ogłoszenia).
Wnioski składane przez wnioskodawców powinny być potwierdzone przez dyrektorów szkół, dla uczniów (słuchaczy), którzy na podstawie art.90b oraz 90d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) są uprawnieni do otrzymania w/w stypendium.
Według ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się
o stypendium socjalne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) czyli 351 zł netto.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – III rata do 30.09.2007 r.
Przypomina się przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż zgodnie z art. 111
ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zm.),

z dniem 30 września 2007 r.
mija termin wpłaty III raty opłaty za użytkowanie tych zezwoleń.
Niedokonanie wpłaty w powyższym terminie skutkuje wygaśnięciem zezwoleń na podstawie
art. 18 ust. 12 pkt 5 w/w ustawy.
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