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Będzie nowa fontanna
W piątek 13 lipca 2007 r. ruszył remont fontanny na Placu Jana Pawła II.
Firma HB Unibud S.A., wykonawca prac remontowych, zabezpieczyła plac budowy, po czym rozpoczął się demontaż
charakterystycznej bryły fontanny, zwanej potocznie przez
mieszkańców „ziemniakiem”. Bryła miała trafić do właścicieli,
którzy wylicytowali element fontanny za około 50 zł podczas
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w roku 2005.
Ostatecznie jednak zrezygnowali z transportu kamienia do
własnego ogródka. Ważący blisko 7 ton kamień został rozbity,
okazało się to możliwe ponieważ kamień fontanny, był nim
tylko z nazwy, a jego konstrukcja była pusta w środku.
Remont placu, zgodnie z podpisaną umową, opiewa na
kwotę 896 695, 90 zł brutto. Planowany termin zakończenia
robót to 30 września br.
Wykonany w połowie lat 90-tych obiekt fontanny miał
stanowić nowoczesny i ciekawy element wizerunku placu,
jednak jego wykonanie, forma i koszt eksploatacji nie przetrwały próby czasu. Całość obiektu – nieestetyczna, w złym
stanie technicznym z niebezpiecznymi elementami, jak odpadające kafelki, ostre betonowe krawędzie, zbyt głęboka
niecka – wymagała remontu.
Na zawsze pożegnaliśmy charakterystyczną bryłę zwaną
potocznie „ziemniakiem”, zniknęły słupy podtrzymujące na
cięgach kamień. Rozebrany został pressbeton okalający fontannę, ścięte zostały murki fontanny, w ich miejsce położona
zostanie granitowa szlifowana płyta, która będzie spełniała
funkcję ławeczki. Niecka fontanny zostanie zalana betonem,

wypłycona i obłożona płytkami granitowymi. Po przekątnych
niecki umieszczone zostaną grupy dysz, z których strumieniami będzie lała się woda, podświetlana reflektorami na kolor
biały. Pomiędzy przekątnymi dysz, zostaną umieszczone kolejne dysze, ułożone w kształt kolisty, z których będzie tryskała woda dająca efekt mgielnej kuli, podświetlanej na kolorowo.
Strumienie wody oraz nasilenie światła będą sterowane automatycznie. Aparatura techniczna potrzebna do obsługi fontanny będzie znajdowała się w specjalnie do tego celu wybudowanym pomieszczeniu, usytuowanym pod powierzchnią
placu, głębokim na 2 m i szerokim na 2 m.
Nowy wizerunek otrzymają także kaskady. Podobnie jak
fontanna, zostaną obłożone płytami granitowymi, pomiędzy
którymi zostanie nasadzona zieleń.

DOWODY OSOBISTE
Przypominamy, iż ostateczny termin wymiany
dowodów upływa 31 grudnia 2007 r.
Chcesz być spokojny, uniknąć kolejek, nie zwlekaj,
już dziś zgłoś się do urzędu i wymień książeczkowy
dowód osobisty!
Zgodnie z ustawowym harmonogramem określonym ustawą z dnia 12 września 2002 r. zmieniającą ustawę o zmianie
ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz
o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 183, poz. 1522) dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2001 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2007 r. Tym samym po
1 stycznia 2008 r. książeczkowe dowody osobiste nie będą
stanowiły dokumentu tożsamości. Pomimo ogłaszanych
w prasie komunikatów, do chwili obecnej, wymiany nie dokonało jeszcze ponad 7 tysięcy mieszkańców naszej gminy.
Przypominamy, że do wydania dowodu osobistego
potrzebne są następujące dokumenty:

– 2 aktualne fotografie z widocznym lewym uchem,
– opłata 30,00 zł uiszczona na miejscu w pok. 5, w budynku
ul. Ks. J.N. Barabasza 1,
– odpis skrócony aktu urodzenia (dla kawalera lub panny
urodzonych poza Czechowicami-Dziedzicami)
– odpis skrócony aktu małżeństwa (dla osób, które zawarły
związek małżeński poza Czechowicami-Dziedzicami).
UWAGA!
Jeżeli poprzedni dowód osobisty wydany był w CzechowicachDziedzicach w/w odpisy skrócone aktów nie są potrzebne.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego z w/w dokumentami składa się osobiście w następujących godzinach:
– od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem czwartku)
– od 7:30 do 15:00
– w czwartek – od 9:00 do 16:30
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Z prac komisji Rady Miejskiej
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w czerwcu
br. wizytowała MOSiR
Radni zapoznali się z funkcjonowaniem Miejskiego
Ośrodka Sporu i Rekreacji. Tematykę przybliżył dyrektor MOSiR – Adam Leśnik.

sowe na funkcjonowanie ww. klasy. Członkowie Komisji
zwrócili uwagę, iż do tematu należy podejść bardzo rozważnie, gdyż utworzenie klasy terapeutycznej, może nieść za
sobą problemy natury psychologiczno-wychowawczej. Jednocześnie radni byli zgodni, że decyzja o uruchomieniu pilotażowej klasy należy do kompetencji burmistrza.

Komisja Samorządności
i Porządku Publicznego

• Rozważa się możliwość powołania klubu siatkówki i koszykówki. Wymaga to wyznaczenia dwóch szkolnych sal gimnastycznych, w których odbywałyby się treningi. Na dzień
dzisiejszy mogłyby to być sale w SP nr 4 i w SP nr 5.
• Rozważana jest możliwość wykorzystania naturalnego
spadku terenu na MOSiR i utworzenie toru saneczkowego.
Pojawiła się również propozycja rozważenia możliwości
budowy hali sportowej na terenie MOSiR.
• W związku z budową basenu krytego rozważa się sposób
funkcjonowania gabinetów odnowy biologicznej – miasto
może wyposażyć i utrzymywać gabinety samodzielnie.
Innym rozwiązaniem jest oddanie ich w ręce ajenta, który
wniósłby tam własny wkład.
• Miejsca parkingowe – w związku z budową basenu krytego ograniczone zostaną miejsca parkingowe na MOSiR.
Już teraz trzeba myśleć o zabezpieczeniu terenów pod
parkingi. MOSiR pozyskał sponsora, który co roku będzie
budował 100 m2 parkingu, nie załatwi to jednak do końca
potrzeb tego obiektu.
• W czasie wizytacji Komisji na Stadionie MOSiR dyrektor
zaproponował rozważenie możliwości budowy dodatkowych trybun po drugiej stronie boiska i wskazał na potrzebę remontu bieżni wokół stadionu lub wyłożenia jej tartanem.
Komisja Oświaty Kultury i Sportu zapoznała się z propozycją pilotażowego uruchomienia klasy terapeutycznej
w Gimnazjum Publicznym Nr 1.
Burmistrz proponuje uruchomienie tego typu klasy i w tejże sprawie wystąpiono o opinię do Kuratorium Oświaty. Przewodniczący Komisji Stanisław Kopeć zapytał, czy w budżecie gminy na rok 2007 są zaplanowane środki finansowe na
utworzenie klasy terapeutycznej w Gimnazjum Publicznym
Nr 1.
Zastępca burmistrza Jacek Puchała wyjaśnił, że w ramach środków własnych istnieje możliwość sfinansowania
funkcjonowania klasy terapeutycznej. Natomiast w projekcie
budżetu Gminy na 2008 rok będą zaplanowane środki finan-
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Komisja Samorządności i Porządku Publicznego zajęła
się analizą statutów jednostek pomocniczych. Jednostkami
pomocniczymi w mieście są osiedla, na terenie gminy to
sołectwa.
• Komisja zaproponowała rozważenie możliwości przyznania diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych,
chodzi tu o przewodniczących Zarządów Osiedli. Diety
w wysokości 560 zł miesięcznie pobierają sołtysi Zabrzega, Ligoty i Bronowa. Rada Miejska może ustanowić diety także dla przewodniczących Osiedli. Radni z Komisji
zastanawiali się, na jakich zasadach taka dieta miałaby
przysługiwać i czy powinna być zróżnicowana np. ze
względu na wielkość, czy liczebność Osiedla. Nie mieli
jednak wątpliwości, co do zasadności przyznania takowej
diety. Na sesji Rady Miejskiej zostanie więc przedstawiony
odpowiedni projekt uchwały.
• Komisja opowiedziała się za wprowadzenim bezpłatnych
przejazdów autobusami komunikacji miejskiej dla członków
Zarządów Osiedli.
• Komisja zaproponowała wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej w sprawie statutów jednostek pomocniczych
Gminy.

Komisja Polityki Społecznej

Komisja Polityki Społecznej na swym lipcowym posiedzeniu zawnioskowała, aby burmistrz przedstawił kompleksowe rozwiązanie problemu parkingów oraz odpłatności za
parkowanie na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Ponadto Komisja zawnioskowała, aby niezwłocznie wyznaczyć
miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy ul. A. Mickiewicza i przy ul. J. Piłsudskiego (obok
Banku Śląskiego) w Czechowicach-Dziedzicach.
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Z prac komisji Rady Miejskiej
Komisja Rozwoju i Rolnictwa
Komisja Rozwoju i Rolnictwa podczas spotkania w dniu
13 czerwca br. zawnioskowała do burmistrza o zajęcie stanowiska w sprawie propozycji Czechowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, dotyczącej najmu przez gminę mieszkań
spółdzielczych na lokale socjalne.
W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej są lokale o bardzo niskim standardzie, które mogłyby zostać wykorzystane
na lokale socjalne dla osób z wyrokami eksmisyjnymi.
W przypadku podpisania przez gminę umowy najmu na lokalne socjalne mieszkań od CSM, byłaby możliwość wykonania wyroków eksmisyjnych. Obecnie Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma 51 wyroków eksmisyjnych z klauzulą wykonalności i oczekuje na kolejne wyroki sądu. Przypomnijmy, że w związku z brakiem gminnych lokali socjalnych, gmina płaci spółdzielniom mieszkaniowym odszkodowania. W odpowiedzi na wniosek Komisji, burmistrz Marian
Błachut spotkał się z prezesem Czechowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Andrzejem Noconiem, by wspólnie omówić
propozycję najmu przez gminę lokali spółdzielczych zajmowanych przez osoby z wyrokami eksmisyjnymi. Ustalono że
gmina przejmie kilka mieszkań od CSM. Pozwoli to na obniżenie czynszu płaconego przez gminę oraz wykonanie
kilku wyroków eksmisyjnych.
Komisja Rozwoju i Rolnictwa dwa lipcowe posiedzenia
poświęciła tematyce realizacji gminnych inwestycji w I półroczu 2007 r.
• budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym
Nr 2 – przeprowadzono procedurę przetargową, ale wykonawca, wyłoniony w drodze przetargu, firma KAJA
z Żywca nie podpisał umowy i procedura została unieważniona.
• realizacja remontu elewacji Miejskiego Domu Kultury
– projektant Stanisław Niemczyk został zobowiązany do
aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej, mimo
upływającego terminu realizacji, do Urzędu nie wpłynęły
stosowne poprawki.
• ogrodzenie boiska w Ligocie – zadanie realizowane jest
zgodnie z harmonogramem
• remont Placu Jana Pawła II – remont placu rozpoczął
się w lipcu, wykonawcą jest wyłoniona w drodze przetargu,
firma HB UNIBUD S.A.
• budowa sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Ligocie (projekt) – obecnie opracowywane jest studium wykonalności ww. inwestycji. Studium
da odpowiedź na temat kosztów, wariantów, rozwiązań
technicznych. W ramach konsultacji społecznych przeprowadzono ankietyzację wśród uczniów i nauczycieli ww. placówek. Obecny na spotkaniu dyrektor ZOPO – A. Kamiński
poinformował, iż w Szkole Podstawowej nr 2 w Ligocie
Miliardowicach, przy okazji budowy sali gimnastycznej
słuszne byłoby połączenie funkcji szkoły podstawowej
i przedszkola, bo wymagają tego potrzeby społeczne. Ligota intensywnie rozwija się, przybywa dzieci i trzeba im zapewnić godne warunki nauki. Burmistrz M. Błachut zauważył, że utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego wraz
z zapleczem socjalnym generuje duże koszty, potrzebna
jest więc głęboka analiza ekonomiczna wydatków.
• Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej – (projekt). Radni przychylili się do sugestii burmistrza, by w sprawie pro-

jektowania budynku MBP poczekać do września br. Prace
są wstrzymane m.in. ze względu na rozpatrywanie możliwości lokalizacji budynku. Wersja pierwotna, to budowa
biblioteki na działkach należących do gminy pomiędzy
ul. Niepodległości a ul. Wesołą. Propozycja, która pojawiła się niedawno, to adaptacja na potrzeby MBP budynku
Banku Śląskiego. Burmistrz zauważył, że obiekt jaki planuje MBP jest porównywalny do niedawno wizytowanej
biblioteki w Jaworznie, która kosztowała ok. 20 mln zł. Na
budowę nowej siedziby MBP trzeba zabezpieczyć własne
środki, bo to umożliwia otrzymanie dotacji, której wysokość
waha się od 30 do 50 %. Nie ma też pewności, że dotację gmina otrzyma. Burmistrz podał informację, iż wstępny
kosztorys budynku Banku Śląskiego, wg operatu opiewa
na 2,1 mln zł. Włączając do tego koszt adaptacji budynku
na potrzeby MBP zamknęłoby się to kwotą 4,5–5 mln zł.
Opłacałoby się więc zaczekać i podjąć decyzję o ulokowaniu siedziby MBP w budynku obecnego Banku Śląskiego. Efekt społeczny byłby osiągnięty, a efekt ekonomiczny
korzystny dla gminy.
Konkluzją z posiedzeń Komisji Rozwoju i Rolnictwa poświęconych gminnym inwestycjom było stwierdzenie konieczności wyjaśnienia mieszkańcom naszej gminy przyczyn
opóźnień w realizacji inwestycji.
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Rozmowy w sprawie przejęcia czechowickiego dworca PKP
Wicewojewoda śląski Wiesław Maśka, burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut oraz przedstawiciele PKP S.A
– dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami
w Katowicach – Mirosław Pałyga oraz zastępca dyrektora ds.
ekonomiczno-finansowych – Krystian Rogala, wizytowali w dniu
20 czerwca br., czechowickie dworce kolejowe – dworzec
główny, dworzec w Czechowicach-Dziedzicach Południowych
oraz Czechowice-Dziedzice-Przystanek. Wizyta miała na celu
zapoznanie się ze stanem technicznym budynków kolejowych
oraz możliwościami przejęcia przez gminę dworca głównego
oraz trzech mniejszych dworców na terenie naszej gminy.
– Po dzisiejszym spotkaniu mam wyobrażenie o stanie
technicznym budynków dworcowych, które bezwzględnie wymagają remontów – powiedział dyrektor M. Pałyga. – Sprawa
ewentualnej dzierżawy, bądź innej formy przejęcia budynków
i terenów kolejowych, jest sprawą otwartą. Najpierw musimy
dokonać szczegółowej analizy ekonomicznej i prawnej – dodał
dyrektor.
Zarówno burmistrz Czechowic-Dziedzic, jak i wicewojewoda
zapewniali dyrektorów Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP, o swej determinacji w sprawie przejęcia przez gminę
dworca PKP, wraz z przyległymi terenami, a także pozostałych
budynków w Czechowicach-Dziedzicach Południowych, w Czechowicach-Dziedzicach-Przystanku i w Zabrzegu.

Powołanie Rady Sportu
Burmistrz Czechowic-Dziedzic, zarządzeniem z dnia
18 czerwca 2007 r. powołał Radę Sportu w Gminie Czechowice-Dziedzice w składzie: Adam Leśnik – dyrektor MOSiR,
Bogusław Tyl – Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice, Jan Kobędza – sekcja lekkoatletyczna MOSiR, Paweł
Łękawa – Uczniowski Ludowy Klubu Sportowy „Ligota”,
Edward Apel – Stowarzyszenie Wspierających Rekreację
i Sporty Wodne „Gwarek”, Krzysztof Adamiec Uczniowski
Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka”, Marek Szołdra
Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Zabrzeg.
Rada Sportu jest gremium opiniodawczo-doradczym organów gminy Czechowice-Dziedzice w zakresie kultury fizycznej i sportu. Do zadań Rady Sportu będzie należało
opiniowanie strategii rozwoju gminy, projektu budżetu, projektów uchwał w zakresie obejmującym kulturę fizyczną,
a także opiniowanie programów rozwoju bazy sportowej na
terenie gminy, planów imprez sportowych i rekreacyjnych
organizowanych przez różne organizacje na terenie gminy
i dofinansowywanych przez gminę. Rada Sportu będzie mogła dokonywać bieżących ocen imprez sportowo-rekreacyjnych oraz propagować przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne. Kadencja Rady będzie trwała 4 lata.

PIERWSZE SPOTKANIE RADY SPORTU
Pierwsze spotkanie Rady Sportu w Gminie CzechowiceDziedzice odbyło się w poniedziałek 25 czerwca br. i uczestniczył w nim, oprócz siedmioosobowego składu Rady, burmistrz Marian Błachut oraz jego zastępca Jacek Puchała.
W czasie spotkania Rada Sportu wybrała ze swego grona
w przewodniczącego, którym został Adam Leśnik, zastępcę
przewodniczącego – Edwarda Apla i sekretarza Rady – Pawła Łękawę.
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Na tymże spotkaniu omawiana była także inicjatywa
uchwałodawcza Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie
nowych zasad podziału inkasa z targowiska miejskiego pomiędzy gminne kluby sportowe. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele trzech klubów piłkarskich tj. MRKS, LKS „Sokół”, LKS Ligota-Centrum. Kluby podczas spotkania przyjęły
deklarację, iż rozpoczną pracę nad utworzeniem jednego
klubu piłkarskiego reprezentującego gminę CzechowiceDziedzice. W przypadku utrzymania dotychczasowego podziału opłaty targowej MRKS i LKS „Sokół”, zadeklarowały
chęć wsparcia finansowego LKS Ligota-Centrum. Ustalenia
te zostały przyjęte i wpisane do protokołu, jednakże
w ostatecznym głosowaniu siedmioosobowa Rada Sportu
pięcioma głosami przychyliła się do propozycji Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu, by pieniądze z inkasa były podzielone nie
pomiędzy dwa, ale pomiędzy pięć klubów sportowych.
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Nowy komendant Straży Miejskiej
Straż Miejska w CzechowicachDziedzicach ma nowego komendanta – został nim Mirosław Janko.
Mirosław Janko ma 49 lat, jest
absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we
Wrocławiu. Posiada stopień porucznika. Komendant Straży Miejskiej
jest czechowiczaninem, jego ostatnim miejscem pracy była Agencja
Ochrony „Czasza” w Bielsku-Białej, gdzie Mirosław Janko pełnił funkcję dowódcy zmiany.
Po ukończeniu szkoły wojskowej w 1982 r. przez 5 lat
pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej jako Dowódca
Kompanii I Berlińskiego Batalionu Saperów w Pułtusku. Ponadto Mirosław Janko pracował w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach, w Zakładzie Usług
Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach a następnie
w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.
Stanowisko komendanta Straży Miejskiej Mirosław Janko
objął w dniu 18 czerwca br. Nabór na wolne stanowisko miał
charakter konkursowy. Do konkursu zgłosiło się 5 kandyda-

tów. Mirosław Janko został wybrany w drugiej turze, do której dopuszczonych zostało 3 kandydatów. W komisji konkursowej zasiedli m.in. Komendant Miejski Policji w Bielsku
Białej – Krzysztof Mancewicz oraz burmistrz CzechowicDziedzic Marian Błachut i Sekretarz Miasta Marek Gazda.
Zakres obowiązków Komendanta Straży Miejskiej to m.in.
kierowanie, reprezentowanie na zewnątrz i organizowanie
pracy Straży Miejskiej, zarządzanie kadrą Straży Miejskiej
oraz powierzonym mieniem komunalnym, prowadzenie działalności w zakresie określonym w ustawie o strażach gminnych.
Już w pierwszym dniu pracy na stanowisku Komendanta
Straży Miejskiej – Mirosław Janko zaznaczył, że będzie dążył do zmiany systemu pracy w Straży Miejskiej. Potrzebna
jest praca w ruchu ciągłym, tak jak w innych służbach mundurowych. Obecnie Straż Miejska pracuje na trzy zmiany
w tygodniu, bez obsady w niedzielę. Zmiany jakie zamierza wprowadzić będą wymagały zatrudnienia nowych strażników, tym bardziej, że w ostatnim czasie ze służby
w Straży Miejskiej odeszło kilku młodych pracowników i są
wolne etaty. Trzeba także jak najszybciej rozszerzyć zakres
monitoringu nie tylko miasta, które obecnie jest obsługiwane
przez 8 kamer, ale i sołectw.

Nowe uprawnienia straży miejskiej
W Dzienniku Ustaw z dnia 9 lipca 2007 r. (Dz.U. nr 123,
poz. 845) opublikowano ustawę o zmianie prawa o ruchu
drogowym. Znowelizowane przepisy dają strażom miejskim
uprawnienia do kontroli ruchu drogowego. Przepisy te weszły
w życie 24 lipca br.
Strażnicy będą mogli kontrolować kierowców, którzy nie stosują się do zakazu ruchu, nie stosują się do wskazań sygnalizacji świetlnej, przekraczają dozwolona prędkość. Strażnicy
mogą kontrolować uczestników ruchu naruszających przepisy
o zatrzymaniu lub postoju pojazdów, ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych a nawet…. o jeździe wierzchem.
W ramach wykonywanych czynności z zakresu ruchu drogowego strażnicy miejscy są upoważnieni do zatrzymywania
pojazdów, sprawdzania dokumentów wymaganych w związku
z kierowaniem pojazdem lub jego używaniem, usuwania, przemieszczania lub blokowania pojazdów, używania fotoradarów.
(Po nagraniu strażnik nie może wydać polecenia do zatrzymania samochodu – ustala jednak, na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu – dane właściciela auta i wzywa do siedziby
straży. Tam sprawca wykroczenia może być pouczony lub ukarany mandatem. Jeśli osoba nie przyznaje się do winy, strażnik
może sporządzić wniosek o ukaranie przez sąd.)
Strażnicy miejscy nie mają uprawnień do kontrolowania
pijanych kierowców, ale – kontrolując kierowcę, co do którego
istnieje podejrzenie, że jest on pod wpływem alkoholu, strażnik miejski może zatrzymać go do czasu przyjazdu policji.
Jak z nowych uprawnień zamierzają korzystać
czechowiccy strażnicy zapytaliśmy komendanta Straży
Miejskiej – Mirosława Janko.
Czechowicka Straż Miejska nosi się z zamiarem zakupu fotoradaru, obecnie analizowane są oferty firm propo-

nujących taki sprzęt. – To bardzo drogie urządzenia, kosztują od 150 do 300 tysięcy złotych, w zależności od jakości i funkcji, które fotoradar posiada. Chciałbym zebrać
jak najwięcej informacji o fotoradarach i przedstawić je
następnie radnym. Jeśli będzie taka wola, prezentacji moglibyśmy dokonać na sesji Rady Miejskiej, bo to od Rady
zależy, czy uruchomi środki z gminnego budżetu na zakup
fotoradaru.
– Do Straży Miejskiej wpływa bardzo dużo pism
i skarg mieszkańców na piratów drogowych. Wszyscy wiemy, że na naszych drogach kierowcy często urządzają
sobie wyścigi. Najbardziej niebezpieczne pod tym względem są ulice: Niepodległości, Traugutta, czy Legionów, ale
to także ronda i uliczki osiedlowe. Zakup fotoradaru szybko się zwróci, mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości, to kwoty rzędu od 50 do 500 zł. Fotoradar może
także rejestrować inne wykroczenia np. wyprzedzanie na
linii ciągłej, wymuszanie pierwszeństwa, czy przejechanie
na czerwonym świetle. Strażnik miejski, zgodnie z nowymi przepisami, może także naliczać punkty karne. Zakup
fotoradaru, z pewnością zdyscyplinowałby wielu kierowców.
Czy każdy strażnik miejski może prowadzić kontrole ruchu drogowego? Okazuje się, że nie. – To muszą być przeszkoleni pracownicy – odpowiedział komendant Straży Miejskiej. Szkolenia takie będą prowadzone przez sekcję ruchu
drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej Trzeba mieć pewność, że strażnik dopuszczony do kontroli ruchu
drogowego, bardzo dobrze zna wszystkie przepisy. Chciałbym by w Straży powstała sekcja ruchu drogowego składająca się, co najmniej z 4–5 strażników. Trzeba bowiem pamiętać, że nowe uprawnienia to także nowe obowiązki, na
pewno nie będzie to łatwa praca.
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Aktualizacja Strategii rozwoju
Gminy Czechowice-Dziedzice
Ruszają prace nad aktualizacją strategii rozwoju naszej Gminy – podstawowego z dokumentów planistycznych samorządu, określającego Główne cele CzechowicDziedzic. Konieczność aktualizacji wynika z istotnych
zmian, jakie zaszły w naszej gminie i w jej otoczeniu
w ciągu ostatnich lat. Strategiczny plan rozwoju ma także duże znaczenie dla powodzenia naszej Gminy w zakresie wykorzystania środków Unii Europejskiej w nowym okresie programowania.

PO CO?
Słowo strategia już na stałe weszło w ostatnich latach
do mowy potocznej i – abstrahując od dziesiątek mniej
i bardziej naukowych definicji – oznacza po prostu sposób
działania. Natomiast rozwój to pożądane, pozytywne przeobrażenia ilościowych, jakościowych i strukturalnych właściwości danego układu. Strategia rozwoju gminy jest więc
sposobem osiągnięcia celu, którym jest rozwój gminy, rozumianej jako system wielu powiązanych elementów. Powszechnie akceptowana wizja gminy, a więc główny cel
wyrażony w strategii rozwoju jest wyrazem porozumienia
lokalnych władz, liderów i organizacji co do rozwiązania
kluczowych problemów gminy. Strategia powinna być więc
owocem współpracy różnych środowisk, swoistą formą lokalnej umowy w myśl powiedzenia „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.
Praktyka zarządzania gminą musi wybiegać poza
rozwiązywanie codziennych problemów i perspektywa
planowania ograniczająca się do roku budżetowego nie
jest tu wystarczająca. Potrzebny jest plan rozwoju na
wiele lat.

Korzyści z kierowania się strategią w pracy samorządu:
• Określenie wizji gminy – czyli stanu rzeczy, do osiągnięcia którego należy dążyć – pozwala skoncentrować
się w pracach samorządu na realizacji zadań najbardziej istotnych dla całej lokalnej społeczności;
• Cel strategiczny staje się źródłem oparcia przy podejmowaniu bieżących decyzji;
• Odwołanie się do zapisów strategii rozwoju gminy jest
konieczne przy składaniu wniosków o dofinansowanie
przedsięwzięć ze źródeł pozabudżetowych, np. środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
• Budowany jest korzystny wizerunek gminy, jako aktywnego, stwarzającego sobie szanse sukcesu ośrodka społeczno-gospodarczego.

JAK?
Podstawowym dokumentem strategicznego planowania rozwoju naszej Gminy jest obecnie Strategia Rozwo-
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ju Gminy Czechowice-Dziedzice opracowana w okresie
październik 2000 – maj 2001 i przyjęta uchwałą Rady
Miejskiej nr XLII/349/01 z dnia 23 października 2001
roku. Strategia została wypracowana w czasie zajęć warsztatowych z przedstawicielami różnych środowisk lokalnych tworzącymi tzw. Konwent Rozwoju Gminy. Horyzont
planistyczny dokumentu to lata 2001 – 2015, przy czym
plan operacyjny – określający konkretne przedsięwzięcia
do realizacji – obejmuje okres do roku 2007, który właśnie mija.
Zgodnie z zapisami dokumentu misja rozwoju Gminy
Czechowice-Dziedzice, czyli główny cel i sens jej istnienia,
jest następująca:
Gmina Czechowice-Dziedzice przyjazna swoim mieszkańcom – podnosząca jakość życia poprzez rozwój miejscowego przemysłu i przedsiębiorczości, realizowany
w zgodzie ze środowiskiem naturalnym oraz poprzez
poprawę standardu i dostępności szeroko rozumianych
usług dla jej mieszkańców.
Przyjęty dokument określa 3 domeny strategiczne –
szczególnie istotne obszary rozwoju gminy:
• Jakość życia.
• Rozwój przyjaznego środowisku przemysłu oraz małej
i średniej przedsiębiorczości.
• Centrum logistyczne.
Domeny te są ujęte opisowo (wizja), jako cele rozwoju
gminy Czechowice-Dziedzice. Dla pierwszych dwóch określono główne problemy rozwoju, a następnie cele strategiczne i operacyjne wraz z indykatywnym wykazem projektów
do realizacji (w formie planu operacyjnego). Dla domeny
Centrum logistyczne nie określono celów strategicznych
wskazując ją jedynie jako pewien potencjał rozwojowy.
W planie operacyjnym obejmującym lata 2001-2007 zostały wyznaczone następujące cele strategiczne i operacyjne:
Domena strategiczna: Jakość życia
Cel strategiczny nr 1: Zmiana wizerunku miasta –
z kojarzonego powszechnie ośrodka przemysłu ciężkiego
na miłe, dogodne do zamieszkania, średniej wielkości
miasto
• Cel operacyjny 1: Poprawa jakości środowiska przyrodniczego: wody, powietrza i gleb.
• Cel operacyjny 1.1. Ograniczenie niskiej emisji o 5% do
końca roku 2004.
• Cel operacyjny 2: Pomoc władz miasta dla dużych przedsiębiorstw w rozwiązywaniu historycznych problemów
z zakresu ekologii.
• Cel operacyjny 3: Wprowadzenie do 2015 r. zmian przestrzennych i architektonicznych, zmierzających do wyodrębnienia centrum handlowo – administracyjnego miasta
(na bazie wokół ulic: Piłsudskiego, Słowackiego, Kolejowa,
Niepodległości, Moniuszki, Targowa).
• Cel operacyjny 4: Modernizacja układu komunikacyjnego
w gminie.
• Cel operacyjny 5: Ulepszenie systemu informacji wizualnej
w mieście do końca 2003 roku.
• Cel operacyjny 6: Stworzenie atrakcyjnych warunków do
zamieszkania oraz przyciągnięcie do Czechowic – Dziedzic nowych mieszkańców.
• Cel operacyjny 7: Zmniejszenie do roku 2007 przyrostu
przestępstw na 1 mieszkańca w gminie.
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• Cel operacyjny 8: Zwiększenie atrakcyjności miasta poprzez uporządkowanie i rozwój terenów zielonych.
Cel strategiczny nr 2: Zrównoważenie sytuacji na rynku
pracy – stworzenie szansy realizacji zawodowej dla mieszkańców miasta i gminy.
• Cel operacyjny 1: Poprawa zarządzania systemem edukacyjnym.
• Cel operacyjny 2: Poprawa przepływu informacji o lokalnym rynku pracy.
• Cel operacyjny 3: Stworzenie w Czechowicach-Dziedzicach
możliwości kontynuowania edukacji na poziomie wyższym.
Cel strategiczny nr 3: Pełna dostępność do bogatej
i zróżnicowanej oferty zagospodarowania wolnego czasu
w Czechowicach-Dziedzicach.
• Cel operacyjny 1: Poszerzenie i urozmaicenie oferty kulturalno – rozrywkowej przy efektywnym wykorzystaniu istniejącej bazy lokalowej.
• Cel operacyjny 2: Poszerzenie oferty w zakresie sportu
masowego i rekreacji na terenie gminy.
Domena strategiczna: Rozwój przyjaznego środowisku
przemysłu oraz małej i średniej przedsiębiorczości
Cel strategiczny nr 4: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, który jest źródłem bogacenia się społeczności
gminy.
• Cel operacyjny 1: Sporządzenie oferty inwestycyjnej dla
małych i średnich przedsiębiorstw do końca 2002 roku.
• Cel operacyjny 2: Wypracowanie do końca czerwca 2002
zasad wsparcia małych i średnich firm przez władze gminy.
Cel strategiczny nr 5: Podniesienie rangi gminy na tle regionu.
• Cel operacyjny 1: Stworzenie systemu zachęt dla instytucji do otwierania swoich placówek na terenie miasta.
• Cel operacyjny 2: Stworzenie systemu promocji miasta
i gminy do końca 2002 r.
Strategia Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice nie była
aktualizowana od momentu jej uchwalenia. W związku z zaistniałymi w okresie ostatnich kilku lat istotnymi zmianami
o charakterze gospodarczym, społecznym i politycznym,
związanych m. in. z wejściem Polski do UE, konieczne jest
dostosowanie planowania rozwoju gminy do aktualnych wymogów i standardów w tym zakresie.
Roboczy plan prac nad dokumentami strategicznymi
kształtuje się następująco:
• Ocena realizacji strategii w okresie 2001–2007; zebranie
danych nt. wykonania zadań przewidzianych do realizacji
w tym okresie,
• Aktualizacja zbioru danych o Gminie i jej otoczeniu, a następnie ich szczegółowa analiza. W wyniku tych prac zostanie uaktualniony profil społeczno-gospodarczy Gminy, czyli
dokument opisujący podstawowe informacje o Gminie;
• Rewizja i korekta celów strategicznych i opracowanie planu operacyjnego na lata 2008-2015 oraz wieloletniego
planu inwestycyjnego.

chłonne działania, w których pożądane jest zaangażowanie
i współpraca wielu przedstawicieli społeczności gminy, począwszy od Rady Miejskiej i Burmistrza poprzez przedsiębiorców, organizacje pożytku publicznego i pozostałe stowarzyszenia, instytucje o istotnym znaczeniu dla życia
gminy, kończąc na każdym członku lokalnej społeczności,
który zechce się w te pracę włączyć. Prace tego rodzaju
mogą potrwać nawet ponad rok, natomiast w naszym przypadku pożądane jest ich zakończenie jeszcze w bieżącym
roku z uwagi na przewidywane na przełomie lat 2007 i 2008
pierwsze konkursy na wykorzystanie unijnych dotacji w ramach okresu programowania 2007–2013.
Koordynacją prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju
Gminy Czechowice-Dziedzice i opracowaniem Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego zajmują się pracownicy nowopowstałego w Urzędzie Miejskim Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, podlegającego bezpośrednio Burmistrzowi CzechowicDziedzic. Oni również opracują końcowy projekt dokumentu
zaktualizowanej strategii, który następnie skierowany zostanie do zatwierdzenia w formie uchwały Rady Miejskiej.

Co to jest rozwój zrównoważony?
Gminę można przedstawić jako system wielu powiązanych elementów (rys. 2), które w uproszczeniu
można podzielić na trzy główne sfery: społeczeństwo,
gospodarka i środowisko. Pozostają one w układzie
wzajemnych zależności. W myśl deklaracji uczestników
szczytu ONZ w Rio de Janeiro w 1992 roku, wyrażonej
w dokumencie pod nazwą Agenda 21, rozwój każdej
społeczności powinien odbywać się w sposób zrównoważony, co oznacza integrację działań politycznych,
gospodarczych i społecznych przy zachowaniu równowagi przyrodniczej.
Gmina jako system

SPOŁECZEŃSTWO

ZARZĄDZANIE
GMINĄ

GOSPODARKA

ŚRODOWISKO

KIEDY?
Gromadzenie danych, ich analiza, określenie celów rozwoju i sprecyzowanie zadań do realizacji to bardzo czaso-
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JAKA GMINA? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie.
Zapraszamy Państwa do składania swoich propozycji
zadań do realizacji oraz wszelkich wniosków i uwag, które mogą przyczynić się do opracowania dobrych dokumentów strategicznych Gminy Czechowice-Dziedzice.
Na sąsiedniej stronie zamieszczamy formularz zgłoszenia
zadania. Prosimy o jego wypełnienie i przekazanie pocztą lub
osobiście do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.
Istotne jest, aby zgłaszane przez Państwa zadanie wpisywało się w tzw. Katalog zadań własnych gminy. Samorząd
gminny ma bowiem ograniczone możliwości działania w wielu dziedzinach, które nie mieszczą się w tym katalogu. Jeśli
jednak uważacie Państwo realizację tego rodzaju zadania
za szczególnie istotną – proszę również wypełnić formularz,
a my postaramy się uwzględnić Państwa sugestie.

Prosimy o przestrzeganie zasady: na jednym formularzu
opisujemy zgłoszenie jednego zadania. Jeżeli chcą Państwo
zgłosić więcej zadań, prosimy o ich opisanie na oddzielnych
kartkach z zachowaniem wszystkich punktów określonych
w formularzu. Można też pobrać formularz ze strony internetowej www.czechowice-dziedzice.pl .
Zgłoszone przez Państwa propozycje zostaną szczegółowo przeanalizowane i wzięte pod uwagę w trakcie prac
nad planami rozwoju naszej Gminy. Czekamy na Państwa
propozycje do 10 września bieżącego roku.
Wszelkich dodatkowych informacji w tym zakresie udziela: Błażej Budny – inspektor Wydziału Strategii i Rozwoju
Miasta, pokój 408, tel. 032/2147168, email: strategia@czechowice-dziedzice.pl.

Katalog zadań własnych gminy zgodny z ustawą
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990
(z późniejszymi zmianami)

Instrukcja wypełniania
karty zgłoszenia zadania

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania
własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji
ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania
czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
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1. NAZWA ZADANIA
Proszę podać nazwę zadania w bezpośredni sposób nawiązującą do jego zakresu np.: „Przebudowa skrzyżowania ulic
X i Y”, „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
nr…” lub „Organizacja szkoleń z zakresu agroturystyki dla
osób planujących rozpocząć działalność w tej dziedzinie”
2. OPIS PROBLEMU
Proszę opisać problem, do rozwiązania którego ma przyczynić się realizacja zadania; przez problem rozumiemy niepożądane, negatywne zjawisko występujące na danym obszarze; np. jeżeli zadanie ma polegać na przebudowie skrzyżowania, należy konkretnie podać z czego wynika konieczność
tej przebudowy (np. duża liczba wypadków i kolizji drogowych, bardzo zły stan techniczny infrastruktury itd. itp.); prosimy o możliwie jak najbardziej precyzyjny opis problemu.
Opis ten jest jednocześnie uzasadnieniem, dlaczego zgłaszają Państwo swoją propozycję.
3. OPIS ZADANIA
Proszę opisać zakres zadania do realizacji, np. dla zadania
typu „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
nr…” wskazane jest określenie najważniejszych oczekiwanych parametrów obiektu: wielkości, lokalizacji obiektu, ilości
i rodzaju pomieszczeń, itd., itp. Nie jest konieczne używanie
fachowej terminologii.
4. WPŁYW ZADANIA NA ZASPOKOJENIE POTRZEB
LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
Proszę opisać w jaki sposób realizacja zadania ma rozwiązać
opisany wyżej problem, ilu mieszkańców skorzysta z realizacji zadania bezpośrednio i pośrednio, w jaki sposób realizacja zadania wpłynie na rozwój Gminy
5. UWAGI
W tym miejscu proszę podać wszelkie pozostałe, istotne Państwa zdaniem informacje dotyczące zgłaszanego zadania.
Jest to również miejsce, w którym mogą Państwo przedstawić
swoje spojrzenie na możliwości rozwoju Czechowic-Dziedzic;
idee i kierunki, jakie nasza Gmina powinna obrać.
6. OSOBA ZGŁASZAJĄCA ZADANIE
Proszę podać imię i nazwisko (w przypadku osoby prawnej – instytucji, firmy, stowarzyszenia itp. – nazwę), adres, nr telefonu
i adres e-mail. Chodzi nam o możliwość kontaktu z Państwem
w przypadku niejasności lub konieczności doprecyzowania
szczegółów. Państwa dane nie zostaną wykorzystane do żadnych innych celów, nie będą udostępniane osobom trzecim
i będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
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Gminne gospodarowanie odpadami komunalnymi cz.I
Gmina Czechowice-Dziedzice posiada opracowany
w roku 2004 Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004–2015.
Obecnie zostało przygotowane pierwsze sprawozdanie
z wykonania Planu, które obejmuje realizację zadań gospodarki odpadami za lata 2004-2006. Na terenie gminy w w/w
okresie sprawozdawczym zebrano 32 880 ton odpadów komunalnych niesegregowanych. Odpady te zostały zebrane
przez Firmy wywozowe: ZUHP „Kom-Gaz”, ZUH „EkoPlus””oraz ALBA Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej w Tychach, posiadające zezwolenia burmistrza na świadczenie
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Odpady komunalne, to odpady powstające w gospodarstwach domowych zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu
na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Odpady komunalne na terenie gminy, to głównie odpady
wytworzone w gospodarstwach domowych. Każdy właściciel
nieruchomości winien posiadać podpisaną umowę na odbiór
odpadów komunalnych z firmą wywozową posiadającą stosowne zezwolenie burmistrza.
Na terenie gminy od roku 2004 prowadzona jest zbiórka
odpadów segregowanych w systemie workowym z podziałem
na tworzywa sztuczne, makulaturę i szkło. Natomiast w roku
2005 wprowadzono system pojemnikowy. Obecnie na terenie
gminy rozmieszczonych jest 125 żółtych pojemników koszowych z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych oraz zielonych pojemników przeznaczonych na odpady opakowaniowe ze szkła. Odpady segregowane odbierane
są bezpłatnie przez firmę P.W. „Boral” Sp. z o.o. z Ligoty.
Ilość odpadów segregowanych wzrasta.
• W roku 2004 łącznie zebrano 75 ton odpadów segregowanych w tym: 14 ton tworzyw sztucznych, 15 ton
makulatury, 46 ton szkła.
• W roku 2005 zebrano łącznie 71 ton odpadów w tym: 21 ton
tworzyw sztucznych, 10 ton makulatury, 40 ton szkła.
• W roku 2006 zebrano łącznie 216 ton odpadów w tym 62
tony tworzyw sztucznych, 30 ton makulatury, 124 ton szkła.

Zgodnie z zapisami regulaminu o utrzymaniu czystości
i porządku na terenie gminy właściciele nieruchomości mają
obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obejmujących system zasadniczy, w skład którego
wchodzą odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, szkła
i papieru oraz odpady biodegradowalne. Odpady biodegradowalne, to odpady ulegające rozkładowi tlenowemu lub
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Do nich zaliczamy odpady pochodzące z kuchni, odpady zielone/ liście,
skoszona trawa gałęzie/, odpady z opakowań papierowych.
Odpady te mogą być kompostowane w przydomowych kompostowniach położonych najlepiej w zacienionych częściach
ogrodu.
Należy zaznaczyć, iż około 40% wszystkich odpadów
powstających w gospodarstwach domowych stanowią odpady biodegradowalne.
Wprowadzony system segregacji odpadów obejmuje
również segregację dostosowaną do indywidualnych potrzeb
mieszkańców w zakresie odpadów wiekogabarytowych, odpadów z remontów a także odpadów niebezpiecznych oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zgodnie
z wydawanymi zezwoleniami firmy odbierające odpady komunalne winny odbierać wszystkie w/w odpady zgromadzone selektywnie przez mieszkańców.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Informujemy, że od 1 września 2007 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy. W związku z tym pracownicy
Wydziału Świadczeń Społecznych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach od 1 lipca 2007r. do 30 września 2007r. będą przyjmować wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków, wnioski o ustalenie
prawa do zasiłku pielęgnacyjnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Prawo do świadczeń rodzinnych będzie ustalane na podstawie dochodu rodziny uzyskanego w 2006r. Dochód ten nie może przekraczać 504 zł. na osobę w rodzinie albo 583 zł., gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006
r., Nr 139, poz. 992 ze zm.) w przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem
dokumentów do 31 lipca 2007 r. świadczenia za wrzesień wypłaca się do 30 września 2007 r.
W przypadku złożenia wniosku w sierpniu 2007r. lub we wrześniu 2007r. świadczenia za wrzesień wypłaca się
do 30 października 2007 r.
Szczegółowe informacje udzielane są w pokojach 106 i 104 Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
w godzinach pracy Urzędu, oraz pod numerami telefonów:
• 032 214-71-16
• 032 214-71-12
• 032 214-71-05
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Program ograniczenia niskiej emisji
Administracja Zasobów Komunalnych jest operatorem
odpowiedzialnym za koordynację Programu ograniczenia
niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w gminie Czechowice-Dziedzice. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął
uchwałę o przyznaniu naszej gminie pożyczki w kwocie
628 620 zł. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 9 lipca br. radni
podęli uchwałę o przyjęciu pożyczki i po dołączeniu opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej będzie to komplet dokumentów potrzebnych do podpisania umowy z WFOŚiGW.
Pieniądze te gmina otrzyma w formie pożyczki, którą zgodnie z regulaminem, przekaże jako swój 60% udział kosztów
zadania. Inwestor, bezpośrednio przed podpisaniem trójstronnej umowy pomiędzy operatorem, inwestorem i instalatorem, jest zobowiązany wpłacić na konto operatora swój
udział tj. 40% kosztów inwestycji oraz 500 zł kosztów operatora.
Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji przebiega sprawnie i bez zakłóceń. Do operatora wpłynęły 143
wnioski o wymianę kotłów. Pięć wniosków zostało odrzuconych ze względów formalnych. W roku bieżącym zostanie
zrealizowanych 90 wniosków, pozostałe automatycznie przechodzą na 2008 r. Przypominamy, że wnioski można składać
w dalszym ciągu, a ich realizacja rozpocznie się w kolejnym
roku. Większość wniosków, mieszkańcy zainteresowani wymianą kotłów, złożyli już w pierwszym dniu tj., 30 kwietnia
br. – Wyglądało to dość groźnie – powiedział dyrektor
S. Londzin. – Już w nocy pod drzwiami AZK ustawiła się
kolejka, ale przyjmowanie wniosków przebiegło sprawnie.
Dobiegają końca prace związane z inwentaryzacją kotłowni, polegające na pomiarze pomieszczeń, sprawdzaniu
czy piece spełniają wymogi regulaminowe. Inwestorzy złożyli potrzebne dokumenty np. opinie kominiarskie, wybrali
instalatora i typ pieca, który chcą zamontować. Od instalatorów zaczynają spływać kosztorysy ofertowe. Kosztorysy te
będą sprawdzane przez pracownika AZK, będą także weryfikowane przez inwestorów.
Inwestorzy wybierają kotły, które będą chcieli zamontować w swoich kotłowniach. Stare kotły muszą zostać zniszczone. Likwidacja nieekologicznych piecy jest obowiązkowa,

tego
wymaga
regulamin. Niszczenie piecy jest
dokumentowane
(zdjęcia) przez
operatora, potrzebne jest również potwierdzenie odbioru piecy w skupie
złomu. Przystępując do programu ograniczenia niskiej emisji i otrzymując
dotację do wymiany
kotła
grzewczego należy pamiętać,
że przez 5 lat
nie wolno instalować drugiego źródła ciepła ani też wymieniać kotła na inny aniżeli dopuszczony przez operatora. Upoważnionymi do przeprowadzenia kontroli są przedstawiciele
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele operatora tj. AZK. Jeżeli
kontrola wykaże, że w budynku istnieje inne źródło ciepła
lub inny kocioł nieekologiczny – spowoduje to cofnięcie dotacji oraz obowiązek pokrycia kosztów operatora wraz z naliczonymi odsetkami.
Na jakie trudności napotykają inwestorzy? – Najczęściej narzekają na żmudny proces przygotowawczy, mocno
zbiurokratyzowany. Ale chcę wytłumaczyć, że nie jest to
wymóg operatora, czyli AZK, ale wymaga tego kredytująca nas instytucja, jaką jest Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej – tłumaczy dyrektor AZK
S. Londzin.
Przypominamy, że Administracja Zasobów Komunalnych
uruchomiła stronę internetową, na której na bieżąco uzupełniane są informacje o Programie Niskiej Emisji w budynkach
jednorodzinnych: www.azk.cz-dz.pl

Komunikat – nabór na studia
Zamiejscowa Sala Wykładowa w Czechowicach-Dziedzicach
ogłasza nabór na I rok studiów.
1) Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
w Warszawie
na kierunki:
– Ekonomia
– Finanse i rachunkowość
– Pedagogika

Szczegółowych informacji udziela sekretariat:
w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych
w Czechowicach-Dziedzicach ul. Traugutta 11,
tel. 032 215 29 27, tel. kom. 0-503 080 518

2) Collegium Varsoviensis
– Szkoła Wyższa Warszawska
na kierunki:
– Administracja Publiczna
– Ekonomia
– Politologia
– Socjologia
– Zarządzanie
– Inżynieria / Ochrona Środowiska*
– Gospodarka Przestrzenna
– Zdrowie Publiczne
– Elektronika i Telekomunikacja*
– Informatyka
*studia inżynierskie
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Miasta partnerskie
Czechowice-Dziedzice na Orlovskim jarmarku
Delegacja Czechowic-Dziedzic w osobie burmistrza Mariana Błachuta i Sekretarza Miasta Marka Gazdy odwiedziła
w sobotę 16 czerwca br. Orlovski Jarmark – imprezę organizowaną w naszym partnerskim mieście Orlova w Czechach.
Orlovski Jarmark ma charakter imprezy rozrywkowo-handlowej, a swymi korzeniami sięga do czasów przedwojennych.
Na wiele lat miasto zaniechało organizowania jarmarku,
by powrócić do tej tradycji przed trzema laty. Gospodarzem
spotkania był wicestarosta Orlowej – Radosław Mojžišek,
który przywitał zaproszonych gości, m.in. delegację z naszego miasta, na rynku starego miasta, gdzie miało miejsce
uroczyste otwarcie III Orlovskiego Jarmarku. W programie
imprezy znalazł się również czas na spotkanie samorządowców, handlowców i sponsorów jarmarku w odrestaurowanym
historycznym ratuszu,

Nasze miasta partnerskie

Spotkanie delegacji miast partnerskich
W ramach ożywienia stosunków z partnerskimi miastami
Czechowic-Dziedzic burmistrz Marian Błachut zaprosił delegacje z Hiddenhausen w Niemczech, z Orlovej w Czechach
i ze Słonimia na Białorusi do złożenia wizyty w naszym mieście w ramach obchodów XXXIII Dni Czechowic-Dziedzic.
Swoje przybycie potwierdził już burmistrz Hiddenhausen –
Ulrich Rolfsmeyer oraz starosta Orlovej Jiři Michalik. W programie wizyty, zaplanowanej na 25 i 26 sierpnia br. zaplanowano m.in. wspólne spotkanie samorządowców miast
partnerskich z władzami naszego miasta oraz z przedstawicielami jednostek np. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
czy Miejskiego Domu Kultury.

Hiddenhausen – to miasto w północno-zachodnich Niemczech w okręgu Herford, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia.
Hiddenhausen jest miastem o powierzchni
23,87 km² i liczbie mieszkańców wynoszącej
21 tys., powstałym w 1969 roku.
Pierwsze kontakty zostały nawiązane w latach osiemdziesiątych. Umowę o partnerstwie podpisano 13 marca 1991 r.
w Hieddenhausen w Niemczech. Współpraca opiera się na
wymianie grup dziecięco-młodzieżowych, oraz na wymianie
kulturalnej.
Słonim – to miasto na Białorusi w obwodzie
grodzieńskim nad Szczarą. Miasto liczy ok. 53
tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka o Słonimiu pochodzi z w XI w., a prawa miejskie Słonim otrzymał w 1500 r.
Pierwsze kontakty nawiązano poprzez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. W marcu 1996 r. w Czechowicach-Dziedzicach zostało podpisane porozumienie o współpracy ze Słonimiem, które polegało m.in. na wakacyjnej
wymianie grup dzieci i młodzieży, jak również na utrzymywaniu kontaktów ze Związkiem Polaków na Białorusi.
Orlova – to miasto położone w Republice
Czeskiej na Śląsku Cieszyńskim, o powierzchni 35 km², ok. 10 km od granicy z Polską.
Liczba mieszkańców to ok. 36 tys. Prawa miejskie Orlova otrzymała w 1922 r.
Kontakty partnerskie pomiędzy miastami nawiązano na początku lat dziewięćdziesiątych, a umowę
o współpracy podpisano we wrześniu 2001 r. w Czechowicach-Dziedzicach. Partnerstwo miast, to m.in. współdziałanie
z placówkami Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego
w Orlovej.

BIULETYN SAMORZĄDOWY CZECHOWIC-DZIEDZIC wydaje: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, pl. Jana Pawła II 1
43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 032 214-71-36 (Biuro Rady Miejskiej).
Redaktor naczelny: Gabriela Partyka, tel. 032 214-71-68
Rada programowa: M. Gazda, S. Kopeć, G. Lubecki, A. Ogiegło, S. Pindel i D. Żelazny
Skład: Firma Poligraficzno-Wydawnicza „Compal”, Bielsko-Biała, Druk: OffsetDRUK i Media, Cieszyn
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