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W dniach 13–15 CZERWCA Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach organizuje

SPORT MUSIC FESTIVAL CZECHOWICE-DZIEDZICE 2008
To pomysł na czerwcowy weekend pełen sportowych emocji, świetnej zabawy,
doskonałej muzyki
Patronat nad Sport Music Festival Czechowice-Dziedzice 2008
objął Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Sport Music Festival po raz pierwszy organizowany w naszym mieście, to połączenie dwudniowej sportowej
rywalizacji w kilku dyscyplinach sportowych oraz dnia poświęconego muzyce z konkursem piosenki
„Przebój na lato” i koncertem gwiazd muzyki rozrywkowej. W Czechowicach-Dziedzicach wystąpią:

MARYLA RODOWICZ
KATE RYAN
W dniach 13 i 14 czerwca 2008 r. w nowoczesnych obiektach sportowych naszego miasta
młodzież będzie grała w siatkówkę i koszykówkę. Swój dzień będą mieli lekkoatleci, piłkarze, judocy,
pływacy i zawodnicy tenisa stołowego. Będą to finały Międzyszkolnych i Międzygimnazjalnych Igrzysk
Sportowych. W ramach Sport Music Festival odbędą się turnieje open kobiet i mężczyzn
w siatkówce halowej, siatkówce plażowej, piłce nożnej. Dla miłośników czterech kółek
– Kryterium Uliczne Czechowice 2008. Rozdanie nagród
w ostatni dzień Festiwalu – 15 czerwca, podczas Gali Sport Music Festival Czechowice-Dziedzice 2008.

14 i 15 czerwca, to dwa dni muzyki. W sobotę na scenie MDK półfinałowe przesłuchanie uczestników
konkursu piosenki „Przebój na lato”, w niedzielę na stadionie MOSIR wielkie święto muzyki – publiczność
wybierze „Przebój na lato”, a gwiazdami niedzielnej gali Festivalu będą MARYLA RODOWICZ
i belgijska piosenkarka KATE RYAN!

Zapraszamy na Sport Music Festival Czechowice-Dziedzice 2008
Przez trzy dni – piątek, sobotę i niedzielę nasze miasto będzie tętniło sportowym
i muzycznym życiem. Warto być z nami, kibicować naszym młodym sportowcom,
wybierać najlepszy przebój na lato, wysłuchać gwiazd muzyki rozrywkowej.
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Spotkanie z projektantami obiektu miejskiej biblioteki
13 maja br. w Urzędzie Miejskim przedstawiciele Pracowni Architektonicznej „Mezzanino” z Zabrza przedstawili koncepcyjny projekt
architektoniczny Miejskiej Biblioteki Publicznej. Według zaproponowanej koncepcji architektonicznej obiekt
MBP ma mieć 2 653,8
m2 powierzchni użytkowej, usytuowany jest
na działkach stanowiących własność gminy
w okolicy ulicy Niepodległości i A. Mickiewicza. Biuro projektowe zaproponowało budowę budynku dwukondygnacyjnego. Na parterze budynku umiejscowiono przeszklone wejście główne połączone z salą wystawową, wypożyczalnią książek, muzeum miejskim, szatniami i zapleczem sanitarnym, magazynami książek i pomieszczeniami
technicznymi. Na piętrze budynku zaprojektowano czytelnię
ogólną i wypożyczalnię dla dzieci, salę internetową, pracownię plastyczną oraz część biurowo-administracyjną. Budynek posiada zwartą formę z wyodrębnionym przeszklo-

nym elementem głównego wejścia sięgającym dwóch kondygnacji.
– To śmiała propozycja, ciekawa i współczesna w formie
– powiedział uczestniczący w spotkaniu burmistrz Marian
Błachut. W spotkaniu uczestniczyli ponadto zastępcy burmistrza, naczelnicy wydziałów: Inwestycji i Zarządu Drogami,
Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Wydziału Urbanistyki
i Architektury wraz z współpracownikami oraz główny zainteresowany dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Ewa
Kmiecik-Wronowicz, która po obejrzeniu prezentacji przygotowanej przez firmę projektową nie kryła zadowolenia.
– Zaproponujemy kilka poprawek do koncepcji przedstawionej
przez firmę, jednak ogólna koncepcja jest bardzo ciekawa. Aż by
się chciało już tu pracować. Oby nasze marzenia, o bibliotece
z prawdziwego zdarzenia, nabierały konkretnego kształtu.
Projekt koncepcyjny nie określa kwoty, jaka będzie potrzebna na budowę obiektu, to zostanie ustalone po wykonaniu kosztorysu. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na
budowę MBP zaplanowano około 15 mln zł. We wrześniu
rozpoczyna się nabór wniosków aplikacyjnych do konkursu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 – Infrastruktura Kultury. By gmina mogła złożyć stosowny wniosek o dofinansowanie, do końca sierpnia musi być przygotowany komplet
dokumentacji technicznej. Czasu nie jest wiele, ale gra jest
warta zachodu, bo dofinansowanie, o które można się starać, to od 20 do 85% kosztów inwestycji.

Promotio Urbis 2008 r.
Do 30 czerwca br. można zgłaszać kandydatów do nagrody: Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice ANNO DOMINI 2008
Nagroda Promotio Urbis została ustanowiona przez Radę
Miejską w 1996 r., a inicjatorem jej powstania była Komisja
Kultury i Sportu. Nagroda składa się z części finansowej,
corocznie określanej przez burmistrza, z pamiątkowej statuetki, dyplomu lub listu gratulacyjnego, a celem nagrody
jest promocja Czechowic-Dziedzic.

także pretendować stowarzyszenia, ugrupowania, zespoły
osób, które wyróżniają się w swej działalności na rzecz społeczności naszej gminy.
Nagroda jest formą wyróżnienia i uhonorowania najwybitniejszych osób związanych z gminą Czechowice-Dziedzice, niezależnie od dziedziny zainteresowań kandydata. Nagroda może być indywidualna, bądź zbiorowa,
może być przyznawana osobie fizycznej bądź osobie
prawnej.
Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą:
– Burmistrz,
– Komisje Rady Miejskiej,
– Stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i gospodarcze działające na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.
Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
– dane osobowe kandydata do nagrody,
– przedstawienie osiągnięć kandydata wraz z uzasadnieniem,
– ewentualną opinię autorytetu z danej dziedziny.

O tym, kto zostanie uhonorowany zaszczytnym mianem
promotora naszego miasta, możecie państwo zdecydować
sami – przedstawiając kandydatury animatorów życia kulturalnego, naukowego, sportowego, społecznego – osoby wyróżniające się w swojej pracy i pasjach. Do nagrody mogą
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Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miejskim
w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, biuro podawcze, parter budynku, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca br.
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Zastępca burmistrza – odwołany
Zarządzeniem nr 53/08 Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 20 maja 2008 r. w dniu 21 maja br. ze stanowiska
zastępcy burmistrza Czechowic-Dziedzic został odwołany
Jacek Puchała.
Jacek Puchała pełnił funkcję zastępcy burmistrza od 12
grudnia 2006 r. i sprawował bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego, tj. nad Wydziałem
Spraw Obywatelskich, Wydziałem Świadczeń Społecznych
oraz Biurem ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Sprawował także bezpośredni nadzór nad jednostkami
organizacyjnymi gminy: Miejskim Domem Kultury, Miejską
Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z Systemem Pomocy Społecznej, Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych
wraz z placówkami oświatowymi, Administracją Zasobów
Komunalnych, Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej.
@  @  @
W dniu 26 maja br. burmistrz Marian Błachut zwołał konferencję prasową, podczas której poinformował dziennikarzy
o decyzji odwołania swojego zastępcy – Jacka Puchały oraz
odpowiadał na pytania dziennikarzy. W konferencji prasowej
uczestniczył również odwołany z dniem 21 maja br. ze stanowiska zastępcy burmistrza – Jacek Puchała.
– Szanowni Państwo, to dla mnie bodaj najtrudniejsza
decyzja, jaką przyszło mi podjąć w okresie ostatniego półtora roku mojego urzędowania. Decyzja o tyle trudna, że
dotycząca kolegi z ugrupowania („Nowa Inicjatywa” – przyp.
red.), z którego razem startowaliśmy w wyborach samorządowych. Chcę tu przeciąć wszelkie spekulacje, jakoby rzekomym powodem mojej niespodziewanej decyzji, dotyczącej
odwołania z funkcji zastępcy pana Jacka Puchały, mogły być
jakieś okoliczności, stawiające mojego współpracownika
w bardzo niekorzystnym świetle. Takiej okoliczności – malwersacji, czy innych nadużyć – nie było. Sprawa uczciwości
działania nie budzi moich zastrzeżeń jest i nie była w ogóle
brana pod uwagę. Natomiast co się złożyło na moją decyzję?
Podejmując funkcję burmistrza wiedziałem, jak duże wymagania stawiają mi wyborcy, wiedziałem, że aby mogła dokonać się oczekiwana przez mieszkańców zmiana, wymagane
jest pełne zaangażowanie się w cudze sprawy i tematy –
dotyczy to mojej osoby, jak i moich najbliższych współpracowników. Dotyczy to nie tylko mojego zastępcy – pana
Jacka Puchały, dotyczy to również drugiego zastępcy, sekretarza i skarbnika – bo to jest grono moich najbliższych
współpracowników. Niestety, współpraca pomiędzy mną
i moim zastępcą Jackiem Puchałą układała się na niskim
poziomie. Jeśli nie ma współpracy i takiego zaangażowania,
jakiego bym oczekiwał, to tracimy czas niepotrzebnie my,
ale traci i całe społeczeństwo, a tego chciałem uniknąć, stąd
taka moja decyzja, która na pewno była dla mojego kolegi
zaskakująca i przykra i ja tę świadomość mam.
Trzeba powiedzieć, że na moją ocenę i moją decyzję
miała wpływ cała dotychczasowa współpraca. Nie chcę
przez to powiedzieć, że była ona od początku zła, bo nie
mógłbym wtedy powołać Pana Jacka Puchałę na stanowisko
swojego zastępcy. Dla mojego kolegi klubowego Jacka Puchały zadania, które mu powierzyłem były zadaniami, z którymi zetknął się po raz pierwszy. Dotychczas kierował samodzielnymi jednostkami, ale nie samorządowymi, tylko

komercyjnymi, więc na pewno była to inna skala podejmowanych działań, decyzji, problemów. Jednostek samorządowych było sporo: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej,
Administracja Zasobów Komunalnych, Ośrodek Pomocy
Społecznej, Miejska Biblioteka Publiczna Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Miejski Dom Kultury – to jest gospodarstwo dosyć spore i jeszcze do tego dwa wydziały w Urzędzie Miejskim – wymagało to, że tak się wyrażę, ogarnięcia
wszystkiego szeroką ręką.
Jeszcze raz powtarzam, chodzi mi o całokształt pracy
mojego zastępcy i chcę dodać, że jeśli ktoś jest powoływany, to może być i odwoływany, przecież odwołuje się premierów, ministrów – to jest codzienność. Zmiana jest najbardziej stałą i pewną rzeczą, która się dokonuje, podobnie
może być i u nas. Ja wiem, że w naszym środowisku, jest
to bodaj pierwszy taki przypadek. Społeczeństwo głosowało
na mnie i nasze młode ugrupowanie stawiając na nas, więc
chcemy to, co się mówi i obiecuje przelać na jakość działania. My potrafimy być wobec siebie samokrytyczni.
Podczas konferencji prasowej burmistrz Marian Błachut
odpowiadał na pytania dziennikarzy dotyczące powołania
zastępcy.
– Kiedy zostanie powołany nowy zastępca burmistrza?
– Jeszcze nie jest to moment, w którym chciałbym przekazać moją decyzję, nie mówię o nazwiskach, bo w głowie
mam kilka propozycji, nad którymi się zastanawiam. Giełda
nazwisk jest na dzień dzisiejszy ogromna, dochodzą do mnie
różne nazwiska, ale ja sam takiej informacji z zewnątrz nie
szukam.
Chciałbym podjąć tę decyzje jak najszybciej, ale z drugiej
strony nie chciałbym robić niczego w pośpiechu, trzeba to
przemyśleć uzyskać zgodę osoby, która podjęłaby się tego
zadania.
– Czy brana jest po uwagę osoba pana Wiesława
Maśki?
– Jeśli chodzi o pana Wiesława Maśkę jest on osobą
w Urzędzie, która ma już powierzone zadania i obowiązki. Na pewno ma duże doświadczenie samorządowe.
Natomiast w tej chwili nie mogę potwierdzić tego przypuszczenia.
– Czy myśli Pan o kimś z „Nowej Inicjatywy”?
– Przede wszystkim o kimś z „Nowej Inicjatywy”
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Zastępca burmistrza – odwołany

Na konferencję prasową burmistrz Marian Błachut zaprosił odwołanego zastępcę – Jacka Puchałę, który również
odpowiadał na pytania dziennikarzy.
– Dziękuję burmistrzowi za to, że potwierdził, że nie ma
wobec mnie żadnych zarzutów (dotyczących ewentualnych
malwersacji – przyp. red.).

Chciałem powiedzieć, że obejmując stanowisko zastępcy burmistrza zobowiązałem się przed panem burmistrzem, że w miarę moich kompetencji i mojego zaangażowania będę spełniał obowiązki, które mi powierzył i według mnie tak jak obiecałem, tak starałem się wywiązywać,
z tych obietnic. Natomiast prawda jest taka, że pan burmistrz nieco inaczej na to popatrzył i ocenił to inaczej,
z czym nie mogę polemizować, bo to jest mój przełożony,
który decyduje o tym, czy na moim dotychczasowym stanowisku powinna pojawić się lepsza osoba, i tutaj kompetencji pana burmistrza nie chcę, a nawet nie ośmielam
się podważać. Ja jako pracownik przyjmuję podjętą przez
burmistrza decyzję, czy się z nią zgadzam czy nie – to
inna sprawa.
– Czy przyjmuje Pan uzasadnienie, że został pan
skrytykowany za całokształt. Czy Pan zna konkrety swojego odwołania?
– Moje zaangażowanie według mnie było odpowiednie,
dawałem z siebie wszystko, z oceny pana burmistrza, wynika, że oczekiwał czegoś więcej, dlatego podjął decyzję. Ja
nie mam sobie nic do zarzucenia.

Sesja Rady Miejskiej – maj

Sesja Rady Miejskiej – czerwiec

– Mówi się, że spore szanse na objęcie stanowiska
zastępcy burmistrza ma pani Bożena Głąbek („Nowa Inicjatywa” – przyp. red.).
– Rozważam tę propozycję oraz inne, które się pojawiają ale różny mam do nich stosunek.
– Czy Pan Jacek Puchała jest nadal pracownikiem
Urzędu?
– Pan Jacek Puchała jest na miesięcznym wypowiedzeniu i obecnie przebywa na urlopie wypoczynkowym.
– Czy pan burmistrz Jacek Puchała zostanie przesunięty na inne stanowisko?
– Nie wykluczam i nie potwierdzam. Jego odwołanie nie
wyklucza go z dalszej kariery zawodowej. To, że nie udało
się tutaj, nie oznacza, że nie uda się gdzie indziej.

Zmiany w budżecie

Czechowice dla LOTOSU

Podczas sesji czechowickiej Rady Miejskiej w dniu 13 maja br.
po raz kolejny został zmieniony, uchwalony w lutym br. budżet gminy Czechowice-Dziedzice. Po uchwalonych przez Radę Miejską
zmianach dochody budżetu wynoszą 100 214 123 zł, wydatki
110 770 145 zł, przychody 12 622 982 zł, rozchody 2 106 960 zł.
Wprowadzając zmiany w budżecie zwiększono dochody budżetu
gminy o kwotę 5 303 137 zł, z czego większość to dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego.
Wydatki budżetu gminy zwiększono o 5 853 137 zł w tym na
przebudowę ul. Stawowe Pole w Bronowie, na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3, na kanalizację sanitarną wraz z przyłączami w ul. Legionów na odc. od ul. Stalmacha do DK1, na oświetlenie chodnika między ulicami Michałowicza – Polna – Szkolna,
zwiększono również wydatki na Przebudowę Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.
Zmiany w budżecie skutkują zmianami zapisów w załączniku nr
6a określającym wieloletnie plany inwestycyjne gminy gdzie wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: budowa parku na osiedlu Północ,
czy przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym nr 1.

Rada Miejska wyraziła zgodę na używanie nazwy Czechowice, wchodzącej w skład nazwy miasta Czechowice-Dziedzice,
w znaku towarowym słowno-graficznym „LOTOS Czechowice
GRUPA”. o zgodę na umieszczenie nazwy Czechowice w swoim
znaku towarowym zwróciła się do Urzędu Miejskiego LOTOS
GRUPA S.A. Zgoda Rady Miejskiej potrzebna była, by znak graficzno-towarowy został prawnie chroniony przez Urząd Patentowy
RP. Ponadto radni zgodzili się z tym, iż umieszczenie nazwy
Czechowice w nazwie znanej firmy, to jedna z form promocji naszego miasta.
Gościem sesji, na której radni wyrazili zgodę na użycie nazwy
miasta w znaku graficznym, był prezes Lotos Czechowice S.A. –
Tadeusz Szkudlarski, który poinformował, że jeszcze w roku bieżącym rozpocznie się proces rekultywacji dołów kwasowych na terenie
rafinerii. Być może już niedługo będą tu rosły kwiaty i drzewa. Chcemy zrobić wszystko, by państwo nie czuli uciążliwości naszej fabryki – powiedział prezes. T. Szkudlarski.

Pomagać aktywnie

Zmiany w planach modernizacji
urządzeń wodociągowych RPWiK

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach stara się o pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.
Przygotowany został projekt pn. „Pomagać aktywnie – promocja
aktywnej integracji w gminie Czechowice-Dziedzice” o wartości
275 548 zł., wkład własny gminy Czechowice-Dziedzice to niecałe
30 tys. zł.
Celem ogólnym projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice,
korzystających ze świadczeń społecznych, m.in. poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych oraz zwiększenie ich
kompetencji społecznych i zawodowych. Programem zostanie objętych 27 osób bezrobotnych, które zostały zakwalifikowane po wcześniejszej analizie potencjalnych kandydatów. Ze środków uzyskanych w ramach programu planuje się wyposażenie pracowników
socjalnych i ich szkolenie.
Rada Miejska podczas sesji w dniu 13 maja br. jednogłośnie przyjęła uchwałę wyrażającą zgodę na przystąpienie do tegoż programu
i wyznaczyła OPS jako realizatora przedmiotowego programu.
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Rada Miejska podjęła uchwałę zmieniającą przyjęty w listopadzie ubiegłego roku wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice (dla RPWiK w Tychach). W roku bieżącym
RPWiK planuje modernizację sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego, Kasprowicza, Barabasza (kanał sanitarny) oraz zamontowanie wodomierzy technologicznych w ul. Nad Białką.
Zrezygnowano z modernizacji urządzeń wodociągowych w ul.
G. Narutowicza. Obecnie w ulicy tej, która jest drogą powiatową,
robiona jest kanalizacja. – Już teraz wiemy, że powiat nie wykona
w tym roku nakładki asfaltowej na tej ulicy – powiedział zastępca
burmistrza S. Czyż. Starostwo stara się o dofinansowanie remontu ul. Legionów i Lipowskiej i skupi się na tych zadaniach. Dlatego też RPWiK postanowiła zmienić swoje plany i modernizację
wodociągów w ul. Narutowicza wykona dopiero w roku przyszłym.
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W sprawie utworzenia szkoły muzycznej
List otwarty
Burmistrza Czechowic-Dziedzic w sprawie utworzenia szkoły muzycznej
Nawiązując do „Petycji do Rady Miasta w związku
z utworzeniem w Czechowicach-Dziedzicach Szkoły Muzycznej” oraz do pytania zadanego w czasie ostatniej sesji
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 13
maja br. przez Pana Radnego Stanisława Kopcia dotyczącego tej tematyki, pozwalam sobie przedstawić moje stanowisko w tej sprawie.
Zacznę od apelu, aby w sprawie ewentualnego utworzenia szkoły muzycznej w Czechowicach-Dziedzicach nie opierać się na artykule prasowym, który ukazał się na łamach
„Gazety Czechowickiej”, gdyż jest on niezgodny z faktami.
Pomysł powołania do życia w naszym mieście szkoły muzycznej zrodził się w czasie mojego spotkania z grupą naszych artystów. Nie miałem w tej sprawie żadnej wiedzy i dlatego postanowiłem zwrócić się o wstępne informacje do dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. Spotkałem się z dyrektorem Szkoły Muzycznej Panem Andrzejem
Kucybałą i w czasie tego spotkania padła propozycja, aby na
początek w Czechowicach-Dziedzicach została utworzona filia Państwowej Szkoły Muzycznej. Takie rozwiązanie wydawało się być dla nas rozwiązaniem bardzo korzystnym. Władze samorządowe dotąd z takim rodzajem szkoły nie miały
do czynienia i stąd brak doświadczenia z naszej strony byłby
równoważony przez dyrekcję szkoły w Bielsku-Białej. Utworzenie filii prawdopodobnie w bardzo małym stopniu obciążałoby budżet miasta, a dodać muszę, że w tegorocznym budżecie na to zadanie nie ma przewidzianych żadnych środków. Niestety, niewiele później dyrektor Szkoły Muzycznej
poinformował, że nie ma żadnych możliwości, aby w tym roku
została utworzona wymieniona filia. Zdaniem Pana Andrzeja
Kucybały nie ma jednak przeszkód, aby szkoła muzyczna
w Czechowicach-Dziedzicach została utworzona, ale jako samodzielna placówka (samorządowa ?).

Aktualnie prowadzona jest ankieta, w wyniku której
powinien zostać uzyskany rzeczywisty obraz zainteresowania utworzeniem tego typu placówki – nie przez rodziców, pedagogów i artystów, ale dzieci i młodzież, którzy
byliby przyszłymi uczniami w szkole muzycznej. Nie ma
analizy ekonomiczno-logistycznej utworzenia samodzielnej szkoły muzycznej, ale według wstępnego rozeznania,
byłyby to dla naszej gminy wysokie koszty. Samo przystosowanie jakiegoś obiektu do wymogów tego typu placówki stanowiłoby bardzo poważny wydatek. Utrzymanie takiej
szkoły to równie wysoki koszt, znacznie przekraczający
utrzymanie zwykłych placówek oświatowych, do których
miasto i tak co roku dokłada z własnego budżetu, bo
subwencja oświatowa nigdy nie była i nie jest wystarczająca.
Rozumiem zainteresowanie, a nawet potrzebę, utworzenia szkoły muzycznej w naszym mieście. W podsumowaniu
tych kilku informacji muszę jednak stwierdzić, że powołanie
takiej placówki w tym roku jest niemożliwe. Podjęcie działań
zmierzających do realizacji petycji, o której mowa na wstępie
tego pisma, wymaga bardzo wielu, bardzo dokładnych analiz, przede wszystkim ekonomicznych, ale także techniczno-organizacyjnych. Z kolei przeprowadzenie takich analiz wymaga czasu i środków, a te ostatnie w wydatkach tegorocznego budżetu nie są zaplanowane. Wydaje się, że dzisiaj
chyba nikt w mieście nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie: czy i kiedy w Czechowicach-Dziedzicach powstanie
szkoła muzyczna.
Marian Błachut
Burmistrz
Czechowice-Dziedzice, dnia 2 czerwca 2008 r.

Z PRAC KOMISJI RADY MIEJSKIEJ
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na swym posiedzeniu w dniu
26 maja br. opiniowała projekt koncepcyjny budynku MBP przy ul.
Niepodległości. Wcześniej wysłuchała zaproszonego na posiedzenie
przedstawiciela Pracowni Architektonicznej Mezzanino z Zabrza, a także obecnej na spotkaniu dyrektor biblioteki E. Kmiecik-Wronowicz.
W czasie dyskusji nad projektem koncepcyjnym pojawiło się
kilka zastrzeżeń, które ujęto następnie we wniosku, za którym jednogłośnie zagłosowali radni z Komisji. Radni zaproponowali by –
podłączyć obiekt do ciepłociągu miejskiego biegnącego w ul. Niepodległości zamiast budować oddzielną kotłownię gazową; zweryfikować zasadność budowy stropodachu pogrążonego o nachyleniu
20 z pokryciem żwirowym; po zlikwidowaniu kotłowni gazowej i dokonaniu przesunięć kilku sal, zwiększyć powierzchnię sali bajek do
ok. 130 m2 i przystosować dla potrzeb sali audytoryjnej.
Zaproszona na posiedzenie Komisji dyrektor MBP przypomniała
radnym, że budowa nowego obiektu MBP jest proponowana od 30 lat
i do tej pory nie udało się jej zrealizować. Obecnie przedstawiona koncepcja projektowa budynku nowej biblioteki zabezpieczy potrzeby placówki. Ponadto powstanie reprezentacyjny obiekt w centrum miasta.
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Z PRAC KOMISJI RADY MIEJSKIEJ
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wizytowała nowo otwartą
bibliotekę w Jaworznie celem zapoznania się z jej funkcjonowaniem
i możliwością pozyskania środków finansowych na placówki tego
rodzaju. Wyjazd łączy się z obecnymi staraniami naszej gminy o budowę czechowickiej biblioteki.
Biblioteka w Jaworznie funkcjonuje od 2007 r., sam obiekt był
budowany około 1,5 roku, a przygotowania do inwestycji zajęły 2,5
roku. Koszt budowy biblioteki, o powierzchni ponad 3 tys. m2, wyniósł około 20 mln zł, ale miastu Jaworzno udało się pozyskać aż
75% dofinansowania z Unii Europejskiej. Czechowiccy radni interesowali się, czy po wybudowaniu biblioteki ograniczono ilość filii, jaki
jest koszt utrzymania obiektu, jakie zajęcia organizowane są w ramach funkcjonowania biblioteki, czy biblioteka prowadzi działalność
komercyjną, pytano również o dane techniczne – a wszystko po to,
by skorzystać z ewentualnych doświadczeń przy budowie biblioteki
w naszym mieście.
Komisja Rozwoju i Rolnictwa zapoznała się z projektem koncepcyjnym budynku MBP i nie wniosła uwag do zaproponowanej
funkcji biblioteki oraz założeń technicznych obiektu. Radni zastrzegli jednak, że ewentualna zmiana proponowanych funkcji, nie może
spowodować wzrostu planowanych kosztów inwestycji.
Radni z Komisji Rozwoju i Rolnictwa podeszli do problemu
budowy nowego obiektu biblioteki ze zrozumieniem, jednakże pojawiło się sporo wątpliwości głównie dotyczących tego, na ile gminę stać na budowę obiektu, jakie biblioteka będzie pełniła funkcje
i czy budowa biblioteki, jako szeroko pojętego centrum kultury,
nie będzie powielało funkcji pełnionych już przez Miejski Dom Kultury. Ponadto część radnych zwróciło uwagę, że gmina ma ogromne potrzeby inwestycyjne w zakresie robót drogowych, skanalizowania gminy, czy chociażby budowy nowego Domu Spokojnej
Starości.
Komisja Rozwoju i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego na lata 2008–2015.
Projekt Planu Operacyjnego przedstawił radnym naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Grzegorz Wąsik. Cele operacyjne i działania pogrupowano w czterech sferach: społecznej, gospodarczej,
środowiskowej i komunikacyjnej. Łącznie wytypowanych zostało 14
celów oraz 42 działania.
STREFA SPOŁECZNA OBEJMUJE ZADANIA:
1. Rozwój budownictwa mieszkaniowego, w tym tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego, zabezpieczenie
wymaganej ilości mieszkań socjalnych.
2. Rozwój infrastruktury publicznej, w tym poprawa stanu technicznego i funkcjonalności gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych, budowa budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej, budowa domu spokojnej starości.
3. Zwiększenie atrakcyjności miejsca zamieszkania, w tym rewitalizacja obszarów miejskich, likwidacja barier architektonicznych,
poprawa estetyki przestrzeni publicznej.
4 Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, w tym wzrost bezpieczeństwa publicznego, ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa, zapewnienie pomocy społecznej mieszkańcom
gminy.
5. Aktywizacja społeczeństwa, w tym rozwój aktywności ruchowej
i profilaktyka zdrowotna, zapewnienie atrakcyjnej oferty kulturalnej dla mieszkańców, wzbogacanie oferty edukacyjnej, wspieranie inicjatyw lokalnych i integracji mieszkańców.
SFERA GOSPODARCZA OBEJMUJE ZADANIA:
1. Aktywizacja gospodarcza gminy, w tym rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, kreacja oferty inwestycyjnej, integracja lokalnego
środowiska gospodarczego, rozwój kadr lokalnej gospodarki.
2. Informatyzacja gminy, w tym upowszechnienie dostępu do Internetu,
wprowadzenie elektronicznej karty mieszkańca, edukacja informatyczna, podniesienie poziomu informatyzacji administracji gminy.

6

SFERA ŚRODOWISKOWA OBEJMUJE ZADANIA:
1. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie, w tym uporządkowanie struktury własnościowej sieci wodno-kanalizacyjnej
w gminie, budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków.
2. Uporządkowanie gospodarki odpadami, w tym realizacja gminnego planu gospodarki odpadami, rekultywacja składowiska odpadów komunalnych.
3. Poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza, w tym
termomodernizacja budynków, realizacja programu ograniczania
niskiej emisji, modernizacja sieci cieplnych.
4. Propagowanie postaw i zachowań proekologicznych, w tym
zrównoważony rozwój obszaru Natura 2000 i edukacja ekologiczna mieszkańców.
STREFA KOMUNIKACYJNA OBEJMUJE ZADANIA:
1. Wzrost dostępności komunikacyjnej, w tym połączenie komunikacyjne z drogą ekspresową S1, skomunikowanie Parku Technologicznego Przemysłu Lotniczego oraz terenów przemysłowych gminy.
2. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym opracowanie
programu rozwoju lokalnej sieci komunikacyjnej, remont i przebudowa zdegradowanych ciągów komunikacyjnych, modernizacja
niebezpiecznych skrzyżowań, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu
pieszych i rowerzystów.
3. Optymalizacja lokalnego transportu, w tym rozwój komunikacji
zbiorowej, rozwój ruchu rowerowego.
Komisja Rozwoju i Rolnictwa majowe spotkanie poświęciła
omówieniu funkcjonowania rolnictwa w naszej gminie, w szczególności na terenach objętych programem „Natura 2000”. Temat ten
przybliżyła radnym naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Bernadetta Klimek.
Grunty rolne na terenie gminy stanowią ok. 58% powierzchni
gminy, w tym grunty orne – 34%, łąki – 8%, pastwiska – 7%, sady
ok. 1 %, stawy – ok. 6%, lasy i grunty leśne – 15%. Wysoka jakość
gleb sprawia, że nie obserwuje się zjawisk zaprzestania rolniczego
wykorzystania terenów. Na terenie gminy istnieje ok. 800 gospodarstw rolnych, z czego 11% zajmuje się produkcją żywności,
a 40% gospodarstw zaprzestało produkcji rolnej. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi ok. 3,5 ha, podczas gdy w województwie śląskim wynosi ok. 10 ha.
Największą powierzchnię uprawną zajmują zboża, a mniejszą
rośliny okopowe i pastewne. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla trzody chlewnej i bydła.
Powierzchnia gminy wynosi 66 km2, z tego 31 km2 włączonych
jest do obszaru Natura 2000. Obszar ten obejmuje 94% powierzchni sołectw.
Celem wyznaczenia obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły”
jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie
ich siedlisk w niepogorszonym stanie. Na terenie „Doliny Górnej
Wisły” występuje 31 gatunków ptaków wymienionych w Dyrektywie
Ptasiej oraz 8 gatunków znajdujących się w Polskiej Czerwonej
Księdze Zwierząt.
Radny Bogusław Kopeć reprezentujący m.in. sołectwo Bronów
zwrócił uwagę, iż sprawa włączenia dużego obszaru gminy do
programu Natura 2000 nie była konsultowana z mieszkańcami,
w tym z rolnikami. Bez zgody gmin i przedstawienia kosztów związanych z ustanowieniem obszaru Natura 2000, zaproponowano
ustanowienie obszaru chronionego „Dolina Górnej Wisły”. Proponowane ograniczenia np. w prowadzeniu produkcji rolnej, będą
utrudniały prowadzenie gospodarstw rolnych. Jeżeli proponowane
przez Urząd Wojewódzki zakazy i nakazy w obszarze Natura
2000, jak np. dotyczące zakazu scalania gruntów rolnych i likwidacji miedz oraz melioracji, weszłyby w życie prowadzenie gospodarstw rolnych w obszarze Natura 2000 będzie bardzo trudne.
Przewodniczący Komisji Stanisław Pindel stwierdził, że plan ochrony przyrody, w tym zakazy i nakazy w obszarze Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły” należy skonsultować z najbardziej zainteresowanymi.
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Sprawozdanie z realizacji programów
proﬁlaktycznych – przyjęte
Radni miejscy przyjęli sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Czechowice-Dziedzice za rok 2007.
Sprawozdanie z wykonania planu zadań i wydatków
związanych z realizacją ww.
programów omówiła przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Joanna Badowska.
W planie zadań i wydatków na realizację programu
przeciwdziałania problemom
alkoholowym założono kwotę
630 tys. zł, z czego wydatkowano ponad 562 tys. zł, natomiast na program przeciwdziałania narkomanii było 90 tys. zł, a wydano ponad 59 tys. zł.
Tak więc łączna kwota niewykorzystanych środków finansowych wyniosła ok. 90 tys. zł. Nie wykorzystano przede
wszystkim środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-integracyjnych w szkołach.
Wynika to ze złego oszacowania kosztów realizacji prowadzonych programów profilaktycznych. W związku z tym przy
konsultacji z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisją
Polityki Społecznej, zostanie wykonana analiza wydatkowania środków finansowych na funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-integracyjnych w szkołach, celem określenia rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
Na terenie gminy działa 10 szkolnych świetlic profilaktyczno-integracyjnych, do których uczęszcza ponad 200 dzieci.
Niewykorzystanie środków wywołało podczas debaty Rady
Miejskiej sporo dyskusji. Padło przypuszczenie, iż być może
świetlice profilaktyczno-integracyjne zawyżają koszty realizacji
programów profilaktycznych, bądź też są one mało atrakcyjne

dla dzieci, które nie korzystają z przygotowanych dla nich
programów. – Takie przypuszczenia są nieuzasadnione – odpowiedziała radna A. Ogiegło, która przypomniała, iż specyfika pracy świetlic profilaktyczno-integracyjnych jest wyjątkowa. – Nie są to lekcje w szkole, to jest uczestnictwo dobrowolne. Zadania finansowane w ramach profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom są dobrze przygotowane, a dzieci
mogą korzystać z wielu atrakcji, jak wycieczki, wyjścia na basen. Świetlice profilaktyczno-integracyjne są potrzebne. Takie
działanie należy wspomóc, pokazać tym dzieciom, że jest też
inny świat niż ten, w którym muszą, nie z własnej woli, funkcjonować. Pozostaje jednak pytanie, czy środki są dobrze
wydatkowane – głos w dyskusji zabrał radny S. Wojciech.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kwaśny, korzystając
z obecności na sesji przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zapytał Joannę Badowską
o plany, jakie stawia przed sobą Komisja. – Obecnie próbujemy
stworzyć standard przekazywania środków finansowych na
konkretne zadania, chcemy pozyskać wyspecjalizowaną kadrę
i stworzyć obowiązujący we wszystkich szkołach, realizujących
programy profilaktyczne, podobny poziom działań, a co najważniejsze chcemy programy i zadania realizować przy pomocy
świetlic, a nie finansować te świetlice. Pojawia się także problem objęcia profilaktyką młodzieży ponadgimnazjalnej. W tym
środowisku nie działa żadna świetlica profilaktyczna, dotarcie
do tej licznej przecież grupy jest więc utrudnione. Myślimy
o stworzeniu klubów dla młodzieży i liczymy tutaj na współpracę z organizacjami pozarządowymi.
Komisja zajmuje się również profilaktyką przeciwdziałania
narkomanii. Ponieważ nie znamy skali tego zagrożenia na
terenie gminy, chcemy zlecić przygotowanie analizy, by problem ten uchwycić, zdiagnozować, a następnie opracować
metody pomagające mu przeciwdziałać. Chcemy prowadzić
akcję edukacyjną, nie tylko wśród młodzieży, ale chcemy
dotrzeć i do rodziców, celem przedstawienia im problemów
związanych z uzależnieniami. Planujemy także przywrócić
nieobecną od jakiegoś czasu „Jesienną Szkołę Profilaktyki”
– powiedziała przewodnicząca GKRPA.

Koncepcja projektowa regulacji gospodarki wodno-ściekowej
Po raz drugi firma Jacobs gościła na sesji Rady Miejskiej, by zaprezentować przebieg prac nad przygotowaniem
projektu regulacji gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice. W dniu 13 maja br. zaprezentowana
została koncepcja projektowa, wg której budowa kanalizacji w gminie została podzielona na cztery etapy:
Etap I – CENTRUM, gdzie ma być wybudowane 46,5 km sieci za przyjętą szacunkowo kwotę ponad 31 mln zł,
Etap II – ZABRZEG, gdzie ma być wybudowane 72 km sieci za przyjętą szacunkowo kwotę ponad 44 mln zł,
Etap III – CZECHOWICE-GÓRNE, gdzie ma być wybudowane 125,9 km sieci za przyjętą szacunkowo kwotę ponad 67 mln zł,
Etap IV – BRONÓW, LIGOTA gdzie ma być wybudowane 69,8 km sieci za przyjętą szacunkowo kwotę ponad 40 mln zł.
Tak więc, by skanalizować wszystkich odbiorców w gminie łącznie trzeba będzie wybudować ponad 314 km sieci.
Do kosztów tych doliczona zostanie modernizacja sieci wodociągowej za ponad 16 mln zł, modernizacja oczyszczalni,
co pochłonie blisko 50 mln zł oraz koszty dodatkowe takie jak wykupy gruntów, projekty, nadzory itp. Łącznie wstępna
koncepcja projektowa regulacji gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie opiewa na kwotę 288 877 700 zł.
Przedstawiciele firmy Jacobs poinformowali, iż tworzone obecnie studium wykonalności weszło w trzeci etap w tzw.
analizę popytu, który potrwa do końca czerwca. Specjaliści z firmy Jacobs będą zbierać informacje na temat analizy
społeczno-ekonomicznej, w tym ewentualnego obciążenia mieszkańców wydatkami na wodę i ścieki, wykonają prognozę przyłączeń i prognozę przychodów.
Wniosek aplikacyjny będziemy chcieli złożyć w październiku tego roku – powiedzieli przedstawiciele firmy Jacobs.
Kolejne spotkanie firmy z radnym nastąpi prawdopodobnie pod koniec czerwca br.
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Zrujnowany cmentarz żydowski
Cmentarz żydowski w Czechowicach-Dziedzicach został
założony w XIX wieku. Na cmentarzu znajdował się dom
przedpogrzebowy, który ze względów bezpieczeństwa został
rozebrany. Na powierzchni 0,41 hektara zachowało się około 25 nagrobków. Ostatni pochówek miał tu miejsce około
20 lat temu. Teren cmentarza jest zaniedbany i zdewastowany. O potrzebie spotkania się z przedstawicielami gminy
żydowskiej, w celu wyjaśnienia sytuacji prawnej cmentarza,
wnioskowali czechowiccy radni, m.in. z Komisji Polityki Społecznej. – Udało mi się zorganizować spotkanie z przedstawicielem gminy żydowskiej panem Hodyszem – powiedział
burmistrz Marian Błachut. – Spotkanie miało miejsce 7 kwietnia br. Chcieliśmy dać sygnał gminie żydowskiej, że stan
tego zdewastowanego miejsca jest daleki od tego, jak powinna wyglądać nekropolia. Według zapisów notarialnych
właścicielem cmentarza jest Stowarzyszenie Izraelicki Dom
Modlitwy, ale według naszej wiedzy tego stowarzyszenia już
nikt nie reprezentuje. Przedstawiciel gminy żydowskiej,
z którym rozmawiałem zasłania się brakiem środków finansowych na uporządkowanie cmentarza. Umówiliśmy się na
kolejne spotkanie, które być może przyniesie jakieś rozwiązanie. Nieco inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby teren
cmentarza należał do Skarbu Państwa, wtedy można by zastanowić się, czy nie postawić tu pomnika upamiętniającego

żydowskich mieszkańców naszego miasta, a resztę terenu
uporządkować. Niestety na chwilę obecną gmina nie może
samowolnie nic tu zrobić – to nie nasz teren, więc mamy
związane ręce. Pozostaje nam jedynie rozmowa i szukanie
wspólnych rozwiązań z przedstawicielami gminy żydowskiej.

Laur Dębowy dla czechowickiej ﬁrmy
Firma Cyroń Sp. z o.o. z Czechowic-Dziedzic otrzymała tytuł „Przedsiębiorcy Roku 2007” w kategorii „Mały
Przedsiębiorca” – to nagroda starosty bielskiego, do której nominowane są firmy z terenu powiatu bielskiego.
W tegorocznej V edycji konkursu „Przedsiębiorca Roku
2007” w konkursowe szranki stanęły firmy, które mogą poszczycić się nowatorskimi rozwiązaniami w zarządzaniu
i stosowaniu technologii, odpowiedzialnością społeczną za
środowisko naturalne, aktywnym wkładem w realizację społecznych programów i charytatywnych przedsięwzięć, etycznym zachowaniem w biznesie oraz praktycznym stosowaniem klarownych i unikatowych strategii marketingowych.
29 kwietnia w starostwie powiatowym w obecności wielu
zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło posłów Jacka Falfusa, Stanisława Szweda, wicemarszałka województwa śląskiego Mariana Ormańca, prezydenta Bielska-Białej
Jacka Krywulta, radnych Rady Powiatu Bielskiego na czele
z przewodniczącym Romanem Migdałem i lokalnych mediów, starosta bielski Andrzej Płonka zwycięskim firmom
wręczał statuetki Lauru Dębowego autorstwa bielskiej artystki Lidii Sztwiertni. Statuetki wykonane z brązu stały się już
rozpoznawalnym wyrazem i symbolem sukcesu gospodarczego firm powiatu bielskiego.
Nagroda promuje najlepsze firmy powiatu bielskiego, gospodarczy potencjał, który jest siłą napędową rozwoju każdego regionu. W naszym powiecie funkcjonuje 13 731 podmiotów gospodarczych, większość z nich to osoby fizyczne
prowadzące działalność biznesową, głównie w dziedzinie
hotelarstwa, gastronomii oraz w budownictwie i rolnictwie.
W porównaniu z latami 2003 i 2004 nastąpił wzrost liczby
podmiotów gospodarczych o ponad 4%. Optymistycznym
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jest także fakt, że w powiecie bielskim stopa bezrobocia
kształtuje się na stosunkowo niskim poziomie, u nas jest to
10,6%, w województwie śląskim 12,3%, a w kraju 14,0%.
Na sytuację gospodarczą wpływ ma wiele czynników: dogodna lokalizacja komunikacyjna, powiązanie z prężnie rozwijającym się miastem Bielsko-Biała, atrakcyjność inwestycyjna naszego terenu oraz aktywność i operatywność mieszkańców – zaakcentował podczas uroczystości organizator,
pomysłodawca konkursu i fundator nagród – starosta bielski
Andrzej Płonka.
W kategorii „Mały Przedsiębiorca” statuetkę Lauru Dębowego otrzymała firma „Cyroń” Spółka z o.o. z Czechowic-Dziedzic, zajmująca się sprzedażą hurtową materiałów
budowlanych i opałowych oraz świadczeniem usług transportowych na terenie całego kraju. W tej kategorii nominowane były także firmy: P.P.U.H. „Akces” Brunon Kieloch
z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (branża ogólnobudowlana) i Berndorf Baderbau Sp. z o.o. z Jaworza,
znany i ceniony producent basenów rekreacyjno-pływackich. W kategorii „Średni Przedsiębiorca” statuetką Lauru
Dębowego uhonorowano firmę Polmotors Sp. z o.o. z Mazańcowic, prowadzącą działalność w sektorze komponentów dla branży motoryzacyjnej. Nominowano natomiast
P.P.U.H. „Improdex” Sp. z o.o. z Czechowic-Dziedzic (przetwórstwo tworzyw sztucznych) i Z.P.H.U. „Feba” Janusz
Fajerek z Pisarzowic, firma szyjąca i sprzedająca stroje
kąpielowe. W kategorii „Duży Przedsiębiorca” zwyciężyła
firma Paged Meble S.A. z siedzibą w Jasienicy, produkująca meble, a nominowana została firma „Kontakt – Simon
S.A.” z Czechowic-Dziedzic (produkcja sprzętu elektrotechnicznego).
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Wnioski o doﬁnansowanie budowy sal gimnastycznych
W dniach 3 i 4 czerwca br. gmina Czechowice-Dziedzice złożyła trzy wnioski o dofinansowanie budowy sal gimnastycznych: przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ligocie,
Gimnazjum Publicznym nr 2 i Gimnazjum Publicznym nr 3
w Czechowicach-Dziedzicach, których wartość wynosi
11 558 663,32 zł. Wnioskowane dofinansowanie wynosi
85% tej wartości. Wnioski zostały złożone w odpowiedzi na
konkurs w ramach Działania 8.2 pod nazwą: „Infrastruktura
placówek oświaty” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Ostateczny
termin rozstrzygnięcia ww. konkursu upływa 27 grudnia
2008 r.
Obecnie trwają prace przy budowie sali gimnastycznej
w Gimnazjum Publicznym nr 2, natomiast na budowę sal
gimnastycznych przy dwóch pozostałych szkołach trwają
procedury przetargowe o wyłonienie wykonawcy robót. Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji to sierpień br.

Nowy autobus
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej wzbogaciło się
o nowy autobus Solaris – model Urbino 12.
To dwuosiowy autobus, mogący przewieźć jednorazowo
105 osób, ma 29 miejsc siedzących, 70 stojących i 1 stanowisko dla osoby niepełnosprawnej. Autobus kosztował 915 tys.
zł i jest to trzeci z autobusów zakupionych w ramach przetargu rozstrzygniętego jeszcze w roku 2006 w ramach, którego
gmina zakupiła duży model trzyosiowego Solaris – Urbino 15,
dwa dwuosiowe Solaris – Urbino 12, a w III kwartale roku
bieżącego zostanie zakupiony czwarty z zaplanowanych autobusów.
– Sukcesywne unowocześnianie taboru powinno zapewnić naszym pasażerom bezpieczeństwo i lepszy komfort
jazdy – powiedział dyrektor PKM – Jan Matl. – Solarisy spełniają nasze oczekiwania, testowaliśmy kilka tygodni temu
mniejsze modele Urbino 10, być może, jeśli będzie wola
samorządu, zakupimy w przyszłości takie autobusy, które
mogłyby obsługiwać mniej obciążone trasy.

5 czerwca br. burmistrz Marian Błachut uroczyście przekazał kluczyki do nowego autobusu dyrektorowi PKM. Autobus wyruszy w trasę w poniedziałek 9 czerwca – obiecał
dyr. J. Matl.

Dyżur Rzecznika Konsumentów
W dniu 20 czerwca 2008 r. 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. Mieszkańców zainteresowanych tą tematyką, szukających pomocy w rozwiązywaniu problemów konsumenckich zapraszamy do odwiedzin Urzędu Miejskiego w piątek 20 czerwca br.
w godz. od 9.00 do 12.00.
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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Świetlica „Zatoka” ma już 10 lat
15 maja 2008 r. w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Zatoka” przy ul. Słowackiego 34 a, odbył się jubileusz
10-lecia istnienia świetlicy. Wychowankowie „Zatoki” przygotowali program artystyczny, a kierownik Renata Buryło pełniła rolę gospodarza uroczystości. Powitała zebranych gości
– zastępcę burmistrza Jacka Puchałę, przewodniczących
komisji stałych Rady Miejskiej – S. Kopcia (Komisja Oświaty, Kultury i Sportu), J. Durajczyka (Komisja Polityki Społecznej), przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Joannę Badowską, dyrektorów jednostek organizacyjnych – Bogusławę Balcarek (OPS), Ewę
Kmiecik-Wronowicz (MBP), a także przedstawiciela Zarządu
Osiedla „Lesisko” – W. Kolondrę, dyrektor POPP – W. Gryboś-Sznel, przedstawicieli zaprzyjaźnionej świetlicy im. Ojca
Pio oraz rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy „Zatoka”.
Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego i wchodzi w skład Systemu Pomocy Społecznej. Praca z dziećmi odbywa się w dwóch grupach wiekowych. Do Świetlicy uczęszczają dzieci i młodzież pochodzące z rodzin niewydolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych,
z problemami alkoholowymi, w wieku od 6 roku życia do

ukończenia gimnazjum. Dzieci korzystają z wyżywienia,
przygotowywanego przez opiekunów wspólnie z wychowankami. Wychowawcy świetlicy prowadzą działania wychowawcze, profilaktyczne, reedukacyjne i terapeutyczne oraz pracę
opiekuńczą – metodami dostosowanymi do wieku dzieci i ich
możliwości percepcyjnych.

Biblioteczne sukcesy, biblioteczne święto
W tegorocznej VIII edycji konkursu „Najlepsza Biblioteka w Powiecie Bielskim w roku 2007/2008” Miejska
Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach otrzymała wyróżnienie, a Filia nr 10 – MBP na Kopalni uzyskała tytuł najlepszej biblioteki filialnej w powiecie bielskim.
Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenie nagród odbyło się w Bielskiej Książnicy w dniu 7 maja br. Nagrodę
z rąk starosty bielskiego Andrzeja Płonki oraz Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Elżbiety Stefańczyk odebrała – dyrektor MBP w Czechowicach-Dziedzicach Ewa Kmiecik-Wronowicz, kierownik Filii nr 10 Sylwia
Kóska, kierownik Oddziału Dziecięcego MBP – Urszula Bolek oraz Marzena Gałecka.
Konkurs Najlepsza biblioteka w powiecie bielskim organizowany jest corocznie przez Starostę Bielskiego przy
współpracy Książnicy Beskidzkiej i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej. W tym roku konkurs honorowym patronatem objął Zarząd Główny Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich.
W tym roku została poddana ocenie działalność bibliotek
stopnia podstawowego i placówek filialnych. Do konkursu
przystąpiło 19 placówek. Oceniane były przede wszystkim
zadania związane z udostępnianiem zbiorów, działalność
informacyjna, edukacyjna i kulturalna.
Filia nr 10 MBP w Czechowicach-Dziedzicach otrzymała
nagrodę za dynamiczne rozwijanie swojej działalności, stwarzanie optymalnych warunków do zaspakajania potrzeb czytelników, za prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej, bogatą ofertę Centrum Informacji Europejskiej w ramach, której m.in. tworzona jest multimedialna baza danych
z zakresu Unii Europejskiej, za organizację wystaw i lekcji
bibliotecznych.
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8 maja obchodzony jest dzień bibliotekarza, z tej okazji
w Filii nr 10 MBP w Czechowicach-Dziedzicach, spotkali się
pracownicy naszej biblioteki i wszystkich jej filii. Gospodarz
spotkania dyrektor MBP Ewa Kmieciek-Wronowicz podziękowała wszystkim swoim współpracownikom, za ich codzienną
pracę z czytelnikiem, za ich zapał wkładany w swoją pracę,
a przybyłym przedstawicielom władz – zastępcy burmistrza
Jackowi Puchale i przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Stanisławowi Kopciowi za to, że dzięki przychylności samorządu, biblioteka może uzupełniać swój księgozbiór. Było i życzenie, na którego spełnienie oczekują wszyscy bibliotekarze i czytelnicy w Czechowicach-Dziedzicach –
to budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Spotkanie bibliotekarzy było okazją do prelekcji wygłoszonej przez redaktora naczelnego Górnośląskiego Tygodnika
Regionalnego „Echo” – Jana Mazurkiewicza, który przybliżył
działalność paryskiej „Kultury”, emigracyjnego miesięcznika
polskiego, który ukazywał się w latach 1947–2000, a jego
założycielem i redaktorem naczelnym był Jerzy Giedroyc.
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Czechowickie Towarzystwo Cyklistów
w partnerskim mieście Orlova
W dniach 17 i 18 maja br. 27 rowerzystów z Czechowickiego Towarzystwa Cyklistów ruszyło z placu Jana Pawła II
na rajd rowerowy na trasie Czechowice-Dziedzice – partnerskie miasto Orlova w Czechach. Wyjazdowi patronował czechowicki Urząd Miejski. Cykliści pierwszy dłuższy postój
odbyli w Karwinie Frysztad, stamtąd grupa rowerzystów udała się do miejscowości Havirov, gdzie władze Orlovej zapewniły naszej grupie nocleg.

Po zakwaterowaniu się i krótkim odpoczynku cykliści
udali się na wycieczkę (rowerową oczywiście) do miejscowości Terlicko, które wpisane jest w historię naszego kraju.
To tutaj znajduje się pomnik upamiętniający ostatni lot wielkich polskich lotników Żwirki i Wigury.

W niedzielę 18 maja br. czechowiccy cykliści, w towarzystwie pana Karola Kempnego z Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, zwiedzali miasto Orlova oraz uczestniczyli we mszy św. w nowogotyckim kościele pw. Maryi Dziewicy w starej części Orlovej (ku zaskoczeniu uczestników
msza św. była w języku polskim). Po mszy św. odbyło się
spotkanie z polskim księdzem Rolandem Manowskim, który
był bardzo mile zaskoczony wizytą naszych cyklistów. Cykliści z Czechowic-Dziedzic spotkali się również z panem Marianem Jędrzejczykiem z Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Orlovej. W przeciągu dwóch dni czechowiccy cykliści, przy sprzyjającej słonecznej pogodzie, przejechali około 180 km.

Władze Czechowic-Dziedzic z wizytą w Orlovej
Burmistrz Czechowic-Dziedzic – Marian Błachut otrzymał
zaproszenie starosty Orlovej – J. Michalika na obchody Dni
Miasta Orlova. Nasze partnerskie miasto obchodziło swoje
święto 24 i 25 maja br. Wraz z burmistrzem, który skorzystał
z zaproszenia do Orlovej pojechali: sekretarz miasta – Marek Gazda, dyrektor MOSiR – Adam Leśnik oraz reprezentujący czechowicką Radę Miejską – przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu – Stanisław Kopeć.
Burmistrz Marian Błachut uczestniczył wraz z władzami
miasta Rydułtowy, które obok naszego miasta jest również
miastem partnerskim dla Orlovej, w uroczystym otwarciu
święta miasta, które zbiegło się z obchodami 785-lecia założenia osady Orlova (prawa miejskie Orlova otrzymała
w 1922 roku).
Burmistrz Czechowic-Dziedzic przekazał na ręce starosty
list gratulacyjny:
– Serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa
w święcie miasta – Dniach Orlovej. Chcę podkreślić, iż cieszę
się z aktywnie i owocnie rozwijających się dobrosąsiedzkich
kontaktów pomiędzy naszymi miastami. Za pośrednictwem

Pana Starosty pragnę przekazać, w Dniu Święta Orlovej,
wszystkim mieszkańcom naszego miasta partnerskiego, życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, a na czas świętowania wspaniałej zabawy i dobrego humoru dla wszystkich.
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