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1 października 1918 roku,
a więc jeszcze przed uzyskaniem niepodległości,
zostało powołane Stowarzyszenie Pracowników
na Polu Rozwoju Żeglugi
Bandera Polska. Była to
pierwsza w historii Polski organizacja społeczna o profilu morskim i rzecznym
– kilkakrotnie zmieniała ona swoją
nazwę, by w końcu nazywać się Ligą
Morską i Rzeczną (1924), a następnie Ligą Morską i Kolonialną (1930).
Był to silny ruch społeczny i patriotyczny, dzięki któremu przy współpracy z ówczesnym rządem udało się
od podstaw zbudować polską gospodarkę morską, żeglugę śródlądową,
marynarkę wojenną, kulturę morską i rzeczną oraz turystykę wodną.
Stowarzyszenie zbierało cegiełki
na budowę statków, wspierało kadrowo instytucje morskie i zabiegało
o budowę portu handlowego w Gdyni.
Hasło programowe brzmiało:
„Nie ma Polski bez morza i nie ma
morza bez floty wojennej”.
Działalność Ligi Morskiej i Kolonialnej była widoczna w okresie
międzywojennym również w Czechowicach. Wybudowano tu między
innym... latarnię morską na popularnym „Kopalnioku” oraz model okrętu
niszczyciela – ORP „Grom”. Latarnia
morska, a raczej jej model, powstała z inicjatywy miłośników morza,
skupionych w czechowickim kole
ligi działającym przy Kopalni Węgla
Kamiennego „Silesia” i przez kilka
przedwojennych lat była atrakcją
Czechowic i Dziedzic.
W ówczesnych czechowickich
i dziedzickich zakładach, takich jak
np. Walcownia Metali DZIEDZICE, VaObchody
cuum Oil Company (firma należąca
ŚWIĘTA MORZA
do Johna D. Rocprzy mostach
kefellera) oraz
w KWK SILESIA,
do Goczałkowic.
już na początku lat
26 września
30. XX wieku
1934 roku
powstały koła

10 lutego br. obchodziliśmy setną rocznicą historycznych zaślubin Polski z morzem dokonanych
w Pucku przez generała Józefa
Hallera. Stało się to możliwe dzięki odzyskaniu przez Polskę dostępu
do Morza Bałtyckiego, co było skutkiem postanowień traktatu wersalskiego – układów pokojowych,
które miały zagwarantować ład
polityczny po I wojnie światowej.
– Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz Polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć
pod znakiem Białego Orła, cały
świat stoi mu otworem – powiedział
podczas tej dziejowej uroczystości
generał. Hallerowi podczas zaślubin towarzyszyli przedstawiciele
rządu II RP – w tym minister spraw
wewnętrznych Stanisław Wojciechowski i wicepremier Wincenty
Witos – wojewoda pomorski Maciej
Rataj, kontradm. Kazimierz Porębski, liczni dyplomaci oraz masowo
zgromadzeni mieszkańcy Pomorza.
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Dzięki staraniom
powiatu i gminy odcinek
ulicy LEGIONÓW przy skrzyżowaniu z DK1
ma zostać przebudowany. Będzie bezpieczniej i szybciej.

NA SESJI RADY MIEJSKIEJ

rowania na park
terenu przy ulicy
Królowej Jadwigi. Konieczność
przeprowadzenia
zmian w ynikła
z zawartej 9 grudnia 2019 r. umowy
o dofinansowanie
– dzięki środkom
z Funduszu Spójności UE nasza
Na pierwszych tegorocznych sesjach
gmina będzie mow ciągu dwóch
radni zajmowali się m.in. nowymi inwe- gła
najbliższych lat
zrealizować dwa
stycjami oraz PROGRAMEM
około 12-milionowe przedsięOGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI.
wzięcia z prawie
ośmioma milionazłotych dofinansowania, obejmu8 milionów dofinansowania mi
jące budowę dwóch nowych, pełnych
Na styczniowej sesji wprowadzoatrakcji parków na terenie miasta
no pierwsze zmiany w budżecie
(wspomnianego przy ulicy Królowej
gminy, m.in. zwiększono dochoJadwigi oraz w tzw. Szwajcarskiej Dody majątkowe budżetu o kwotę
linie przy MOSiR-ze). Budowa pierw2.443.705,06 złotego z przeznaszej inwestycji będzie realizowaczeniem na zadanie zagospodana jeszcze w tym roku, a drugiej

BEZPIECZNIEJ
na ulicy Legionów

m.in. Starosta Bielski Władysław
Bocheński, przewodniczący kół Ligi
z Czechowic i Dziedzic. W latach następnych na obchody Święta Morza
do Czechowic zjeżdżali przedstawiciele władz Województwa Śląskiego
i inni działacze polityczni z regionu,
a także przedstawiciele związków
zawodowych i działacze Ligi Morskiej i Kolonialnej z całego kraju.
Skorzystawszy na popularności
latarni, „Kopalniok” stał się popularnym miejscem wypoczynku dla
mieszkańców Czechowic i Dziedzic
oraz okolicznych miejscowości.
Chętnie i tłumnie zażywano tutaj kąpieli i plażowania, odbywano
spacery. Rozwinęło się tutaj też kajakarstwo – to tu, na „Kopalnioku”,
powstał 3 sierpnia 1937 roku jeden
z najsławniejszych klubów kajako-

wych w dziejach polskiego sportu –
KS „Górnik” Czechowice. Pierwsze
pokazy kajakowe zorganizowano
z okazji Święta Morza w 1935 roku,
a pierwszy kajak (a właściwie łódka
z desek z... wyasfaltowanym dnem)
zbudowali Leopold Grzywacz, Roman Gorczyca i Władysław Hereda.
Modele latarni i niszczyciela
„Grom” przetrwały do września 1939
roku. Zniszczyli je Niemcy, a po wojnie ich nie odbudowano. Zostały tylko pocztówki, fotografie i – przede
wszystkim – pamięć o jedynej na Śląsku Cieszyńskim latarni morskiej.
Z okazji 100-lecia zaślubin Polski z morzem na terenie kajakowni
przy stawie „Kopalniok” we wrześniu br. zostanie odsłonięty obelisk upamiętniający ten jubile(JACEK CWETLER, Red.) ¢
usz.
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Ligi Morskiej i Kolonialnej. Zajmowały się one krzewieniem wiedzy
o historii polskiej floty i Bałtyku (który, jak wspominamy powyżej, ledwie
co odzyskaliśmy po okresie zaborów
i I wojnie światowej), przygotowywały także chętnych do pracy we flocie
morskiej i rzecznej. Mocno akcentowały one w swoich działaniach
„więź naszego regionu z morzem
i budziły świadomość morską wśród
młodzieży i miłośników morza”.
Organizowano między innymi
wspaniałe obchody Święta Morza –
parady statków, tratw, łódek i wszelkich wehikułów, które utrzymywały
się na wodzie... W każdym kole prenumerowano miesięcznik „Morze”, który każdy pasjonat morskich dziejów
mógł przeczytać na miejscu lub wypożyczyć. Prowadzono także sprzedaż pisma w prenumeracie dla członków czechowickich kół organizacji
– jeden numer gazety kosztował 15
groszy. Prowadzono zbiórki, dzięki
którym dzieci z rodzin robotniczych
wyjeżdżały na kolonie nad morze.
Roczna składka wynosiła 10 groszy.
W 1934 r. członkowie czechowickiego koła Ligi Morskiej i Kolonialnej
zorganizowali wielką paradę na rzece
Iłownica. Na brzegach rzeki zjawiły
się tłumy pasjonatów morza – przyjechali mieszkańcy z Bielska, Białej, Skoczowa, Cieszyna, z Górnego
Śląska oraz z Małopolski. Podobno
w paradzie udział wzięły tysiące osób.
W roku następnym miłośnicy morza
z Czechowic dla fanów floty i morza
przygotowali zupełnie inną atrakcję
– zbudowali model latarni morskiej,
który usytuowany był na akwenie
przy kopalni „Silesia”, oraz model
okrętu ORP „Grom” – niszczyciela,
którego budowę na zlecenie Marynarki Wojennej RP w 1935 roku rozpoczęto w angielskiej stoczni Johna
Samuela Whita & Company Ltd. z Cowes. Okręt zwodowano na początku
1937 roku, a polską banderę podniesiono na nim 11 maja tegoż roku.
Co ciekawe, czechowicki model niszczyciela z 1935 roku nie przypominał
jego sylwetki z 1937 roku, gdyż – jak
się okazało – budowniczowie modelu
nie do końca wiedzieli, jak on będzie
wyglądał po ukończeniu...
Otwarcie latarni morskiej na stawie przy kopalni, zwanym „Kopalniok” (nazwa utrzymała się do dnia
dzisiejszego), w dzień Święta Morza,
przyciągnęło tłumy. Model latarni i niszczyciela tak się spodobały,
że postanowiono ich nie rozbierać
po obchodach. Stały się lokalną
atrakcją – wydawano pocztówki z ich
podobiznami, chętnie się na ich tle
fotografowano. Z górnego poziomu
latarni przemawiał do zebranych
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Ograniczanie niskiej emisji
Radni przyjęli Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy
na lata 2020-2021, który jest elementem szerszej polityki władz samorządowych na rzecz poprawy jakości powietrza przyjętej w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej. Obowiązek przyjęcia

programu wynika z Programu ochrony powietrza województwa śląskiego. Celem jest redukcja ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza
w procesie spalania paliw stałych
przy ogrzewaniu budynków mieszkalnych. Założenia programu zostaną zrealizowane poprzez wymianę
od 30 do 200 kotłów niskosprawnych
opalanych paliwem stałym, na wysokosprawne kotły gazowe. Projekt
programu był poddany konsultacjom
społecznym. O walce gminy z niską

ny Środowiska i Rolnictwa (Plac Jana
Pawła II 1, pokój 405 – III piętro, tel.
32 214 71 09 lub 32 214 71 69). Szczegóły dotyczące programu dostępne są
na stronie internetowej gminy.

Ulica Lawendowa
Na wniosek właścicieli działek znajdujących się wzdłuż drogi wewnętrznej zlokalizowanej pomiędzy ulicami
Wapienicką i Wspólną w Ligocie radni
nadali drodze nazwę „Lawendowa”.
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– w latach 2020-2021. Dofinansowanie pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na oba projekty w wysokości 7.864.759,93 groszy
wymaga zarezerwowania na ten cel
w budżecie wspomnianego prawie 2,5
miliona złotych.
Radni wyrazili zadowolenie z faktu pozyskania przez gminę dofinansowania, zwrócono przy tym m.in.
uwagę, że inwestycje te – podobnie
jak inne, obecnie realizowane – będą
generowały koszty stałe po ich zakończeniu, związane z ich bieżącym
utrzymaniem, co – w połączeniu m.in.
z przyszłymi zagrożeniami ekonomicznymi w postaci wzrostu inflacji,
podwyższenia płacy minimalnej i obciążenia budżetu gminy kredytamimoże spowodować duże obciążenie
budżetu gminy. Burmistrz wyjaśnił,
że każda inwestycja realizowana
przez gminę – niezależnie od tego,
czy jest to nowy obiekt kubaturowy,
czy nowa droga – pociąga za sobą
koszty w późniejszym okresie. Nowo
budowane obiekty będą służyć mieszkańcom gminy i są to nieuniknione
koszty rozwoju cywilizacyjnego i podnoszenia jakości usług świadczonych
przez gminę. Mniejsze wpływy do budżetu powodują, że obecnie działania gminy są ukierunkowane właśnie
głównie na zwiększenie środków finansowych i dochodów budżetu.
Jedynym dużym źródłem dochodów
budżetu, na który gmina ma realny
wpływ, jest podatek od nieruchomości od nowych inwestycji, dlatego też
troska i działania władz samorządowych służą temu, by optymalnie
wykorzystać możliwości pozyskania
nowych inwestorów (więcej na ten
temat piszemy na stronach 6-8).
Przeznaczanie niezabudowanych terenów pod nowe inwestycje (zwłaszcza w lokalizacjach, które ze względu
na ustytuowanie nie są dedykowanie
rozwojowi infrastruktury mieszkaniowej ani zalecane pod działalność rolniczą), dające gminie środki z podatków a mieszkańcom miejsca pracy,
jest kluczowe w kontekście nie tylko
wszelkich gminnych inwestycji – zarówno kubaturowych, jak i służących
na przykład poprawie stanu dróg – ale
również bieżącego utrzymania gminnej infrastruktury.

Na mapie
Ligoty
pojawiła się
nowa ulica –

Lawendow

a

LAWENDOWA.

emisją pisaliśmy szeroko w grudniowym numerze biuletynu.
W ramach PONE, od 24 lutego
do 30 kwietnia br. prowadzony jest
kolejny nabór wniosków o udzielenie
dotacji na modernizację źródła ciepła
w 2020 roku. Wnioski składać można
w Urzędzie Miejskim. W programie
wziąć mogą udział właściciele budynków jednorodzinnych, chcący zlikwidować nieekologiczny kocioł węglowy
i zastąpić go kotłem gazowym. Wysokość dofinansowania będzie wynosić
60 procent kosztów kwalifikowanych,
lecz nie więcej niż 6 tysięcy złotych.
Wypłata dotacji nastąpi pod warunkiem przyznania gminie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Warunkiem udziału w programie jest
m.in. złożenie wniosku o udzielenie
dotacji, posiadanie prawa własności
lub współwłasności budynku (lub
lokalu mieszkalnego, konieczna jest
zgoda wszystkich współwłaścicieli),
jak również posiadanie funkcjonującego, nieekologicznego źródła ciepła,
przeznaczonego do likwidacji zgodnie z zasadami programu i złożenie
oświadczenia o możliwości opłacenia
całości kosztów inwestycji. Informacje można uzyskać w Wydziale Ochro-

Inwestycje w wodociągi
Na styczniowej sesji radni podjęli ponadto – na wniosek Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o. –
uchwałę w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2018-2020.
Od przejęcia przez gminę wodociągów na terenie miasta i powołania
spółki PWiK systematycznie wzrasta
wysokość amortyzacji spółki z około
300 tysięcy złotych do ok. 700 tysięcy,
co zwiększa jej zdolność do odtwarzania majątku. Środki na modernizację
sieci wodociągowej pochodzą ze środków własnych spółki oraz ze środków
przeznaczonych przez gminę na podwyższenie jej kapitału. Ponadto w ramach drugiego etapu projektu regulacji gospodarki wodno-ściekowej
25 procent środków przeznaczono
na modernizację sieci wodociągowej
administrowanej przez PWiK. W roku
2020 dotacja z WFOŚiGW na realizację zadań w ramach projektu zostanie przeznaczona kwota 6.387.569,38
złotego, natomiast poza projektem
na modernizację sieci wodociągowej
spółki zaplanowano około 3 miliony złotych (w tym środki własne
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spółki w wysokości 2.391.884,73
złotego oraz amortyzacja na poziomie 700 tysięcy złotych). W tym
roku poza projektem planuje się modernizację sieci wodociągowej o łącznej długości 3.363 metrów bieżących
(oraz dodatkowo wymianę części
przyłączy domowych), podczas gdy
w ostatnich latach wymieniano około
2 kilometry sieci rocznie. Planuje się
między innymi modernizację sieci
wodociągowej w ulicy Dębowej (sieć
wykupiona od RC Ekoenergia), J. Rumana (etap III), M. Kopernika (przejście magistrali pod DK1 o długości
1,5 kilometra, które będzie zasilało
w wodę teren od hal 7R do Osiedla
Czechowice Górne), Szkolnej, N. Barlickiego (w rejonie sklepu LIDL),
A. Asnyka (w związku z przebudową
drogi), Targowej, Wodnej i E. Orzeszkowej. Dodatkowo, w ramach drugiego etapu wspomnianego wyżej projektu z dofinansowaniem z WFOŚiGW
i przebudowy sieci pomiędzy odcinkami budowanej kanalizacji, zaplanowano modernizację sieci wodociągowej w ulicach Zawiłej, Spółdzielczej,
Storczyków, Jaśminowej i Krętej.
W pierwotnie przyjętym na ten
rok planie prac modernizacyjnych
zaszły niewielkie zmiany. Zaplanowana na ten rok modernizacja sieci
wodociągowej w ulicy Krzanowskiego
została wykonana w ubiegłym roku,
zaś modernizacja sieci wodociągowej
w ulicy B. Prusa zostanie wykonana
w ramach przebudowy ulicy realizowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych. Z kolei modernizacja sieci
wodociągowej w ulicach Braci Koźbów i Junackiej zostanie wykonana
w 2021 roku ze względu na zmianę planów remontu tych dróg.
Warto w tym miejscu dodać, iż na terenie gminy znajduje się jeszcze 3,54 km
sieci azbestowej i pomimo, że większość jest w dobrym stanie technicznym i jest bezpieczna dla odbiorców
wody, jest ona sukcesywnie wymieniana. W tym roku ze środków WFOŚiGW
zostanie wymieniona sieć wodociągowa w ulicy Dolnej, na odcinku od ulicy
M. Drzymały do budynku NZOZ, gdzie
znajduje się wodociąg azbestowy
oraz stalowy. Inwestycja nie jest ujęta w planie, ponieważ będzie realizowana z pożyczki, która jest częściowo
umarzana. Dzięki modernizacji sieci
oraz dofinansowaniu z budżetu gminy taryfa za wodę dla mieszkańców
od sześciu lat utrzymuje się na tym
samym poziomie.

Przebudowa ulicy Legionów
Gmina udzieli pomocy finansowej
w formie dotacji celowej dla Powiatu
Bielskiego przeznaczonej na pokry-

cie części kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla zadania
„Przebudowa drogi powiatowej 4116S
ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od DK1 do drogi
powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza”. W zakres inwestycji ma wejść
między innymi budowa „prawoskrętu” z ulicy Legionów na DK1 wraz
z korektą sygnalizacji świetlnej,
przebudowa jezdni i chodników oraz

kanalizacji deszczowej, budowa drogi dla rowerów oraz budowa ronda
na skrzyżowaniu ulic Legionów i Narutowicza. Szacowana wartość projektu to 150 tysięcy złotych. Starosta
Bielski zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w wysokości
75 tysięcy złotych, co stanowi 50%
planowanych kosztów udziału własnego dla tego zadania. (BRM/UM | Red.) ¢
NA PODSTAWIE PROTOKOŁÓW Z SESJI I POSIEDZEŃ KOMISJI

Rada Miejska obradowała 28 stycznia i 25 lutego 2020 r.
Na sesji 28 stycznia 2020 r. uchwalone zostały następujące uchwały:
1) Nr XIX/191/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice,
2) Nr XIX/192/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy (...) na rok 2020,
3) Nr XIX/193/20 w sprawie udzielenia przez Gminę (...) pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej przeznaczonej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (...),
4) Nr XIX/194/20 w sprawie przystąpienia Gminy (...) do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020,
5) Nr XIX/195/20 w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy (...) na lata 2020-2021”,
6) Nr XIX/196/20 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie
inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła,
7) Nr XIX/197/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i sposobu jej składania
za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
8) Nr XIX/198/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej (...) na terenie gminy (...),
9) Nr XIX/199/20 w sprawie sprzedaży nieruchomości (...) w drodze bezprzetargowej,
10) Nr XIX/200/20 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek,
11) Nr XIX/201/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa wieczystego użytkowania działek,
12) Nr XIX/202/20 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Topolowej,
13) Nr XIX/203/20 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Ligocie,
14) Nr XIX/204/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 w Gminie Czechowice-Dziedzice dla Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o.,
15) Nr XIX/205/20 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego (ul. Słowackiego 32),
16) Nr XIX/206/20 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego (pl. Targowy II A),
17) Nr XIX/207/20 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego (pl. Targowy II B),
18) Nr XIX/208/20 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego (ul. Kolejowa 9),
19) Nr XIX/209/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej (...) za rok 2019,
20) Nr XIX/210/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej (...) na rok 2020,
21) Nr XIX/211/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej (...) na rok 2020.
Na sesji 25 lutego 2020 r. uchwalone zostały następujące uchwały:
1) Nr XX/212/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy (...),
2) Nr XX/213/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy (...) na rok 2020,
3) Nr XX/214/20 w sprawie udzielenia przez Gminę (...) pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Bielskiego, przeznaczonej na pokrycie części kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od DK1 do drogi
powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza”,
4) Nr XX/215/20 w sprawie udzielenia przez Gminę (...) pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Bielskiego przeznaczonej na realizację zadań, o których mowa w ustawie (...) Prawo geodezyjne i kartograficzne,
5) Nr XX/216/20 zmieniająca uchwałę nr XXVII/293/16 Rady Miejskiej (...) z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie
w organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i przedszkoli,
dla których organem prowadzącym jest Gmina (...),
6) Nr XX/217/20 zmieniająca uchwałę nr XII/112/19 Rady Miejskiej (...) w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy
nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę (...),
7) Nr XX/218/20 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin
zajęć oraz zwolnień z obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę (...) oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli,
8) Nr XX/219/20 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego w budynku przy
ul. Legionów 145 w Czechowicach-Dziedzicach (przez Związek Harcerstwa Polskiego),
9) Nr XX/220/20 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego w budynku przy
ul. Legionów 145 w Czechowicach-Dziedzicach (przez Miejski Klub Sportowy),
10) Nr XX/221/20 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczenia oznaczonego nr 3
zwanego „magazynkiem” na Placu Targowym,
11) Nr XX/222/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek,
12) Nr XX/223/20 w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej (...),
13) Nr XX/224/20 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych,
14) Nr XX/225/20 w sprawie rozpatrzenia skargi,
15) Nr XX/226/20 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi
na uchwałę nr LII/568/18 Rady Miejskiej (...) z dnia 10 lipca 2018 r.
WSZYSTKIE UCHWAŁY I PROJEKTY UCHWAŁ MOŻNA ZNALEŹĆ NA www.bip.czechowice-dziedzice.pl ¢
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INWESTYCJE przyszłością gminy
19 lutego br. Komisja Rozwoju i Rolnictwa

F O T. S Z Y M O N O L M A

nowa inwestycja
wpływa na zwiększenie dochodów
Rady Miejskiej zajmowała się analizą
budżetu gminy
z tytułu podatku
działań gminy mających na celu tworzenie
od nieruchomości, a także udziawarunków do INWESTOWANIA
łu w podatku PIT
od zatrudnionych
I POZYSKIWANIA INWESTORÓW.
pracowników. Celem podejmowaW ostatnim okresie czasu wszystkie
nych przez gminę działań jest zatem
samorządy borykają się z problez jednej strony zwiększenie liczby
mami finansowymi, wynikającymi
mieszkańców, co wpłynie na wzrost
ze zmniejszenia dochodów i odgórwpływów z podatku dochodowego
nego nakładania na gminę nowych
od osób fizycznych, a z drugiej strony
zadań do realizacji. W związku z tym,
tworzenie dogodnych warunków dla
w celu zwiększenia dochodów budżenowych inwestycji, z których gmina
tu, ważne jest przyciąganie nowych
będzie miała dochód z tytułu podatku
inwestorów i tworzenie odpowiednich
od nieruchomości.
warunków do inwestowania.
Przy planowaniu działań rozwojowych gminy należy wziąć pod uwagę
Inwestycje źrodłem dochodów ogólnopolskie prognozy demograficzne. Skutkiem obDwa najistotniejsze źródła dochodów
serwowanej obecgminy to udział w dochodach z podatnie depopulacji,
ku dochodowego od osób fizycznych
zwłaszcza średniej
oraz w podatku od nieruchomości.
wielkości miast
Gmina nie ma większego wpły(takich, jak nasze)
wu na dochody z podatku PIT, poza
będzie zmniejtworzeniem korzystnych warunków
szenie dochodów
do rozwoju mieszkalnictwa oraz nogmin. W związku
wych miejsc pracy. Dlatego też w miejz tym, nasz samoscowych planach zagospodarowania
rząd podejmuje
przestrzennego wyznacza się nowe
działania mające
tereny pod zabudowę mieszkaniową,
na celu zminimaktórą następnie realizują dewelopelizowanie skutków
rzy lub osoby fizyczne. Dostępność
tego procesu, aby
mieszkań może zachęcać do osiedlaw przyszłości nie
nia się nowych mieszkańców, którzy
było problemów
płacąc podatek PIT będą wpływali
z utrzymaniem
na zwiększenie dochodów gminy z tygminnej infratułu udziału w tym podatku.
struktury. Należy
Zwiększanie terenów pod zabuzachęcać do osiedowę jest bardzo korzystne dla dodlania się na techodów budżetu gminy. Nowa zarenie gminy oraz
budowa mieszkaniowa wpłynie
zatrzymywać odtakże na wzrost dochodów z podatku
pływ mieszkańców,
od nieruchomości, gdyż należy pazwłaszcza młodych
miętać, że wpływy z podatku od niei wykształconych,
ruchomości są znacznie wyższe niż
poprzez tworzenie
z podatku rolnego – roczne dochody
przyjaznego kliz podatku rolnego wynoszą około 550
matu dla rozwoju
tysięcy złotych, a przecież tereny rolzabudowy mieszne obejmują aż około połowę terenu
kaniowej oraz strefy produkcyjnej –
naszej gminy! Tymczasem, wpływy
to właśnie dostępność mieszkań oraz
z podatku od nieruchomości do gminróżnorodna oferta pracy często decynej kasy wynoszą około 37 milionów
dują o wyborze miejsca zamieszkania.
złotych rocznie, w tym około 6 milionów od zabudowy mieszkaniowej
Tysiące miejsc pracy
i ponad 30 milionów złotych od dziaPotencjał dawnego przemysłu na tełalności gospodarczej. Stąd nie porenie Czechowic-Dziedzic znacząco
winno dziwić, iż gmina zabiega o posię skurczył, a wiele zakładów przezyskanie nowych inwestorów – każda

mysłowych bezpowrotnie zniknęło, jak
na przykład Fabryka
Rowerów APOLLO,
Zakłady Materiałów
Opatrunkowych POLFA czy Śląska Fabryka Kabli. Pozostałe zakłady, jak np.
Walcownia Metali DZIEDZICE, znacznie zmniejszyły
liczbę zatrudnionych oraz zajmowaną powierzchnię, co wpływa
na zmniejszenie
dochodów gminy
z podatku od nieruchomości oraz
udziału w podatku PIT. Celem
przeciwdziałania
tym tendencjom
poszukuje się
nowych inwestorów, tworzących
inwestycje przyjazne środowisku
i wysoce innowacyjne, zapewnia-

jące zarobki na dobrym poziomie.
Proces pozyskiwania tego typu inwestorów na terenie gminy odbywa się
i obecnie powstają kolejne inwestycje,
zwłaszcza z branży motoryzacyjnej.
Zdając sobie sprawę z olbrzymiej
roli, jaką inwestycje odgrywają w zasilaniu gmin w dochody, powszechne i oczywiste jest, że samorządy
zabiegają o inwestorów i tworzą
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dla nich różnego rodzaju zachęty, niejako konkurując ze sobą
pod tym względem. Przed podjęciem
decyzji o zainwestowaniu na terenie
gminy, podmioty gospodarcze pytają
m.in. o ulgi podatkowe, rynek pracy,
wykwalifikowaną kadrę i infrastrukturę. Jedną z zachęt naszego samo-

Przedsiębiorczości i Innowacji Sp.
z o.o., gdzie w ostatnim czasie powstało kilka nowych obiektów. Obecnie – poza jedną działką – teren parku
po stronie Czechowic-Dziedzic jest
już niemal w całości zagospodarowany. Zaktywizowanie tego terenu było
możliwe dzięki zrealizowaniu przez

to podoba, czy nie,
przemysł zawsze
był wpisany
powiat i gminę
projektu uzbrow krajobraz
jenia terenów poCzechowic-Dziedzic.
przemysłowych
Dzięki niemu nasze
za kwotę około 25
milionów złotych,
miasto powstało
w 85 procentach
i TYLKO DZIĘKI
sfinansowanego
NIEMU może przeprzez Unię Europejską z Europejtrwać i ma szansę
skiego Funduszu
się rozwijać.
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013. Z kolei dzięki objęciu przez gminę udziałów w Górnośląskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości na terenie naszego miasta
powstało Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego, gdzie wytwarzane są kompozyty i elementy konstrukcyjne m.in.
do statków kosmicznych, dostarczane m.in. dla… amerykańskiej NASA.

Gmina wykorzystała więc wszystkie
możliwości, jakie były, do zaktywizowania terenów poprzemysłowych
i powstania nowych inwestycji.
Ułatwiła także rozwój terenów produkcyjnych, jak
na przykład przy
ulicy Chłodnej,
co umożliwiło rozbudowę VALEO.
Poprzez zmianę
planów zagospodarowania przestrzennego, gmina
umożliwiła także
p ow st a n i e B ESKID PARKU przy
ulicach Lipowskiej
i nowej, zbudowanej przez inwestora – Beskidzkiej.
To właśnie dzięki przekazaniu
przez gminę terenu inwestor w całości na swój koszt
wybudował drogę
publiczną, którą
następnie przekazał na majątek
gminy. Dwie hale
BESKID PARKU
już od maja 2020
roku będą płaciły
podatek od nieruchomości.
Inwestorzy cenią bezpośrednie
zaangażowanie
samorządu w tworzenie warunków
do inwestowania, ponieważ oznacza
to, że gmina jest otwarta i prorozwojowa. Ponadto ważne jest utrzymywanie
stałych kontaktów ze środowiskiem
gospodarczym i docenianie ich roli
w rozwoju gminy. Temu celowi służyło
ustanowienie nagrody CZECHOSŁAW,
gdzie wyróżniani są ludzie lokalnego
biznesu oraz z osoby otoczenia biznesu, działające na rzecz rozwoju gminy.
Czechowiccy przedsiębiorcy bardzo
cenią nagrodę CZECHOSŁAWA i zabiegają o jej otrzymanie.
Warto mieć również na uwadze,
że inwestowaniem na terenie naszej
gminy zainteresowane są także środowiska gospodarcze z Bielska-Białej, ponieważ w mieście tym jest coraz
mniej wolnych terenów pod nowe inwestycje. Z kolei planowana budowa
pobliskiej drogi ekspresowej S1 może
spowodować przeniesienie zainteresowania inwestorów na tereny wzdłuż
nowo budowanej drogi, co należy uwzględnić przy planowaniu
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rządu gminnego dla nowych
przemysł to nie
inwestorów
jest tzw. pomoc
kominy. To NAUKA,
de minimis,
STERYLNOŚĆ
czyli zwolnieI NAJWYŻSZE NORnie z podatku
o d nier ucho MY. Na zdjęciach
mości do kwoty
obok – autoklawy
200.000 EUR ,
które spotkało
w Śląskim Centrum
się z dużym zaNaukowo-Technolointeresowaniem
gicznym Przemysłu
i n w e s t o r ó w.
W efekcie tych
Lotniczego i wnętrze
działań w ciągu
zakładu VALEO.
ostatnich kilku lat powstały
w gminie m.in. zakłady takich firm,
jak np. MARBET, TRELLEBORG i VALEO SIEMENS, które zatrudniają już
łącznie kilka tysięcy osób. Dzięki
wsparciu gminy i powiatu, na terenach pokopalnianych powstał Bielski Park Technologiczny Lotnictwa,
Nowoczesny

Plany przyciągają inwestorów

F O T. P A W E Ł M Ł O D K O W S K I

Czy nam się

7

BIULETYN SAMORZĄDOWY Czechowic-Dziedzic 1-2/2020 | Na komisjach – inwestycje

CIĄG DALSZY ZE STRONY 7

8

dalszego rozwoju gminy. Stąd
Przebieg drogi ekspresowej S1
niezwykle ważne aktualnie jest
na odcinku Kosztowy – Suchy Potok
jak najszybsze wykorzystanie obecbył kilkakrotnie zmieniany, w tym
nych szans rozwojowych związanych
ze względu na tereny eksploataz przebiegiem przez
cji węgla w tym
gminę drogi krajowej
r e j o n i e p r ze z
Roczne dochody gminy
numer 1 – póki jest
Przedsiębiorstwo
ona najważniejszym
Górnicze SILESIA
z podatku rolnego wynoszą
połączeniem drooraz Kop alnię
gowym spajającym
Węgla Kamientylko 550 tysięcy złotych,
tereny Śląska i Podnego BRZESZCZE.
a przecież tereny rolne obej- To między innymi
beskidzia – i stworzenie w ten sposób
dzięki determimują aż połowę
na terenach do niej
nacji PG SILESIA
przylegających staudało się ustalić
jej terenu! Tymczasem,
łego, silnego potenprzebieg drogi
wpływy z podatku
cjału gospodarczego.
S1 w taki spoZapewni to stały dosób, aby zabezod nieruchomości
chód z tytułu podatpieczyć warunki
ków, w tym podatku
eksploatacji złóż
do gminnej kasy wynoszą
od nieruchomości,
węgla i – w ślad
aż 37 milionów złotych
co pozwoli na uchroza tym – ocanienie gminy przed
lić wiele miejsc
rocznie, w tym około 6 mln
spodziewaną w najpracy w gminie.
bliższych latach gloPrzy wydawaniu
od zabudowy mieszkaniowej
balną dekoniunkturą.
decyzji o środowii ponad 30 milionów
Stworzony obecnie
skowych uwarunpotencjał może botego
od działalności gospodar- kowaniach
wiem zadecydować
odcinka pojawiły
o przetrwaniu najczej.
trudniejszego okresu.

się też m.in. problemy z ustaleniem
przebiegu drogi w Dankowicach,
co może spowodować przesunięcie
w czasie rinwestycji. Nie mając wpływu na ostateczną realizację przedsięwzięcia ani na przebieg drogi ciężko
jest jednak póki co naszym władzom
samorządowym deklarować, że uda
się połączyć gminę z S1 w bardziej dogodny sposób, aniżeli jest to przewidziane w planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czyli
przez aktualnie istniejące, lokalne
drogi, a ewentualnie przez DK1 i obwodnicę Bielska-Białej. (BRM/UM | Red.) ¢
NA PODSTAWIE PROTOKOŁÓW Z SESJI I POSIEDZEŃ KOMISJI

Obwodnica i drogi kluczowe

F O T. S Z Y M O N O L M A

KILKU TYSIĘCY OSÓB.

Przykładem jest
zaktywizowanie pokopalnianego
terenu, które było możliwe dzięki
zrealizowaniu przez powiat i gminę
projektu uzbrojenia terenów
poprzemysłowych za blisko
25 MILIONÓW złotych,
z 85-procentowym
dofinansowaniem unijnym.
Dzięki temu na dawnych
hałdach powstały setki miejsc pracy
w nowoczesnych zakładach.

F O T. P A W E Ł M Ł O D K O W S K I

Zdecydowanie łatwiej jest pozyskiwać
inwestorów dużym metropoliom, niż
małym miastom, takim jak Czechowice-Dziedzice. Stąd należy podejmować wszelkie możliwe wysiłki mające
na celu pozyskanie nowych inwestorów, co ma zapewnić stabilne warunki
rozwoju naszej gminy. Wskazuje się
między innymi, że należałoby podjąć
działania związane
z połączeniem Czechowic-Dziedzic
z drogą ekspresową
S1. Od czasu pojawienia się informacji o planach
jej budowy gmina
analizuje możliwość połączenia
z nią północnej
obwodnicy miasta, poprzez łącznik z najbliższym
planowanym węzłem S1, który ma
być zlokalizowany
w Starej Wsi lub
Brzeszczach. Najbliższy odcinek S1
będzie znajdował
się około 5 kilometrów od Czechowic-Dziedzic, a najbliższy węzeł – około 15
kilometrów.

Gmina Czechowice-Dziedzice
wykorzystuje WSZYSTKIE
DOSTĘPNE MOŻLIWOŚCI
w celu zaktywizowania terenów
poprzemysłowych i powstania
nowych inwestycji, ułatwia
także rozwój terenów produkcyjnych. W EFEKCIE DZIAŁAŃ
NASZEGO SAMORZĄDU
mających na celu przyciągnięcie
inwestorów w ciągu ostatnich
kilku lat powstały
na terenie miasta zakłady,
które już zatrudniają około

Tradycyjnie, na początku roku RADA MIEJSKA
zatwierdza sprawozdanie z działalności KOMISJI
REWIZYJNEJ oraz plany pracy komisji stałych.

W 2019 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole przetargów
na sprzedaż mienia gminnego w okresie kadencji
2014-2018, uchwał Rady
Miejskiej uchylonych przez
organy nadzorcze, zmian
planów zagospodarowania przestrzennego oraz
bilansu funkcjonowania
Wydziału Promocji za 2018
rok. W planie pracy na rok
bieżący komisja przewiduje m.in. analizę współpracy
publiczno-prywatnej dotyczącej tzw. obwodnicy północnej miasta i bieżącego
utrzymania dróg na terenie gminy oraz inwestycji
w tym zakresie za okres
lat 2018-2019. Komisja zajmować
się będzie także opiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu gminy
i raportu o stanie gminy za 2019 rok,
jak również opracowaniem wniosku
w sprawie absolutorium dla burmistrza. Ponadto przeprowadzi kontrole
Straży Miejskiej, wykorzystania środków z programów rządowych, procesu usunięcia tzw. pomnika „braterstwa broni” oraz termomodernizacji
budynku stadionu MOSiR.
Najistotniejsze zagadnienia z prac
pozostałych komisji stałych na bieżąco w ciągu roku opisujemy na łamach
biuletynu. Stałą tematyką posiedzeń
komisji stałych – oprócz przygotowywania planów pracy i sprawozdań
ze swojej działalności oraz omawiania spraw bieżących i rozpatrywania
korespondencji – jest opiniowanie
projektów uchwał i gminnych programów branżowych, analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy oraz opracowanie
wniosków do budżetu i opiniowanie
projektu budżetu gminy na rok przyszły. Ponadto, Komisja Budżetu i Finansów w roku bieżącym zajmować
się będzie analizą aktualnych spraw
dotyczących finansów gminy, a także
funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej, Administracji Zasobów Komunalnych i Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Komisja Rozwoju i Rolnictwa ma
w planach monitorowanie realizacji
zadań inwestycyjnych, analizę cen
wody i ścieków oraz planowanych
inwestycji sieci wodociągowej na rok
2020, analizę działań gminy mających

na celu tworzenie warunków do inwestowania i pozyskiwania inwestorów (o tym piszemy na stronach 6-8),
dyskusję nad gminnym systemem go-

spodarki odpadami, analizę studium
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz omówienie inwestycji przeciwpowodziowych.
Ponadto komisja zaplanowała wizytację inwestycji, zapoznanie się z realizacją remontów oraz przedstawienie
propozycji nowych zadań.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu planuje monitorować skutki
reformy oświaty oraz funkcjono-

Składy komisji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
KOMISJA REWIZYJNA
Marian Derlich (Klub Radnych NOWA INICJATYWA) – przewodniczący
Edward Buczek (Klub Radnych NOWA INICJATYWA) – zastępca przewodniczącego
Krzysztof Jarczok (Klub Radnych NOWA INICJATYWA)
Andrzej Maj (Klub Radnych NOWA INICJATYWA)
Mariusz Sekta (Klub Radnych PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)
Krzysztof Szczypka (Klub Radnych POROZUMIENIE – AKTYWNI MIESZKAŃCY)
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
Andrzej Maj (Klub Radnych NOWA INICJATYWA) – przewodniczący
Janusz Uszok (Klub Radnych NOWA INICJATYWA) – zastępca przewodniczącego
Jacek Cwetler (Klub Radnych NOWA INICJATYWA)
Marian Derlich (Klub Radnych NOWA INICJATYWA)
Łukasz Dobucki (Klub Radnych POROZUMIENIE – AKTYWNI MIESZKAŃCY)
Bartłomiej Fajfer (Klub Radnych NOWA INICJATYWA)
Radosław Hudziec (Klub Radnych POROZUMIENIE – AKTYWNI MIESZKAŃCY)
Wojciech Leśny (Klub Radnych PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)
KOMISJA ROZWOJU I ROLNICTWA
Krzysztof Jarczok (Klub Radnych NOWA INICJATYWA) – przewodniczący
Mariusz Sekta (Klub Radnych PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) – zastępca przewodniczącego
Jerzy Bożek (Klub Radnych NOWA INICJATYWA)
Edward Buczek (Klub Radnych NOWA INICJATYWA)
Bartłomiej Fajfer (Klub Radnych NOWA INICJATYWA)
Radosław Hudziec (Klub Radnych POROZUMIENIE – AKTYWNI MIESZKAŃCY)
Paweł Pawlik (Klub Radnych POROZUMIENIE – AKTYWNI MIESZKAŃCY)
Krzysztof Szczypka (Klub Radnych POROZUMIENIE – AKTYWNI MIESZKAŃCY)
Janusz Uszok (Klub Radnych NOWA INICJATYWA)
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
Magdalena Kubik (Klub Radnych NOWA INICJATYWA) – przewodnicząca
Krzysztof Jarczok (Klub Radnych NOWA INICJATYWA) – zastępca przewodniczącej
Ewa Apryjas (Klub Radnych NOWA INICJATYWA)
Jacek Cwetler (Klub Radnych NOWA INICJATYWA)
Paweł Pawlik (Klub Radnych POROZUMIENIE – AKTYWNI MIESZKAŃCY)
Justyna Rzepecka (Klub Radnych PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)
Krystyna Zioberczyk (Klub Radnych POROZUMIENIE – AKTYWNI MIESZKAŃCY)
KOMISJA SAMORZĄDNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Kazimierz Urbański (Klub Radnych NOWA INICJATYWA) – przewodniczący
Jerzy Bożek (Klub Radnych NOWA INICJATYWA) – zastępca przewodniczącego
Leszek Czopek (Klub Radnych NOWA INICJATYWA)
Paweł Pawlik (Klub Radnych POROZUMIENIE – AKTYWNI MIESZKAŃCY)
KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
Wojciech Leśny (Klub Radnych PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) – przewodniczący
Ewa Apryjas (Klub Radnych NOWA INICJATYWA) – zastępczyni przewodniczącego
Leszek Czopek (Klub Radnych NOWA INICJATYWA)
Łukasz Dobucki (Klub Radnych POROZUMIENIE – AKTYWNI MIESZKAŃCY)
Magdalena Kubik (Klub Radnych NOWA INICJATYWA)
Justyna Rzepecka (Klub Radnych PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)
Janusz Uszok (Klub Radnych NOWA INICJATYWA)
Krystyna Zioberczyk (Klub Radnych POROZUMIENIE – AKTYWNI MIESZKAŃCY)
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Radosław Hudziec (Klub Radnych POROZUMIENIE – AKTYWNI MIESZKAŃCY) – przewodniczący
Jacek Cwetler (Klub Radnych NOWA INICJATYWA) – zastępca przewodniczącego
Edward Buczek (Klub Radnych NOWA INICJATYWA)
Leszek Czopek (Klub Radnych NOWA INICJATYWA)
Wojciech Leśny (Klub Radnych PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)
Andrzej Maj (Klub Radnych NOWA INICJATYWA)
Mariusz Sekta (Klub Radnych PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)
Krzysztof Szczypka (Klub Radnych POROZUMIENIE – AKTYWNI MIESZKAŃCY)
Kazimierz Urbański (Klub Radnych NOWA INICJATYWA)
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Gmina wspiera
RODZINY

722

1237

3728

d o ko r z yst a n i a
z programu jest
Karta Rodzina
3 + . S zc ze g ó ł o we informacje
dla rodzin wielodzietnych oraz
wnioski na wyda18 lutego br. Komisja Polityki Społecznej nie Karty Rodzina
3+ znajdują się
Rady Miejskiej przyjrzała się realizacji
w zakładce DLA
RODZINY na stroPROGRAMÓW PRORODZINNYCH w gminie nie internetowej
a realizaw 2019 roku. Czechowice-Dziedzice reali- gminy,
torami programu
jednostki orgazują programy Rodzina 3+ i Karta Dużej są
nizacyjne gminy,
prawne lub
Rodziny, prowadzone przez Urząd Miejski, osoby
fizyczne, orgaa ponadto liczne działania prorodzinne nizacje pozarządowe oraz inne
zainteresowane
prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej.
i n st y t u c j e. D e klaracje przystąpienia do programu również są
Rodzina 3+
dostępne na gminnej stronie interneProgram RODZINA 3+ realitowej (w zakładce DLA PARTNERÓW).
zowany jest od 1 października
Budżet przeznaczony na wprowa2013 r. i przyjęto go uchwałą
dzenie Programu Rodzina 3+ wynosił
Nr XL/360/13 Rady Miejskiej
w 2013 roku 15.943,50 złotych, w tym
z dnia 16 lipca 2013 r., a zmie12.238,50 zł przeznaczono na zakup
niono uchwałą Nr XXXIII/360/17
kart, hologramów i innych materiaz dnia 25 kwietnia 2017 r. Uczestłów informacyjnych. W 2019 roku nie
niczą w nim rodziny wielodzietponiesiono kosztów realizacji prone zamieszkałe na terenie gminy,
gramu. Według stanu na dzień 31
składające
grudnia 2019
się z rodziroku wydano
RODZINA 3+
ców (ro3.728 kart
4000
dzica) lub
Ilość wydanych kart
Ro dzina 3+
opiekunów
dla 722 ro3000
prawnych
dzin z tere(opiekuna
nu Gminy
2000
prawnego)
Czechowimających
ce - D z i e d z i 1000
na utrzymace, z czego
niu troje lub
w 2013 roku
więcej dziew y d a n o
ci w wieku
1.237 kart,
800
Ilość rodzin objętych
do 18. roku
a w 2019 r.
programem
życia lub
3.728 kar t .
600
do ukońW 2013 roku
czenia 25.
400
objętych proroku życia
gramem było
200
w
przy235 rodzin,
padku, gdy
a w 2019 r.
dziecko
było
ich
2013
2019
uczy się
już
722.
lub studiuNa dzień 31
je. W przypadku, gdy w rodzigrudnia 2019 r. w ramach Progranie wielodzietnej jest dziecko
mu rodziny wielodzietne korzystały
niepełnosprawne – bez wzglęłącznie ze 115 różnego typu usług
du na wiek dziecka, niezależnie
w 77 obiektach, gdzie oferowano
od faktu kontynuowania nauki.
ulgi w wysokości od 5 do 99 procent,
Celem programu jest zwiękw tym z zakresu zdrowia (23 usłuszenie dostępu członków rodzin
gi), handlu (18 usług), motoryzacji
do kultury, rekreacji, sportu oraz
(14), gastronomii (10), internetu (9),
innych dóbr i usług poprzez zafryzjerstaw i urody (8), sportu (7),
stosowanie systemu finansowych
zabawy i rekreacji (6), serwiulg. Potwierdzeniem uprawnień
sowania (5), szkoleń (4), prawa
O P R AC. S O/ U M. R E D.

wanie placówek przedszkolnych
i szkół podstawowych na terenie
gminy. Oprócz kreowania polityki
oświatowej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej oraz prowadzenia bieżącej
działalności patronackiej, komisja ma
w tym roku przyjrzeć się działalności
Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Komisja tradycyjnie zapozna się z ofertą spędzania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
w czasie wakacji oraz organizacją zajęć pozalekcyjnych w szkołach, zgłosi
również wnioski o nagrodę PROMOTIO URBIS oraz nagrody za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
Członkowie komisji chcą ponadto zapoznać się z realizacją zadań oświatowych oraz remontów i zadań inwestycyjnych w placówkach edukacyjnych,
a także z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej.
Komisja Samorządności i Porządku Publicznego zaplanowała z kolei
m.in. spotkanie z sołtysami i przewodniczącymi osiedli oraz analizę
propozycji zmian w statutach osiedli, sołectw i gminy. Komisja chce
ponadto zapoznać się ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego
w gminie oraz z funkcjonowaniem
Straży Miejskiej i komisariatu Policji. Radni przyjrzą się również działalności Ochotniczej Straży Pożarnej oraz bezpieczeństwu i ochronie
przeciwpożarowej gminy (w planie
jest m.in. zapoznanie się ze stanem
technicznym strażnic OSP Czechowice, OSP Ligota i OSP Bronów oraz
z wyposażeniem jednostek w sprzęt
bojowy). Przedmiotem zainteresowania komisji będą również inwestycje
z zakresu utrzymania czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Komisja Polityki Społecznej zaplanowała przyjrzeć się m.in. organizacji wypoczynku zimowego i realizacji
programów prorodzinnych w gminie
(więcej na ten temat piszemy na stronach 10-13). Zaplanowano również
organizację spotkania konsultacyjnego z ekspertami w sprawie Programu
Profilaktyki Zdrowotnej na terenie
gminy oraz spotkania z przedstawicielami zarządów osiedli i organizacji
pozarządowych (i zainteresowanymi
mieszkańcami) dotyczącego projektu
uchwały o tzw. inicjatywie lokalnej.
Na kolejne spotkanie konsultacyjne
dotyczące profilaktyki zdrowotnej
na terenie gminy zaproszeni zostaną
z kolei przedstawiciele Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Komisja przyjrzy się jeszcze organizacji wypoczynku letniego oraz budownictwu mieszkaniowego w gmi(BRM/UM | Red.) ¢
nie.
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Koszt prowadzenia placówki
w 2019 roku wyniósł 280.881,76 złotego, na co złożyły się m.in. koszty
wyżywienia dzieci, zakupu wyposażenia i materiałów do zajęć, doposażenie wychowanków w środki
czystości, artykuły szkolne i odzież,
nagrody motywacyjne, bieżące remonty i naprawy oraz koszt organizacji zajęć. Warto dodać, iż świetlica
„Zatoka” w 2019 roku pozyskała darowizny w formie wyposażenia placówki oraz doposażenia wychowanków na kwotę 11.915,54 złotego.

Pomoc dla dłużników
Od 2017 roku Gmina Czechowice-Dziedzice realizuje lokalny program osłonowy pomocy finansowej
dla osób zadłużonych, zamieszkujących w gminnym zasobie mieszk a n i o w y m , p r z y j ę t y Uc h w a ł ą
Nr XXVII/288/16 Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia
29 listopada 2016 r. Realizatorami
programu są Ośrodek Pomocy Społecznej, Administracja Zasobów Komunalnych oraz Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.
Program skierowany jest do osób
lub rodzin, które są zadłużone wobec
gminy z tytułu zamieszkiwania w lokalu lub pomieszczeniu tymczasowym
wchodzącym w skład mieszkaniowego
zasobu gminy oraz lokalu zajmowanym na podstawie umowy najmu z innym właścicielem z prawem do podnajmu i znajdują się w trudnej sytuacji
finansowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia i możliwości. Celem programu jest utrzymanie osób i rodzin
w ich dotychczasowym środowisku
zamieszkania oraz zapobieganie eksmisjom i przeciwdziałanie powstawania bezdomności z tego powodu.
Wśród działań realizowanych
w ramach programu są m.in. praca socjalna oraz pomoc finansowa
przyznawana przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w formie zasiłku celowego (po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego
oraz skompletowaniu niezbędnych
dokumentów) w wysokości do 6-krotności miesięcznych kosztów utrzymania lokalu (czynsz i opłaty niezależne) z możliwością przeznaczenia
wyłącznie na pokrycie zadłużenia
wobec gminy z tytułu zamieszkiwania przez dłużnika w lokalu. Środki
przyznanego zasiłku celowego OPS
przekazuje na rachunek bankowy
właściwego administratora zasobu
mieszkaniowego po uzyskaniu bieżącego potwierdzenia od o wywiązywaniu się dłużnika z ustaleń
umowy o spłacie należności.
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indywidualne programy korekcyjne dla dzieci. Pracownicy świetlicy
współpracują również w sprawach
podopiecznych z pracownikami
Karta Dużej Rodziny
Ośrodka Pomocy Społecznej, praZ kolei KARTA DUŻEJ RODZINY realicownikami socjalnymi, asystentami
zowana jest od 16 czerwca 2014 roku.
rodzin oraz innymi instytucjami (wyZasady działania programu okrechowawcami, pedagogami szkolnymi
śla ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r.
i kuratorami).
o Karcie Dużej Rodziny. Program
W ubiegłym roku do świetlicy zaobejmuje system zniżek i dodatkopisanych zostało w sumie 47 dzieci
wych uprawnień dla rodzin wieloz 32 rodzin. Wśród zadań zrealizodzietnyc h z ar ów no
wanych w 2019 roku
w instytucjach publiczznalazły się m.in.
KARTA DUŻEJ
nych, jak i w firmach
organizacja specjaRODZINY
prywatnych. Jej posialistycznych spotkań
5000
dacze mają możliwość
z psychologiem i roIlość wydanych
tańszego korzystania
dzicami, organizacja
kart
z oferty instytucji kulposiedzeń zespołów
tury, ośrodków rekrewychowawczych
3000
acyjnych czy księgarni
(powołanych w celu
na terenie całego kraju.
dokonywania okrePosiadanie karty ułasowej oceny sytuacji
1000
twia więc dużym rodzidziecka i modyfikonom dostęp do rekrewania jego indywi1500
acji oraz obniża koszty
dualnego programu
Ilość rodzin
co dziennego życia.
korekcyjnego) i tzw.
objętych
Od 1 stycznia 2019 r.
sup er wizji , przy900
programem
Kartę Dużej Rodziny
gotowanie i prowamogą uzyskać również
dzenie zajęć socjorodzice, którzy kiedyterapeutycznych
kolwiek mieli na utrzyi okołokorekcyjnych,
300
maniu co najmniej trojak również orgaje dzieci. Od 1 stycznia
nizacja korepetycji
2016
2019
2018 r. Kartę Dużej Roi współprowadzenie
dziny można uzyskać
zajęć tematycznych
również w formie elektronicznej.
organizowanych w ramach współWedług stanu na dzień 31 grudpracy z Powiatowym Ogniskiem
nia 2019 r. w naszej gminie do proPracy Pozaszkolnej „Art.” (m.in.
gramu przystąpiło 1.188 rodzin, dla
ceramika i grafika komputerowa
których wydano łącznie 4.424 karoraz zajęcia logopedyczne i terapii
ty. W 2016 r. z programu korzystały
integracji sensorycznej w ramach
na terenie gminy 452 rodziny, a 2019
projektu „Wsparcie rodzin na tereroku było to już aż 1.214 rodzin.
nie Gminy Czechowice-Dziedzice”).
W 2016 r. z programu korzystało
Zrealizowano również inne rodzaje
w gminie łącznie 2.320 osób, natozajęć – plastyczne, muzyczne, spormiast w 2019 r. było ich już 4.496.
towe, kulinarne, porządkowe oraz
Warto pamiętać, że w ramach
gry dydaktyczne, a wychowankowie
Karty Dużej Rodziny można korzyświetlicy brali udział w różnego typu
stać z ulg oferowanych przez partwyjściach, wycieczkach i imprezach
nerów programu na terenie całego
wewnętrznych. Ponadto, w świetlikraju, a rodziny posiadające Kartę
cy – zgodnie z postanowieniem sądu
Dużej Rodziny mogą korzystać rów– odbywały się spotkania rodzica
nież z ulg oferowanych przez partz dzieckiem w obecności psychologa.
nerów projektu „Śląskie dla rodziny”.
Wśród głównych celów działalności placówki i realizowanych zajęć
trzeba wymienić m.in. zapewnienie
Świetlica dla dzieci
dzieciom posiłku oraz kształtowaŚwietlica „Zatoka” jest placówką
nie nawyków higienicznych i zdrowsparcia dziennego prowadzoną
wotnych, wyrównywanie braków
w formie specjalistycznej, co oznaw wiadomościach i umiejętnościach,
cza, że oprócz realizacji zadań zwiąkształtowanie umiejętności radzenia
zanych z opieką i wychowaniem
sobie z emocjonalnymi i społecznymi
dzieci i młodzieży organizuje także
konsekwencjami niepowodzeń szkolzajęcia socjoterapeutyczne, terapeunych, kształtowanie właściwych potyczne, korekcyjne, kompensacyjne
staw społecznych i własnej tożsamooraz logopedyczne. Ponadto plaści dziecka, a także wypracowywanie
cówka opracowuje – na podstawie
umiejętności społecznego i emoobserwacji – i następnie realizuje
cjonalnego funkcjonowania dzieci.

4496

i księgowości (4), kultury (3), komunikacji (3) oraz budownictwa (1).
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O bezzwrotną pomoc finansową
może ubiegać się dłużnik, którego wysokość zadłużenia przekracza
trzy pełne okresy płatności czynszu i opłat niezależnych oraz którego dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza 150 procent kryterium
dochodowego ustalonego zgodnie
z art. 8 ustawy o pomocy społecznej
(1051,50 złotego dla osoby samotnie
gospodarującej i 792,00 złote dla osoby gospodarującej w rodzinie) i który
podpisze z administratorem zasobu mieszkaniowego umowę o spłacie należności zadłużenia w ratach
w okresie do 5 lat (przy założeniu,
że wysokość miesięcznej raty spłaty
zadłużenia nie może być mniejsza
niż wysokość miesięcznego czynszu
i opłat niezależnych za zamieszkiwany lokal). Dłużnik zobowiązany jest
ponadto złożyć wniosek o udzielenie pomocy na ten cel oraz wyrazić
zgodę na przekazywanie informacji o bieżących wpłatach pomiędzy
OPS a administratorem. Osoby chętne do przystąpienia do programu
w pierwszej kolejności powinny wypełnić formularz wstępnej weryfikacji uprawnień wydawany przez Administrację Zasobów Komunalnych.
W 2019 r. objętych wsparciem poprzez lokalny program osłonowy zostało pięć rodzin i przyznano na ten
cel pomoc na łączną kwotę 8.051,30
złotego.

Program „Posiłek w szkole i w domu
na lata 2019-2023” został wprowadzony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r.
i zastąpił program „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 20142020. Celem głównym programu jest
pomoc zarówno osobom starszym,
niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się
w trudnej sytuacji.
Program zakłada wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego
na zakup posiłku lub żywności oraz
świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych, jak również zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia
gorącego posiłku przygotowanego
w stołówce szkolnej oraz wsparcie
finansowe organów prowadzących
publiczne szkoły podstawowe, w tym
szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek
oraz miejsc spożywania posiłków
w szkołach. Pomoc w ramach progra-

złotych pokryto ze środków z dotacji, a 33.705,20 złotego to środki
własne gminy. Z pomocy w formie
zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 249 rodzin, a koszt
tej pomocy wynosił 204.750 złotych.
Jedenaście rodzin otrzymało pomoc
w formie bonów żywnościowych
w łącznej wysokości 4.020 złotych.
119.350 złotych pokryto z dotacji,
a 85.400 to środki własne gminy.

Wspieranie rodzin
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 przyjęty został
Uchwałą Nr XXVII/287/16 Rady Miejskiej z dnia 29 lipca 2016 r., zaś aktualny program (na lata 2020-2022) został przyjęty Uchwałą nr XVII/168/19
z dnia 26 listopada 2019 r. Wśród
celów programu należy wskazać
m.in. skuteczne wspieranie rodzin
dysfunkcyjnych w przywracaniu im
zdolności do prawidłowego wypełniania funkcji rodzicielskiej, podejmowanie działań prewencyjnych
ograniczających marginalizację
i degradację społeczną rodziny oraz
wsparcie rodziców w prawidłowym
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
Działaniami realizowanymi w ramach programu są przede wszystkim
tworzenie i rozwój systemu opieki
F O T. D E S I G N E D B Y F R E E P I C . D I L L E R / F R E E P I K

Posiłek w szkole i w domu

mu trafia do dzieci i młodzieży oraz
osób dorosłych spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane
w ustawie o pomocy społecznej oraz
kryterium dochodowe, stanowiące 150% wspomnianego już kryterium dochodowego uprawniającego
do świadczeń z pomocy społecznej.
W programie opracowane zostały
trzy moduły – dla dzieci i młodzieży,
dla osób dorosłych oraz moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, adresowany do placówek oświatowych.
W ramach wsparcia rodzin w gminie
w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są moduły pierwszy i drugi,
na podstawie których udzielana jest
pomoc dzieciom do czasu podjęcia
nauki w szkole podstawowej oraz
uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń
albo dziecko nie spełnia wymagań,
a wyraża chęć zjedzenia posiłku,
stosuje się wyjątki. Liczba dzieci
i uczniów, którym udzielono pomocy
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie może przekroczyć jednak 20 procent liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach
i przedszkolach na terenie gminy
w poprzednim miesiącu kalendarzowym (a w miesiącu wrześniu 20%
tej liczby z miesiąca czer wca).
Pomoc udzielana
jest również osobom dorosłym,
w szczególności
starszym, chorym
i niepełnosprawnym znajdującym
się w sytuacjach
wymienionych
w art. 7 ustawy
z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej oraz
spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium,
o którym mowa w artykule 8 ustawy.
Gmina może ponadto zorganizować
dowóz posiłków dla tych grup mieszkańców.
Łączny koszt realizacji programu w części adresowanej do rodzin
wyniósł 269.924,20 złotego, w tym
dotacja z budżetu państwa w wysokości 150.819 złotych. Środki własne
gminy to 119.105,20 złotego. W 2019
roku pomocą w ramach programu
w formie posiłków objęto 46 dzieci w przedszkolach oraz 107 dzieci
w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej, a czworo dzieci dożywianych było dodatkowo. Łączny
koszt zakupionych posiłków wynosił 65.174,20 złotego, z czego 31.469

nad dzieckiem poprzez powadzenie
placówki wsparcia dziennego (wspomniana Świetlica „Zatoka”) oraz zapewnienie rodzinie przeżywającej
trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz tworzenie możliwości podnoszenia ich kwalifikacji
zawodowych. Bezpośrednią pracę
w tym zakresie realizują asystenci
rodziny we współpracy z pracownikami socjalnymi. Asystent sporządza
plan pracy z rodziną oraz współpracuje z placówkami i instytucjami tj.
szkołą, służbą zdrowia, sądami opiekuńczymi i rodzinnymi, zespołem
interdyscyplinarnym, w celu korelacji oddziaływań ukierunkowanych
na poprawę sytuacji życiowej i funkcjonowania rodziny w środowisku.
W 2019 roku OPS zatrudniał
trzech asystentów i na ten cel po-
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zyskano środki zewnętrzne (proW indywidualnych konsultacjach
jekt tzw. Regionalnych Inwestycji
uczestniczyło 15 osób, udzielano
Terytorialnych współfinansowany
także pomocy w ramach interwencji
przez Europejski Fundusz Społeczkryzysowej. Realizacja zadania możny w ramach Regionalnego Prograliwa jest dzięki środkom finansowym
mu Operacyjnego
Gminnej Komisji
Województwa ŚląRozwiązywania
Gmina Czechowice-Dziedzice Problemów Alkoskiego na lata 20142020) w wysokości
holowych – w roku
oferuje mieszkającym
117 tysięcy złotych
2019 przeznaczooraz dotację w rano na ten cel kwotę
na jej terenie rodzinom
mach Resortowego
15 tysięcy złotych.
Programu „ AsyKolejnym zadaWIELE RŻNORODNYCH
stent rodziny
niem wynikającym
FORM WSPARCIA,
i koordynator roz przepisów ustawy
dzinnej pieczy zao wspieraniu rodzirealizując liczne prograstępczej” w kwony i systemie piecie 8.675 złotych.
czy zastępczej jest
my prorodzinne – zarówno
W roku 2019
współfinansowanie
w s p a r c i e m a s yogólnokrajowe, jak i własne. ko sz t ów p o by t u
stenta rodziny
dziecka w rodzinPozyskiwane na ten cel są
objętych zostało
nej lub instytucjołącznie 41 rodzin,
nalnej formie pieliczne środki zewnętrzne.
z czego 20 zostaczy zastępczej
ło zobowiązanych
(w pierwszym roku
do współpracy postanowieniem
pobytu dziecka jest to 10 procent
sądu. Asystenci zakończyli pracę
kosztów, w drugim roku 30 procent
w ośmiu rodzinach, z czego w dwóch
kosztów, a w kolejnych latach 50 proprzypadkach z powodu uzyskania
cent kosztów pobytu dziecka). W roku
poprawy sytuacji rodziny oraz w sze2019 r. w pieczy zastępczej przebyściu przypadkach z powodu braku
wało narastająco 51 małoletnich.
współpracy rodziny z asystentem.
Łączny koszt to 388.456,29 złotego.
Program zapewnia rodzinom doOPS prowadzi stały monitoring
stęp m.in. do specjalistycznego porodzin zagrożonych kryzysem oraz
radnictwa. W ramach realizowania
przeżywających trudności opiekuńbieżących zadań na rzecz rodziny
czo-wychowawcze, a także działalwynikających z ustawy o pomocy
ność informacyjno-edukacyjną dla
społecznej, Zespół ds. pracy socjalnej
rodzin i przedstawicieli instytucji
OPS-u realizuje systematyczną pracę
współpracujących na rzecz pomocy
socjalną mającą pomóc osobom i rodziecku i rodzinie.
dzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
Przeciw przemocy
w społeczeństwie. Pomocy w forKolejną formą wsparcia jest Gminny
mie systematycznej pracy socjalnej
Program Przeciwdziałania Przemocy
udziela pięciu pracowników socjalw Rodzinie. Ustawa z dnia 21 lipca
nych. W 2019 roku pomocą w formie
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
pracy socjalnej zostało objętych 430
w rodzinie formułuje zadania i zarodzin, z czego 213 korzystało wysady postępowania wobec osób dołącznie z tej formy wsparcia. Pracowtkniętych oraz stosujących przemoc
nicy socjalni udzielili także pomocy
w rodzinie, nakładając jednocześnie
w formie poradnictwa specjalistyczobowiązek udzielania bezpłatnej
nego 274 rodzinom. Koszt zadania
pomocy osobie dotkniętej taką przew 2019 r. pokrywany był w ramach
mocą. Samorządy są zobowiązane
bieżącej działalności OPS, pozyskano
do tworzenia gminnego systemu przerównież na ten cel środki zewnętrzciwdziałania przemocy w rodzinie.
ne w wysokości 42.340,89 złotego.
Program na lata 2013-2020 przyW ramach pomocy rodzinom
jęty został Uchwałą nr XXXIII/297/13
zagrożonym utratą dziecka istniaRady Miejskiej z dnia 29 stycznia
ła możliwość skorzystania z pomo2013 r., a jego cele to m.in. zwiękcy psychoterapeutycznej dla dzieci
szenie skuteczności działań na rzecz
i rodziców – mieszkańców gminy.
przeciwdziałania przemocy w roSystematyczna praca terapeutyczna
dzinie poprzez promowanie działań
odbywała się w formie indywidualprofilaktycznych, wspieranie osób
nych konsultacji, również w środodoświadczających przemocy oraz powisku zamieszkania rodzin objętych
dejmowanie pracy z osobami stosuwsparciem. Z pomocy psychoterającymi przemoc w rodzinie. Działapeuty skorzystały łącznie 44 osoby.
nia realizowane w ramach programu
W regularnej formie terapii pozostakoncentrują się na opracowaniu i rewało 26 osób, w tym 3 małoletnich.

alizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzeniu poradnictwa i interwencji
w rodzinie (działania edukacyjnew rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, służące wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych
kompetencji rodziców), zapewnieniu
miejsc w ośrodkach wsparcia (w roku
2019 na terenie gminy funkcjonowały dwie placówki wsparcia dziennego
– świetlica oraz dom dziennego pobytu dla osób starszych) i tworzeniu
tzw. zespołów interdyscyplinarnych
złożonych z przedstawicieli instytucji pomocy społecznej, oświaty, sądownictwa, ochrony zdrowia, policji,
prokuratury, Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz organizacji pozarządowej, których głównym zadaniem jest koordynowanie
działań podmiotów zaangażowanych
w realizację pracy na rzecz rodziny,
diagnozowanie problemu przemocy
w rodzinie oraz podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, a także rozpowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania
pomocy.

Wsparcie specjalistyczne
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ponadto projekt „Wsparcie rodzin na terenie gminy (...)” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
skoncetrowany na zwiększeniu dostępności do specjalistycznych form
pomocy dla rodzin, które do tej pory
miały do nich ograniczony dostęp,
oraz prowadzenie działań w zakresie
podniesienia jakości usług wsparcia.
Działania podejmowane w ramach
projektu to m.in. tworzenie specjalistycznej sieci wsparcia, w skład
której weszły m.in. terapia logopedyczna i specjalistyczna dla dzieci, mediacje rodzinne, konsultacje
psychologiczno-pedagogiczne, spotkania grupy wsparcia, konsultacje
neurologiczne, poradnictwo i konsultacje psychologiczne, wyjazdowe
warsztaty terapeutyczne dla rodzin
oraz spotkania asystentów rodziny,
pracowników socjalnych i placówki wsparcia dziennego. W projekcie
wzięło udział 190 uczestników.
W ramach projektu przewidziano
również podniesienie kompetencji
kadry pracującej z rodzinami poprzez organizację szkoleń, sfinansowano też zatrudnienie asystentów
rodziny, pracownika socjalnego i wychowawcy. (SO/UM, OPS, BRM/UM | Red.) ¢
NA PODSTAWIE PROTOKOŁÓW Z SESJI I POSIEDZEŃ KOMISJI

13

BIULETYN SAMORZĄDOWY Czechowic-Dziedzic 1-2/2020 | Demografia

14

Dane demograficzne 2019

GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE

44.177 mieszkańców
22.818 kobiet
21.359 mężczyzn

736 mieszkańców więcej
niż rok wcześniej liczyła

ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW

Gmina Czechowice-Dziedzice

w ciągu ostatnich 10 lat

CZĘŚCI POZAMIEJSKIEJ GMINY

31 grudnia 2019 roku,

34 638

.
MIASTO
CZECHOWICE-DZIEDZICE
K: 18.038
M: 16.600

10000

przy czym tereny miasta

6000

zanotowały wzrost liczby

O P R AC. S O/ U M. R E D.

zamieszkujących je osób

2000

aż o 601 przypadków,

2019

2010

a na terenach wiejskich
(w sołectwach) przybyło
135 osób. O ile liczba mieszkańców terenów wiejskich
gminy rośnie systematycznie
z roku na rok, o tyle nagły
skok w liczebności miasta
może dziwić. Mniej, jeśli
weźmiemy pod uwagę,
że wpływ na ten stan rzeczy
mają głównie zameldowania
na pobyt czasowy.

LIGOTA
5.023

części wiejskiej
przybył w tym
czasie... co dzieK: 2.554 M: 2.469
siąty mieszkan i e c. W m i e ście udział tego
wzrostu to tylko
ułamek procenta ogólnej ilości
K: 1.674 M: 1.701
m i e sz k a ń ców,
ale i tak jest to
o 69 osób więcej.
Jest to najprawdopodobniej
głównie wpływ
K: 552 M: 589
tzw. imigracji
zarobkowej. Szczegółowe dane dotyczące tzw. ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności przedstawiamy w tabeli poniżej, uwzględnia ona
mieszkańców zameldowanych
w gminie w granicach poszcze-

ZABRZEG
3.375
BRONÓW
1.141

ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MIASTO I GMINA - RAZEM

43 179

43 307

43 404

43 469

43 565

43 543

43 627

43 529

43 470

43 441

44 177

MIASTO

34 483

34 569

34 558

34 512

34 519

34 417

34 440

34 269

34 134

34 037

34 638

8 696

8 738

8 846

8 957

9 046

9 126

9 187

9 260

9 336

9 404

9 539

Bronów

1 053

1 063

1 064

1 076

1 087

1 107

1 115

1 121

1 125

1 138

1 141

Ligota

4 509

4 526

4 592

4 638

4 678

4 702

4 754

4 810

4 862

4 902

5 023

Zabrzeg

3 134

3 149

3 190

3 243

3 281

3 317

3 318

3 329

3 349

3 364

3 375

URODZENIA

512

460

496

505

462

434

484

474

507

502

454

MAŁŻEŃSTWA

314

279

272

242

244

272

266

255

303

246

268

ZGONY

398

384

412

428

396

382

440

446

459

420

438

RUCH
NATURALNY
LUDNOŚCI

GMINA - RAZEM

RUCH
WĘDRÓWKOWY
LUDNOŚCI

O P R AC. S O/ U M. R E D.

Spośród sołectw naszej gminy, najwięcej mieszkańców w ubiegłym
roku przybyło w Ligocie – i to aż 121
osób – podczas gdy w Zabrzegu tylko
11 osób, a w Bronowie 3. To kolejny rok, w którym wzrasta ilość osób
zamieszkujących na terenie pozamiejskim gminy – w poprzednich
latach wzrost liczby mieszkańców
można było zaobserwować tylko
w sołectwach, natomiast jako cała
gmina od 2015 roku notowaliśmy
stały spadek liczby osób. Tymczasem, teraz mamy najwięcej mieszkańców w tym dziesięcioleciu –
obecnie mieszka w gminie aż o 870
osób więcej, niż dziesięć lat temu, co
oznacza przyrost o ponad dwa punkty procentowe. W Ligocie od 2010
roku przybyło prawie 11% mieszkańców, w Zabrzegu i Bronowie po około
7 procent. W sumie na terenie całej

ROZWODY
Wydane dowody osobiste

140

122

109

105

116

83

107

90

79

83

63

2 425

2 695

3 303

4 007

5 352

5 854

5 555

6 151

6 709

4 470

3 669

570

559

560

552

386

365

557

358

388

631

350

Wymeldowania za granicę

0

4

1

0

0

0

0

1

0

1

0

Zameldowania z zagranicy

5

1

19

8

3

3

0

5

1

0

2

Przemeldowania

600

701

772

688

737

697

679

588

652

565

529

Zameldowania czasowe spoza terenu gminy

699

499

440

719

688

531

483

518

582

692

1 735
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ZAMELDOWANIA CZASOWE
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cej, niż w 2018 r. i aż o prawie 250
procent więcej, niż dziesięć lat temu).
Czego tabela jednak nie pokazuje,
pod koniec ubiegłego roku w gminie
zameldowanych na pobyt czasowy
było w sumie 858 osób, z czego 759
na terenie miasta, po 41 osób w Ligocie i Zabrzegu oraz 17 w Bronowie.
I to głównie dlatego obserwujemy tak
nagły przyrost w zaludnieniu miasta. Zameldowania czasowe wiążą się
głównie z dużą ilością miejsc pracy,
które w ostatnim czasie stworzono
w naszej gminie (więcej na ten temat i o skutecznej polityce gminy
dotyczącej pozyskiwania inwestorów i tworzenia nowych miejsc
pracy piszemy na stronach 5-8)
i można oczekiwać – wobec powstających nowych inwestycji – że obecny trend w najbliższych latach będzie się co najmniej utrzymywał.

Na terenie naszej gminy w 2019
Zofia – po pięć razy. Po cztery razy
roku zanotowano aż o 48 urodzeń
na chrzcinach wybierano imiona
mniej, niż w roku poprzednim, więcej
Karolina, Kasandra i Magdalena,
było natomiast zgonów (o 18). Wzropo trzy – Anna, Barbara, Emilia,
sła, w stosunku do 2018 roku, także
Kaja, Kornelia, Lilianna, Martyna
liczba zawieranych małżeństw (o 22),
i Wiktoria, a po dwa – Agata, Amanspadła natomast
da, Antonina, Estera, Helena, Iga,
ilość rozwodów,
Laura, Lila, Liwia, Michalina, Nina,
i to aż o 20 przyPola, Rozalia i Sara. Jednokrotnie
padków. W ujęciu
w ubiegłym roku w gminie nadano
dziesięcioletnim
natomiast dzieciom takie imiona,
na terenie naszej
jak Alicja, Anastazja, Aniela, Ariadgminy zanotowana, Aurelia, Blanka, Clara, Elena,
no jedynie wzrost
Eliza, Elżbieta, Emma, Franciszka,
zgonów (o ponad
Gabriela, Izabela, Joanna, Justyna,
14 procent w skaKamila, Karina, Katarzyna, Krystyli rocznej), spadła
na, Lara, Łucja, Małgorzata, Marta,
natomiast liczba
Melisa, Navia, Nikola, Noemi, Olga,
urodzeń (o ponad
Patrycja, Sandra, Sonia, Sophie,
1%), zawieranych
Stefania i Urszula.
małżeństw (4%)
Chłopcom natomiast również
i szczególnie rozbardzo chętnie przyznawano imiona
wodów (aż o prawie
Franciszek, Leon, Maksymilian, Mipołowę). Należy
kołaj i Wojciech (po 8 razy), Antoni,
oczywiście pamięDominik i Jan (po 7 razy), Dawid,
2019
tać, że mieszkańcy
Oskar, Tymoteusz i Wiktor (po 6
naszej gminy –
razy) oraz Aleksander, Filip, Krzyszprzykładowo – biotof, Michał, Miłosz i Paweł (po 5).
rą śluby nie tylko w naszym Urzędzie
Po cztery razy w 2019 roku nadawaStanu Cywilnego bądź na terenie pano imiona Kornel, Szymon i Tomasz
rafii na terenie naszej gminy, a część
a po trzy razy – Bartosz, Ignacy, Kadanych jest ujmil, Maciej, Namowana w spotan, Nikodem,
sób statystyczny.
Piotr i StaniURODZENIA i ZGONY
Niemniej wydaje
sław. W ubieoraz MAŁŻEŃSTWA i ROZWODY
się, że właściwie
głym roku pooddaje i obrawitaliśmy wśród
w Gminie Czechowice-Dziedzice
zuje to aktualmieszkańców
w ciągu ostatnich 10 lat
ne tendencje.
n a sze j g m i ny
dwóch Ada600
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urodzenia
r a z y n a d awa Najchętniej wyno również ta500
bieranym imiekie imiona, jak
niem dla dziewHub er t , Igor,
400
cząt w naszej
Kacper, Marcel,
zgony
gminie w 2019
Mateusz, Olaf,
roku była (poPatryk, Rado300
dobnie, jak rok
sław, Rober t ,
2010
2019
wcześniej) HanSebastian, Tan a ( 1 5 r a z y) ,
deusz i Tymon.
350
a chłopców najTylko pojedynczęściej obdaczy osobnicy
rzano imionami
mogli cieszyć
250
Jakub i Karol
się natomiast
małżeństwa
(po 9 razy).
z imion Adrian,
150
Ponadto,
A l a n , A r t u r,
rozwody
w ubiegłym
Augustyn, Barroku populartłomiej, Błażej,
50
nymi imionaBogdan,Borys,
2010
2019
mi dla dziewDaniel, Danylo,
cząt były Maja
Dariusz, Doi Zuzanna (po 13
rian, Emil, Farazy), dziewięciu dziewczętom nadabian, Fiodor, Gabriel, Jonatan, Józef,
no imię Julia, a ośmiu Amelia. KlaKajetan, Kilian, Kordian, Kosma,
ra, Lena, Liliana, Nadia, Oliwia –
Krystian, Ksawery, Kuba, Ludwik,
te imiona nadano w zeszłym roku
Łukasz, Nataniel, Olivier, Oliwier,
po siedem razy, a imiona AleksanPrzemysław, Rafał, Remigiusz, Sydra, Jagna, Maria, Milena, Natalia,
riusz, Teodor i Tobiasz. (SO/UM, Red.) ¢
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gólnych miejscowości na pobyt
stały oraz czasowy. Na uwagę
zasługuje znaczny wzrost zameldowań czasowych spoza terenu gminy,
w porównaniu do lat poprzednich
(aż o ponad tysiąc przypadków wię-
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Podkłady kolejowe są NIEBEZPIECZNE!
W związku z remontami linii kolejowych na terenie naszej
gminy, obejmującymi również wymianę podkładów kolejowych,
ostrzegamy mieszkańców przed pozyskiwaniem wszelkich
odpadów pochodzenia torowego – w tym PODKŁADÓW.
Drewniane podkłady kolejowe są odpadami niebezpiecznymi – między
innymi kreozotem, który ma charakterystyczny, chemiczny zapach,
a co najgorsze, jest silnie toksyczny
i ma właściwości rakotwórcze. Biorąc
powyższe właściwości pod uwagę,
podkłady kolejowe powinny być utylizowane w specjalistycznych instalacjach i nie mogą być przekazywane
osobom fizycznym.
Wykorzystywanie podkładów
– o czym niektórzy mogą nie wiedzieć – w charakterze dekoracyjnym

w ogrodach, jak również podejmowanie prób ich spalania, jest surowo zabronione. Podczas ich spalania
uwalniają się do powietrza toksyczne
węglowodory, które zanieczyszczają
również glebę i wody gruntowe.
Zużyte drewniane podkłady
kolejowe mają według polskiego
i unijnego prawa status odpadów
niebezpiecznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 528/2012 kreozot uznaje się za tzw. bezprogową
substancję rakotwórczą, co oznacza,

że nie istnieją bezpieczne granice
stężeń dla tej toksyny. Prawo zabrania odzyskiwania i unieszkodliwiania
odpadów z kreozotem (poza odpowiednimi przeznaczonymi do tego
celu instalacjami lub urządzeniami).
W żadnym wypadku zużyte podkłady kolejowe nie powinny być komukolwiek przekazywane do dalszego
wykorzystania. W myśl obowiązujących przepisów zużyte podkłady
kolejowe nie mogą być sprzedawane osobom fizycznym, montowane
w ogrodach czy na placach zabaw,
ani używane jako materiał opałowy w domowych kotłach, a firmy
zajmujące się ich utylizacją muszą
posiadać stosowne uprawnienia.
Niestety, pomimo takich obwarowań prawnych, nieświadomi tego
konsumenci kupują czasem zużyte
podkłady i stosują je m.in. jako materiały ogrodnicze. Należy pamiętać,
że nie jest to dobry pomysł.
(OS/UM, ŁUKASZ PIĄTEK WP/UM, Red.) ¢

Gmina uzyskała ponad 12 MILIONÓW ZŁOTYCH
na montaż instalacji ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

W p r o j e kc i e
wezmą udział
mieszkańcy, którzy zostali do nieZarząd Województwa Śląskiego przyznał
go zakwalifikowani w roku 2018.
Gminie Czechowice-Dziedzice DOFINANSO- Szczegóły związane z realizacją
WANIE na realizację projektu grantowego poszczególnych
inwestycji, zasapn. „Program POPRAWY JAKOŚCI
dami do jakich
należy się stosoPOWIETRZA poprzez zwiększenie udziału
wać przy wyborze w ykonawcy
OZE w wytwarzaniu energii na terenie
oraz wszystkimi
innymi istotnymi
Gminy Czechowice-Dziedzice”.
zagadnieniami ,
zostaną podane
Przypominamy, że projekt polega
po podpisaniu umowy o dofinansona wykonaniu 660 instalacji OZE wywanie z Urzędem Marszałkowskim,
twarzających energię cieplną i (lub)
co nastąpi najwcześniej na przełomie
elektryczną w budynkach mieszkalmarca i kwietnia br.
nych będących własnością mieszkańOdnawialne Źródła Energii to taców Gminy Czechowice-Dziedzice.
kie, których używanie nie wiąże się
W projekcie przewidziano udziez długotrwałym ich deficytem – zalenie grantów na dostawę i montaż
sób odnawia się w krótkim czasie.
660 sztuk instalacji OZE, w tym inTo przede wszystkim energia słostalacji fotowoltaicznych (413 sztuk),
neczna, energia wiatru i wody, enerkolektorów solarnych (109), pomp
gia geotermalna oraz energia pozyciepła (powietrzne – 89 sztuk i grunskiwana z biomasy. W ustawie Prawo
towe – 25) oraz kotłów na biomasę
energetyczne Odnawialne Źródła
(24 sztuk).
Energii zdefiniowano jako „źródła

wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal,
prądów i pływów morskich, spadku
rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach
odprowadzania lub oczyszczania
ścieków albo rozkładu składowanych
szczątków roślinnych i zwierzęcych”.
Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii stanowi,
iż OZE to odnawialne, niekopalne
źródła energii obejmujące energię
wiatru, energię promieniowania
słonecznego, energię aerotermalną,
energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal,
prądów i pływów morskich, energię
otrzymywaną z biomasy, biogazu,
biogazu rolniczego oraz z biopłynów
(art. 2 ustawy).
Wykorzystywanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
w mniejszym stopniu negatywnie
wpływa na środowisko naturalne
niż wykorzystywanie do pozyskania energii paliw kopalnych. Przede
wszystkim wykorzystywanie OZE
ogranicza emisję gazów cieplarnianych, a także innych substancji szkodliwych. (SR/UM, ŁUKASZ PIĄTEK WP/UM, Red.) ¢
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JERZYKI to ptaki żywiące
się owadami.
W ciągu doby jeden
jerzyk jest w stanie
upolować do 20
tysięcy owadów (!)
– głównie komarów i meszek.
Wiosną w Czechowicach-Dziedzicach
rusza program
montażu budek
lęgowych dla tych ptaków, którego celem jest
ściągnięcie na teren
gminy jak największej
liczby ich osobników.
Zakupione ze środków gminy budki trafią głównie na wysokie ściany
budynków użyteczności publicznej
i bloków mieszkalnych. Część z nich
może być również przekazana zainteresowanym mieszkańcom, których
budynki spełnią szczególne warunki,
pozwalające na gniazdowanie jerzyków (łac. Apus apus).
Jerzyki – nieco więksi krewniacy... kolibrów – występują w całej Europie. Większą część swojego życia
te niezwykłe ptaki spędzają w powietrzu, gdzie dosłownie przez cały
czas polują. Łowieniem uciążliwych
dla ludzi owadów – komarów, meszek
i much – zajmują się również młode
jerzyków, które stają się samodzielne
zaraz po opuszczeniu gniazd. W Polsce jerzyki pojawiają się w połowie
maja i przebywają u nas do połowy
sierpnia. Są zatem naszymi gośćmi
w okresie, w którym owady latające
są najbardziej uciążliwe dla czło-

wieka.
Remonty
elewacji i prace dociepleniowe
sprawiają, że w ścianach
znajdujących się w miastach
budynków, jerzykom coraz
trudniej jest znaleźć szczeliny
i otwory umożliwiające zakładanie gniazd. By zatrzymać jerzyki
w miastach montuje się dla nich specjalne budki. Najlepsze efekty daje
umieszczanie kilku budek obok siebie, na ścianach wysokich budynków,
z ekspozycją na otwartą przestrzeń,
bo w takich warunkach żyjące w koloniach jerzyki gniazdują w naturze.
Dlatego, planująca zakup około 200
budek lęgowych dla jerzyków gmina zamierza zamontować większość
z nich w optymalnych warunkach,
a więc na ścianach wysokich budynków – głównie szkół oraz bloków
mieszkalnych. Co ważne, ponieważ
polujące jerzyki pokonują w ciągu
dnia ogromne odległości, nie jest wymagane równomierne rozlokowanie
budek na terenie gminy.
Część zakupionych przez gminę
budek zostanie jednak przekazana
mieszkańcom, którzy wyrażą chęć
ich zamontowania na elewacjach wła-

s n y c h
budynków
i zadeklarują oraz
potwierdzą na piśmie gotowość do spełnienia szczególnych
warunków, dotyczących zarówno
lokalizacji, jak i późniejszego opiekowania się budką. Należy bowiem
pamiętać, że budki zamontowane
w niewłaściwy sposób i w niewłaściwych miejscach, po prostu
nie zostaną przez jerzyki zasiedlone.

Najbardziej unikalną cechą jerzyków
jest ich zdolność do nieustannego
lotu. Jerzyki lądują właściwie
tylko po to, aby się rozmnażać.
Podczas wysiadywania jaj i karmienia piskląt pozostają w gnieździe, ale
pozostałą część życia spędzają w locie.
Potrafią spędzić pierwsze 2-3 lata poprzedzające pierwsze gniazdowanie w nieprzerwanym locie i dopiero po tym dokonać pierwszego lądowania! Zdolność
ta jest niezwykle rzadka i żaden inny
ptak nie może się nią pochwalić! Jedynie fregaty ( Fregata sp. ) potrafią spędzać miesiące unosząc się nad oceanem
i tam żerując. Rekordowa długość życia
jerzyka to 21 lat – ptak ten został zaobrączkowany w gnieździe jeszcze jako
pisklę i ponownie napotkany 21 lat później. Szacuje się, że w tym czasie pokonał
około 4 milony 800 tysięcy kilometrów!

Osoby zainteresowane montażem
budki dla jerzyków na swoim budynku proszone są o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(tel. 322147169). (OS/UM, ŁUKASZ PIĄTEK WP/UM) ¢

Instrukcja montażu budki lęgowej dla jerzyka
Budki muszą być solidnie przymocowane do ściany, dające gwarancje
jej stabilności z zapewnieniem
bezpieczeństwa dla osób przechodzących przy budynkach.
Termin wieszania budek to przełom
kwietnia i maja, tuż przed przylotem jerzyków.
Budki powinny być powieszone na wysokości co najmniej II piętra budynku, tj. co najmniej 6 metry nad ziemią. Należy wieszać je
na ścianach wschodnich lub północnych, tak
żeby zabezpieczyć je przed nadmiernym nagrzewaniem w czasie letnich upałów.
Należy zapewnić ptakom swobodny dolot do budek – co najmniej 5 metrów wolnej

przestrzeni bez żadnych przeszkód (m.in. anten,
barier, drzew, elementów małej architektury).
Budki należy pomalować na zewnątrz farbą
ochronną, najlepiej w kolorze elewacji budynku.
W przypadku zdejmowania i ponownego
wieszania budki należy zadbać o to, aby otwór
wlotowy znajdował się w tym samym miejscu.
Zmiany mogą spowodować trudności z trafieniem ptaków do budki. Nawet niewielkie przesunięcie może zakłócić lęgi. Po odlocie jerzyków
– we wrześniu – należy budkę oczyścić. W przypadku pozostawienia jej na ścianie budynku należy zabezpieczyć otwór wlotowy, aby podczas
nieobecności jerzyków nie zajęły jej inne ptaki.
Budkę należy odbezpieczyć tuż przed sezonem lęgowym na przełomie kwietnia i maja.
(OS/UM) ¢
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JERZYKI pomogą
w walce
z komarami
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wiskowej Miejskiego Domu
Kultury odbyło się
SPORTOWE PODSUMOWANIE
ROKU 2019 w Czechowicach-Dziedzicach.

Na uroczystości podsumowane zostały osiągnięcia czechowickich sportowców w sporcie szkolnym, drużynowym i indywidualnym. Na gali
wręczono również nagrody i stypendia Burmistrza Czechowic-Dziedzic.
Sportową Indywidualnością Roku
2019 w Czechowicach-Dziedzicach
wybrany został osiągający coraz lepsze wyniki kajakarz Wojciech Pilarz
– zawodnik Miejskiego Klubu Sportowego Czechowice-Dziedzice.
Nagrodzono nie tylko samych
sportowców, ale i stojących za ich
sukcesami trenerów oraz sportowych
działaczy. Puchary, pamiątkowe medale i gratulacje nagrodzeni odebrali
z rąk Burmistrza Czechowic-Dziedzic
Mariana Błachuta oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Damiana Żelaznego. Nie zapomniano również
o sponsorach czechowickiego sportu
oraz redakcjach prasowych patronujących zawodom i imprezom organizowanym przez czechowicki MOSiR.
Specjalnym wyróżnieniem uhonorowano Tadeusza Srokę – byłego
nauczyciela wychowania fizycznego i dyrektora Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach, wieloletniego trenera
młodzieży i animatora czechowickiego sportu.
Gościem gali był Paweł Janas,
wielokrotny reprezentant oraz były
selekcjoner reprezentacji Polski
w piłce nożnej, obecnie ambasador
programu Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM, w którym uczestniczą młodzi piłkarze z UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice.
Za wspieranie lokalnego sportu
Beskidzka Rada Olimpijska w Bielsku-Białej uhonorowała Burmistrza
Mariana Błachuta i Gminę Czechowice-Dziedzice.
Na uroczystości nie zabrakło akcentów artystycznych i sportowych
pokazów – zaprezentowali się sportowcy trenujący w Klubie Sportowym
Strong Life Elżbiety Zarębskiej. Serdecznie gratulujemy!

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE:
Tadeusz Sroka
SPORTOWA INDYWIDUALNOŚĆ
2019 ROKU:
Wojciech Pilarz
STYPENDIA I NAGRODY PIENIĘŻNE
ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE:
Marcin Grzybowski, Wojciech
Pilarz, Dawid Byrdek, Dominik Starowicz,
Dawid Janusz, Jan Paszek, Igor Drewniak,
Jakub Pająk, Rafał Pająk, Marzena Piecha,
Julia Kurowska, Olaf Loska, Dawid Szweda,
Kacper Woźniak oraz trenerzy: Magdalena
Żaczek, Wioleta Homa, Jakub Cebula, Jan
Pinczura i Tomasz Szary.
SPORT SZKOLNY:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Ligocie – Weronika
Indeka, Emilia Twardawa i Natalia Wójtowicz
(dyrektor: Jadwiga Wizner, opiekun: Dagmara
Sikora).
Szkoła Podstawowa nr 3 w Ligocie – Paweł
Polok, Mikołaj Dudek i Mikołaj Zając (dyrektor: Jadwiga Wizner, opiekun: Tomasz Szary).
Szkoła Podstawowa nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach – Malwina Lazar, Magdalena
Jankowska, Weronika Grygierczyk, Marta
Wiewióra, Martyna Szpara, Klaudia Łaś i Sylwia Łaś (dyrektor: Katarzyna Kieloch, opiekun:
Michał Gazda).
KWALIFIKOWANY SPORT ZESPOŁOWY:
Klub Sportowy STRONG LIFE PZKFiTS – Maciej
Kiełtyka, Daniel Poniedziałek, Szymon Karelus i Paweł Krawiec (trener: Elżbieta Zarębska).
MRKS Czechowice-Dziedzice – piłka nożna
– Błażej Adamiec, Patryk Kopeć, Arkadiusz
Łukosz, Michał Adamus, Patryk Matuszczak,
Szymon Światłowski, Romain Bazin, Wojciech Szal, Grzegorz Sztorc, Daniel Bryczek,
Zbigniew Zdonek, Dominik Gałan i Dominik
Kopeć (trener: Marcin Sztorc).
UMKS TRÓJKA Czechowice-Dziedzice – piłka
nożna – Wiktor Bartoszek, Rafał Grajcarek,
Maciej Pniok, Patryk Bialik, Dominik Kania,
Marcin Stwora, Dawid Bieńko, Kacper Kołodziej, Paweł Wandzel, Bartłomiej Czech,
Maksymilian Kwaśniak, Maciej Żurek, Wojciech Gancarczyk i Jakub Michalak (trener:
Michał Gazda).
MKS Czechowice-Dziedzice – sekcja koszykówki – Milena Maciejczyk, Maja Wronka,
Maria Lubecka, Milena Tekieli, Amelia Kukla,
Lena Więzik, Emilia Machej, Karolina Gałązka, Oliwia Uciecha, Emilia Bojda, Zuzanna
Szylder, Maria Wróbel, Weronika Górka, Justyna Adamaszek, Martyna Cichy, Julianna
Tekieli, Dominika Górka, Nadia Tokarska,
Maja Stępień, Lilianna Cal, Milena Fluder
i Oliwia Tokarska (trener: Mariusz Kocur).
MKS Czechowice-Dziedzice – siatkówka plażowa – Magdalena Michalec i Sandra Kurczyna (trener: Grażyna Kurczyna) oraz Jakub
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Sportowe Podsumowanie
6 lutego br. w sali widoRoku 2019

Kasprzyk i Kacper Woźniak (trener: Agata
Krywult).
KWALIFIKOWANY SPORT INDYWIDUALNY:
Judo – Izabella Socha, Wojciech Grądzki
i Olaf Loska (KS JUDO).
Pływanie – Dawid Danikiewicz.
Tenis stołowy – Michał Gawlas, Weronika Indeka, Mateusz Gawlas, Paweł Polok, Piotr
Szary, Natalia Gębczyńska, Emilia Twardawa,
Mikołaj Dudek, Anna Chromik, Kamil Orszulak, Mateusz Orszulak, Emilia Pencarska i Natalia Wójtowicz (MKS Czechowice-Dziedzice).
Lekkoatletyka – Rafał Pająk, Jakub Pająk,
Marcin Gibas, Miłosz Kuś, Justyna Ostyńska,
Bartosz Jarczok, Marta Stryczek, Malwina
Lazar, Oliwia Kwaśniak, Magdalena Szpoczek, Julia Marek, Szymon Mikołajczak, Nicole Stasik, Maria Flasińska, Olaf Świerczek,
Maksymilian Pająk, Emilia Machej, Martyna
Szpara, Sylwia Łaś i Anna Marciniak (MKS
Czechowice-Dziedzice).
Nordic walking – Marcin Hałas.
Kajakarstwo – Igor Puzoń, Jagoda Firganek,
Kacper Grzechnik, Julia Firganek, Amelia
Cudnik, Dawid Kluka, Robert Pysz, Bartosz
Wizner, Franciszek Potwora, Patryk Stanoch,
Bartosz Witoszek, Nikola Kufel, Paulina Kufel, Maksymilian Kozik, Wioletta Kupczewska
i Anna Przybyła (MKS Czechowice-Dziedzice).
Kajakarstwo – Marcin Grzybowski, Dawid
Byrdek, Wojciech Pilarz, Dawid Janusz, Dominik Starowicz, Igor Drewniak, Jan Paszek,
Julia Czech, Natalia Grzechnik, Kacper Bąk
i Oliwier Kluka (MKS Czechowice-Dziedzice).
WYRÓŻNIENIA DLA OSÓB I FIRM WSPIERAJĄCYCH SPORT W GMINIE CZECHOWICE-DZIEDZICE:
Kalendarium, Fit Dietetyk Zbigniew Kasprzyk,
Danel Centrum Ubezpieczeniowe, Fizjo Tim, Fizjomed, Vertex, Beauty Factory, Nemak, Obroki
(MKS Czechowice-Dziedzice); Hewalex, PG Silesia, Walcownia metali „Dziedzice”, Lontex, Autotest, Cyroń, Mar-Bus, Wigmar, DGE Diagnostyka
Gazowo-Energetyczna, Carolina Toyota Bielsko,
Alexandra Ośrodek Szkolenia Kierowców, Go
West (MRKS Czechowice-Dziedzice); Media Target, Gomed NZOZ AsfaltBud (KS JUDO); LOTOS
(UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice); LOTOS,
Radio Bielsko, Kronika Beskidzka, Czecho.pl,
Gazeta Czechowicka, Rozbiegamy To Miasto,
Express Bus, Transfer Taxi, Akces, CA Sport
Broker, Bautech, EUROSOLAR, IGUANA Group
(MOSiR Czechowice-Dziedzice).
(MOSiR, ŁUKASZ PIĄTEK WP/UM, Red.) ¢
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BIBLIOTEKA otworzy podwoje
18 lutego br. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej przyjrzała się działalności MIE JSKIE J BIBLIOTEKI
PUBLICZNE J. Po 50 latach istnienia MBP w stanie rozproszonym i w warunkach pozostawiających wiele do życzenia,
doczekaliśmy się biblioteki z prawdziwego zdarzenia.
Jako pierwsza zaprzestanie działalności filia nr 10, która zostanie zlikwidowana do końca marca br. Pozostałe – do końca wakacji. Likwidacja
filii nie będzie miała wpływu na stan
zatrudnienia – wszyscy pracownicy
przejdą do nowej siedziby, której obsługa powiększy się o trzy nowe eta-

ty: informatyka, akustyka (pół etatu),
elektryka (pół etatu) i gospodarza-ogrodnika. Samych bibliotekarzy
jest 30, a koszty osobowe (płace i pochodne) to 2.103.000 złotych rocznie. Na całoroczne utrzymanie MBP
w budżecie gminy zarezerwowane
jest 2.602.000 złotych.
W 2019 r. liczba zarejestrowanych czytelników wynosiła 11.191,
w tym 1.607 osób powyżej 60. roku
życia. W pobliżu nowego gmachu
MBP zlokalizowany jest przystanek
autobusowy, więc dostęp do nowego
obiektu jest dobry, rozważa się jedynie o zwiększenie częstotliwości
kursowania autobusów. Ponadto MBP
zamierza uruchomić usługę kuriera
bibliotecznego, który będzie dowoził
zamówione książki do czytelników
niepełnosprawnych lub chorych.
(BRM/UM | Red.) ¢
NA PODSTAWIE PROTOKOŁÓW Z SESJI I POSIEDZEŃ KOMISJI

Gdy w maju 2018 roku wmurowano KAMIEŃ WĘGIELNY,
na którym stanąć miała nowa Miejska Biblioteka Publiczna, wszyscy z optymizmem wyczekiwali momentu, kiedy
zaprosi w swoje progi czytelników.
Dziś wiemy już, że otwarcie nastąpi 18 czerwca br. Przez wiele
dni patrzyliśmy jak rosną mury,
jak wnętrza nabierają charakteru, a całkiem niedawno czechowiczanie byli świadkami jak
transporty książek przejeżdżają
przez miasto by już niedługo stanąć na półkach w nowoczesnych
wnętrzach budynku przy ulicy
Paderewskiego.
Każdy dzień przybliża nas –
bibliotekarzy i Was – Czytelników do momentu, gdy będziemy
mogli cieszyć się w pełni nowym
miejscem. Miejscem przyjaznym
wszystkim – dzieciom, osobom
niepełnosprawnym i seniorom.
Mamy nadzieję, że oferta, którą
przygotujemy zadowoli wszystkich i każdy znajdzie coś dla siebie. Bo biblioteka to nie tylko
książki!
Obecnie, pomimo zamknięcia
wypożyczalni, czytelni, Działu
Audiowizualnego i Działu Dziecięcego, można korzystać z filii
numer 1, 3, 5, 6, 7, 8 i 10 – godziny otwarcia i adresy można
znaleźć na stronie internetowej biblioteki. I to właśnie
we wspomnianych filiach toczy
się dalej biblioteczne życie. Nie
zwalniamy tempa i zapraszamy
na zajęcia zarówno dzieci jak
i dorosłych. Czechowickie panie

bibliotekarki poza tym, że dzielnie
wspierają przeprowadzkę to starają
się zaproponować ciekawe spotkania dzieciom i innym czytelnikom.
Organizowane są spotkania, których efektem są piękne rękodzieła
tworzone przez dorosłych, dzieci
szkolą swój angielski, ale i świetnie
się bawią i uczą w czasie różnych
zajęć w agendach MBP. Na półki bibliotek nadal trafiają nowości tak,
aby nikt nie został bez dobrej książki. A już niedługo zaprosimy Was
do świętowania tak długo wyczekiwanego otwarcia nowej Miejskiej
(MBP) ¢
Biblioteki Publicznej.

F O T. M B P.

14 stycznia br. nowy gmach biblioteki
został oficjalnie przejęty przez MBP.
Rozpoczęto przenosiny księgozbioru
i zasiedlanie nowych pomieszczeń.
Budynek znajdujący się przy ulicy
Ignacego Paderewskiego pomieści
centralę i wypożyczalnię (obecnie
przy ul. Niepodległości 32 i Placu
Jana Pawła II 3/1), magazyn (ul. Sienkiewicza 8) oraz trzy filie miejskie:
numer 1 (ul. Zamkowa 76), nr 2 (Mazańcowicka 68) i 10 (Węglowa 56).
Łączna powierzchnia tych placówek
wynosi 927 metrów kwadratowych.
Dwie z nich mieszczą się w lokalach
gminnych, a filia nr 10 – największa
(254 metrów kwadratowych) – w pomieszczeniach Parafii św. Barbary.
Nowy gmach ma 1.897,54 metrów
kwadratowych powierzchni całkowitej, w tym 1.613,23 metry kwadratowe powierzchni użytkowej, dwa tarasy (południowy o powierzchni 393,45
m2 i wejściowy, liczący 141,59 m2)
oraz 138,29 m2 podcieni. Wewnątrz
obiektu do dyspozycji użytkowników (czytelników) pozostają dwie
kondygnacje o łącznej powierzchni
1.274,19 metra kwadratowego. Ujęte są w tym wszystkie powierzchnie
ogólnodostępne, także klatka schodowa i trakty piesze. Pomieszczenia
biurowe zajmują 156,13 metra kwadratowego powierzchni. Obiekt monitorowany będzie przez 57 kamer,
a nowoczesny system oświetleniowy
daje możliwość używania aż siedmiu
rodzajów oświetlenia. Czechowicka biblioteka będzie dysponowała
m.in. tzw. nocną wrzutnią książek
i… książkomatem. Zasiedlanie nowego gmachu przebiega w dobrym
tempie, do marca cały księgozbiór
liczący 100 tysięcy woluminów będzie na miejscu. Przy przeprowadzce MBP korzysta z usług Spółdzielni
CZECHO-BEST.
Koszty eksploatacji na razie
wyglądają bardzo optymistycznie
i szacuje się, że utrzymanie nowej
siedziby MBP będzie porównywalne z kosztami utrzymania trzech
filii, które zostały przeznaczone
do likwidacji, a może nawet mniejsze.
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URZĄD MIEJSKI

w Czechowicach-Dziedzicach
Plac Jana Pawła II 1
43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. 32 21 471 10 Fax. 32 21 471 82
e-mail: um@um.czechowice-dziedzice.pl
www.czechowice-dziedzice.pl

GODZINY PRACY:
poniedziałek-środa 7:30-15:30
czwartek 		
7:30-17:30
piątek		
7:30-13:30
w soboty, niedziele i święta nieczynny

DYŻURY:
Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Marian Błachut
i jego zastępcy
Maciej Kołoczek i Paweł Mrowiec
przyjmują mieszkańców w ramach skarg
i wniosków w każdy:
poniedziałek
14:00-16:00 pok. 201
czwartek
14:00-16:00 pok. 201
Wymagane są wcześniejsze zapisy tel. 32 21 47 132

Przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Żelazny
i Wiceprzewodniczący
Bartłomiej Fajfer
przyjmują mieszkańców w każdy:
czwartek
15:30-16:30 pok. 206
Radni miejscy, powiatowi i wojewódzcy
przyjmują mieszkańców w ramach swoich
dyżurów, których bieżąco aktualizowana
lista znajduje się na stronie
www.bip.czechowice-dziedzice.pl

TELEFONY ALARMOWE:
• Numer alarmowy z tel. kom. i stacj: 112
• Pogotowie ratunkowe: 999 lub 32 215 20 00
• Straż pożarna: 998
• Policja: 997 Komisariat Policji: 32 214 88 10
• Straż Miejska: 986 lub 32 215 54 92
• PCK Grupa Ratownictwa: 669 881 302
• Niebieska Linia: 0 801 120 002
Og. Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
• Ogólnopolski nr ratunk. w górach: 601 100 300
• GOPR - grupa beskidzka: 985, 33 829 69 00
• Ogólnopolski nr ratunk. nad wodą: 601 100 100
• Śląskie WOPR: 500 543 210
• Na wypadek klęski żywiołowej: 32 214 71 66
• Pogotowie ciepłownicze: 993 lub 32 215 21 51
• Pogotowie energetyczne: 991
• Pogotowie gazowe: 992
• Telefon zaufania: 988
• Informacja telefoniczna: 118 913
• Wodociągi i kanalizacja:
32 215 37 17 (PWiK) oraz 32 215 31 71 (PIM)
zgłoszenia awarii (całodobowo): 994 (bezpłatny)
oraz 32 215 31 71, 32 215 21 51, 601 312 877
• Schronisko dla zwierząt: 33 814 18 18 lub 663 902 733
• Powiatowy Lekarz Weterynarii: 33 496 01 80
• Informacja PKM: 32 215 91 78
• Informacja PKP:
PKP Intercity S.A. - 703 200 200
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - 703 20 20 20
Koleje Śląskie Sp. z o.o. - 32 428 88 88
Koleje Małopolskie Sp. z o.o. - 703 20 20 25

BIULETYN SAMORZĄDOWY CZECHOWIC-DZIEDZIC jest czasopismem bezpłatnym,
kolportowanym w kilkudziesięciu punktach na terenie miasta i gminy.
Zapraszamy do następujących punktów kolportażu biuletynu:
CENTRUM MIASTA – osiedla CENTRUM, LESISKO
Urząd Miejski - Pl. Jana Pawła II 1 (oraz inne wydziały)
Cukiernia ASTERIA i Kawiarnia MALINOWA - AMBASADA SŁODKOŚCI - Pl. Jana Pawła II 4/2
Miejski Dom Kultury - Niepodległości 42
Powiatowy Urząd Pracy Filia w Czechowicach-Dziedzicach - Kopcia 1
Punkt Obsługi Finansowej POLCAS - Słowackiego 13
Sklep SPOŁEM DELIKATESY - Kolejowa 1
Punkt Sprzedaży Biletów PKM - Towarowa (przy płycie dworca autob.)
Kiosk WEST - Towarowa 2 (przy płycie dworca autob.)
Sklep SPOŁEM NASZ DOM - Słowackiego 24
Sklep SPOŁEM - Konopnickiej 1
Centrum Języków Obcych BEST - Kolejowa 15
Sklep PARTNER RTV-AGD - Sobieskiego 10 (przy placu targowym)
Ośrodek Pomocy Społecznej - Kolejowa 37
PROPER Palarnia Kawy i Kawiarnia Proper COFFEE & MORE - Kolejowa 17
Sklep SPOŁEM SUBIEKT - Sobieskiego 86
AGENCJA UBEZPIECZENIOWA Marcin Maleszyk - Niepodległości 24
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Pływalnia WODNIK - Legionów (obok Ronda AK i NSZ)
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Stadion - Legionów 145
Administracja Zasobów Komunalnych - Legionów 85
PÓŁNOC MIASTA – osiedla RENARDOWICE, PÓŁNOC, BARBARA, DZIEDZICE
Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach - Nad Białką 1a
Sklep SPOŁEM - Górnicza 67
Kiosk Prasowy i Wielobranżowy - Węglowa (przy przystanku autobusowym)
Delikatesy Osiedlowe - Polna 31a
Sklep wielobranżowy - Michałowicza 6c
Dom Handlowy DZIEDZIC - Szkolna 40
Sklep SPOŁEM WALCOWNIK - Traugutta 19
Cukiernia i Kawiarnia CZEKOLADOWA - Traugutta 29
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej - Drzymały 16
Sklep LEWIATAN - Legionów 20 (przy skrzyżowaniu z Waryńskiego)
GROSZEK - Waryńskiego 30b (przy skrzyżowaniu z Ochodzką)
POŁUDNIE MIASTA – osiedla TOMASZÓWKA, GÓRNE, POŁUDNIE
Sklep SPOŁEM WANDA - Łukasiewicza 57
Sklep SPOŁEM - Łukasiewicza 2
AUTOTEST Stacja Kontroli Pojazdów - Kopernika 3
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 3 - Legionów 187
DELIKATESY DELISSO - Legionów 158
Sklep SPOŁEM IWONA - Legionów 191
Sklep Spożywczo-Przemysłowy - Podlarysz 2
EURO Sklep Spożywczo-Przemysłowy - Lipowska 72 (przy skrzyżowaniu z DK-1)
Sklep Spożywczo-Przemysłowy - Zamkowa 74 (w Strażnicy OSP)
EURO Sklep Spożywczo-Przemysłowy - Mazańcowicka 64
Urząd Celny w Bielsku-Białej Oddział w Czechowicach-Dziedzicach - Mazańcowicka 70
Sklep Spożywczy NA GÓRNYCH - Mazańcowicka 98p
GMINA – sołectwa LIGOTA, BRONÓW, ZABRZEG
Sklep Spożywczy - Czechowicka 4, LIGOTA BURZEJ
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Burzej - Bory 2, LIGOTA BURZEJ
TRÓJKA SC - Bielska 5, LIGOTA CENTRUM
Delikatesy Wiejskie - Bielska 2, LIGOTA CENTRUM
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Ligota Centrum - Wapienicka 1, LIGOTA CENTRUM
Sklep Spożywczy - A.Czyża 1 (skrzyżowanie z Międzyrzecką), BRONÓW
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Bronów - A.Czyża 12, BRONÓW
Delikatesy Wiejskie - Jaworowa 1, LIGOTA MILIARDOWICE
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Miliardowice - Miliardowicka 68, LIGOTA MILIARDOWICE
Sklep Spożywczy (LEWIATAN) - Miliardowicka 17a, ZABRZEG
Sklep Spożywczo-Przemysłowy AGMA Renata Pocięgiel - Miliardowicka 17a, ZABRZEG
Apteka NA WIDNEJ - Widna 1, ZABRZEG
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Zabrzeg - Gminna, ZABRZEG
Delikatesy U ANI - Stadionowa 32, ZABRZEG (przed wjazdem na stadion LKS SOKÓŁ)
Zapraszamy do współpracy – tel. 32 21 47 186

