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Sprawozdanie z d zialalności Zarząd,u osiedl:i ,lCentrum'' v' Czechov'icach-

Dziedzicach za okres od 17 czerw ca 2011 r, do 3 lipca 2015 r.

Szanowni Państwol Ustęujący dzisiaj Zarząd osiedla ,,Centrum,' został
v'ybrany w ogó1n1łn Zebraniu Mieszkanców osied1a 

''Centrum'' w dniu
7J czerwca 2011 r. Przewodniczapym Zarząd.L osied]a został wybrany Karo1
Bie]as' Członkam: Zarządu osiedla zostali wybrani; Eiżbieta Bajolek' A1olzy
Beczała' Barbara Bocheńslra. Adam Leśnilr, Jar.osła\Ą' Wydra' Na swoim
pieIwszym zebraniu w dnttl 22 częry,ca 201I t. Zarza-d osiedla u,vbra1 zastępce
przewodniczącego. 1iló]Jm Został Adam Leśnilr oriz seliretarza, lctćlrym została
Elżbieta Bajorek. \ĄlspóĘraca Przer.r'odniczącego Z. człori<ami Zarządl: C)siedla
u1rładała siq wzorowo.

Szanorł'ni Pansti'vol od dnia ulronst1'tuorł'ania się Zarząd osiecila odbył
33 zębranta, na ]rtórvch jednogłośnie podjęto 32 uchwały' W trakcie kadencji
odbyły się czterY o.'ólne Zebrania Mieszkańców Osied1a ,'Centrum'' t'j'
rł'dniach: 23 wześnia 20)l r., 1'| września 2012 r.. ó września 2013 r
i5 września 20]4 l. Na u'yżej wynrlenioriych zebraniach Zgłoszono łącznie 6l
r.vniosków dotyczących v'ykorz)'stania środkół. przyznanych dia osied]a
,.Centlum'' ofaz 5 wnioskóW do budżetu gminy'

Zarząd osiedla v,yraźa zadowo1enie, iź w bieżącyn roku planrije się
zakończenie lęmontu chodnilra przy ul. Ligockiej. Remont chodni]<a został
częściowo sfinansowany Ze środkóu' osiedla ,,Centllm'' q. ; rł' 2011 r' _ 40'000
z1. vl 2012 r' 35.000 z!, u, 2013 I' ' 30'000 zł. u, 2014 r' 30.O0a zit' czyli
łącznre 135'000 z1' BraĘące środiri finansowe na lemont chocinika zostały
pTzekaz:.Lne z budżetu gminy, Za co Zarząd, osied1a ,.Centrum,, ser.decznie
clziękuje Bunnistrzowi i Radzie Miejskiej.

Ze środków osiedla sfinansowana lakże zakup wyposażenia dla Szkoły
Podstawowej Nr 5, w tym szafki dla uczniów oraz wyposażenie pracowni -
komputelowej, TIa łączną lcwotę ponad 20.0()0 zł. Wżną sprawą było także
dofinansowanie budowy parkingu przy Gimnazjum Publicznyrn Nr 2 na kwotę
ponad 16.000 Zł' Ponadto Zarząd osiedla przeznaczył środki na w1posżenie
p|acu zabaw d1a dziect, a ostatnio na budowę parkingu prą' Przedszkolrr
Publicznym Nr 11, a ta}ze na plac zabaw i parking przy przedsziroiu
Publicarym Nr 8.

Bardzo pożf'ecznąi oeirną dla ludzi biednych, samotnych i chorych oraz
rodzin wie]odzietnych jest akcja ptzyznawania bonów na paczlci świąteczne.
Każdego roku Zarząd osiedla ,.Cenirum'' przeznaczał na ten cel 4.000 zł tj.
40 bonów po 100 Zł, które można b;Ąa zrealizowaÓ w sklepie PSS ,,Społem,,,
z wyłączeniem możliwoścr zakupu alkoho1u i papierosów. osoby clo otzymania
bonów były t)powane przez ośrodek ?omocy Społecznej, Szkołę Podstawową
Nr 5, Gimnazjum Publiczne Nr 2 oraz Zarząd osiedla ,,Centrum',.

Ze środków osiedla ,,Centrum" przydzielano także śIodki finansowe np.
na ochotniczą Sttaż Pażarną ,'Czechowice", Chór Mieszany im. Stanisłał'a



Moniuszki, Czechorł'iclri Teatf Muzyczny Movinrento, na otganizację Dnia
Dzieclra r-ł' Szlcole Podstawov'ej Nr 5 i w Gimnaziun Publicznym Nr 2 oraz na
Mięi ską Bibliotekę Publiczną

Zarząd osteda ,.Centfum" roąoczĄ także akcję zbierania podpisóu'
w sprarł'ie vykonania generalnego remontu ul' Chałupniczej r ul' Chopina. Duża.

pomoc w tej Sprawie udzielił Zarządowi osiedla Marcin Waleczelq za co
serdecznie dzięku1em'v' Nastęnie Zarząc1 osiedLa ''Centrum'' 

podja;l Lrchrvałe

nr5lll v, sprau'ie u'r4lonaniz remonru v\1,. ulic. \ tvm mielscu. dziel:ujentl
r1]'a)\ł'oil\1l: ]a Zaani]aZo\i''anle !i' l.aj' :]]liilWle
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Baldz,(r \'.l Ł s1lralr'i1 ł,;l1tl l'i]Sta\Ą'i'Jll]a' : ill icjat'''i'l'i Z;iiządi a)Sie.]i;,'''

ba|iel'ell oc]]]'onnr'c| nil si:iz)'żowani'_L u]. lr{iol:ietl'iczil jui' Sobjesl:i:gll. lclzri'
ioohodzi do lio1izji dr'ogorłłch. :o zaqt'Ła bezpieczeńsrwu dzieoi idących dt,

szkol.,l' i :lozostalyoh mieszkariców.
Ponadto Zafzac] i)siedla .,Centrum'' v,r'stępov'al rit, Burmistrza: pisltllltl'

dot_vc:ąc_vrrri sptav' Dotlszarr-u''ch na zebianiaoh mieszlońcctrł'. np v ;pl.L'n i:

e]ifanó\Ą' aliLLstYczl']ych oizr' Drodze iłaiorvcj Nr 1. po1-li'arł',r'nav'jelzchnj na

ulioacil: 9latelsiliei, Sobótlli' k1arzantl1,' cr1'sz'czerlla st'Jdzieneil

l:analizac)'ll],c]:l, p:zecie1'.ajai:ego v.'atrr: pr:)'r'zece \Ąiapienic_r'. Zarza! r)siedia

v.vsupil taLźr cit, Buinr]strza o ]]oDfawę sianu ul' Iionopnjckje]' cdzi: V' ::"lsi.
iloai1(lv ttcs:'l'::zl r)()w:]l.a_je. alLiż(' ]laiuze co uirridnia notuszanit si'' nic\Z' n

t :.'ru ie]onie. Spiarva ra l]ia Została c1o te.i pcn'załam'icna'
Baldzo orz_vlrrą spiar'vz1 dla Zaiząclu osiedia ,.Centrul'' b-r,ło

zignorov.anie przez miasto uclrwały Zarządr-t osiedla łl' sprawie nadalrtl nazrn'5

rondu v, ul' Legionów na skzyżowaniu z ul. l. Paderewslriego imienia
l,egionistóv'. 1'4iu51p u.i/brało nazwę im' Wójta Józefa Machalicy. bo podobncl

sprzedał ziemię pod dworzec lrolejou'y. 
'.

Szanorvni Państwo, kończąc dziękujemy Za uwagę i zapraszamy do
owocnej dyshusji.

Ieszcze raz dzięL<llję całemu Zarzalowi osiedia za owocną współpracę'


