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§FRlłttrozDANlE z DztAŁAŁ^roŚc, zARąDu os/EDI-A ,, cE VIR ł.lfll ,, W
aZECHaWCAC|$,DZIEDZICA,CH ZA OKRE§ aD CI4.1a.2018r. do a4.a7,2al9r, ORAZ.
ZA §<A,DENCJĘ od ffi:a7.20'!5r. do a4.07.2at9r"

§zanownl Państwo, ustępujący dzisiaj Zaząd Qsiedla ,, Centrum ,, zo§tał wybrany na
Ogólnym zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, Mieszkańców osiedla,, Centrum ,,,'
w dniu 03.07.2015r. Przewodniczącą Zaaądu Osiedla została wybrana Pani lwona
StęPień, a członkami Zauądu zostali wybrani: Barbara Adamską Danuta Kopeć, Czesław
Gazda, Tomasz Jarczok iAdarrr Leśnik.
Na swoim pienrszym zebraniu, które odblło się w dniu 22,07.2515 roku Zarząd
Yk9nsĄĄuował się w następujący sposób: Czesław Gazda zastępca pzewodniózącej,
Adam LeŚnik sekretarz oraz Barbara Adamska, Danuta Kopeć i Tomasz Jarczok
człorrkowieZarządu Osiedla,, Centrunn ,,. Wspołpraca Pruewodniczącej z cżonkarni
Zarządu układałasię bardzo dobrze.
Ód momentu ukonstytuowania się , Zarząd Osiedla odbył 31 zebrań i podjął jednogłośnie
47 uchwał. W trakcie kadencji odbyły się 4 Ogólne Zebnania Mieszkańców osiedla
,, Centrurn", na których złożonorazem 59 wniosków.
DYzury Zaząd pełniłw Szkole Fodstawowej nr 5 w kazdą pierwsząśrodęmiesiąca od
godz. 17.00 do 18.00.
Zadania wykonane od 04.10,2018r. do 04.07.2019r.
Obchody 100-1ecia nadania prawkobietom, p|an 1.000,00 zł., wykonanie w całości
Projękt i nnontaż lampy pzy tll. Spokojnej, p|an ,t.600,00 zł., wykonanie 1 .254,a0 zł.,
Pozostało 346,00 zł., środki pzesunlęte na Mikołajki dla dzieci Osiedla ,, Centrum ,
sPotkania integracyjno - kulturalne d|a mieszkańców Osiedla,, Centrurn", ostatki,
plan 1.000,00 zł., wykonanie gg5,00 zł., pozostało 5,00 zł,
MikoĘki w §P8, plan 1.50CI,00 zł., wykonanie 1 .499,72 ż.;-pozostało 0,28 ż.
Mikołajki dla dzieci Osiedla,, Centrum ,,, ptan 14.340,00 zł.iwykonanie w całości
( 120 dzieci )
§Potkanie Świąteczno-noworocznre dla seniorów, osob chorych i samotnych, plan
17.500,00 zł,. wykonanie w całości
dotac.ja dla osP Czechowice, plan 1.300,00 ż., wykonanie w całości
naPrawa, zaszklenie tablicy infornnacyjnej Osiedla ul. LegionóWKlasztorna, koszt
170,00 zł. ( ktośrozbił szybę )
dobudowa punktu świetlnego, pĘekt i montaż przy ul. Stawowej, plan 1.500,00 zł.,
wykonanie 1.476,00 zł., pozostało 24,00 zł.
dotacja do MDK Zespół Movimerrto, plan 2.000,00 zł., wykonanie w całości
dotacja do MDK Chór Moniuszko, plan 2.000,00 zł", wykonanie w całości
dotacja do MDK Mazoretki, plan 2.000,00 zł., wykonanie w całości
dotaója dla MBĘ ptan 1.000,00 zł., wykonanie w całości
Fiknik Rodzinny z okazji Dnia Dzicka, plan 4.000,00 zł., wykonanie w całości
PP8, zakup szafek dla dzieci, plan 4.000,00 ż., wykonanie w całości
PP11 wyrniana drzwi wewnętrznych, plan 4.000,00 zł., w realizacji
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SP5 ręmont korytarzy i naprawa/wymiana parapetów, plarr 4.000,00 zł., w realizacji
§P5 Dzień Rodziny, plan 1.000,00 ź., wykonanie 999,21 ż., pazostałoO,79 zł.

SP8

Dzień Dziecka, Mikołajki, plan 2.000,00 zł., wykonanie 900,00 zł., pozostało
1.100,00 zł.
§P8 Rennont szatni oraz sali lekcyjnej, plan 4.000,00 zł., wykonanie 3.999,99 ż.,
pozostało 0,01 zł.
modernizacja ,, starych" tablic ogłoszeniovyych przy ut. Mickiewicza i ul. Legionów
kołoAZK, plan 1.000,00 zł.,w realizacji
utworzenie wybiegu dla psow plan 4.000,00 zł. w realizacji
MikoĘki dla dzieci z Osiedla, Centrurn ,, plan 14.000,00 ż., w realizacji
SPotkania integracyjno - ku|turalne dla mieszkańców, w tym spotkania przy grillu,
ostatki, świąteczno - noworoczne, plan 19.500,00 zł., w realizacji

ZacaĘ okres naszej kadencji od 03 lipca 2015r.do Q4,07.2019r. wiele
pozytpvnego się działo, współpraca z panem Burrnistruem, Jego zastępcami,
,wsPołPracownikami, Przewodniczącym Rady Miasta
oraz Radnymi utłaOała się dobrze,
za Go oczywiście jak co roku pięknie dziękujemy,
W okresie trwania naszej kadencji wsparliśmy finansowo:
kulturę czyli chór Moniuszko, zespół hńovimento, Mazoretki, spotkania
integracyjno-kultunalne dzieci i młodziezy oraz seniorów kwoią 12aj4g,27
tj.33,4%
oświatę, a w niej szkoły, pzedszkola kwotą 98.700,00 zł. tj.27,4%
inwestycje i remonty na Osiedlu ,, Centrum kwotą 60.694,01 zł. tj. 16,8%
"
OSP Czechowice, ul. Barlickiego lauotą 4.900,00
zł. t1. 1,4o/o
w realizacjizadania na kwotę 37.500,00 zł. tj. 10,4o/o

ż.

Poza wsparciem finansowlm, prężnie działaliśrnymerytorycznie, przewodnicząca
Pilotowała, powiadarniała telefonicznie, a najczęściej osobiście odwiedzając Urząd,
odPowiednie wydziały, a nawet Starostwo Fowiatowe w BielskwBiaĘ, z§łószaląó !.ozne
zadania do wykonania takie jak:
namalowanie pasów, 2 przejśćdla pieszych na ul. Mazańcowickiej
wykonanie nowych barierek przy ul. Legionów/klasztorna
PrzYcięcie drzew przy ul. Legionów od ronda pzy StaĘ Grninie w kierunku

StaĘ Kablowni

spalone żarówki pzy ul. Klasztorne,i, Sobieskiego itd.
ubytkiw krawężnikach ptzy ul. Klasztornej
Ze wzgIędów bezpieczeństwa ul. Jagiellońską zrobić całą .iednokierunkową
dziury na ulicach, rondach, w chodnikach iwieie innych drobnych spraw
Poza wsPomnianymi remontarni, imprezkami, pragnierny po'dzielić siąz Faństwem
informacją ze równiez aktywnie uczestniczyliśmy wŚpotkóniach w DpŚ ZłotaJesień
,,.
Go roku \Mczerwcu razem grillujemy, w tym roku wylątt<owo będzie to 11"lipca, śpiewarny
biesiadne Piosenki,.na organach gra Pan Rafał Turońl nasz oiganista pan Kazimierz '
),
Kocur na akordeonie, następnie.06 grudnia jak co roku, MiesŻmn"ońi pracowników
DPS Złota Jesień" odwiedza Święiy Mikołalwraz z pomocnicąwręczając każdemu
"
upominek, d w styczniu razern kolę.dujemy,
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Bardzo miło wspominamy ten wspó|nie spędzony czas. Święty Mikołaj z pomocnicą
odwiedza równiez Pana Burrnistrza, Jego zastępców i wspołpracowników obdarowując ich
upominkarni.
Odwiedziliśmy równiez Przedszkole nr 5, 8, SP nr5, Dom Dziennego Pobytu, Komisaniat
Folicji onaz okolicznych sklepikarzy, przedsiębiorców obdarowując ich także uponninkami.
Szanowni Państwo w tyrn miejscu mtlsimy Was poinformować, że upominki nie są
finansowane z budzetu Osiedla. Przewodnicząca do Mikołajek przygotowu.je się juz pół
roku wcześnie.! i sama je przygotowuje.
Fodsumowując naszą działalność,4 letnią kadencję pragnienny zauważyć, że spotkania
integracyjno - kulturalne, takie jak Piknik Rodzinny, Mikcńajki czy też Spotkania Swiąteczno
- Noworoczne cieszą się ogromnyrn powodzeniern wśród dzieci i dorosłych, do tego
stopnia, ze z utęsknieniern czekają na kolejny rok zeby rnóc się znowu spotkać.
W związktl z powyzszyrn spotkania te wpisały się w kalendarz imprez Osiedla ,, Centrurn ,,,
Mamy nadzieję, ze nowo wybrany Zauąd będzie te zadania / tradycje kontyntlował.

Fornysłodawczynią głownym onganizatonem i nnotorem pzedsięwzięć, wszystkich
imprez, spotkań była przewodnicząca lwona Stępień. Tu iteraz bardzo serdecznie
dziękujemy jej za tak otwańe serce, za tak ogromne zaangażowanie, po prostu za
wszystko. Przewodnicząca, iwona Stępień jest osobąwyrnagającą, ale najpierw wymaga
od siebie, jest osobążycz|iwą szczerą, ernanuje energią i radością.Oddała się całkowicie
swojej funkcji, pracy społecznejdla dobra MieszkańcóW robi to z pełnyrn
zaangazowanienn, nie boi się wyzwań. Dla niej rrie w\a rzeczy niemozliwy
Nwoną to san'la

PrzYjemność,
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