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sPRAWozDANlE z DztAŁALNoŚcl zARzĄDU ostEDLA,, ŻENTRIJM,,
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH ZA OKRES OD 07.10,2020r. do 31.12.2020r.
iod 01.01.2021r do 03.10,2021r,
Szanowni Państwo, w dniu 04 lipca 2019r. na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
PrzewodniczącąZarządu Osiedla została wybrana Pani lwona Stępień, a członkami
Zarządu zostaliwybrani: Wiesława Oleśniewicz, Czesław Gazda, Czesław Białek, Marek
Przesór i Tomasz Jarczok.
Na swoim pienłszym zebraniu, które odbyło się w dniu 19,07.2019 roku Zarząd
ukonstytuował się w następujący sposób: Czesław Gazda zastępca przewodniczącĄ,
Marek przesór sekretarz oraz wiesława oleśniewicz, czesław Białek i Tomasz Jarczok
członkowie Zarządu Osiedla ,, Centrum ,,.
Członkowie Zarządu wraz z przewodniczącą pełnią dyżury w Szkole Podstawowej nr 5
w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.00 do 18.00.

Niestety w związku z panującą pandemią COV|D-I9, od marca ubiegłego roku
dyżurów nie ma, aż do odwołania.

Kwota Środków finansowych do wykorzystania przez Osied|e"CENTRUM"
w roku 2020 wynosiła 70.466,00zł.
Rozliczenie od 08.10.2020r. do 31.12.202ar.
działalnośćstatutowa, plan 1,166,00zł., plus 3.000,00 z likwidacji zadania,
w tym zakup laptopa i drukarki bezprzewodowej, plan 4.166,00zł,, wykonanie
3.823,99zł., pozostało 342,01zł.
OSP Czechowice-Dziedzice, plan 2.000,00zł., wykonanie w całości
remont sali lekcyjnej w SP5, plan 900,00zł.( zmienidne zadanie), wykonanie
w całości
wymiana drzwi wejściowychdo sal PP8, plan 2.000,00zł., zamiana zadania na
zakup szaĘ, wykonanie w całości
wymiana dvwi wewnętrznych PP11, plan 2.000,00zł., wykonanie w całości
zakup 3 koszy parkowych, montaż we własnym zakresie wraz z Jednostką OSP
Czechowice, plan 1.600,00zł., zmienione zadanie, uchwała żarządu nr
1l2020r., z dnia 16.a7.2a20r.) zakupione,montaz przesunięty na 2a2lr,
malowanie skorodowanych słupkow od znaków drogowych lub ich wymiana na
nowe, plan 1.400,00zł.,( zmienione zadanie, uchwała Zauądu nr ZAaAan
z dnia 16,a7,2020r.), wykonanie w całości
wykonanie przejściadla pieszych koło garaży oraz budowa parkingu przy bloku
nr 12, ul. Mickiewicza, plan 6.900,00zł., likwidacjazadania
dotacja MDK, chór Moniuszko, plan 3.000,00zł., wykonanie w całości
dotacja MDK, Movimento, plan 1.000,00zł., wykonanie w całości
dotacja MDK, Mazorótki, plan 1.000,00zł., wykonanie w całości
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Noc Kultury, plan 1.500,00zł., pozostało w całości
spotkania integracyjne dla emerytów i rencistów, plan 1.500,00zł,, pozostało
w całości
Mikołajki, plan 18,000,00zł. ispotkanie świąteczno-noworoczne dla Seniorów,
osób chorych i samotnych, plan 1 8.000,00 zł,, razem 36. 000,00zł., zamlana 2
zadań na 3 nowe zadania,.
-,, ModernizaĄa miejsc postojowych pzy ulicy Piłsudskiego i ułożeniena nim płyt

ażurowych" oczywiście na terenie gminnym i przeznaczamy kwotę 32.000,00zł.
(

trzydzieści dwa tysiące złotych ),wykonanie w całości

-

,,

zakup 7szt. koszy parkowych", montaz we własnym zakresie wraz

z

Jednostką

OSP Czechowice i przeznaczamy kwotę 2,400,00zł. ( dwa tysiące czterysta
złotych ), ( razem 10szt, Koszy, zaprawa betonowa w ilości10 worków podarowana

od Pana Cyronia, za co juz dzisiaj pięknie dziękujemy), zostaĘ zakupione, montaż
w 2021r.

-

zakup krawęzników i uzupełnienie nimi pobocza przy ul, Klasztornej, jadąc od ul.

Legionów oraz naprawa zapadniętego chodnika w kilku miejscach przy tejże ulicy,
chodnik od strony bloków

i

przeznaczamy kwotę 1.600,00 zł.( jeden tysiąc sześćset

złotych), wykonanie w całości

rezenva, pozostało 2O1,aOzł,

ZostaĘ także zamontowane stojaki na rowery przy targowisku, pny ul.
Słowackiego i Kolejowej, Panie Burmistnu pięknie dziękujemy.
Wyliczona kwota dla Osiedla ,,Centrum" na rok 2021 to 69.615,00zł.
Rozliczenie od al.01.2021r, do a3.10.2021r.
- działalnośó statutowa, plan 2,000,00zł,, w realizacji
_ OSP Czechowice, plan 2.000,00zł,, w realizacji
- SPnr8, oddziały przedszkolne, plac zabaw, plan 5,000,00zł.,w realizacji
- SPnr8, zakup pomocy dydaktycznych, Mikołajki, plan 2.000,00zł., w realizacji
- SPnr5 Dzień Dziecka, plan1.000,00zł., wykonanie 999,15zł., pozastało 0,85zł.
- SPnrS,remont korytarza, holu, plan 2.000,00zł., wykonanie w całości
- PPnr8, zakup szafy do pomieszczeniaząęć dla dzieci zorzeczeniem, plan 2,000,00zł,,
wykonanie w całości
- PPnr11, remont klatki schodowej, plan 2.000,00zł., w realizacji
- dotacja MDK chór Moniuszko, plan 3,000,alzł., wykonanie w całości
- dotacja MDK Movimento, plan 1.000,00zł., wykonanie w całości
- spotkania integracyjne dla emerytów i rencistów, plan 3.000,00zł., w realizacji
- Czechowicka Noc Kultury, plan 1.000,00zł., w realizacji
- Mikołajki, plan 20,000,00zł., w realizacji
- spotkanie świąteczno-noworoczne dla seniorów, osób chorych i samotnych, plan
20.000, 00 zł., w realizacji
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- rezenva 4,6 15,00zł.

Szanowni Mieszkańcy, współp raca z Panem Burmistrzem, Jego zastępcami,
współpracownikami, Przewodniczącym Rady Miasta, Radnymi i Policją układa się
w miarę dobrze, za co oczywiściejak co roku pięknie dziękujemy. Jednak zachęcamy
naszych Radnych, zeby zostawili swoje samochody w garażach i zaczęli częściej chodzić
pieszo, wtedy zobaczycie Państwo nasze miasto od podszewki, kazdy jego zakamarek, ile
dziur w chodnikach, na ulicach, zwłaszcza wokół studzienek, ile posuszu na drzewach itd,
Jeślichodzi o współpracę ze Strazą Miejską, niestety bywa różnie, mogłoby być lepiej.
Zarząd Osiedla kilka razy w roku robi źw. obchód Osiedla o róznej porze dnia
i zauważamy brak patroli, zwłaszcza poźnym wieczorem czy nocą, Chodzi tu głównie o ul.
Słowackiego - deptak, plac targowy, nowy plac zabaw między blokami przy ul. Klasztornej,
teren koło dawnej Gazowni, za dawnym kasynem, boisko szkolne przy SPS iza
budynkiem SPnrS, gdzie ma Straz Miejska podgląd, my pytamy dlaczego tak się dzieje,
przecież bezpieczeństwo Mieszkańców i odwiedzających go osób jest
najważniejsze.
Zauważyliśmyrównież brak zainteresowania drzewostanem przy drogach powiatowych ze
strony Starostwa Powiatowego z Bielska-Białej, na terenach Społdzielni Mieszkaniowej
oraz Wspolnot, chodzi o nieposprzątane chodniki, parkingi, zalegająliście,a przecież
pragniemy zauważyc, ze gdy są mokre moze dojśćdo upadku, a co za tym idzie złamac
rękę czy nogę, Następnie posusz w drzewach, wystające gałęzie do poł drogi np. przy ul.
Legionów, naprzeciw lodziarni.
Przewodnicząca na bieząco informuje Wydziały w Urzędzie Miejskim o problemach od
razu jak się pojawią są to min.:
ubytkiw krawęznikach przy ul. Klasztornejjadąc od ul. Legionow
ze względów bezpieczeństwa zrobic całą ul, Jagiellońską jednokierunkową
dziury na ulicach, rondach, w chodnikach i wiele innych drobnych spraw
spalone żarowki w lampach ulicznych
Poza wspomnianymi remontami, imprezkami, pragniemy podzielić się z Państwem
informacją, ze równiez aktywnie i społecznie uczestniczymy w spotkaniach w DPS ,, Zota
Jesień ,,. Co roku w czerwcu razem grillujemy, śpiewamy biesiadne piosenki, następnie
06 grudnia jak co roku, Mieszkańcow i pracownikow DPS ,,Złota Jesień" odwiedza
Swięty Mikołaj wrazz pomocnicą, Aniołkiem oraz wesołym diabłem wręczając kazdemu
upominek, ? w styczniu razem kolędujemy. Niestety rok2020 nie był szczęśliwy,
panująca epidemia Covid-19, spowodował, ze spotkania te nie mogły się odbyć.
Bardzo miło wspominamy ten świątecznywspolnie spędzony czas. Swięty Mikołaj
z pomocnicą, Aniołkiem i diabłem tym razem trochę inaczej, zzachowaniem odległości
iw maseczkachodwiedził równiez Pana Burmistrza, Jego zastępcow, obdarowując ich

upominkami i słodkościami,
Odwiedziliśmy rowniez jak co roku Przedszkole Publiczne nr 5, Komisariat Policji oraz
okolicznych sklepikarzy, przedsiębiorców obdarowując ich takze upominkami i słodyczami,

Szanowni Państwo w tym miejscu musimy Was poinformować, ze upominki nie są
finansowane z budzetu Osiedla. Przewodnicząca do Mikołajek przygotowuje się pół roku
wcześniej, sama je przygotowuje ( źw, rękodzieła ) i kupuje słodkości,swoją tzw, cegiełkę
dokładają członkowie Zarządu, za co im serdecznie w tym miejscu dziękuję
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Podsumowując naszą działalność,pragniemy zauważyó, że spotkania integracyjno kulturalne, takie jak Piknik Rodzinny, Mikołajki czy też Spotkania Świąteczno
Noworoczne cieszą się ogromnym powodzeniem wśród dzieci i dorosłych, do tego
stopnia, ze z utęsknieniem czekają na kolejny rok zeby móc się znowu spotkać.

-

W związku z pov,tyższym spotkania te wpisały się już na stałe w kalendarzimprez Osiedla
,, Centrum,,, pragniemy aby powróciły normalne czasy, tego Państwu równieżżyczymy.
Zobaczymy co przyniesie nam ten rok,
Pomysłodawczynią, głównym organizatorem i motorem przedsięwzięć, wszystkich
imprez, spotkań jest przewodnicząca lwona Stępień. Oddaje się całkowicie swojej funkcji,
pracy społecznej dla dobra Mieszkańców, robi to z pełnym zaangażowaniem, nie boi się
wyzwań i udało jej się zaangażować prawie wszystkich członków zarządu.

PAM|ĘTAJMY RAZEM JEST LEPIEJ!
Na zakończenie pragniemy serdecznie podziękować prezesowi OSP Dziedzice, Panu
Krzysztofowi Ryłko oraz Jego kolegom za instalację we wskazanych miejscach 9 koszy
parkowych, zrobili to bezinteresownie, nieodpłatnie. Dziesiąty przekazaliśmy dla oddziałów
przedszkolnych przy SPnr8.

W imieniu całego Zarządu oraz swoim dziękuję Państwu za uwagę , życząc dużo
zdrowia, siły, wytnruałościw tym trudnym czasie,
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