
Sprawozdanie z działalności Rady i zarządu Dzielnicy Czuchów  
za okres 2000-2004r. 

 
Rada dzielnicy Czuchów została wybrana na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym  
w dniu 8 czerwca 2000r. 
Skład Rady Dzielnicy w kolejności alfabetycznej przedstawiał się następująco: 

1. Badura Henryk, 
2. Baron Stefan, 
3. Dębicki Alfred, 
4. Herman Paweł, 
5. Korzusznik Waldemar, 
6. Krotofil Zbigniew, 
7. Kurpanik Stefan, 
8. Majorczyk Stanisław, 
9. Masarczyk Józef, 
10. Plaszczyk Alojzy, 
11. Smyczek Waleria, 
12. Stawinoga Alojzy, 
13. Stefan Jolanta, 
14. Szczęsny Adam, 
15. Szymała Zenon 

Rada spośród swojego grona wybrała przewodniczącego, którym został śp. Józef Masarczyk. 
Ze względu na stan zdrowia zrezygnował z pełnienia tej funkcji w dniu 6 grudnia 2002r. 
W dniu 10 grudnia 2002 r. na zebraniu Rady Dzielnicy zwołanej przez Burmistrza Gminy  
i Miasta , które prowadziła Pani Irena Woźnica –Sekretarz Gminy Rada Dzielnicy wybrała 
mnie na przewodniczącego Rady. 
 
Rada co roku do dysponowała funduszami na potrzeby Dzielnicy otrzymywane z Gminy.  
Z pieniędzy tych w kolejnych latach w dzielnicy wykonano następujące zadania: 
 

I. W roku 2000: 
1.  a)    utwardzono ul. Długosza  -ok.170 mb. 

b) wykonano dokumentację dla ul. Cmentarnej bocznej 



 
2.   W roku tym wykonano równieŜ (z funduszy Gminy): 

a) rozgraniczenie ul. Szewczyka i Cmentarnej bocznej, 
b) remont oświetlenia w okolicy szkoły, 
c) przejęto Zamek od Agencji Rolnej Skarbu Państwa i przeprowadzono remont 

jego dachu, 
d) rozpoczęto remont ul. Swobody. 
 

II. W roku 2001: 
1. Z pieniędzy do dyspozycji Rady Dzielnicy : 
a) utwardzono ul. Cmentarną boczną – koszt pokryła po połowie Rada 

Dzielnicy i Gmina, 
b) wykonano dokumentację ul. Szewczyka (strona lewa), 

2. Natomiast z funduszy Gminy lub Powiatu wykonano: 
a) chodnik przy ul. Cmentarnej, 
b) remont zakrętu przy szkole – poszerzenie i odwodnienie, 
c) remont częściowy kanalizacji na ul. Staffa  
 

III. W roku 2002 wykonano: 
1. Z funduszy Rady Dzielnicy: 
a) utwardzenie ul. Szewczyka – połowę pokryła Rada Dzielnicy a połowę 

Gmina, 
b) wykonano dokumentację ul. Folwarcznej, 

2. Z funduszy spoza Rady Dzielnicy wykonano: 
a) chodnik na ul. 3-go maja, 
b) kanalizację od skrzyŜowania z ul. Zawadzkiego w kierunku szkoły w okolicy 

przystanku autobusowego. 
 

IV. W 2003 roku  
1. Z pieniędzy Rady dzielnicy wykonano: 
a) utwardzenie 150 mb. ul. Folwarcznej – Gmina przestała dofinansowywać 

inwestycje realizowane z pieniędzy Rad Dzielnic, 
b) remont pomieszczeń w Zamku, 

2. Z funduszy Gminy wykonano: 
a) odwodnienie ul Przemysłowej. 



V. W 2004 roku wykonano: 
1. Z funduszy Rady Dzielnicy 
a) dalsze utwardzenie ul. Szewczyka – 70 mb. – wyłącznie z pieniędzy Rady 
Dzielnicy, 

b) oświetlenie ul. Nad Bierawką – roboty są rozpoczęte i powinny być  
ukończone jeszcze w tym roku, 

c) wykonanie progów zwalniających. 
2. Z pieniędzy Gminysfinansowano: 
a) projekt kanalizacji deszczowej na ul. Szyb Zachodni. 

 
KaŜdego roku Rada Dzielnicy przekazywała z pieniędzy do jej dyspozycji kwoty do 
placówek oświatowych w Dzielnicy tzn. do Szkoły Podstawowej nr 6, do Gimnazjum nr 5  
i w ostatnich dwóch latach do Przedszkola nr 7. KaŜdego roku łączna kwota wynosiła  
5.000,- zł. 
 
Od momentu ponownego zaistnienia Klubu Sportowego „Płomień” Czuchów Rada dzielnicy 
finansowała równieŜ zadania związane z remontem boiska sportowego, budowę boiska 
treningowego oraz wykonanie projektu i oświetlenia na boisku. 
 
W bieŜącym roku został ukończony częściowo remont pomieszczeń w Zamku, które słuŜyć 
powinny Radzie Dzielnicy i mieszkańcom Czuchowa. Proponujemy, Ŝeby w pomieszczeniach 
tych: 

1. Pełnili dyŜury dzielnicowy i straŜ miejska, 
2. Zbierali się emeryci i młodzieŜ naszej Dzielnicy. 
 

Jednak decyzje w tej sprawie powinna podjąć juŜ nowa Rada Dzielnicy, którą będziemy 
wybierać w dniu dzisiejszym. 
 

Na wniosek Rady dzielnicy w 2003 roku statuetką „Karolinka” uhonorowano mieszkankę 
naszej dzielnicy panią Lidię Biela. 
 

W 2001 roku przedłuŜono kursowanie autobusu linii 311C do Szczygłowic, co było istotne ze 
względu na dojazdy pracowników naszej dzielnicy do pracy po zlikwidowaniu KWK 
„Dębieńsko”. 
 



KaŜdego roku Rada Dzielnicy organizowała dla mieszkańców Festyn, a jak pogoda 
dopisywała, to nawet dwa. W bieŜącym roku wspomagała festyn organizowany w czerwcu 
przez Gimnazjum nr 5, a we wrześniu zorganizowała festyn wspólnie z Klubem Sportowym 
„Płomień” Czuchów. 
W okresie kadencji Rada Dzielnicy zebrała się 22 razy. Raz zostało zorganizowane ogólne 
zebranie z mieszkańcami naszej dzielnicy. 
W w/w okresie podejmowała równieŜ wszystkie sprawy Dzielnicy jakie wynikały z bieŜących 
potrzeb oraz zlecane przez Gminę. 
 
Dziękuję za uwagę. 
            Przygotował 
 
           Alojzy Stawinoga 
 
  
 

 
 
 

 
 
 


