
Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Dębieńsko 
kadencji 2000 - 2004 r. 

W dniu 9.06.2000r. odbyło się zebranie ogólne mieszkańców dzielnicy Dębieńsko, na 
którym wybrano 15 osobową Radę Dzielnicy. W jej skład weszli: 

1. Bartoszek Eugeniusz 9. Krzysztoforski Marian 
2. Brózda Stanisław 10. KrzyŜowski Henryk 
3. Brząkalik Jerzy 11. KrzyŜowski Jerzy 
4. Galwas Stanisław 12. Malik Bogdan 
5. Glin GraŜyna 13. Miozga Piotr 
6. Izydorczyk Eugeniusz 14. Profaska Bolesław 
7. Knopik Bogdan 15. Włodarczyk Wojciech 
8. Kowalski Czesław 

W dniu 13.06.2000r Rada Dzielnicy odbyła pierwsze zebranie, na którym  
w tajnym głosowaniu wybrano Przewodniczącego Rady. Został nim Czesław 
Kowalski. Ukształtował się Zarząd w składzie: 
Jerzy KrzyŜowski - wiceprzewodniczący 
Bogdan Knopik - wiceprzewodniczący 
Bolesław Profaska - sekretarz 
Stanisław Brózda, Eugeniusz Bartoszek, Piotr Miozga - członkowie 
Z końcem 2001r. z funkcji sekretarza zrezygnował p. Bolesław Profaska. 
Od 2002r. funkcję sekretarza pełnił Eugeniusz Izydorczyk. 

W czteroletnim okresie działalności Rady Dzielnicy na naszym terenie zrealizowano 
następujące zadania: 

Rok 2000 
1. Plac przy ul. Borowej (obok kościoła) utwardzenie kształtkami drogowymi 

345m2 - kwota 29 987,85 zł 
2. Wykonanie odwodnienia na ul. Borowej - 398,28 zł 
3. Przebudowa przepustu rurowego na ul.  Grabowej-  15 000 zł (środki 

powodziowe) 
4. Przebudowa przepustu rurowego na ul. Markwioka- 15 000 zł (środki 

powodziowe) 
5. Czyszczenie rowu D4 od ul. Partyzantów do lasu przez spółkę wodną 

14 000 zł 
6. Zabudowa 1 lampy na skrzyŜowaniu ul. Furgoła i ul. Odrodzenia. 
 
Porozumienie z Starostwem Powiatowym 
1. Remont chodnika przy ul. Odrodzenia (wg porozumienia 20 000 zł) 

167mb + 290mb =457mb 24 984,50zł + 48 816,69 zł = 73 801,19 zł 
2. Wykonanie dokumentacji na ul, Kołłątaja i ul. Markwioka 8 000 zł 



Rok 2001 
1. Utwardzenie nawierzchni ul. Grabowej 160 444,93 zł (w tym 23 040 zł  

z Rolnictwa) – 657 mb = 2956,5m2 
2. Utwardzenie nawierzchni ul. Grabowej- roboty dodatkowe (wymiana gruntu 

na pow. 300 m2, ułoŜenie 99 mb korytek, przebudowa wjazdów) -23 083,89 zł 
3. UłoŜenie korytek ściekowych na ul. Borowej 7 011,51 zł 
4. Remont przepustu pod ul. Borową  6 583,04 zł 
5. Wymiana okien w świetlicy OSP Dębieńsko Wielkie 
Porozumienie z Starostwem Powiatowym 
1. Wykonanie chodnika ul. Zabrzańska 140 mb = 217 m2   za 21 700 zł 
2. Na ul. Odrodzenia wykonanie w I etapie 234 mb kanalizacji a następnie 17 
mb kanalizacji, 6 studni rewizyjnych i 75m2 = 50mb kwota 18000 zł + 35 700 zł  
= 53 700zł. 

Rok 2002 
1. Przebudowa nawierzchni ul. Grabowej 33 209,83 zł   150 mb = 675 m2 
2. Przebudowa nawierzchni ul. Grabowej etap II 10 629,07 zł   50mb = 225m2 
3. Remont przepustu na ul. Malczyka 3 000 zł 

Porozumienie z Starostwem Powiatowym 
1. Projekt na chodnik ul. Zabrzańska 8 458,50 zł 
2. Wykonanie chodnika ul. Zabrzańska 400 mb = 586,5 m2 za 28 339,73 zł 
3. Wykonanie chodnika ul. Odrodzenia 197 mb = 276 m2 za 9 714,12 zł 

Rok 2003 
1. Remont nawierzchni placu parkingowego przy ul. Borowej (obok kościoła 

strona zachodnia) 455,3m2za 27 315,60 zł 
2. Wykonanie odwodnienia placu przy ul Borowej (1 studnia i 1 kratka 

ściekowa)   1 680 zł 
3. Remont nawierzchni ul. Cichej 90 mb = 360 m2 za 17 657,80 zł 
4. Konserwacja rowu otwartego J 5 ul. Markwioka (spółka wodna) 

Porozumienie z Starostwem Powiatowym 
1. Wykonanie chodnika ul. Zabrzańska 118.5mb = 188m2 za 7 694,17 zł 
     i 11 mb = 22m2 za 1 040,30 zł 
 
Rok 2004 
1. Przebudowa nawierzchni ul. Grabowej  169mb = 845m za 110 982,56 zł 
2. Przebudowa nawierzchni ul. Kołłątaja 165mb = 644m 
3. Odwodnienie ul. Cichej 6 120 zł 

Porozumienie z Starostwem Powiatowym 
1. Wykonanie chodnika ul Odrodzenia od skrzyŜowania z ul. Furgoła (strona 

południowa) 80mb za 24 607 zł 
2. Budowa chodnika przy ul. Odrodzenia c.d.   - 20 393 zł 
 



W okresie sprawozdawczym zwołano 3 zebrania ogólne mieszkańców Dzielnicy 
z władzami i przedstawicielami Wydziałów UG i M Czerwionka-Leszczyny, Starostwa 
Powiatowego w Rybniku, Policji, StraŜy Miejskiej oraz przedstawicielami waŜniejszych 
przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych miasta. 
Członkowie Rady Dzielnicy spotkali się ze sobą oraz z zaproszonymi gośćmi na 28 
zebraniach. Na zebraniach tych rozpatrywano między innymi następując sprawy: 
- sporządzono wykazy koniecznych zadań do wykonania na terenie dzielnic 

celem ujęcia ich w przygotowywanych corocznie planach budŜetu G i M 
Czerwionka-Leszczyny, 

- rozdysponowano kwoty przekazywane corocznie przez UG i M do dyspozycji 
Rady Dzielnicy, 

- analizowano ujęte w planach budŜetu G i M zadania dotyczące dzielnicy 
Dębieńsko, 

- ustalano zakresy robót, ich stopień waŜności oraz kolejność ich 
wprowadzania do planów robót, 

- uczestniczono w corocznych przeglądach dróg i ulic na terenie dzielnicy, 
- uczestniczono w corocznych objazdach kontroli drzewostanu na terenie 

dzielnicy i kwalifikacji drzew do wycinki, 
- opiniowano wnioski sklepów i lokali na sprzedaŜ napojów alkoholowych, 
- analizowano plan zagospodarowania przestrzennego G i M z szczególnym 

uwzględnieniem przebiegu autostrady A 1 w naszej dzielnicy, 
- funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia w nowych warunkach społecznych, 
- modernizacja obiektu OSP Dębieńsko Stare, 
- wystąpiono do UG i M o uhonorowanie statuetką „Karolinki" nauczycielkę 

p. Wandę Sakowską i byłego proboszcza naszej parafii ks. Józefa Adamczyka 
za całokształt ich działalności na rzecz naszej dzielnicy i miasta. 

W protokołach z zebrań Rady Dzielnicy    wysyłanych do UG i M poruszono 
między innymi takie sprawy jak: 
- remont generalny Szkoły Podstawowej nr 8, 
- wymiana okien w Gimnazjum nr 6, 
- budowa chodników w naszej dzielnicy, 
- remont centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Odrodzenia 12 (Ośrodek 

Zdrowia, poczta, biblioteka), 
- zapylenie przy eksploatacji stoŜków kopalnianych, 
- wprowadzenie do planów inwestycyjnych remontu dróg ul. Malczyka 

ul. Partyzantów, ul. Cichej i ul. Biernota, 
- remont nawierzchni dróg ŜuŜlowych, 
- ograniczenie ruchu pojazdów cięŜarowych na ul. Ornontowickiej i ul. Prostej, 
- otwarcie apteki i gabinetu stomatologa w budynku Ośrodku Zdrowia, 
- ograniczenie prędkości na ul. Zabrzańskiej, ul. Jesionka, ul. Odrodzenia, 
- poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów w rejonie ciągu sklepów 

przy ul. Odrodzenia (brak jednoznacznie chodnika od strony północnej 
niewłaściwe zatrzymywanie się pojazdów w tym rejonie). 

W okresie sprawozdawczym UG i M Czerwionka-Leszczyny przekazał do 
dyspozycji Radzie Dzielnicy kwoty, które zostały rozdysponowane w następujący 



sposób: 

rok 2001    73 000 zł 
45 000 zł - budowa chodnika ul. Odrodzenia (wykonanie kanalizacji),  
13 000 zł - budowa chodnika ul. Zabrzańska, 
6 700 zł - projekt centralnego ogrzewania gazowego w budynku przy  

ul. Odrodzenia 12, 
4 300 zł - wykonanie projektu kanalizacji ul. Odrodzenia, 
3 000 zł -  spłata kredytu związana z remontem poczty, 
1 000 zł - dla LKS Dąb Dębieńsko. 

rok 2002   70 000 zł 
50 000 zł - budowa chodnika ul. Zabrzańska, ul. Odrodzenia, 
12 000 zł - na wyposaŜenie w sprzęt do klubu młodzieŜowego i modelarni, 
2 800 zł - na działalność klubu młodzieŜowego i modelarni, 
2 000 zł - remont przepustu ul. Malczyka, 
1 200 zł - dla OSP Dębieńsko Stare na dopłatę do przyłącza elektrycznego 

modernizowanego obiektu, 
1 000 zł - dla LKS Dąb Dębieńsko na sprzęt sportowy,  
1 000 zł - dla UKS Zryw Dębieńsko przy Gimnazjum nr 6. 

rok 2003 70 000 zł 
28 000 zł - dokończenie budowy parkingu przy ul. Borowej (obok kościoła),  
18 000 zł - dofinansowanie remontu ul. Cichej, 
   9 000 zł- budowa chodnika ul. Zabrzańska, 
4 200 zł - dla OSP Dębieńsko Stare na modernizację obiektu, 
4 000 zł - dla OSP Dębieńsko Wielkie na remont sanitariatów, 
3 000 zł - dla Szkoły Podstawowej nr 8, 
1 800 zł - dofinansowanie na odwodnienie parkingu przy ul. Borowej, 

700 zł - dla Przedszkola nr 8 na pomoce dydaktyczne, 
700 zł - dla Przedszkola nr 9 na doposaŜenie kuchni,  
600 zł - dla LKS Dąb Dębieńsko na sprzęt sportowy. 

rok 2004 80 000 zł 
45 000 zł - budowa chodnika przy ul. Odrodzenia, 
10 500 zł - budowa parkingu przy ul. Odrodzenia 12 (pomiędzy Ośrodkiem 

Zdrowia i Gimnazjum nr 6),  
7 000 zł - zakup i wykonanie ogrodzenia pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia 

i Gimnazjum nr 6, 
5 000 zł - na działalność klubu młodzieŜowego i modelarzy, 
3 500 zł - wykonanie 2 punktów oświetleniowych (ul. Chodniki nr 21, ul. 

Odrodzenia nr 145), 
2 000 zł - dla OSP Dębieńsko Wielkie na zakup krzeseł, 
2 000 zł - dla OSP Dębieńsko Stare na zakup krzeseł, 
2 000 zł - dla Szkoły Podstawowej nr 8 na zakup okien,  
1 700 zł - dla UKS Zryw przy Gimnazjum nr 6 na działalność  



   800 zł - dla LKS Dąb Dębieńsko na sprzęt sportowy,  
   500 zł - na wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji „wygaśnięcia" Szkoły     
                 Podstawowej nr 7. 

Z końcem 2000 r. dzięki staraniom Rady Dzielnicy i radnego poprzedniej 
kadencji została uratowana likwidacja  Poczty w budynku przy ul. Odrodzenia 12  
przez  Zarząd  Poczty  Polskiej. Warunkiem  istnienia  Poczty było wyremontowanie  
obecnych  pomieszczeń  wg  nowych  przepisów  własnymi środkami. Zostaliśmy 
zmuszeni do „zaciągnięcia kredytu w UG i M Czerwionka-Leszczyny”. Spłata 
nastąpiła z dotacji w następnym roku. Poczta funkcjonuje do dzisiaj. 
ZagroŜone było równieŜ funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia w Dębieńsku (nie mógł być 
na piętrze lub budowa kosztownej windy). Dzięki naszym staraniom i UG i M 
przeznaczono kwotę 38 500 zł na I etap adaptacji pomieszczeń po byłym przedszkolu 
na parterze na Ośrodek Zdrowia. Całkowity koszt wyniósł 126 780,05 zł. W celu 
wykorzystania wolnych pomieszczeń na I piętrze po byłym Ośrodku Zdrowia, 
dzięki Radzie i Z- cy Burmistrza powstał klub młodzieŜowy i modelarnia lotnicza 
utrzymywana ze środków będących w naszej dyspozycji. 
 
Ustępująca Rada Dzielnicy pozostawia nowej Radzie do realizacji:  

-    remont Szkoły Podstawowej Nr 8, 
- wymiana okien w Gimnazjum nr 6, 
- ukończenie utwardzenia ul. Kołłątaja, 
- rozpoczęcie remontu dróg ul. Markwioka i ul Olchowa, 
- przebudowa chodnika ul. Zabrzańska (od sklepu Delikatesy do skrzyŜowania 

z ul. Grabową i od przystanku Grzomba w kier. Ornontowic), 
- dalsza budowa chodnika ul. Odrodzenia, 
- wykonanie nowej nawierzchni chodnika z ścieŜką rowerową na ul. Jesionka 

(od skrzyŜowania z ul. Furgoła do skrzyŜowania z ul. Grabową), 
- wspomagać straŜe OSP, szkoły, przedszkola, kluby: sportowy, młodzieŜowy, 

modelarzy, 
- wystąpić w 2005 r z wnioskiem o uhonorowanie statuetką „Karolinki" OSP 

 Dębieńsko Stare za duŜy wkład społeczny włoŜony w modernizację obiektu 
 oraz z okazji jubileuszu 95- lecia. 

Dziękuję za współpracę w okresie czteroletniej działalności władzom   UGiM 
Czerwionka-Leszczyny, Starostwa Powiatowego, kolegom z ustępującej Rady 
Dzielnicy oraz mieszkańcom naszej dzielnicy. 
                                       Sekretarz                      Przewodniczący                                                                                                       

(-) Eugeniusz Izydorczyk                                      ( -) Czesław Kowalski 
 

 


