
SPRAWOZDANIE 
                         z działalności Rady Dzielnicy Leszczyny Stare 

                       w latach 2000 – 2004  
W dniu 28.06.2000r. na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym mieszkańców  i Rady Dzielnicy Leszczyny Stare, została wybrana Rada Dzielnicy na okres 2000-2004r. w następującym składzie: 1. Salamon Leszek - przewodniczący 2. Zdrzałek Grzegorz - zastępca 3. Jędrzejewski Marek 4. RoŜek Edward 5. Siwica Henryk 6. Pawlas Henryk 7. Pawlas Joachim 8. Statkiewicz Czesław 9. Głąbica Henryk 10. Palarz Krystian 11. Barteczko Urszula 12. Kajtoch Czesław 13. Szymura Stanisław 14. Szczygieł Edward 15. Kita Wiesław WyŜej wymienieni wyłonili spośród siebie zarząd Rady Dzielnicy w składzie: 1. Zdrzałek Grzegorz 2. Siwica Henryk 3. Palarz Krystian 4. Statkiewicz Czesław 5. Pawlas Joachim 6. Kajtoch Czesław  W okresie swojej działalności Rada Dzielnicy mając na uwadze potrzeby nasze dzielnicy kierowała wielokrotnie wnioski oraz opinie do władz Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny. Przedstawiała równieŜ corocznie podział środków finansowych przeznaczonych na cele wskazane przez Radę Dzielnicy.  I tak w 2000r. najwaŜniejszymi wnioskami skierowanymi przez Radę Dzielnicy do UG i M były: - o  ukończenie  remontu  chodnika  przy ul.  Powstańców  (ujęcie  tego remontu w planie finansowym ZGKiM), - o   wymianie   rur Ø 600 mm   na   rury  Ø  l000 mm   w   przepuścił bezpośrednim sąsiedztwie posesji p. Sobik, - o    przeniesienie    głazu    narzutowego    umiejscowionego    obok    ul Czereśniowej przed Szkołę Podst. nr 1 - o wyrównanie nierówności na ul. Ks. Pojdy przy wjeździe do bram boiska szkolnego Gimnazjum nr 1 - o   zadrzewienie   terenów   komunalnych   usytuowanych   w   kierunki południowo-wschodnim od ul. Błękitnej drzewami gatunków kwitnących, - o częstsze sprzatanie rejonów przystanków autobusowych - o uporządkowanie  i  zagospodarowanie  terenu  dziczejącego  parku stawów wokół zamku w Starych Leszczynach.  



Dokonany podział środków finansowych na cele dzielnicy na 2001 r. : - 8 tys. zł kontynuacja budowy chodnika przy ul. Ks. Pojdy od nr 180  w kierunku Przegędzy, - 4 tys. zł pomoc finansowa dla Gimnazjum nr 1, - 2 tys. zł pomoc finansowa dla Szkoły Podstawowej nr 1 - 4 tys. zł pomoc finansowa dla Przedszkola nr 1 - 4 tys. zł pomoc finansowa dla KS Piast-Leszczyny - 8 tys. zł na remont urządzeń melioracyjnych przez Spółkę Wodną  - 40 tys. na utwardzenie ul śorskiej   Wnioski Rady Dzielnicy opracowane w 2001r.: - o naprawę punktu oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. Pojdy 37 (obok Biblioteki  Miejskiej), - o  ustawienie  znaku  „STOP"  na  skrzyŜowaniu  ul.   Ks.   Pojdy  z  ul.    Czereśniową, -    o   kontynuację   budowy   rozebranego   wcześniej   chodnika   przy   ul.       Powstańców, -    o zlikwidowanie  zalewisk na  terenach między  Stanowicami a Leszczynami   a   ul.             Armii   Krajowej,  a do tego czasu zwolnienie właścicieli zalanych gruntów z           płacenia za te grunty podatku -    o doświetlenie dodatkowymi punktami oświetlenia ulicznego ul. Jasnej       Dąbrowy i Mieszka I -    o   zlikwidowanie nierówności występujących w  nawierzchni  ul. Ks. Pojdy -    o podwyŜszenie odcinka chodnika przy ogrodzeniu Przedszkola nr 1 ze       względu na powstające tam kałuŜe  Rada Dzielnicy wydała pozytywną opinię dla projektu planu przestrzennego zagospodarowania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a takŜe projektu kanalizacji sanitarnej na ul. Powstańców i śorskiej.  Dokonany podział środków finansowych na cele dzielnicy na 2002r.: - 28 tys. zł na budowę boiska sportowego do piłki ręcznej dla SP nr 1  i Gimnazjum nr 1 - 5 tys. zł na wykonanie chodnika wzdłuŜ płotu szkolnego od ul. Ks. Pojdy w kierunku starego budynku SP nr 1 - 1 tys. zł dla KS Piast-Leszczyny - 6 tys. zł na oświetlenie ul. Jasnej, Mieszka I, Dąbrowy - 8 tys. zł na kontynuację budowy chodnika przy ul. Ks. Pojdy w kierunku Przegędzy - 2 tys. zł na lustro drogowe - skrzyŜowanie ul. Ks. Pojdy z ul. Dąbrowy 8 tys. zł na utwardzenie ul. Ks. Musiała - 2 tys. zł jako pomoc finansowa dla Przedszkola nr 1   Wnioski złoŜone przez Radę Dzielnicy do lokalnych władz w 2002r.: 
− o wykonanie  progów  zwalniających  na  nawierzchniach jezdni  ulic Czereśniowej, śorskiej, Górnośląskiej, Narutowicza, św. Antoniego -    o wykonanie   chodnika   na   terenie   Przedszkola   nr    1    (z   rezerw          budŜetowych) 
− o utwardzenie ul. Ks. Musiała 
− o kontynuację budowy chodnika przy ul. Ks. Pojdy 
− obniŜenie krawęŜnika na nrzeiściu dla nieszvch orzv Przedszkolu nr 1 
− o udroŜnienie studzienek ściekowych przy ul. Ks. Pojdy   



Podział środków finansowych przeznaczonych na cele dzielnicy na 2003 r.: - 20 tys. zł na kontynuację budowy chodnika przy ul. Ks. Pojdy - 10 tys. zł na potrzeby Gimnazjum nr 1 - 7 tys. zł na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 - 4 tys. zł na zakup sprzętu dla OSP Leszczyny - 6 tys. zł na oświetlenie uliczne - 3 tys. zł na potrzeby KS Piast-Leszczyny  - 5,5 tys. zł na wykonanie dojścia do Przedszkola Integracyjnego  - 14,5 tys. zł na progi zwalniające: Narutowicza, Czereśniowa, śorska W 2003r. Rada Dzielnicy skierowała do lokalnych władz kolejne wnioski tj.: -    o oznakowanie  poziome  na  ul.   Ks.   Pojdy  (ograniczenie  prędkość pojazdów) - o wykonanie rowu odwadniającego wzdłuŜ ul. śorskiej (Spółka Wodna) - o usunięcie szkód na chodniku przy ul.  Powstańców po wykonaniu kanalizacji, - o planszę z planem Leszczyn - o rozmieszczenie na terenie naszej dzielnicy pojemników na odpady  z tworzyw sztucznych - o remont nawierzchni chodnika przy ul. Narutowicza - o zorganizowanie przetargu na urządzenie „Domu Spokojnej Starości" - o naprawę poręczy mostu nad Potokiem Leszczyńskim przy ul. Ks Pojdy między posesjami 162 i 164, - o utwardzenie nawierzchni ul. śorskiej - o oświetlenie końcowego odcinka ul. Pierchały - o wymianę skorodowanego wodociągu przy ul. Dąbrowy ponowienie wniosku  o  wykonanie  rowu  odwadniającego wzdłuŜ ul śorskiej  Podział środków finansowych przeznaczonych na cele dzielnicy na 2004r.: - 20 tys. zł na wykonanie chodnika wzdłuŜ ul. Ks. Pojdy od nr 83 do ul Armii Krajowej (po stronie SP 1) - 10 tys. zł na zakup sztandaru dla Gimnazjum nr 1 - 5 tys. zł na zakup sprzętu sportowego i wyposaŜenia sali gimnastyczne Gimnazjum nr 1 - 5 tys. zł na wykonanie zatoki parkingowej przy ul. św. Antoniego 5 tys. zł na zakup pomocy szkolnych i prace remontowe dla SP nr 1 10 tys. zł na zakup sprzętu poŜarniczego dla OSP - 1 tys. zł na zainstalowanie dwóch punktów świetlnych przy ul. Ks. Pojd] 42 i na ul. Jasnej przy posesji p. Mazur  W   bieŜącym   2004r.    Rada   Dzielnicy   zwróciła   się   do    miejscowych   władz   z  następującymi wnioskami: - o wyczyszczenie studzienek kanalizacji burzowej przy Ks. Pojdy - o uzupełnienie w kosze na śmieci przystanków autobusowych - o uzupełnienie budki telefonicznej w automat przy przedszkolu, a budkę usytuowaną przy SP 1 przenieść w pobliŜe remizy OSP Leszczyny - o   wyrównanie   nawierzchni   dróg   ul.   św.   Antoniego,   Narutowicza Piłsudskiego, - o uporządkowanie oznakowania skrzyŜowania ul. Ks. Pojdy z ul. Armi Krajowej  i Czereśniową - o wykonanie rowu odwadniającego wzdłuŜ ul. śorskiej, wyczyszczenie Potoku Leszczyńskiego i potoku płynącego od osiedla „Manhattan"  - o zainstalowanie punktów oświetlenia ulicznego (l pkt. ul. Błękitna, 2 pkt. ul. Ks. 



Pojdy) - o przebudowę kratki studzienki kanalizacji burzowej w nawierzchni ul. Ks. Pojdy w sąsiedztwie posesji p. Głąbicy, tak aby po opadach (lub w czasie roztopów) nie gromadziła się tam woda - o oznakowanie drogowe na ul. Ks. Pojdy odcinka od posesji nr 83 dc Armii Krajowej - zakaz zatrzymywania i postoju, znak ostrzegawczy c wyjeździe wozu straŜackiego z budynku remizy (w obu kierunkach)   Podział pozostałej do wskazania przez Radę Dzielnicy kwoty 24 tys. zł przeznaczonych na potrzeby Leszczyn Starych na 2004r.: - 9 tys. zł ukończenie budowy chodnika przy ul. Ks. Pojdy do granicy z Przegędzą - 6,5 tys. zł na zakup sprzętu i pomoce dla Przedszkola nr 1  - 5 tys. zł na zakup sprzętu sportowego KS Piast-Leszczyny  - 3,5 tys. zł na zainstalowanie trzech punktów oświetlenia ulicznego   Podział środków finansowych przeznaczonych na cele dzielnicy na 2005r.: - 5 tys. zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 na realizację ekspozycji związanej z kulturą śląską - 5 tys. zł dla Przedszkola nr 1 z Oddziałem Integracyjnym Promyczek  - 5 tys. zł dla Gimnazjum nr 1 na cele remontowo-inwestycyjne  - 25 tys. zł na realizację budowy chodnika przy ul. Ks. Pojdy od posesji ni 83 do ul. Armii Krajowej (po stronie SP nr l)  
Wszyscy członkowie ustępującej Rady Dzielnicy dziękują mieszkańcom Starych Leszczyn za współpracę, za wiele cennych uwag, sugestii i wniosków dotyczących Ŝycia w naszej dzielnicy, bez których praca członków Rady Dzielnicy nie byłaby moŜliwa Dziękujemy równieŜ za okazane zrozumienie  i Ŝyczliwość dla naszych starań, a takŜe z« będące dla wszystkich członków Rady Dzielnicy zaszczytem a zarazem najmilszym podziękowaniem nadanie Radzie Dzielnicy Leszczyny-Stare tytułu „Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 1” i „Przyjaciel Gimnazjum nr 1" w Czerwionce-Leszczynach. 

  Przewodniczący Rady i Zarządu  
       Dzielnicy Leszczyny Stare 
    (-) lek. med. Leszek Salamon  

 
 

 


