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Zakończyła się wielka miejska inwesty−
cja – budowa alei Matki Bożej Różańcowej.
Oddana w końcu maja do użytku ulica ma
270 m długości, ścieżkę rowerową, chodnik
oraz parking. Wzdłuż drogi postawiono no−

we oświetlenie, ławki, posadzono drzewa.
Inwestycja kosztowała ok. 1,2 mln zł. Aleję
wybudowało Wojewódzkie Przedsiębior−
stwo Robót Drogowych w Katowicach.

Więcej na str. 4−5

70−lecie Jedynki
Rok szkolny 2008/2009 dla Szkoły Pod−

stawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr

1 im. K. Miarki w Lędzinach jest rokiem

szczególnym. W tym roku mija 70 lat od

rozpoczęcia nauki w murach budynku mie−

szczącego się w Lędzinach przy ul. Pade−

rewskiego 5.

Z okazji Jubileuszu zostały podjęte działa−

nia mające na celu podkreślenie związków

współczesnej społeczności szkolnej z historią

i tradycją Lędzin oraz roli Szkoły w lokalnym

środowisku. Działania dydaktyczne i wycho−

wawcze, które od zawsze odbywają się

w szkole w tym roku szkolnym są tak zorgani−

zowane, aby motywem przewodnim był właś−

nie Jubileusz Szkoły.

Zespół nauczycieli przygotował materiały do

publikacji na temat szkoły w ramach zeszytu

„Widziane z Górki Klemensowej”. Obchody ju−

bileuszowe odbyły się 4 czerwca 2009 r.

Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim,

którzy wspierali i wspierają naszą szkołę.

Dziękuję wszystkim moim poprzednikom –

dyrektorom szkoły. Każdy z nich tworzył część

historii tej placówki, powodował, że rozwijała

się, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i po−

trzebom swoich uczniów. Dziękuję nauczycie−

lom, absolwentom, pracownikom administra−

cji i obsługi. Dziękuję wszystkim, którzy uś−

wietnili swoją obecnością i zaangażowaniem

uroczystości jubileuszowe. TERESA SAMULAK

Obchody Jubileuszu 70−lecia odbyły się

4 czerwca. Ich mottem były słowa Witolda

Gombrowicza „Bez uczniów nie byłoby

szkoły, a bez szkoły nie byłoby nauczycie−

li”. Z tej okazji zaplanowano uroczysty apel

na placu szkolnym, mszę w kościele Św.

Anny, złożenie kwiatów na grobach zmar−

łych nauczycieli oraz uroczyste spotkanie

gości.

Na 12 czerwca, w ramach obchodów Dni

Lędzin, przewidziano festyn pod hasłem

„Dzień Edukacji”.

Więcej na temat jubileuszu szkoły
w następnym wydaniu.

Kolejna część miasta została uporządkowana

Aleja jak się patrzy…

Angelika i Kinga z osiedla Centrum, uczennice SP 3, lubią przesiadywać na
ławeczce, poplotkować. W oddali ich koledzy z osiedla Bartek i Konrad.
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Jeśli chcesz zareklamować 
produkt, usługę, złożyć życzenia

wykorzystaj "Lędziny teraz!"
Szczegółowe informacje na temat publikacji ogłoszeń
w Referacie Kultury, Spraw Społecznych Sportu i Promocji Miasta
(ul. Lędzińska 47; tel. 032−216−65−11 do 13, w. 34) 
lub na stronie internetowej http://www.ledziny.pl/index.php?id=235
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W     zdaniach22..
W Zielone Świątki odbył się ko−

lejny festyn „We Dworze”, przygo−

towany pod kierunkiem Emila

Piątka. Tym razem m. in. oklaski−

wano parę taneczną Tomasz Gi−

bas −Beata Bluj, mistrzów okręgu

śląskiego w tańcach latynoamery−

kańskich, grupę taneczną z hołdu−

nowskiej SP 3 i zespół „Szlagier

Maszyna z Chorzowa”. W meczu

piłkarskim ministrantów o puchar

przewodniczącego Rady Powiatu

Henryka Barcika Lędziny pokonały

Bieruń 4:1 (po 2 gole dla zwycięz−

ców zdobyli Szymon Simonicz

i Kamil Ingram). H. Barcik zapo−

wiedział, że niebawem zorganizo−

wana zostanie powiatowa amator−

ska liga piłki nożnej ministrantów.

Udany festyn tradycyjnie zakoń−

czyła „wielko fojera”.

Nie udały się zorganizowane

27 maja, jak zawsze z ogrom−

nym zaangażowaniem powiatu

i środowisk niepełnosprawnych,

w tym Ośrodka Błogosławiona

Karolina i Lędzińskiego Stowarzy−

szenia na Rzecz Osób Niepełno−

sprawnych i Ich Rodzin – X Po−

wiatowe Igrzyska Osób Niepełno−

sprawnych 27 maja na stadionie

MKS−u. Wskutek nagłego ataku

wichury, ulewnego deszczu

i ochłodzenia odwołano je tuż po

uroczystym otwarciu, z udziałem

między innymi byłego premiera,

eurodeputowanego Jerzego Buz−

ka i wicewojewody śląskiego

Adama Matusiewicza. 

Orkiestra dęta KWK „Ziemo−

wit” reprezentowała Lędziny na

przeglądzie orkiestr dętych

„Škoda lásky pětkrát jinak”

w Unicovie. Wzięło w nim udział

30 członków orkiestry, którzy

spotkali się z bardzo gościn−

nym przyjęciem.
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Grzegorz Jurowicz z Gim−
nazjum nr 3 to „Mówca dosko−
nały”. Został indywidualnym
zwycięzcą II Powiatowego
Konkurs Polonistycznego „Po−
tyczki z językiem polskim” dla
gimnazjalistów, zorganizowa−
nego 19 maja w Powiatowym
Zespole Szkół przez polonistkę
Zofię Dudek.

Konkurs rozgrywany był gru−
powo (rywalizowały 3−osobo−
we drużyny reprezentujące trzy
gimnazja z Lędzin i po jednym
z Bierunia i Bojszów) i indywi−
dualnie. W pierwszej kategorii
zwyciężyło Gminne Gimnaz−
jum z Oddziałami Integracyjny−
mi z Bojszów, a równorzędne
drugie miejsca zajęły Gimnazja
nr 1 i nr 2 z Lędzin.

W konkursie indywidualnym
najlepszy był Grzesiek, a za
nim Dawid Adamczyk z Gim−

nazjum nr 1 z Lędzin. Nagrody
ufundował Powiat Bieruńsko−
Lędziński. /G/ 

Mówca doskonały

Grzegorz Jurowicz – najlepszy mówca.
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Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta w czerwcu

1. Komisja ds. zmian w statucie − 02.06, godz. 16.00 

2. Komisja Handlu, Usług... − 08.06, godz. 14.30

3. Komisja ds. Ochrony Środowiska − 09.06, godz. 14.30

4. Komisja Edukacji, Kultury... − 10.06, godz. 15.30

5. Komisja ds. Infrastruktury − 12.06, godz. 10.00

6. Komisja Budżetu, Finansów… − 15.06, godz. 15.00

7. Komisja Rewizyjna − 16.06, godz. 10.00 

Sesja Rady Miasta − 18.06, godz. 13.00

Uczestnicy Świetlicy Socjoterapeutycznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odwie−
dzili 8 maja Ochotniczą Straż Pożarną w Lędzi−
nach. Już stojące przed strażnicą dwa wozy stra−
żackie sprawiły ogromne wrażenie na dzieciach,
które mogły zobaczyć je z bliska, obejrzeć ich
wyposażenie, dowiedzieć się o jego zastosowa−
niu.

W środku na gości czekali prezes OSP Piotr Pa−
talong, Tomasz Jackowski i inni strażacy w ubio−
rach strażackich. Prezes zaznajomił z historią po−
wstania OSP w Lędzinach, zaprezentował sprzęt
pożarniczy oraz ratownictwa drogowego. Mówił
o tym, w jakich okolicznościach można wezwać
straż pożarną; że strażacy nie tylko gaszą pożary,

ale są także wzywani do wypadków samochodo−
wych lub ratują zwierzęta. 

Dzieciom zorganizowano krótki kurs udziela−
nia pierwszej pomocy oraz zaprezentowano sy−
mulowaną akcję ratowniczą po wypadku samo−
chodowym, z udziałem dwóch uczestników
świetlicy.

Dzieciom usta się nie zamykały: z wrażenia
i od pytań do strażaków. Spotkanie zakończyło
wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

Społeczność Świetlicy Socjoterapeutycznej
wraz z kadrą składa serdeczne podziękowania
strażakom za umożliwienie zwiedzania OSP,
a także za miłe przyjęcia i wspaniałą atmosferę
spotkania. IZABELA KOŁODZIEJ

Ognisko ze strażakami

Centrala Miejskiej
Biblioteki Publicznej 

w okresie 
od 22 czerwca 
do 30 listopada 
będzie nieczynna 

z powodu remontu
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W     zdaniach22..
Rozpoczął działalność Powia−

towy Komitet Obywatelski, któ−

rego deklarowanym celem jest

integrowanie i wspieranie sta−

rań lokalnych środowisk w mia−

stach i gminach powiatu bieruń−

sko−lędzińskiego na rzecz budo−

wania i rozwijania społeczeń−

stwa obywatelskiego. 8 maja,

w spotkaniu inaugurującym pro−

wadzonym przez pomysłodawcę

i prezesa PKO, pisowskiego ra−

dnego powiatowego Krzysztofa

Pawlasa uczestniczyli m. in.

członek Zarządu Województwa

Śląskiego Piotr Spyra, Klemens

Ścierski, Henryk Barcik, Marek

Bania, Piotr Gorzeń. 

Na bieruńskim rynku 17 maja

odbył się IV Powiatowy Przegląd

Orkiestr Dętych, na którym zapre−

zentowały się między innymi rewe−

lacyjna Orkiestra Garnizonowa Sił

Powietrznych z Bytomia (z poka−

zem musztry paradnej), najstar−

sza w Europie, działająca nie−

przerwanie od 1830 roku, Repre−

zentacyjna Orkiestra Dęta Kopalni

Soli w Wieliczce oraz nasza Orkie−

stra Dęta KWK „Ziemowit”. Poza

przeglądem wystąpiła Siemiano−

wicka Orkiestra Rozrywkowa. Było

sporo atrakcji, a jedną z nich była

możliwość zagrania w skata z Mi−

strzem Świata 2008 r. Adamem

Kołodziejczykiem z Lędzin i możli−

wość otrzymania na pamiątkę

okolicznościowej talii kart wydanej

dla upamiętnienia X−lecia Powiatu

Bieruńsko−Lędzińskiego i wspania−

łego sukcesu naszego szkaciorza. 

Rok 2009 ogłoszony został

przez Sejm RP Rokiem Rodzi−

cielstwa Zastępczego, 26 maja

obchodziliśmy Dzień Matki, 

30 maja przypadał Dzień Rodzi−

cielstwa Zastępczego, a 28 ma−

ja w Lędzinach odbyła się kolej−

na konferencja z cyklu „Przeciw

porzuceniu – rodzice zastępczy

nadzieją”. Organizatorami byli

Oddział Śląski Stowarzyszenia

Zastępczego Rodzicielstwa,

MOPS w Lędzinach i Regionalny

Ośrodek Polityki Społecznej Wo−

jewództwa Śląskiego.
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Przedwyborcze malowanie
Umawiając się popołudniami,

17 pszczelarzy pod wodzą go−
spodarza Edwarda Szwedy, od−
nowiło przed wyborami do Par−
lamentu Europejskiego, 7 czer−
wca, siedzibę Rejonowego Koła
Pszczelarzy „Bieruń”. Własny−
mi siłami i za własne środki wy−
szpachlowali i pomalowali
ścian białą farbą emulsyjną, po−
malowali lamperię, drewniane
schody i poręcze, a także wszy−
stkie okna w pomieszczeniu na
piętrze.

– Nasza siedziba służyła jako
lokal wyborczy. Chcieliśmy, że−
by górczanie mogli głosować
w przyzwoitych warunkach – po−
wiedział Stanisław Czempas,
prezes koła. /WM/ Przy pracy panowie Bednorz, Szweda i Prochota. 
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30 maja w siedzibie Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Sta−
nisława Hadyny w Koszęcinie
nastąpiło ogłoszenie wyników
konkursu, wręczenie nagród
i wyróżnień oraz koncert galo−
wy XVI Przeglądu Piosenki
Dziecięcej im. Prof. A. Dyga−
cza „Śląskie Śpiewanie”. Towa−
rzyszył temu rodzinny piknik
i koncert zespołu „Śląsk”.

Po raz kolejny laury „Śląskie−
go Śpiewania” zdobyła grupa
młodzieżowa zespołu „Lędzi−
nianie” prowadzona przez Fran−
ciszka Moskwę przy Miejskim
Ośrodku Kultury. Zajęła ona
trzecie miejsce w kategorii ze−
spół wokalny. 

Jeszcze lepszym rezultatem,
bo zdobyciem drugiego miejsca
w kategorii zespoły wokalno−
instrumentalne może pochwalić
się zespół wokalno−instrumen−

talny „Koniczynki” działający
przy Przedszkolu nr 2. Osiem−
naście dziewczynek w wieku od
5−10 lat, przy akompaniamencie
pięcioosobowej kapeli, wyśpie−
wało składankę pieśni śląskich.
Serdecznie gratulujemy dziew−

czynkom i ich opiekunkom,
Annie Musioł i Beacie Rother. 

Przypomnijmy, że jedna z re−
jonowych eliminacji tego kon−
kursu odbyła się 24 kwietnia
w Lędzinach. W przesłucha−
niach przed jury pod przewo−
dnictwem prof. Janiny Dygacz
zaprezentowało się wówczas aż
455 młodych wykonawców. Do
konkursu finałowego w Pieka−
rach Śląskich zakwalifikował
się także 12−letni solista Szy−
mon Ferdyniok.

Głównym organizatorem
„Śląskiego Śpiewania” od 15 lat
jest Związek Górnośląski w Ka−
towicach. Celem przeglądu jest
pielęgnowanie tradycji śpiewa−
czych regionu śląskiego, popu−
laryzacja zapomnianych pieśni,
utrwalanie gwary, przypomina−
nie bogactwa i różnorodności
strojów regionalnych. /G/

Laury Śląskiego Śpiewania

Szymon Ferdyniok i Franciszek Moskwa.

„Koniczynki” z Przedszkola nr 2.
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„Mózgomatek” to nazwa Powiatowego
Konkurs Umiejętności Matematyczno−Logi−
cznych dla uczniów pierwszych klas gimnaz−
jalnych. 13 maja Gimnazjum nr 2 zorganizo−
wało go po raz drugi. W zmaganiach wzięło
udział sześć gimnazjów z naszego powiatu.
Uczniowie sprawdzili się w dziesięciu kon−
kurencjach (zadania matematyczne, łami−
główki logiczne). Konkurs wzbogaciły wy−
stępy taneczne zespołów szkolnych, przygo−

towana przez uczniów multimedialna prezen−
tacja matematycznych pejzaży i „mózgomat−
kowy” tort, którym zwycięska drużyna
z Imielina w składzie: Patrycja Jochemczyk,
Franciszek Olejnik, Piotr Kostorz poczęsto−
wała wszystkich uczestników.

Zdobywcami drugiego miejsca zostali
uczniowie z G 2 w Bieruniu: Jakub Bor−
kowski, Anna Zagórska i Maurycy Koćwin,
a trzeciego – gospodarze z G 2 w Lędzi−

nach: Katarzyna Pientka, Monika Kuc i Da−
niel Hachuła.

Konkurs przygotowały nauczycielki ma−
tematyki Sylwia Janota−Żorawik i Beata
Malmon. Organizatorzy dziękują wszy−
stkim, którzy przyczynili się do zorganizo−
wania „Mózgomatka”, w szczególności zaś
rodzicom (za poczęstunek dla uczestni−
ków) oraz Powiatowi, który ufundował na−
grody. /G/

Logika i matematyka

W maju zakończono budowę
ulicy Długosza na terenie osied−
la „Rodnia”.

Prace rozpoczęły się jesienią
2008 roku. Wykonawca robót
(Zakład Inżynierii Drogowej –
Maria Rozmus z Rudy Śląskiej)
ukończył prace prawie miesiąc
przed umownym terminem.
Tym samym skończyła się ge−
henna mieszkańców osiedla,
którzy codziennie zmuszeni by−
li zmagać się z wybojami
i nierównościami nawierzchni
chcąc dojechać lub dojść do
własnych posesji. 

Inwestycja, która kosztowała
prawie 1,4 mln zł, obejmowała

wykonanie odcinka zasadnicze−
go drogi długości blisko 400 m
o nawierzchni z mieszanki bitu−
micznej nowej generacji (SMA)
wraz z budową chodników, par−
kingów i zjazdów do posesji.
Wykonano również wewnętrzny
ciąg pieszo−pożarowy z kostki
brukowej z możliwością dojazdu
do budynków mieszkalnych
przy nim zlokalizowanych. Na
całym odcinku nowej drogi roz−
mieszczono nowoczesne ener−
gooszczędne oświetlenie uliczne
zapewniające dostateczną wido−
czność i poprawiające bezpie−
czeństwo użytkowania w godzi−
nach nocnych. /G/

Nowa ulica Długosza

Aleja M. B. Różańcowej

HELENA i ROMAN 
DŁUGAJCZYKOWIE
z osiedla Centrum I

– Czekaliśmy na tę ulicę dłu−

go, ale warto było, bo efekty

są nawet lepsze, niż się spo−

dziewaliśmy. Przez większą

część roku trudno było się do−

stać bez przeszkód i kłopotów

do kościoła. W porze desz−

czów szliśmy często po kostki

błocie, a podczas suszy w ku−

rzu i pyle, zwłaszcza, gdy obok

przejeżdżały samochody czy

motocykle. Teraz jest to bar−

dzo ładna i bezpieczna ulica.

Jednia oddzielono jest pasem

zieleni od szerokiego chodnika

składającego się z dwóch pa−

sów, dla rowerzystów i dla pie−

szych, jest dobre oświetlenie,

ławeczki, drzewka. 

No, pięknie jest…

ANNA TABUŁA 
z Hołdunowa

– Bardzo często przyjeżdżam

tu z mężem Tadeuszem i dwój−

ką naszych dzieci. Jestem zwią−

zana z tym miejscem, gdyż mo−

ja 5−letnia córeczka Weronika

została ochrzczona jeszcze

w starym kościółku pw. Matki

Bożej Różańcowej. Jest to jedy−

ne, moim zdaniem, miejsce

w okolicy, gdzie można spokoj−

nie pospacerować w otoczeniu

zieleni i skorzystać z dobrze

urządzonego placu zabaw dla

dzieci na osiedlu Centrum. Bar−

dzo mi się podoba nowy kościół

MBR, a teraz cieszę się, że pro−

wadzi do niego aleja powstała

z prawdziwego zdarzenia. Dzięki

niej miejsce to bardzo zyskało

na wyglądzie. Chciałabym za−

mieszkać w pobliżu. /WM/
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Północny odcinek (od strony lasku) nowo wybudowanej 
ul. Długosza. − Cieszymy się, że władze miasta
dopilnowały, żeby i nam mieszkało się lepiej. Nareszcie nie
będziemy brodzić w błocie po kostki.  Teraz jest tu jaśniej
i bezpieczniej − powiedziały nam mieszkanki osiedla:
Czesława Zbrodycho, Marianna Kuśmierek i Aneta Jarocin.
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JANUSZEM FREITAGIEM, prezesem zarządu Spółki z o.o. "Ekorec"
R

O
ZM

O
W

A
Z

Oddanie do użytku ulicy
Matki Bożej Różańcowej to
także sukces „Ekorecu”.
Jak do niego doszło?

4 września ubiegłego roku

ogłoszono wynik przetargu

nieograniczonego na budo−

wę drogi do kościoła Matki

Bożej Różańcowej na osied−

lu Centrum wraz z oświetle−

niem. Wygrało go Wojewó−

dzkie Przedsiębiorstwo Ro−

bót Drogowych w Katowi−

cach. Śledzimy na bieżąco

wszystkie prze−

targi, gdyż je−

steśmy firmą

miejską sa−

mofinansują−

cą się, dzia−

łającą na

zasa−

dach handlowych. Złożyłem

prezesowi WPRD, Witoldowi

Adamusowi, ofertę na wyko−

nanie przez „Ekorec” robót

ziemnych oraz brukarskich.

Odpowiedź przeszła naj−

śmielsze oczekiwania – zle−

cono nam realizację całego

zadania, w tym także budo−

wę jezdni o nawierzchni

z kostki brukowej i wykona−

nie oświetlenia ulicznego.

WPRD dało wam wolną
rękę?

Niezupełnie. Na bieżąco

czuwało nad realizacją in−

westycji, głównie poprzez

odbiór cząstkowy poszcze−

gólnych odcinków robót.

Dysponując odpowiednimi

fachowcami i sprzętem wy−

konywało specjalistyczne

pomiary. Ponadto w umo−

wie firmami zastrzeżono,

iż w przypadku zna−

cznych

opóźnień w realizacji inwe−

stycji WPRD wprowadzi

własne brygady robocze. Na

szczęście nie było takiej po−

trzeby. Całe zadanie od po−

czątku do końca wykonaliś−

my własnymi siłami, czę−

ściowo własnym sprzętem

(naszą spycharką gąsienico−

wą oraz koparko−ładowarką),

a częściowo sprzętem kato−

wickiego przedsiębiorstwa

(walcem z ich obsługą).

Z ramienia WPRD postęp

prac kontrolował kierownik

budowy Grzegorz Fijas,

a z mojego upoważnienia

czuwał brygadzista d. s. rea−

lizacji robót Rafał Józefus.

Przypomnijmy pokrótce
harmonogram i zakres so−
bót.

25 września WPRD prze−

kazało nam inwestycję

wraz z placem budowy. Za−

danie zostało podzielone

na dwa etapy. Pierwszy

etap ukończyliśmy zgodnie

z harmonogramem przed

10 grudnia. Obejmował on

przygotowanie instalacji

pod oświetlenie uliczne,

budowę nasypu wokół par−

kingu przy kościele, wyko−

nanie odwodnienia drogi –

kanalizacji deszczowej,

parking z kostki betonowej

na podbudowie z kruszywa

łamanego (około 1 450

m2). Ponadto zabudowano

krawężniki na ławie beto−

nowej (302 m) oraz obrze−

ża betonowe (120 m) na

parkingu.

Drugi etap rozpoczęliśmy

wczesną wiosną. Sprowa−

dzał się do budowy drogi

właściwej wraz z chodnika−

mi.

Podstawowe parametry
inwestycji?

– Droga o długości 270

metrów z jezdnię o szeroko−

ści 6 m, 3−metrowy pas zie−

leni, dwuczęściowy chodnik

(po 2,5 metra dla rowerzy−

stów i dla pieszych), w pa−

sie zieleni, przy lampach uli−

cznych, zatoczki z ławkami.

Rozmawiał: WM

Sukces podwykonawcy

Spółka z o.o. „Ekorec” w Lędzinach wygrała wiele przetar−

gów na wykonywanie różnego rodzaju zadań na rzecz miasta

w bieżącym roku: 

1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich oraz po−

wiatowych na terenie gminy, 

2. Administrowanie budynkami mieszkaniowymi na terenie

miasta oraz pełnienie funkcji operatora niskiej emisji, 

3. Utrzymywanie czystości na terenie miasta poprzez: me−

chaniczne zamiatanie placów, dróg i parkingów celem usunię−

cia wszelkich zanieczyszczeń sypkich; ręczne czyszczenie cho−

dników, placów miejskich itp. wraz z 5−metrowym pasem wo−

kół tych terenów; chemiczne czyszczenie (usunięcie) wszelkich

przerostów zieleni ze szczelin i różnych zakamarków; wyjazdy

interwencyjne na zgłoszenia straży miejskiej lub inspektora

Wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej UM celem wykona−

nia drobnych, pilnych prac porządkowych; obsługiwanie imprez

o charakterze miejskim (oczyszczenie zleconego terenu przed

imprezą, bieżące utrzymanie czystości w jej trakcie – rozsta−

wienie koszy i kontenerów 110−litrowych oraz posprzątanie po

zakończeniu; utrzymanie czystości wiat przystankowych., 

4. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowo−betonowych

mieszanką mineralno−bitumiczną. 

5. Wycinka drzew w rejonie hołdunowskich domków fiń−

skich. 

6. Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy po−

przez: uzupełnianie ubytków w nawierzchni i w podłożu, re−

mont dróg o nawierzchni żużlowej, mechaniczne odnawianie

znaków poziomych (m. in. przejść dla pieszych, linii ciągłych,

przerywanych itp.) na drogach miejskich; remonty cząstkowe

chodników itp. 

7. Bieżące utrzymanie terenów zielonych poprzez koszenie

trawników, nieużytków miejskich, wygrabianie liści, pielęgna−

cję żywopłotów itp. 

8. Przebudowa ul. Fredry na odcinku od ul. Miłej do ul.

Hołdunowskiej (zadanie realizowane w konsorcjum z Wojewó−

dzkim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Katowicach)

poprzez: frezowanie nawierzchni asfaltowej (1 596 m2); wy−

konanie nawierzchni ścieralnej (ciche asfalty) – łącznie

1 728 m2, co wyniknie z poszerzenia wyjazdu z ul. Fredry na

ul. Hołdunowską; wykonanie nawierzchni parkingu z kostki

betonowej szarej i nowych chodników z kostki betonowej

czerwonej. 

Ponadto „Ekorec” zbiera i transportuje odpady komunalne

na terenie Lędzin (oraz częściowo Bojszów i Bierunia). /WM/
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STANOWISKO RADY MIASTA 
W ZAKRESIE 

BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 
W GMINIE LĘDZINY *

1. W zakresie profilaktyki prowadzić następujące działa−
nia w celu:

a) Kontynuowania rozbudowy systemu monitoringu miasta
w miejscach gdzie na podstawie prowadzonej analizy i wystę−
pujących zagrożeń odnotowane są przypadki dokonywanych
przestępstw oraz wybryków chuligańskich.

b) Propagowania w prasie lokalnej oraz na stronach interneto−
wych miasta właściwych zachowań mieszkańców wobec pato−
logicznych zjawisk związanych między innymi z dewastacją
mienia komunalnego oraz tworzeniem dzikich wysypisk
śmieci.

c) Bieżącego utrzymywania kontaktów przez służby policji
i Straży Miejskiej z pedagogami szkół podstawowych, gimnaz−
jalnych, i ponadgimnazjalnych w temacie m. in.: narkomanii,
bójek, wymuszeń....

2. W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowa−
dzić następujące działania w celu:

a) Wykonywania systematycznych kontroli przekroczenia do−
zwolonej prędkości, stanu trzeźwości kierujących oraz łado−
wności w ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Lędzi−
ny.

b) Złożenia wniosku do zarządu powiatu bieruńsko – lędzińskie−
go o niezwłoczną modernizację sygnalizacji świetlnej na ulicy
Hołdunowskiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3.

c) Modernizacji sygnalizacji świetlnej w rejonie Gimnazjum Nr 1
przy ul. Pokoju.

d) Kontroli oznakowania drogowego pionowego oraz poziome−
go co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesien−
nym. 

3. W zakresie bezpieczeństwa publicznego niezbędne jest:
a) Wspieranie działań prewencyjnych KPP w Bieruniu w ramach

posiadanych środków. 
b) Kontynuowanie patroli Straży Miejskiej i policji szczególnie

w rejonach najbardziej zagrożonych przestępczością pospoli−
tą i wykroczeniami, zgodnie z zawartym porozumieniem po−
między władzami miasta a KPP w Bieruniu.

c) Egzekwowanie przez policję i Straż Miejską zapisów określo−
nych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości od podmiotów
handlujących alkoholem.

d) Kontynuowanie pracy przez Zespół Zagadnieniowy ds. Orga−
nizacji i Koordynacji Służby Prewencji KPP w Bieruniu i Stra−
ży Miejskiej.

e) Wnioskowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budow−
lanego o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego bu−
dynków znajdujących się na terenie miasta, a stanowiących
zagrożenie.

4. W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zarzą−
dzania kryzysowego:

a) Wspieranie działania prewencyjnego i bojowego OSP w Lędzi−
nach oraz PSP w Tychach.

b) Egzekwowanie bieżącego utrzymania sprawności hydrantów
ulicznych oraz punktów czerpania wody od RPWiK lub innej
instytucji do tego powołanej. 

c) Powołanie łączonej komisji z udziałem członków Rady Miasta
celem dokonania kontroli sprawności hydrantów ulicznych
oraz ich oznakowania.

d) Podjęcie niezwłocznego działania w celu zwiększenia stanu
osobowego Straży Miejskiej. 

e) Dążenie do budowy lądowiska dla powietrznego ratownictwa
medycznego przy współudziale Kompanii Węglowej S. A. –
KWK „Ziemowit” oraz innych podmiotów prowadzących dzia−
łalność gospodarczą na terenie miasta. 

**  ZZaałłąącczznniikk  NNrr  11 ddoo  uucchhwwaałłyy  RRaaddyy  MMiiaassttaa  LLęęddzziinnyy  nnrr  XXLLVVIIII//3322//0099  zz ddnniiaa
2288..0055..22000099  rr..  

Nie dlatego, że był to punkt
szczególnie ważny, mocno kon−
trowersyjny. Nie. Merytory−
cznych wystąpień, wnikliwych
pytań lub refleksji jak zawsze
było maleńko. Winien jest głó−
wnie sposób przygotowania ob−
rad, dokumentów i prowadzenia
sesji. Najwięcej czasu radni
stracili na oratorskie popisy na
temat zasad ortografii, popra−
wności i treści zapisu przedsta−
wionego obok stanowiska Rady
Miasta. Ostatecznie, po dwóch
bardzo długich przerwach
i wspólnym wysiłku redakcyj−
nym na sali sesyjnej, propono−
wany dokument przyjęli po
wielu poprawkach (pisownia
z dużej lub małej litery, odmia−
na wyrazów). 

Przedtem jednak radni wysłu−
chali niedługich (raczej) wystą−
pień komendantów: Komendy
Powiatowej Policji, Państwo−
wej Straży Pożarnej w Tychach
i Straży Miejskiej w Lędzinach.
Wynikało z nich, że poziom
bezpieczeństwa w mieście,
wbrew potocznemu odczuciu
części mieszkańców, niezna−
cznie poprawił się. Co prawda
wzrosła liczba ujawnionych
nietrzeźwych „kierujących”,
głównie rowerzystów, ale spad−
ła liczba kradzieży i włamań.
Ogółem liczba przestępstw
w mieście zmalała z 385
w 2007 r. do 376 w 2008 r. Ko−
mendant policji podinsp. Jan
Słoninka podkreślał bardzo
dobrą współpracę z burmi−
strzem i radnymi, ze strażą
miejską, dziękował za udziela−
ne policjantom wsparcie (zakup
materiałów, samochodu, pali−
wa). Odpowiadając na pytania
radnych m. in. stwierdził, że nie
może zwiększyć operatywności
drogówki przede wszystkim
z powodów kadrowych – fun−
kcjonariuszy drogówki jest za
mało (10. na całą komendę),
a jest to grupa policjantów, któ−
ra wymaga szczególnego wy−
szkolenia i kwalifikacji.

Podobnie nieźle ocenił sytua−
cję w Lędzinach (na tle powia−
tu i województwa) st. brygadier
Kazimierz Utrata. Mniej jest

pożarów, za to więcej wyjaz−
dów do innych zdarzeń (rato−
wnictwo drogowe i techniczne,
likwidowanie gniazd szerszeni
i os, ratownictwo chemiczne).
Niestety, w początku tego roku
warunki pogodowe wpłynęły
na wzrost liczby pożarów łąk
i nieużytków.

Bardzo dobrze wypadła oce−
na lędzińskiej straży miejskiej,
jej współpracy z policją, zabez−
pieczenie imprez i wydarzeń
miejskich, a także bieżąca dzia−
łalność dla zapewnienia ładu
i porządku publicznego (w ubr.
zatrzymała 23 sprawców prze−
stępstw, padały konkretne przy−
kłady). W ubr. strażnicy przeeg−
zaminowali na karty rowerowe
i motorowerowe 181 lędziń−
skich uczniów. 

Niektórzy radni skrytykowa−
li za małą wiarygodność wyni−
ki ankiety na temat bezpie−
czeństwa w mieście przepro−
wadzoną przez Krzysztofa Po−
godę z forum organizacji poza−
rządowych. Zwracali szczegól−
ną uwagę na konieczność
ukrócenia piractwa drogowego
kierowców samochodów,
ograniczenia ruchu dużych
ciężarówek w mieście, zwięk−
szenia liczby patroli w nieoz−
nakowanych samochodach po−
licyjnych na drogach oraz pa−
troli w miejscach publicznych,
a także bardziej aktywnej pra−
cy dzielnicowych (zdaniem J.
Słoninki Punkt Przyjęć Dziel−
nicowych nie cierpi na nad−
miar petentów). Jerzy Żołna
postulował zwiększenie li−
czebności straży miejskiej
(z obecnych 4 do co najmniej
8 funkcjonariuszy + komen−
dant), żeby było po jednym
strażniku na każdą z dzielnic
miasta. Inne wnioski radnych
dotyczyły m. in. budowy ronda
kompaktowego (ul. Hołdu−
nowska−Murckowska−Gwar−
ków) oraz lądowiska dla śmig−
łowcowców Lotniczego Pogo−
towia Ratunkowego.

Po czterech godzinach debaty
przyjęli uchwałę, której załą−
cznikiem jest treść prezentowa−
nego obok stanowiska. /R/

Krasomówstwo i ortografia przedłużały obrady

Nocna zmiana Rady
Ponad dziesięć i pół godziny (!) trwała majowa sesja Rady
Miasta. Rozpoczęła się po 16.00, zakończyła prawie przed trze−
cią w nocy! Ponad cztery godziny zajął jeden punkt porządku
obrad: stan bezpieczeństwa publicznego w Gminie Lędziny.
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Uniwersytet podejmie dzia−
łalność od września. Będzie
działać przy Górnośląskiej
Wyższej Szkole Pedagogicznej
im. Kard. Augusta Hlonda
w Mysłowicach. Burmistrz
Miasta Lędziny Wiesław Stam−
browski podpisał i JM Rektor
GWSP dr Mirosław Wójcik
podpisali porozumienie doty−
czące utworzenia i wspierania
przez miasto jego działalności. 

Uniwersytet Trzeciego Wie−
ku powstał z myślą o aktywiza−
cji intelektualnej i społecznej
osób, które zakończyły swoją
działalność zawodową. Akty−
wność życiowa człowieka nie
kończy się bowiem wraz z jego
odejściem na emeryturę. Kiedy
nie ciążą już obowiązki rodzin−
ne i zawodowe można oddać się
robieniu tego, co daje przyjem−
ność i satysfakcję. Ucze−
stnictwo w zajęciach
UTW pozwala słucha−
czom na poszerzenie wie−
dzy, zaspokojenie zainte−
resowań, poznanie no−
wych osób i nawiązanie
przyjaźni. Z drugiej strony
przyjęcie na siebie obo−
wiązków słuchacza to ko−
nieczność najpierw wybo−
ru najodpowiedniejszego
dla siebie rodzaju zajęć,
później systematycznego
w nich uczestnictwa. Ma
to istotne znaczenie dla or−
ganizacji czasu wolnego, poko−
nywania bezczynności a także
dyscyplinuje i mobilizuje inte−
lektualnie i fizycznie, co ma
niebagatelne znaczenie dla
utrzymania dobrego zdrowia
psychofizycznego.

Co obejmuje oferta lędziń−
skiego uniwersytetu?

– Zawiera ona wykłady, ćwi−
czenia i zajęcia warsztatowe –
odpowiada Joanna Figura, dy−
rektor Miejskiego Ośrodka Kul−
tury i zarazem koordynator
UTW. – Począwszy od 7 wrześ−

nia, co drugi poniedziałek o go−
dzinie 16.00 w sali widowisko−
wo−kinowej „Piast” odbywać
się będą wykłady dla słucha−
czek i słuchaczy. Ich tematyka
będzie zróżnicowana. Dotyczyć
będzie m. in. zagadnień z zakre−
su psychologii, pedagogiki, po−
lityki społecznej, medycyny
i innych dziedzin w zależności
od zainteresowań słuchaczy.
Pozostałe zajęcia będą odbywać
się w grupach. Będą to: lektora−
ty języka obcego, ćwiczenia
z obsługi komputera, warsztaty
arteterapii, warsztaty muzy−
czne, warsztaty plastyczne oraz
zajęcia relaksacyjne.

Kto może zostać słuchaczem
UTW?

– Słuchaczem UTW może
zostać każda osoba w wieku
dojrzałym zamieszkała w Lę−

dzinach bądź w okolicy, która
zakończyła działalność zawo−
dową i jest zainteresowana dal−
szą edukacją i szeroko pojętą
aktywnością. Wykształcenie
słuchaczy nie ma znaczenia.
Można zostać słuchaczem nie−
zależnie od stopnia wykształ−
cenia. Zainteresowani mogą
korzystać z wymienionych po−
wyżej zajęć, otrzymują indeks
a później dyplom ukończenia
Uniwersytetu Trzeciego Wie−
ku, które mają charakter sym−
boliczny.

W Uniwersytecie Trzeciego
Wieku nie ma obowiązku ucze−
stniczenia we wszystkich zaję−
ciach. Nie ma również stresują−
cych kolokwiów, zaliczeń i eg−
zaminów jak na tradycyjnych
uczelniach. Wiedzę i umiejęt−
ności nabywa się z przyjemno−
ścią, nawiązując przy okazji
nowe relacje z ludźmi w po−
dobnym wieku i sytuacji życio−
wej.

Słuchacze wnoszą opłatę,
która za semestr wynosi 50 zł.

Kierownikiem Uniwersytetu
Trzeciego Wieku jest dr Sonia
Kędziora (e−mail: skedziora@
o2.pl), a koordynatorem mgr
Joanna Figura (e−mail: mok−
ledziny@tlen.pl; tel. 032 326 78
33 lub 0 508 31 33 76).

Uniwersytet Trzeciego
Wieku przy GWSP w Mysło−

wicach rozpoczął swoją
działalność w lutym
2007 roku. Funkcję or−
ganizatora i koordyna−
tora działań Uniwersy−
tetu Trzeciego Wieku
pełni Zakład Andrago−
giki i Gerontologii
GWSP. Podobny UTW
działa też od paru lat
w Tychach. Jest uważa−
ny za na swój sposób
elitarny Klub Seniora
dla ambitnych i akty−
wnych, dla osób nie za−
sklepiających się prze−

szłości, w sprawach domo−
wych, rodzinnych czy proble−
mach zdrowotnych. 

Na UTW aktywne babcie
i dziadkowie nie tylko naby−
wają nową wiedzę i umiejęt−
ności, ale przede wszystkim
traktują to jako odskocznię od
codziennych, powszechnych
spraw i formę kontaktu z da−
wnymi i nowo poznanymi
znajomymi. Zajęcia cieszą się
ogromnym powodzeniem,
a chętnych jest więcej niż
miejsc. /R/

Uniwersytet w Lędzinach? To nie żart…

Indeksy czekają 
na seniorów

ZZaappiissyy  nnaa  
UUnniiwweerrssyytteett  TTrrzzeecciieeggoo  WWiieekkuu  
ooddbbyywwaajjąą  ssiięę  
ww MMiieejjsskkiimm  OOśśrrooddkkuu  KKuullttuurryy
ii ppoottrrwwaajjąą  ddoo  kkoońńccaa  lliippccaa..  
IInnaauugguurraaccjjaa  ppiieerrwwsszzeeggoo  
rrookkuu  aakkaaddeemmiicckkiieeggoo  
ooddbbęęddzziiee  ssiięę  ww ssaallii  „„PPiiaasstt””  
11  wwrrzzeeśśnniiaa  oo 1166..0000

Dzięki poparciu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społe−
cznej Rady Miasta w Lędzinach powstał Uniwersytet. Uniwersytet Trzeciego Wieku co prawda,
ale brzmi to dostojnie i co ważniejsze – oznacza całkiem poważną i ciekawą ofertę edukacyjną
dla wszystkich aktywnych seniorów z naszego miasta i okolicy.

W     zdaniach22..
W ramach obchodów swego

święta, SP 3 zorganizowała

w „Piaście” doroczne koncerty

muzyczno−taneczne „W krainie

baśni” dla rodziców, babć

i dziadków, uczniów i innych

gości. Przez scenę przewinęło

się ponad 100 uczniów – wró−

żek, krasnoludków, królewien

i królewiczów, czarodziejów

i czarownic oraz innych bohate−

rów z popularnych bajek i baś−

ni. Koncert prowadził duet Ju−

lia Czudaj i Agnieszka Błaż−

ków, przedstawienie wyreżyse−

rowały Ewa Kosteczko i Kata−

rzyna Kałka.

Odbyła się druga edycja

„Szekspiriady” – Konkursu Re−

cytatorskiego Poezji i Prozy

w Języku Angielskim, zorgani−

zowanego przez Urząd Miasta

i Szkołę Języków Obcych „An−

gmen”, w którym uczestniczyli

przedstawiciele szkół z całego

powiatu. W swych kategoriach

nagrody główne (wyjazd na

obóz językowy zdobyli) zdobyli:

Anna Hycki (SP 1 w Lędzi−

nach) i Filip Berezowski (LO

w Bieruniu); drugie miejsca

(i bezpłatny kurs języka angiel−

skiego w „Angmenie”) zdobyli:

Marek Jurowicz (Zespół Szkół

w Lędzinach) i Aleksandra Ła−

sut (LO w Bieruniu), a trzecie

miejsca i materiały do nauki

języka angielskiego: Karolina

Pitura (SP 1 w Lędzinach) i Ja−

kub Bodziony (G 2 w Lędzi−

nach). 

Powoli, z miesiąca na mie−

siąc, zmienia się (na lepsze) ul.

Stadionowa. Poprzednio pisaliś−

my, iż jej północny odcinek upo−

rządkowali pracownicy spółki

„Ekorec”. Teraz dodajemy, że

wzdłuż tego fragmentu ulicy po−

sadzono 20 drzewek sporej już

wielkości. Oczekujemy na obie−

cane tu pasy zieleni, wtedy

spacer będzie prawdziwą przy−

jemnością. /WM/
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ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 79, art. 33 i art. 29 ustawy z dnia 3 paździer−
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały−
wania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 10 § 1, oraz art
61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Admini−
stracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 11.05.2009 r. na wniosek ECOTECH Polska Sp. z o. o. z siedzi−
bą w Łomiankach 05−092, ul. Warszawska 31 zostało wszczęte postępo−
wanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

budowie zakładu unieszkodliwiania 
i odzysku odpadów w gminie Lędziny.

Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie da−
nych prowadzonym przez Urząd Miasta Lędziny.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp−
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogą−
cych znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarun−
kowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia ra−
portu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573
z późn. zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko dla którego wymagane jest
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarun−
kowaniach jest Burmistrz Miasta Lędziny. Organem właściwym do wy−
dania opinii i dokonania uzgodnień ze względu na ochronę zdrowia i ży−
cia ludzi jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach a ze
względu na ochronę środowiska Regionalny Dyrektor Ochrony Środo−
wiska w Katowicach.

Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaga−
nych uzgodnień oraz opinii.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w sie−
dzibie Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych
Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 47, pokój DG2.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wyni−
kających z art. 10 k. p. a. do czynnego w nim udziału w każdym jego sta−
dium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej
lub ustnej do protokołu w siedzibie Referatu Ochrony Środowiska, Rol−
nictwa i Szkód Górniczych Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 47, po−
kój DG2 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
rolnictwo@ledziny.pl w terminie 21 dni od ogłoszenia niniejszego zawia−
domienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia pub−
licznego ogłoszenia.

UWAGA!
Burmistrz Miasta Lędziny mgr Wiesław Stambrowski

ogłosił o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) Projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zago−

spodarowania przestrzennego miasta Lędziny” dla obszaru
położonego po północnej i południowej stronie ul. Lę−
dzińskiej oraz na zachód od linii kolejowej wraz z prog−
nozą oddziaływania na środowisko.

2) Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne−
go dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żerom−
skiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.

3) Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne−
go dla obszaru położonego w rejonie ulicy Lędzińskiej w Lę−
dzinach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pełna treść ogłoszeń oraz szczegółowe informacje są do−
stępne w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomo−
ściami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny; 43
– 143 Lędziny, ul. Lędzińska 55. Ponadto można je zna−
leźć na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lędziny oraz na
stronie internetowej www.ledziny.pl.

Celem zadania jest wykrycie
chorób zapalnych uszu, wykrycie
niedosłuchu odbiorczego, zapo−
bieganie postępującemu niedosłu−
chowi, określenie skali zagroże−
nia i przeprowadzenie pogadanek
z rodzicami na wyżej wymienio−
ne tematy oraz skierowanie dzieci
na leczenie i rehabilitację słuchu.
Programem obejmiemy 200 dzie−
ci przedszkolnych w wieku 5–6
lat. 

W szczególności pragniemy
przeprowadzić badanie u dzieci
z klas „0” przed rozpoczęciem
nauki w szkole, aby wyelimino−
wać problemy dziecka z niedosłu−
chem w czasie edukacji szkolnej.

Badanie jest przeprowadzane
na terenie przedszkoli i w Przy−
chodni Specjalistycznej Miejskie−
go Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lędzinach. 

Po badaniu rodzice otrzymają
indywidualną informację o jego
wynikach oraz naszych suge−
stiach o dalszym postępowaniu
z dzieckiem u którego wykryto
zmiany chorobowe słuchu. Bada−
nie wziernikowe i konsultacje
przeprowadza lekarz laryngolog
Ewa Morkisz, natomiast badanie
słuchu tympanometryczne i au−
diometryczne wykonuje pielęg−
niarka dyplomowana Anna Poli−
towska. /G/

Przedszkolaki 
na badaniach
Jak informuje Kazimierz Bukowiec, prezes Zarządu Stowarzysze−
nia Ochrony Zdrowia Pracowników KWK „Ziemowit” w Lędzinach,
Stowarzyszenie przeprowadza w ramach programu promocji zdro−
wia, współfinansowanego przez Urząd Miasta Lędziny, badanie
tympanometryczne i audiometryczne słuchu u dzieci przedszkol−
nych wraz z konsultacjami lekarskimi wykonanych badań. 
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DZIELNICOWI REJONU LĘDZIN
urzędują na Posterunku Policji w Imielinie (tel. 032 225 61

16) oraz w każdy wtorek i czwartek w godzinach 15.00 – 16.00
w Placówce Dzielnicowych w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47
(tel. 032 326 45 82).
Są nimi:

 mł. asp. Tomasz Kulig 
(ul. Hołdunowska numery nieparzyste, Murckowska);

 mł. asp. Andrzej Wajda 
(ul. Hołdunowska numery parzyste, Gwarków);

 mł. asp. Mariusz Borek 
(ul. Lędzińska, Pokoju do nr 30, Zawiszy Czarnego, Wygody, Kontnego)

 mł. asp. Adam Młoczek 
(ul. Pokoju od numeru 30, Paderewskiego, Oficerska, Długosza).

(źródło: http://www.bierun.slaska.policja.gov.pl/dzielnicowi)
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Dla oddziału rehabilitacji

W grudniu 2008 r. MZOZ otrzymał 1 mln
147 tys. zł na remont Przychodni Specjali−
stycznej, który swoim zakresem obejmuje
renowację elewacji budynku, wejścia głó−
wnego i awaryjnego a także korytarzy i po−
mieszczeń poradni. Jak podkreśla dyrektor
MZOZ Andrzej Furczyk, pozyskane środki
mogły być przeznaczone wyłącznie na re−
mont pomieszczeń przychodni, co wynika−
ło wprost z zasad, jakie przyjął Urząd Mar−
szałkowski.

Niespełna pięć miesięcy od otrzymania
pierwszej dotacji z funduszy europejskich
z przeznaczeniem na remont Przychodni
Specjalistycznej, Miejski Zespół Opieki
Zdrowotnej odniósł kolejny sukces. W ra−
mach Regionalnego Programu Operacyjne−
go, ze środków przeznaczonych dla leczni−
ctwa zamkniętego, pozyskano następną do−
tację.

Jak wiadomo w Przychodni Specjalisty−
cznej zlokalizowany jest oddział szpitalny
rehabilitacji narządu ruchu – placówka cie−
sząca się renomą na terenie całego wojewó−
dztwa. Od dłuższego czasu MZOZ poszuki−
wał środków na remont. Zatem gdy w mar−
cu 2009 r. ogłoszono konkurs w ramach Re−
gionalnego Programu Operacyjnego z prze−
znaczeniem dla szpitali, dyrekcja MZOZ

przygotowała wniosek, w którym uwzglę−
dniono potrzebę przeprowadzenia general−
nego remontu sal chorych, sal zabiegowych
oraz ciągów komunikacyjnych tak, aby
przystosować pomieszczenia dla potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz wymogów
rozporządzenia Ministra Zdrowia. W kon−
kursie startowały duże szpitale wojewó−
dzkie i powiatowe zlokalizowane w dużych
miastach, takich jak Katowice, Bytom, Czę−
stochowa czy Bielsko−Biała. Ogółem było
to ponad sto jednostek lecznictwa zamknię−
tego z całego województwa. Z tym więk−
szym uznaniem należy potraktować sukces
lędzińskiego MZOZ−u, który zajął dziewią−
te miejsce w ogólnym rankingu zgłoszo−
nych projektów, uzyskując 96% maksymal−
nej liczby punktów. Zarząd Województwa
Śląskiego przyznał nam dotację w mak−
symalnej wysokości 85%. Dzięki kwocie
865 tys. zł możliwe będzie zrealizowanie
wszystkich planów remontowych, a także
zrefundowanie wszystkich kosztów ponie−
sionych przez MZOZ w 2007 r. na roboty
przeprowadzone na oddziale rehabilitacji.
Do chwili obecnej wymieniono instalacje
centralnego ogrzewania, kanalizacji, prze−
ciwpożarową, elektryczną. W następnych
etapach w salach chorych zamontowany zo−
stanie szpitalny system przywoławczy, sieć
internetowa umożliwiająca wszystkim pa−

cjentom dostęp do Internetu, a co najważ−
niejsze – wyremontowane zostaną sale cho−
rych oraz zabiegowe. Jak podkreśla dyrek−
tor Andrzej Furczyk, w końcu z wysokim
poziomem leczenia zrównają się warunki
pobytu pacjentów na oddziale. 

Dla Gimnazjum nr 2

Katarzyna Borys−Marszołek i Joanna Ha−
chuła, nauczycielki z Gimnazjum nr 2,
w roku szkolnym 2007/2008 przygotowały
projekt pod nazwą „Dziennikarstwo – spo−
sób na życie”, dotyczący działalności kółek
dziennikarskiego i informatycznego. Prze−
widuje on m. in. szkolenia tematyczne ucz−
niów, wycieczki, nakręcenie filmu promu−
jącego atrakcyjne zawody oraz wydawanie
profesjonalnej gazetki szkolnej. Jak poin−
formował dyrektor G2 Henryk Barcik,
w kwietniu projekt uzyskał dofinansowa−
nie ze środków unijnych w wysokości
41.900 zł. Jego realizacja jest planowana
w nowym roku szkolnym.

Wniosek o przyznanie funduszy unijnych
musiał uzyskać poparcie Burmistrza Mia−
sta. Został złożony w Urzędzie Marszał−
kowskim przez dyrektora szkoły w lipcu
2008 r.. Projekt powstał w ramach Progra−
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w obrę−
bie Priorytetu IX, działania 9.5 „Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiej−
skich” i finansowany będzie przez Europej−
ski Fundusz Społeczny. /G/

Wierzymy, że większe projekty też zdobędą uznanie decydentów

Z unijnej kasy
Nie szerokim i wartkim strumieniem, a raczej cienką strugą spływają do Lędzin pie−
niądze z fundusze europejskich, ale przecież dobre i to… Wzbogacają one środki na
realizację wielu ważnych przedsięwzięć i wartościowych pomysłów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lędzinach przystąpił do realizacji pro−

jektu „OD AKTYWNEJ INTEGRACJI DO

ZATRUDNIENIA – aktywizacja społeczno−

zawodowa beneficjentów Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzi−

nach”. Jego głównym celem jest integra−

cja społeczno−zawodowa kobiet – ofiar

przemocy domowej oraz wspieranie dzia−

łań na rzecz kształtowania postaw społe−

cznych wolnych od przemocy w mieście

Lędziny.

Wsparciem planuje się objąć 15 ko−

biet. Ich rekrutacja rozpoczęła się w maju

i potrwa do końca czerwca. Przewidywane

działania obejmują: spotkania uczestni−

czek ze specjalistą od autoprezentacji

(podstawy wizażu, stylistyki itp.); szkole−

nie integrujące; szkolenie z zakresu pod−

stawowej obsługi komputera; terapię psy−

chologiczną; trening w zakresie podnie−

sienia kompetencji społecznych. W trak−

cie realizacji projektu przewiduje się tak−

że wsparcie finansowe w postaci zasił−

ków celowych, sfinansowanie kosztów wy−

żywienia i opieki nad dziećmi na czas rea−

lizacji zajęć. Zaplanowano również spot−

kanie w formie pikniku dla uczestników

projektu oraz ich otoczenia. Tematem

wiodącym pikniku będą zagadnienia doty−

czące przemocy domowej, połączone ze

wspólnymi zabawami i zajęciami integru−

jącymi społeczność lokalną.

Po zakończeniu projektu planuje się

skierować uczestniczki na szkolenia za−

wodowe do Powiatowego Urzędu Pracy. 

Działania przewidziane w projekcie ma−

ją przyczynić się do zmiany mentalności

i świadomości uczestników projektu

i społeczności lokalnej, zwiększenia zdol−

ności komunikacyjnych, umiejętności ra−

dzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

uwrażliwienie społeczeństwa na problem

przemocy domowej.

Od zera w górę

W połowie maja rozpoczęły się roboty na da−

wnych tzw. „stanach zerowych” w osiedlu PKP przy

ul. Długosza, kupionych w ubr. przez firmę z Mysło−

wic, działającą pod marką „Dostępny Dom”. Na

ogrodzonym terenie inwestycyjnym ekipy budowla−

ne przygotowują fundamenty i piwnice do dalszej

zabudowy. /WM/
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INFORMACJE, ZAPROSZENIA

Z powodu niezadowalającej pogodny, po trzech godzinach,

musiano skończyć festyn MOK zorganizowany z okazji Dnia Dziec−

ka, 1 czerwca. Dla dzieci przygotowano liczne konkursy, malowa−

nie buź, balony, upominki, lizaki, zabawki. Dzieci miały możliwość

wyskakania się na urządzeniach dmuchanych. Atrakcją były odwie−

dziny motocyklistów z grupy SBL. 

W auli PZS 13 i 14 maja MOK zorganizował warsztaty salsy

„Magic salsa”, które poprowadziła kolumbijka Mariangella Rebol−

ledo. W warsztatach wzięło udział 70 osób w różnym wieku. Z lek−

cji salsy mógł skorzystać każdy mieszkaniec Lędzin – były to war−

sztaty otwarte (wstęp był wolny). Składamy podziękowania dla dy−

rektora PZS Ireneusza Wróbla za udostępnienie auli i pomoc w or−

ganizacji zajęć oraz Przemysławowi Wisiorkowi, który pracował

społecznie jako tłumacz.

Śpiewaczka Kinga Lizoń (solistka Filharmonii Krakowskiej,

edukacja w Kanadzie, w Nowym Jorku i na Akademii Muzycznej

w Krakowie) profesjonalnie i atrakcyjnie poprowadziła 15 i 16 ma−

ja zorganizowane przez MOK warsztaty wokalne. Wzięło w nich

udział 28 młodych zdolnych ludzi. /G/

Zawodnicy UKS „Orka” są
bardzo wszechstronni i odnoszą
sukcesy nie tylko w pływaniu. 

Bartłomiej Oleś, 14−letni za−
wodnik tego klubu, trenujący na
co dzień w oświęcimskim SMS−
ie (Zespole Szkół Ogólnokształ−
cących Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych), zajął 1 miejsce
w Ogólnopolskich Zawodach
Kontrolnych Kadr Pięcioboju
Nowoczesnego, zorganizowa−
nych 15−17 maja w Lublinie
przez Uczniowskie Towarzy−
stwo Sportowe „Orlik”. Bartek
startował w konkurencji: dwubój
nowoczesny (pływanie + bieg)
chłopców z rocznika 1995.

– Bartek zaczyna być powo−
ływany na zgrupowania pięcio−
boistów. Niewykluczone, że
w przyszłości to ta dyscyplina
sportowa – albo raczej połącze−
nie dyscyplin sportowych, które
wchodzą w skład pięcioboju no−

woczesnego (pływanie, szer−
mierka, jazda konna, strzelanie,
bieg) – będzie dla niego wiodą−
ca – mówi Marcin Jawor, trener
pływania w lędzińskim klubie. 

Niejako na potwierdzenie
tych słów dotarła wiadomość,
że w rozegranych w dniach 30−
31 maja w Warszawie zawo−
dach Pucharu Polski w dwuboju
nowoczesnym Bartek Oleś zajął
drugie miejsce. /MP/

Nie tylko pływanie

Takiego meczu jeszcze nie by−
ło! 28 maja po raz pierwszy od−
był się szachowy pojedynek po−
między reprezentacjami Miej−
skiego Ośrodka Kultury oraz
Wyższego Śląskiego Semina−
rium Duchownego w Katowi−
cach.

Pojedynek taki Dawidowi
Klimerze, klerykowi z Hołdu−
nowa, uczęszczającemu do
Wyższego Śląskiego Semina−
rium Duchownego zapropono−
wał Janusz Gondzik. Ten od−
niósł się do niego z entuzjaz−
mem.

Zespół MOK−u wystąpił
w składzie: Dawid Gondzik,
Bogusław Gondzik, Jan Skute−
ra, Radosław Dzierżak oraz Ję−

drzej Kostrzeczko. Lędzińscy
szachiści nie dali szans rywa−
lom, zwyciężając w każdym
z pięciu pojedynków. 

Po zakończeniu rywalizacji
drużynowej przyszedł czas na
zmagania indywidualne. Sza−
chiści walczyli o Puchar Dyrek−
tora MOK. Niespodzianki nie
było. Zwyciężył Dawid Gon−
dzik, drugie miejsce przypadło
szachiście WŚSD Jakubowi
Szymonowi, a trzecie Bogusła−
wowi Gondzikowi.

– Wszystko wskazuje na to, że
już niedługo dojdzie do rewan−
żu. Zawodnicy z WŚSD zapo−
wiedzieli, że chętnie rozegrają
z nami kolejne spotkanie – po−
wiedział Szymon Gondzik. /MP/

Lepiej się modlą niż grają…

Szachy z klerykami
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Z powodu remontu Miejskiej
Biblioteki Publicznej członko−
wie „Kontrastu” 29 maja wy−
nieśli meble, sprzęty, obrazy,
książki i materiały plastyczne
z trzech pomieszczeń klubo−
wych na piętrze budynku do by−
łych farskich garaży w głębi po−
dwórka

– Sprawa nie podlega dysku−
sji. 22 czerwca rozpoczyna się
kolejny remont budynku MBP,
w tym wymiana dachówek
i więźby dachowej. Remont po−
trwa do listopada włącznie
i musimy sobie w tym czasie ja−
koś radzić – mówi Beata Ko−
zioł, przewodnicząca Klubu
Plastyka. – Jaki jednak los cze−
ka „Kontrast”, skoro w przy−
szłym roku planowana jest ad−
aptacja naszych pomieszczeń
(także siedziby Towarzystwa
Kulturalnego im. A. Fabery) na

potrzeby biblioteki?. Na razie
skorzystamy z propozycji dy−
rektor Joanny Figury i zagospo−
darujemy jedno z pomieszczeń
w Miejskim Ośrodku Kultury,
ale jest to rozwiązanie tymcza−
sowe.

– 11 lat temu uczestniczyłem
w urządzaniu tej siedziby klu−
bu, a teraz przyszło mi ją de−
montować – mówi Ryszard Ku−
bista. – W ciągu niespełna 13 lat
urządzaliśmy i demontowaliś−
my dwie siedziby klubu. Może
uda się nam po raz trzeci? – do−
dał Jan Śmiłowski. 

Zarząd „Kontrastu” zamierza
udać się na najbliższe posiedze−
nie Komisji Kultury Rady Mia−
sta, by prosić burmistrza Wie−
sława Stambrowskiego i ra−
dnych o pomoc w znalezieniu
nowych pomieszczeń na siedzi−
bę klubu. /WM/

„Kontrast” 
znów bez siedziby

Uczestnicy szachowego pojedynku MOK − Klerycy.
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KAMILEM SOWIKIEM, piłkarzem MKS−u Lędziny
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Runda wiosenna zbliża
się do końca, czas na
podsumowania. Skąd taka
dobra postawa MKS−u?

Czułem, że może to być

dobra runda już w przerwie

zimowej, gdy przybył nowy

trener, ale nie sądziłem, że

pójdzie aż tak dobrze.

Z meczu na mecz drużyna

grała coraz lepiej, wszyscy

się razem lepiej dogadywa−

liśmy. Gdy zbliżały się co−

raz ważniejsze mecze

z mocniejszymi rywalami

drużyna była przygotowana

na 100%. Byliśmy bardzo

skoncentrowani, graliśmy

bez strachu. Wierzę, że

w przyszłym sezonie może−

my walczyć o awans.

Co zmieniło się wraz
z przyjściem trenera Mar−
cina Polarza?

W drużynie jest dobra at−

mosfera. Treningi są cieka−

wie prowadzone, jest dużo

nowych ćwiczeń w formie

zabawy, które przynoszą

oczekiwane skutki, przyczy−

niają się do kolejnych zwy−

cięstw. Z Marcinem Pola−

rzem i z jako zawodnikiem,

i jako trenerem, bardzo

dobrze się współpracuje.

Co prawda, dopiero zaczy−

na swoją karierę trenerską,

jednak widać, jak wielkie

doświadczenie zyskał gra−

jąc w wyższych klasach.

Podoba mi się sposób pro−

wadzenia drużyny. Wszyscy

czujemy się w niej jak

w jednej rodzinie. Tre−

ner grający na pozycji

ostatniego stopera

w obronie i kierując całym

zespołem jest wielką pod−

porą dla drużyny. 

Zagrałeś we wszystkich
dotychczasowych spotka−
niach, w większości w peł−
nym wymiarze czasu. Spo−
dziewałeś się tego?

To jest dla mnie wielkie

zaskoczenie. Nie liczyłem,

że będę grał w pierwszej je−

denastce. Myślałem, że bę−

dę zmiennikiem na lewym

bądź prawym skrzydle

w pomocy, lecz trener zna−

lazł mi nową pozycję na le−

wej obronie, na której teraz

regularnie występuję.

Jak się czujesz na tej
pozycji, bo przecież wcześ−
niej występowałeś na pra−
wej pomocy?

Na początku było mi

trudno się przyzwyczaić,

ale z czasem, z pomocą

i asekuracją kolegów czuję

się znacznie pewniej. Gra

w obronie jest bardzo od−

powiedzialna. Zazwyczaj

grali w niej starsi i bardziej

doświadczeni zawodnicy.

Gra mi się jednak bardzo

dobrze i chyba dotychczas

nie popełniłem większych

błędów. A wyniki drużyny

dają satysfakcję i radość.

Przyznaj się,
ciągnie Cię do
przodu?

Prawda, ciągnie mnie

i to często. Na początku

rundy oraz w sparingach

zapominałem się i zaczyna−

łem się kiwać i „jeździć”

z piłką po boisku. Teraz już

wiem, że nie należy to do

moich obowiązków, więc

zostawiam tę przyjemność

kolegom z pomocy i ataku.

Które ze spotkań tej
rundy było najlepsze w wy−
konaniu Twoim i całej dru−
żyny?

Uważam, że najlepiej za−

prezentowaliśmy się w me−

czu z Krupińskim Suszec.

Pokazaliśmy chęć walki

i wiarę w sukces, czego

czasem brakowało w run−

dzie jesiennej. Podobnie

było w Mikołowie. gdzie je−

dnak zabrakło skuteczno−

ści. Jednak bezbramkowy

remis z zespołem, który wy−

walczył awans do IV ligi też

cieszy.

Jakie są Twoje
sportowe plany
na przyszłość?

Jestem pił−

karzem

MKS−u i nie zamierzam

zmieniać tego klubu na

inny. Marzy mi się awans

do IV ligi a w później−

szych latach występy

co najmniej w III li−

dze. Oby te ma−

rzenia się ziściły.

Rozmawiał: 

MARCIN PODLEŚNY

Ciągnie mnie do ataku

Kamil Sowik (01.07.1990 r.). Wychowanek MKS−u.

W poprzednich sezonach podopieczny trenera Kazimie−

rza Rozmysłowskiego w zespole juniorów. Mistrz Tyskiej

Ligi Juniorów 2007/2008. W sezonie 2008/2009 wy−

walczył miejsce w pierwszym składzie drużyny Marcina

Polarza. Do 31 maja w MKS−ie rozegrał 29 spotkań, nie

zdobył żadnego gola.

Zabawa 
z wiatrem

W sobotnie przedpołudnie, 23

maja, nad hołdunowskim lądo−

wiskiem motolotni latały modele

szybowców. 39 zawodników rep−

rezentujących szkoły podstawo−

we i gimnazja z naszego powiatu

oraz Warsztat Terapii Zajęciowej

Ośrodka Błogosławiona Karolina

w Lędzinach rywalizowało pod−

czas XI Powiatowych Zawodów

Modeli Szybowców Swobodnie

Latających.

Dyplomy i nagrody rzeczowe

ufundowane przez starostwo

powiatowe wręczyli zawodnikom

Bernard Bednorz, Marek Bania

i Andrzej Malorny. Koordynato−

rem imprezy był Franciszek Mu−

sioł, kierownikiem zawodów był

Janusz Musik. /WM/

WYNIKI ZAWODÓW:
I. Klasa rzutek
1. Tomasz Synowiec WTZ OBK 

2. Dawid Czepionka SP 1 Lędziny

3. Rafał Loska SP 3 Lędziny

4. Jacek Barucha WTZ OBK

5. Marek Hajduk WTZ OBK

II. Klasa F1−A1/2 szkoły podstawowe
1. Kamila Zdebik SP 3 Lędziny

2. Alan Malorny SP Imielin

3. Paweł Ratajczak SP 3 Lędziny

4. Kamil Stolorz SP Imielin

5. Weronika Komandera SP 3 Lędziny

III. Klasa F1−A1/2 szkoły gimnazjalne
1. Dariusz Pudełko Imielin

2. Dawid Kubiczek G 2 Lędziny

3. Artur Piecha G 1 Lędziny

4. Piotr Kostorz Imielin

IV. Klasa F1 – A1
1. Artur Piecha G 1 Lędziny

2. Dawid Kubiczek G 2 Lędziny

3. Piotr Kostorz Imielin

4. Dawid Karpiński G 2 Lędziny

Rozegrano także klasę otwartą modeli
szybowców zdalnie sterowanych Rc
1. Janusz Musik MP Lędziny

2. Tomasz Stolorz Sokolnia Imielin

3. Artur Pieczka MP Lędziny
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Posadź swoje drzewko − po raz
pierwszy taką akcję przeprowa−
dził Zespół Szkół w Lędzinach
przy ul. Goławieckiej. Na terenie
wokół szkoły dzieci i młodzież
posadziły 149 krzewów (żywot−
niki, kosodrzewina, trzmielina,
berberys, świerk canica, cyprysik
i jałowce). Zaangażowali się ró−
wnież rodzice. Porządkowali te−
ren, wywozili gruz, przekazywa−
li darowizny rzeczowe w postaci
torfu, kory itp. O fachową pomoc
poproszono Annę Jaszewską,
prowadzącą szkółkę drzew
i krzewów ozdobnych oraz trud−
niącą się projektowaniem archi−
tektury zielonej. W wyniku
wspólnych działań wokół płotu
na placu szkolnym powstał mur
zieleni, a w miarę wzrostu ziele−
ni utworzy się bariera dźwięko−
wa odgradzająca teren zabaw
dzieci od ruchliwej, głośnej i za−
dymionej spalinami ulicy. Po−
wstały klomby, które upiększają

teren przyszkolny i ciche zakątki,
w których można odpocząć
w czasie przerwy.

Szkoła wśród zieleni i kwitną−
cych kwiatów stała się miejscem
przyjemniejszym i sprzyjającym
prawidłowemu odpoczynkowi.
Wspólne działanie pedagogów,
rodziców i uczniów, duży wkład
ich własnej pracy oraz jej prawie
natychmiastowy efekt dały
wszystkim sporo satysfakcji. Te−
ren przyszkolny stał się wizy−
tówką wspólnej pracy, pokazał
jej celowość i wdrożył do odpo−
wiedzialności za powierzone za−
danie, zarówno krótkofalowe,
jak i wymagające ciągłego zaan−
gażowania. Teraz uczniowie
dbają o rośliny, zabezpieczają je
przed mechanicznymi uszkodze−
niami, podlewają.

Przedszkolaki 
szukały śmieciarzy

Bardzo uroczyście obchodziły
w tym roku Święto Ziemi dzieci
z Miejskiego Przedszkola z Od−
działami Integracyjnymi Nr 2.
Najpierw dowiedziały się wielu
ciekawych rzeczy na temat zie−
mi, zapoznały się z mapą i globu−
sem. Podczas spacerów obser−

wowały przyrodę i spostrzegły,
że wielu lędzinian nie dba o po−
rządek w swoim mieście,
a wręcz przeciwnie – niszczy za−
dbane, zielone zakątki, zostawia
sterty śmieci. Dlatego dzieci wy−
szły z przedszkola w „Zielonym
Korowodzie” niosąc plansze
z napisami nawołującymi do sza−
nowania środowiska naturalne−
go. Wzięły też udział w podcho−
dach pt.: „Szukamy śmieciarzy”.

Uczyły się jak i dlaczego należy
segregować surowce wtórne. 

Przedszkolaki dowiedziały się
jak należy dbać o własne zdrowie
i jak zdrowo się odżywiać. Aby
ich zachęcić do jedzenia warzyw
i owoców nauczycielki zorgani−
zowały zajęcia, na których dzieci
własnoręcznie przygotowały
zdrowe kanapki z warzywami
oraz sałatki owocowe, a później
zjadły je z wielkim apetytem. 
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Strony dofinansowane przez: 

Kubuś zasadzi,
W dobie zagrożeń naturalnego środowiska przyrodniczego za−
sadne jest wychowanie proekologiczne już od najmłodszych
lat. „Czym skorupka nasiąknie, tym na starość trąci”. Wycho−
wawcy i pedagodzy szukają różnych sposobów na kształtowa−
nie świadomych ludzi chroniących przyrodę i dbających o śro−
dowisko naturalne. Oto parę nowych przykładów.

W Przedszkolu nr 2 od lat zbiera się zbierają zużyte baterie,

tym chętniej zatem przystąpiono do kolejnej tego rodzaju akcji –

do konkursu „ZŁOTA PUSZKA 2009”. 222 dzieci przez parę tygo−

dni zebrało 6 worków (tj. jest ok. 24 kg) aluminiowych puszek po

napojach. Maluchy dowiedziały się o recyklingu, w jaki sposób

pozyskuje się aluminium, w jaki sposób dbają o środowisko zbie−

rając aluminiowe puszki, jak rozpoznać czy puszka jest wykona−

na z aluminium. Maluchy dostawały naklejki, kolorowanki, stem−

pelki oraz „medale” ze znaczkiem czterolistnej koniczynki, które

można było umieścić na wstążce ze sprawnościami. Trzech naj−

bardziej aktywnych „aluzbieraczy” w nagrodę wybrało się z wy−

chowawczynią na pyszne lody.

– Pszczoły zapylają około
90% roślin wykorzystywanych
w rolnictwie, z których pocho−
dzi 1/3 ogólnej masy pożywie−
nia człowieka – mówi Stani−
sław Czempas, prezes Rejono−
wego Koła Pszczelarzy „Bie−
ruń”. – Albert Einstein powie−
dział ongiś, że kiedy ostatnia
pszczoła zniknie z powierzchni
Ziemi, człowiek jako gatunek
nie przeżyje dłużej niż 5 lat. 

Groźba wymarcia pszczół po−

tęguje się już od około 30 lat.
Wiąże się to z gwałtownym roz−
przestrzenianiem się warrozy –
choroby, która dziesiątkuje
pszczoły w ulach, ale także
przyczynia się do rozwoju
wśród nich chorób wirusowych.
Trzecim ujemnym czynnikiem
jest chemizacja rolnictwa. 

– Na terenie działania naszego
koła ta groźba występuje w tro−
chę mniejszej skali. Ze względu
na duże rozdrobnienie gospo−

darstw rolnych i dużą różnoro−
dność upraw roślinnych po pro−
stu mniej zużywa się tu środków
chemicznych w stosunku do ty−
powo rolniczych obszarów na−
szego kraju – mówi Damian Si−
wek. – Od lat prowadzimy upor−
czywą walkę z warrozą i utrzy−
mujemy stały kontakt z dr. Wie−
sławem Londzinem z Instytutu
Przemysłu Organicznego
w Pszczynie, autorytetem nau−
kowym w tych sprawach. Co ro−
ku zawozimy mu trzy próbki po
500 pszczół z wybranych pasiek,
żeby określił stopień odporności
warrozy (roztoczy żywiących się
hemolimfą pszczół, czyli ich
krwią) na dane leki celem wyb−
rania do użytkowania tych naj−
skuteczniejszych.

– Wszyscy w kole traktujemy
pszczelarstwo jako pasję –
stwierdza S. Czempas. – Naj−
bliższy zawodowy pszczelarz
mieszka w Suszcu. Przeważnie

mamy pasieki składające się
z 10−15 uli, nikt nie ma ich po−
wyżej 50. Nasza pasja pochła−
nia dużo czasu, wymaga
ogromnej cierpliwości i zapo−
biegliwości oraz ciągłego uzu−
pełniania wiedzy hodowlanej.
Na dodatek nieustannie balan−
sujemy na granicy opłacalności
finansowej. Nic dziwnego, iż
trudno o następców.

Wszystkie władze samorzą−
dowe na terenie działania koła
doceniają wagę tych proble−
mów. Powiat Bieruńsko−Lę−
dziński dotuje zakup lekarstw
przez hodowców, a poszczegól−
ne gminy współfinansują zakup
drzew i roślin miododajnych,
sadzonych następnie w wybra−
nych rejonach. Od lat koło użyt−
kuje też nieodpłatnie pomie−
szczenie na piętrze budynku po−
czty w Górkach.

– Na ogół społeczności lokal−
ne wykazują zrozumienie dla

Ubywa pszczół i ich hodowców, przybywa problemów i trosk

Pomóżmy przetrwać pszczołom
W Polsce żyje obecnie około 1,1 mln rodzin pszczelich, a po−
winno ich być 2,2 – 2,4 mln, ażeby wszystkie rośliny tego wy−
magające były każdego roku zapylone. Ten stan burzy równo−
wagę w przyrodzie i skutkuje zmniejszeniem plonów wszelkich
owoców oraz rzepaku, gryki itp. Co gorsza, nie zanosi się na
poprawę, gdyż z roku na rok (u nas i w innych krajach) maleje
liczba rodzin pszczelich. W Czechach ubywa tych rodzin w tem−
pie 30−35% na rok. W USA w jednym tylko roku wyginęły aż
2 mln rodzin pszczelich. Niektóre niemieckie landy pozbawio−
ne zostały już w ogóle pszczół, gdyż sporo ich zostało wytrutych
przez chemiczne środki ochrony roślin, a resztę pszczół po pro−
stu przesiedlono do innych regionów.

Edukacja ekologiczna wśród najmłodszych



Dzieci wraz z rodzicami zasa−
dzili drzewka w ogrodzie przed−
szkolnym. Może w przyszłości
Karolinka, Kubuś czy Jaś idąc ze
swym dzieckiem do przedszkola
powie: „Zobacz, to ja sadziłem to
drzewo. Miałem wtedy tyle lat,
co ty dzisiaj”. 

Ekonauki

Edukacja ekologiczna w Przed−
szkolu nr 2 to konkretne działania
i stwarzanie dzieciom takich sy−
tuacji, aby samodzielnie docho−
dziły do określonych prawd i za−
sad, aby same umiały wyciągać
odpowiednie wnioski, umiały
perspektywicznie myśleć. Istotne
jest, aby edukację ekologiczną
prowadzić z pasją i radością. 

O skuteczności pracy dydak−
tycznej nauczycieli w dużym
stopniu decydują różnorodne
formy organizacyjne. Jedną

z nich była akcja „Posadź swój
kwiatek”, przeprowadzona 21
maja. Podczas tej akcji Ziemia
otrzymuje prezent od przed−
szkolaków w postaci roślinki
posadzonej przez każde dziecko
w ogrodzie przedszkolnym.
Dzieci na swojej, przygotowa−
nej wcześniej rabatce, sadzą
kwiatek, podlewają go, troskli−
wie się nim opiekują, podziwia−
ją. To sprawia im wiele radości,
kształci właściwe postawy proe−
kologiczne, uczy odpowiedzial−
ności i troski, a otoczenie przed−
szkolne pięknieje. 

Tym sposobem wizytówką
Przedszkola nr 2 stał się jego
piękny ogród. Starannie dobra−
na roślinność mieniąca się od−
cieniami zieleni, kształtem
i barwnym kwiatostanem
wzbudza zainteresowanie prze−
chodniów, dodaje niepowta−
rzalnego uroku, wzbogaca cen−

trum Hołdunowa. Ogród po−
wstaje między innymi dzięki
środkom pozyskiwanym z Fun−
dacji Ekologicznej „Silesia”.
Nie sposób pominąć konserwa−

tora Andrzeja Cubera, który go
pielęgnuje i dba rośliny jak
mało kto. 

CELINA MAJCHERCZYK, 

BARBARA BOBA, JOANNA POPIELA
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Jakub to doceni

Przedszkolaki wykonały dla uczniów SP 3 program artystyczny

o tematyce przyrodniczo−ekologicznej „Piknik w lesie”.

Ewelina Jastrzębska (lat 6) – uczestniczka kółka plastycznego,

odebrała w Przedszkolu nr 2 w Bieruniu Nowym dyplom i nagro−

dę za I miejsce w konkursie powiatowym „Mali przyjaciele przyro−

dy” (w swej grupie wiekowej).

naszych potrzeb i starań. W za−
sadzie nie spotykamy się ró−
wnież z przypadkami trucia
pszczół środkami ochrony roślin
przez rolników, co zdarza się
w niektórych częściach kraju –
dodaje D. Siwek.

– Chcielibyśmy gorąco zaa−
pelować do osób odpowiedzial−

nych w urzędach miast i gmin
naszego powiatu za ochronę
środowiska naturalnego o pro−
wadzenie racjonalnej wycinki
drzew przy drogach i budyn−
kach – mówi S. Czempas. –

W niektórych przypadkach zo−
staje z nich właściwie tylko
pień, co grozi drzewom nawet
obumarciem. Ogół społeczeń−
stwa równie gorąco prosimy
o całkowite, bez wyjątku, zanie−
chanie procederu wypalania
traw, bowiem prowadzi to nie
tylko do wyginięcia w tych

miejscach drobnych zwierząt
i owadów, ale także do za−
chwiania równowagi biologi−
cznej w środowisku natural−
nym, że już o groźbie pożarów
nie wspomnę. /WM/

DDoo  rroollnniikkóóww  kkiieerruujjeemmyy  sseerrddeecczznnyy  aappeell,,  
aabbyy  zzaanniieecchhaallii  jjaakkiieeggookkoollwwiieekk  oopprryysskkiiwwaanniiaa
ppóóll  śśrrooddkkaammii  cchheemmiicczznnyymmii  ww  ppoorrzzee
ppoołłuuddnniioowweejj..  TToo  wwtteeddyy  wwłłaaśśnniiee  ppsszzcczzoołłyy  
nnaajjiinntteennssyywwnniieejj  ppoosszzuukkuujjąą  ppyyłłkkóóww  kkwwiiaattoowwyycchh
ii  nnaajjbbaarrddzziieejj  ssąą  nnaarraażżoonnee  nnaa  sszzkkooddlliiwwee  
ooddddzziiaałłyywwaanniiee  cchheemmiikkaalliióóww

Sprzedaż leków dla pszczół w siedzibie koła pszczelarzy.

Stanisław Czempas i Damian Siwek. 

„Aluzbieracze” wyruszają na spacer.

Akcja „Posadź swój kwiatek”.
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www.niepelnosprawni.org

Szczegółowy harmonogram zajęć w następnym wydaniu.

Lędzińskie Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin wspólnie z Lędziń−
ską Federacją Przedsiębiorczych,
we współpracy z Ośrodkiem Bło−
gosławiona Karolina i Powiato−
wym Zespołem Szkół w Lędzi−
nach, zorganizowało 31 maja
„Festyn Integracyjny” z okazji
Dnia Dziecka na terenie restaura−
cji „Kamea”. 

Organizatorzy zadbali o to, aby
wszyscy, którzy zdecydowali się
wziąć udział w zabawie, czuli się
dobrze, byli zauważeni i docenie−
ni. W szczególności dzieci mogły
w tym dniu liczyć na liczne atrak−
cje w postaci konkursów, loterii,
wspaniałych fantów. Oryginal−
ność zabaw dostarczyła uczestni−
kom niezapomnianych wrażeń.
Impreza doskonale oderwała od
nudy oraz zwykłych zajęć dnia
codziennego.

Festyn z okazji Dnia Dziecka
sprzyjał budowaniu nowych rela−
cji międzyludzkich, ale przede
wszystkim udowodnił, iż można

współpracować zarówno z orga−
nizacjami pozarządowymi, jak
i placówkami, ośrodkami i insty−
tucjami działającymi na terenie
miasta. Można znaleźć wspólny
cel oraz środki na jego realizację.

Stowarzyszenie promując dzia−
łania na rzecz osób z niepełno−
sprawnością, podkreśliło przyna−
leżność do całej wspólnoty mia−
sta Lędziny. W jego celach i dzia−
łaniach jest widoczna profesjona−
lizacja tzw. III Sektora organiza−
cji pozarządowych.

DANUTA JANAKIEWICZ

Podczas festynu zorganizo−
wano zbiórkę publiczną (za zgo−
dą Burmistrza Miasta, zgodnie
z art. 2 ust. 1, pkt. 1, ustawy z dn.
15.03.1993 r. o zbiórkach publi−
cznych). Na cele statutowe Sto−
warzyszenia zebrano 1.484,91 zł.

Zarząd Stowarzyszenia
przypomina o możliwości za−
pisywania się na zajęcia hipo−
terapii, biwak żeglarski i wy−
cieczkę do Lichenia.
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Andrzej Haśnik, jeden z najmłodszych członków
Stowarzyszenia.

Wesoła zabawa dla wszystkich.

Zgłaszam drobny pomysł racjonalizatorski, aby posługujące się

tak długą nazwą własną Lędzińskie Stowarzyszenie Na Rzecz

Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin zechciało dodać do niej ja−

kieś krótkie, potoczne określenie.

Różne „Stokrotki” „Krokusy”, „Tulipany”, Szarotki” itp., zosta−

ły już wykorzystane przez innych, lecz o ileż łatwiej i przyjemniej

byłoby mówić i pisać o „lędzińskiej (np.) Niezapominajce” niż

o LSNaRzONiIR!

Pani Prezes, jeśli podziela Pani to zdanie, to może ogłosimy

wspólny konkurs na tę nazwę? /MR/

UWAGA FESTYN!
Organizator: 

OŚRODEK BŁOGOSŁAWIONA KAROLINA
Data: 20 czerwca (sobota). Rozpoczęcie: GODZ. 14.00

Miejsce: PARKING OBOK BASENU
Gwarancja: DOBREJ ZABAWY

ZAPRASZAMY!
Po raz kolejny na rozpoczęcie lata Ośrodek Błogosławiona Karolina
przygotowuje huczną imprezę, na którą zaprasza nie tylko swoich pod−
opiecznych (prawie 100 niepełnosprawnych), ale także wszystkich mie−
szkańców Lędzin i okolic. Atrakcji nie zabraknie! 
Imprezę poprowadzi gwiazda radia „Eska” Krzysztof Jankowski. Wśród
wykonawców zobaczymy m. in. Kabaret Moralnego Niepokoju, Zespoły:
„Jeden Osiem L”, „RH+”, „Negatyw”, „Wesoły Masorz i Przyjaciele”,
Krystynę Giżowską, Klaudię Walencik (uczestniczkę programu „Mam Ta−
lent”), Rafała Krylę „Tito”. Można będzie podziwiać samochody po tun−
ningu i motocykle oraz sztuczne ognie na zakończenie zabawy. 
Na aukcję na rzecz podopiecznych OBK Prezydent RP Lech Kaczyński
ofiarował swoje pióro i książkę ze specjalną dedykacją, a Krzysztof Ho−
łowczyc rękawicę. Będą także koszulki z autografami zespołu „Kombi”
i kubki z podpisem Dody, karnety do tańca szkoły „TITO”, rower górski
oraz wiele innych ciekawych przedmiotów.
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Regulamin imprezy masowej 
DNI LĘDZIN 2009

Niniejszy Regulamin kierowany jest do wszystkich osób uczestniczących w imprezie plenerowej, kultu−
ralno−rekreacyjnej „Dni Lędzin 2009”. Osoby te w celu zapewnienia bezpiecznego uczestnictwa w impre−
zie i jej realizacji winny bezwzględnie przestrzegać postanowień z niego wynikających.

§ 1
1. Organizator imprezy:
– Urząd Miasta Lędziny
– Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach
– Kluby, sekcje, organizacje społeczno−kulturalne, działające na terenie miasta.

§ 2
1. Termin imprezy:
Impreza organizowana będzie w terminie 12, 13, 14 czerwca 2009 r. na terenie:
a) obiektów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach (ul.

Paderewskiego 5) obejmujących: boisko, plac zabaw, plac szkolny w dniu 12 czerwca 2009 r. w godz.
14.30 – 20.30;

b) obiektów stadionu miejskiego MKS Lędziny (ul. Stadionowa 1) obejmujących: boisko główne, koronę
stadionu, utwardzony parking przystadionowy w dniach 13, 14 czerwca 2008 r. w godz. 12.00 – 21.00

§ 3
1. W trakcie imprezy bezpieczeństwo jej uczestników zapewniają: 
a) oznaczone służby organizatora;
b) funkcjonariusze Agencji Ochrony Mienia „Ziemowit”
c) strażacy OSP Lędziny z dyżurnym wozem bojowym;
d) służba medyczna z dyżurną karetką pogotowia ratunkowego.
2. Całość imprezy i jej uczestnicy podlega ubezpieczeniu opłaconemu przez organizatora.
3. Impreza pozostaje nadzorowana przez doraźne patrole policji i jej służby zgodnie z odrębnymi postano−

wieniami.
§ 4

1. Wstęp na teren imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.

2. Dzieci do 10 roku życia uczestniczą w imprezie wyłącznie pod opieką rodziców i za ich przyzwoleniem.
3. Na teren imprezy zabrania się wprowadzania zwierząt.

§ 5
1. Organizator imprezy bezwzględnie zakazuje uczestnikom wnoszenia na jej teren:
a) napojów alkoholowych pod jakąkolwiek postacią;
b) napojów orzeźwiających w opakowaniach szklanych (butelki, słoiki itp.);
c) wszelkiego rodzaju broni oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako broń (noże, kije, łańcuchy itp.)
d) pojemników z gazem, substancji żrących lub farbujących; 
e) fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych;
f) środków odurzających i narkotyków.

§ 6
1. Służby porządkowe organizatora mają prawo:
a) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym przebieg imprezy;
b) usunięcia z terenu imprezy przez organy uprawnione (Policja, Straż Miejska) osób nietrzeźwych, agre−

sywnych, będących pod wpływem środków odurzających, zachowujących się głośno i niecenzuralnie,
stanowiących zagrożenie dla innych uczestników;

c) monitorowania, nagrywania, fotografowania całości imprezy.
2. Służby porządkowe zabezpieczają również majątek i mienie organizatora, kierują akcją ewakuacyjną

w razie jakichkolwiek zagrożeń.
§ 7

1. Organizatorzy i służby im podległe mają swoja stałą siedzibę:
a) dnia 12 czerwca 2009 r. w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzi−

nach;
b) w dniach 13, 14 czerwca 2009 r. w budynku klubowym MKS Lędziny /…/

§ 8
/…/ 2. Wszyscy, którzy nie zastosują się do postanowień niniejszego Regulaminu na podstawie Ustawy
o imprezach masowych, podlegają karze grzywny do 5.000,00 zł oraz mogą zostać pozbawieni możliwo−
ści wstępu na miejskie imprezy masowe w okresie od 3 do 12 miesięcy.

Organizatorzy

Inne Lędziny
W gminie Chrząstowice (woj.

opolskie) znajduje się sołectwo

Lędziny. Wspomniano je po raz

pierwszy w 1295 roku jako Le−

dzynicze. Potem wieś została

zatopiona pod olbrzymi staw

rybny. Ponownie wspomniano

o niej w XIX wieku jako o ma−

łym folwarku.

Sołectwo graniczy z gminą

Turawa i miastem Opole. Jego

powierzchnia wynosi 1072 ha.

Wieś Lędziny liczy niespełna

500 mieszkańców. Posiada

dwie piękne przydrożne kapli−

czki i powstały w 1854 r. mały

kościółek p. w. Matki Bożej

Wspomożenia Wiernych.

Bliskość Opola, dogodne po−

łożenie komunikacyjne, połą−

czenie z obwodnicą w kierunku

Wrocławia powoduje, że Lędziny

stały się w ostatnich czasach

atrakcyjnym terenem dla budo−

wnictwa jednorodzinnego oraz

skupiskiem małych i średnich

przedsiębiorstw. 

TO CIEKAWE!
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