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Pamięci 
Katynia 
i Smoleńska

Na kwietniowej sesji Rady Miasta prze−

wodniczący Piotr Gorzeń zawnioskował

o umieszczenie na Pomniku Powstańców

Śląskich w Lędzinach granitowej płyty upa−

miętniającej tragiczne wydarzenie

z 10.04.2010 pod Smoleńskiem – śmierć

96 naszych rodaków, w tym Prezydenta RP

i jego małżonki. Radny Kazimierz Gut – jak

podkreślił: idąc tokiem myślenia Przewo−

dniczącego – złożył wniosek do Rady Mia−

sta Lędziny o rozważenie decyzji o posa−

dzeniu w rejonie kościoła św. Klemensa

Dębu Katyńskiego w celu upamiętnienia

najwyższej ofiary – ofiary życia złożonej

przez Polaków pomordowanych przez reżim

sowiecki w czasie II wojny światowej oraz

wszystkich ofiar tragicznej katastrofy

z dnia 10.04.2010 roku. W razie akcepta−

cji tego wniosku poprosił o włączenie tego

aktu w program uroczystości związanej

z obchodami 850−lecia Lędzin wraz wpi−

sem do stosownych ksiąg pamiątkowych,

tj. Kroniki Miasta Lędziny i ksiąg parafial−

nych lub ufundowanie stosownej tablicy

pamiątkowej.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Alojzy

Palka oświadczył, że całkowicie utożsa−

mia się z wnioskami obu radnych odnoś−

nie uczczenia tragicznego zdarzenia

z 10.04.2010 roku. – To jest tragiczna hi−

storia i wobec niej nie można przejść obo−

jętnie – podkreślił. Z kolei radny Emil Pią−

tek zaproponował, by przewodniczący Ra−

dy Miasta poddał pod głosowanie wnio−

sek dotyczący tablicy, gdyż uważa, że to

naprawdę szczytny cel. – Wykonanie tabli−

cy trochę potrwa, a chciałbym, żeby uro−

czyste odsłonięcie tablicy odbyło się na

Sesji Nadzwyczajnej z okazji 850−lecia

Miasta Lędziny – powiedział. Radny To−

masz Noras oświadczył, że sprawa jest

tak ważna, że wymaga przemyślenia, by

stanowisko Rady Miasta było „spójne i je−

dnoznaczne”.

Przewodniczący Rady Miasta poparł zda−

nie T. Norasa, by podczas tej sesji nie gło−

sować w tej sprawie. A ponieważ nie było

głosów przeciwko temu przedsięwzięciu

uznał, że jest przyzwolenie Rady Miasta,

aby rozpocząć działania. /R/

Przedstawiony układ przestrzenny,
oparty na determinancie zabytkowego bu−
dynku byłej plebanii, ograniczony od za−
chodu pierzeją prze−
budowanych istnie−
jących garaży oraz
dobudowaną pierzeją
północną z wieżą ze−
garową i przejściem
w parterze tworzy
pięciokątny plac –
rynek miasta.

W centralnej czę−
ści rynku zaprojekto−
wano fontannę, która
spotęguje efekt skupiania się mieszkańców
oraz przewidziano kamienny cokół pod
średniowieczny (pęknięty) dzwon z ko−
ścioła św. Klemensa.

Zawsze potrzebne w sąsiedztwie cen−
tralnych miejsc parkingi zostaną zlokali−
zowane na obniżonej polanie za oraz przy

budynku poczty. Są−
siedztwo ruchliwej
ulicy Lędzińskiej zo−
stanie ograniczone
poprzez dodanie
szpaleru drzew i od−
tworzenie kamienne−
go muru z bramą, da−
jącymi razem odczu−
cie bezpieczeństwa
jednak bez utraty
kontaktu i otwarcia

widokowego wnętrza placu dla podróżu−
jącymi samochodami i przechodniów.
Całość kompozycji dopełnią rzędy latarni
i ławki. Dokończenie na str. 4

Zaskakujący projekt zagospodarowania
jest systematycznie realizowany

Plac Farski, czyli mały rynek
Poszukiwanie charakteru dla terenu w rejonie skrzyżowania ulic Lędzińskiej i ks.
Kupilasa (rejon budynku Biblioteki Miejskiej oraz Poczty Polskiej) miało decydują−
cy wpływ na opracowanie koncepcji architektoniczno−urbanistycznej dla tej części
miasta. 

Tak już niedługo będzie wyglądać otoczenie biblioteki w Lędzinach.
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Po tragedii w Smoleńsku,

która wydarzyła się 10 kwiet−

nia, do burmistrza miasta na−

płynęły listy kondolencyjne z na−

szych miast partnerskich Uničo−

va i Revúcy. Dziękujemy!

Więcej podobnych imprez

w Lędzinach, to może przesta−

niemy być takimi ponurakami,

zaczniemy mniej płakać i narze−

kać na wszystko i na wszy−

stkich, zaczniemy się bardziej

weselić i cieszyć z życia, tak

jak potrafili to jeszcze nasi oj−

cowie, a zwłaszcza dziadkowie

– mówiła hołdunowianka Maria

Pawlik po „Śląskiej biesiadzie

humoru”, zorganizowanej 

29 kwietnia u Pinocego przez

Towarzystwo Kulturalne im. 

A. Fabery. Zebranych bawił Ka−

baret Grzegorza Stasiaka.

W bardzo ciekawej lekcji

geografii pod nazwą „Pierwszy

krok do Orientu” uczestniczyło

29 kwietnia 60 uczniów ze

Szkoły Podstawowej nr 3 w hoł−

dunowskiej Filii Miejskiej Biblio−

teki Publicznej. Podróżnik –

globtroter Leszek Szczasny

z Raciborza, filozof i politolog,

opowiadał o wędrówce autosto−

pem po Turcji, o kulturze, zwy−

czajach i obyczajach mieszkań−

ców w różnych częściach tego

Prace budowlane związane z rozbudową i mo−

dernizacją budynku Miejskiego Przedszkola nr

2 przy ul. Hołdunowskiej 20 wchodzą w ostatnią

fazę inwestycji. Budynek został już gruntownie

przebudowany i rozbudowany. Teraz zaczynają

się roboty wykończeniowe (elewacyjne, wewnę−

trzne) oraz związane z zagospodarowaniem tere−

nu. Nowoczesna architektura budynku z wieloko−

lorową elewacją z pewnością sprawi, że przed−

szkole będzie się wyróżniało w otoczeniu i archi−

tektonicznie urozmaici ten rejon. /KB/

Hołdunowskie przedszkole

Pierwsze efekty już widać

Prace związane z montażem nowoczesnej
kotłowni gazowej. 

7 maja, przy Pomniku Weteranów Powstań Śląs−
kich zgromadzili się przedstawiciele Koła Miejskiego
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych oraz władz miasta,
delegacje SP 1, Gimnazjów nr 1 i 2. W imieniu kom−
batantów wiązanki kwiatów złożyli i i zapalili znicze
prezes Jan Michniak z żoną Elżbietą, Paweł Mądry,
Paweł Okoń oraz wdowy po kombatantach: Matylda
Krokier i Marta Jurowicz, a także burmistrz Wiesław
Stambrowski, inspektor Renata Czudaj i komendant
straży miejskiej Jan Hudzikowski.

Po chwili zadumy wszyscy udali się pod obelisk
przy ul. Paderewskiego, by tam uczcić pamięć ofiar
lędzińskiego podobozu KL Auschwitz−Birkenau.
Prezes Michniak krótko przypomniał historię tego
podobozu, w którym podczas hitlerowskiej okupacji
więziono osoby zmuszane do niewolniczej pracy głó−
wnie przy budowie nowej kopalni węgla kamiennego
„Günthergrube” (obecnie „Ziemowit”). Wspomniał
także o swoich przeżyciach w czasie II wojny świato−
wej.

– Dziękuję serdecznie wszystkim tu zebranym dla
uczczenia pamięci poległych i pomordowanych pod−
czas II wojny światowej, ale szczególnie gorąco
przedstawicielom lędzińskiej młodzieży szkolnej –
mówił wzruszony. – Musicie pamiętać o okropno−

ściach tamtej wojny nie po, ażeby się mścić, ale po to,
żeby już nigdy do tego nie dopuścić, by żyć w poko−
ju ze wszystkimi sąsiadami. 

Oficjalne uroczystości zakończyło złożenie kwia−
tów i zapalenie zniczy przez kombatantów i przed−
stawicieli władz miasta przy obelisku nad Przemszą
w Mysłowicach−Brzezince, gdzie 5 września 1939
roku Niemcy zamordowali sześciu lędzińskich we−
teranów trzech powstań śląskich: Pawła Spyrę,
Pawła Janotę, Alojzego Myszora, Wojciecha Mu−
sioła, Augustyna Sekułę i Wilhelma Szumilasa.

– My, kombatanci, nie żyjemy tylko przeszło−
ścią, nam zależy też, jak wszystkim innym ludziom,
na spokojnej przyszłości naszych wnuków i pra−
wnuków – podkreślił prezes Michniak. /WM/ 

Aby żyć w pokoju, 
pamiętajmy o wojnie

28 maja br. w Lędzinach po raz szósty odbę−

dzie się VI Pieszy Rajd Pamięci organizowany

przez radnego Jerzego Żołnę. Trasa rozpocznie

się w Lędzinach przy obelisku poświęconym pa−

mięci zamordowanych więźniów obozu koncen−

tracyjnego w Oświęcimiu, a kończy pod Między−

narodowym Pomnikiem Ofiar Faszyzmu w Oświę−

cimiu, gdzie odbędzie się uroczysty apel, złoże−

nie kwiatów i zapalenie zniczy. Zaplanowano

udział 178 uczniów i nauczycieli. 
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Obchody 65. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami i zakończenia II wojny światowej
w Europie miały w Lędzinach bardzo uroczysty przebieg.

Śpiewa Grzegorz Stasiak.

Delegacja SP 1 przed obeliskiem przy ul.
Paderewskiego. 

Kombatanci przy pomniku nad Przemszą.

F
O

T
O

:
W

M

F
O

T
O

:
W

M



3

W     zdaniach22..
kraju, będącego dla Europejczy−

ków przedsionkiem do krajów

Bliskiego Wschodu. Opowieści

ilustrował slajdami z podróży.

W pierwszomajowe popołu−

dnie na Stawiskach tradycyjnie

wyznaczyli sobie doroczne wio−

senne spotkanie członkowie

Klubu Seniora przy MKS Lędzi−

ny. Zaprosili między innymi bur−

mistrza Wiesława Stambrow−

skiego, dyrektora MZOZ−u An−

drzeja Furczyka, komendanta

straży miejskiej Jana Hudzikow−

skiego, prezesa MKS−u Edwar−

da Urbańczyka oraz honorowe−

go członka klubu seniora Stefa−

na Stachonia. Niemal do wie−

czora debatowano na wszelkie

tematy sportowe. Emil Piątek

zaproponował burmistrzowi pod−

jęcie z Klubem Seniora wspól−

nych starań do utworzenia na

Stawiskach boiska treningowe−

go dla piłkarskiego narybku

MKS−u, podkreślając, że jest tu

już zaplecze sanitarne. 

W dorocznym otwartym kon−

kursie plastycznym zorganizo−

wanym przez Spółdzielczy Dom

Kultury „Tęcza” w Tychach,

tym razem pt. „Kwiaty”, dobrze

wypadła kilkuosobowa grupka

członków Klubu Plastyka „Kon−

trast”. 23 kwietnia, podczas

wernisażu wystawy pokonkur−

sowej, przewodnicząca jury,

znana tyska malarka Emilia

Posyłek, wręczyła jedną

z trzech równorzędnych nagród

Beacie Kozioł oraz jedno

z czterech wyróżnień Krystynie

Boroń. 

Emilia Posyłek wręcza na−
grodę Beacie Kozioł.

Wdrożyć projekt „Uporządko−
wanie gospodarki ściekowej
w Gminie Lędziny” − tylko tyle,
a jak się później okazało: aż
tyle. 

Po kilku latach ubieganie się
o środki na kanalizację w Lę−
dzinach, wreszcie pojawiła się
realna szansa na ich otrzyma−
nie. Logicznym i naturalnym
było powierzenie tego zadania
Przedsiębiorstwu Gospodarki
Komunalnej „Partner”, który
już wcześniej miał być do tego
przygotowane. Właśnie roz−
dzielenie firm „Partner” i „Eko−
rec” było wynikiem wymagań
stawianych przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w War−
szawie – w mieście powinien
funkcjonować jeden właściciel
i jeden operator systemu kanali−
zacji.

Plany rozwoju firmy należało
układać dwutorowo: bieżąca
działalność i projekt. Jak się
okazało na początku 2008 r. ta
działalność bieżąca była dużo
ważniejsza i miała wpływ na
późniejsze wdrożenie projektu.
Stąd też dosprzętowienie zakła−
du i wyposażenie załogi w nie−
zbędne do wykonywania prac
narzędzia. Ale przede wszy−
stkim załoga, czyli zmiana
umów o pracę, nowe zakresy
czynności, nowe regulaminy
i najważniejsze – integracja.
W bieżącej działalności należa−
ło uwzględnić z jednej strony
warunki pracy załogi, z drugiej
zaś stan infrastruktury będącej
własnością PGK „Partner”.

Stąd też remonty pomieszczeń
biurowych przede wszystkim
z myślą o tzw. Jednostce Reali−
zującej Projekt, która wdrażać
będzie projekt kanalizacji,
a która w całości znajduje się
w strukturach spółki. Ale to tak−
że dostosowanie do wymagań
sanitarnych pomieszczeń so−
cjalnych oczyszczalni Hołdu−
nów. Ponadto konieczność
utrzymania w sprawności te−
chnicznej sieci oraz jej rozwój.
W skali jednego roku suma wy−
datków na ten cel przekracza
już 1 mln zł. Wszystkie te dzia−
łania dokonywane były z myślą
o zmianie wizerunku firmy oraz
podniesieniu jej wiarygodności
w oczach mieszkańców i insty−
tucji związanych z wdrażaniem
projektu, tj. Ministerstwa Śro−
dowiska, Ministerstwa Rozwo−
ju Regionalnego, NFOŚiGW,
WFOŚiGW, banków i innych.
Wysiłek zaowocował chyba
najważniejszą umową w do−
tychczasowej historii – tj. umo−
wą dotacji ze środków Fundu−
szu Spójności opiewającą na
kwotę ok. 157 mln zł. Nasz wy−
siłek został też wysoko ocenio−
ny w konkursie o status Przed−
siębiorstwa Fair Play. Po fazie
ankietowania i audytu 4 grudnia
2009 r. firma otrzymała certyfi−
kat „Przedsiębiorstwo Fair Play
2009”.

Przed nami ogromne wyzwa−
nie – realizacja projektu „Upo−
rządkowanie gospodarki ście−
kowej w Gminie Lędziny”. Do
tej pory systematycznie były
tworzone struktury Jednostki
Realizującej Projekt. Zakończo−

no procedurę przetargową dla
kontraktu na wyłonienie Inży−
niera Kontraktu. Inżynierem
Kontraktu zostało konsorcjum
firm, którego liderem jest firma:
„PROMIS” S. A. Dom Inży−
nierski z siedzibą w Szczecinie.
Przed nami, w 2010 r., pozosta−
łe przetargi. Najbliższym bę−
dzie postępowanie związane
z wyłonieniem wykonawcy dla
Kontraktu „Modernizacja i roz−
budowa oczyszczalni ścieków
Ziemowit oraz adaptacja
oczyszczalni ścieków Hołdu−
nów”. Pierwsze prace ziemne
przewidziane zostały na począ−
tek 2011 r., natomiast zakoń−
czenie całości na koniec 2014 r.
Budowa sieci będzie opierać się
o system „zaprojektuj i wybu−
duj” tak więc firma wyłoniona
w przetargu rozpoczyna od pro−
jektowania sieci a następnie
realizuje własny projekt za−
twierdzony przez zamawiające−
go.

Zakłada się prowadzenie ro−
bót w podziale na cztery zada−
nia: 1) Lędziny i Smardzowice,
2) Zamoście i Blych, 3) Górki
i Goławiec, 4) Hołdunów. Aby
nie tracić czasu na projektowa−
nie całego zakresu zadania zo−
staną podzielone na odcinki, dla
których będą opracowywane
osobne projekty budowlane.
Nowy system kanalizacji będzie
systemem grawitacyjno–pom−
powym. W związku z tym po−
wstanie ok. 12 nowych prze−
pompowni ścieków, natomiast
nie będzie konieczności budowy
nowych oczyszczalni ścieków.

Dokończenie na str. 9

Partner z nową energią

Uczniowie z SP 3 obejrzeli oczyszczalnię ścieków podczas wycieczki z okazji Dnia Ziemi. 
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Dokończenie ze str. 1

Wyznaczanie miejsc dla prze−
strzeni zewnętrznych (ogródki
letnie, kawiarnie itp.) oraz orga−
nizacji kulturalnych z pewno−
ścią uzupełni walory oraz uni−
katowość tego obszaru.

W tym roku zostanie zrealizo−
wana część koncepcji związana
z zagospodarowaniem najbliż−
szego otoczenia biblioteki do
uskoków amfiteatralnych w for−
mie kamiennych ław. Kolejne
etapy będą realizowane w następ−
nych latach. Szacowana wartość

zadania wyniesie 4 mln zł. Propo−
nowana nazwa Plac Farski odno−
si się do wielowiekowej historii
tego obszaru, przynależnego do
budynku plebanii, tzw. „fary”,
miejsca nierozerwalnie związa−

nego z kościołem św. Klemensa,
więc z pewnością należącego do
zalążków osadnictwa w powiecie
bieruńsko−lędzińskim.

Więcej – w kolejnym wyda−
niu informatora. /KB/ 
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Podczas walnego zebrania

sprawozdawczego Towarzystwa

Kulturalnego im. A. Fabery, 22

kwietnia u Pinocego, zaprezen−

towali się gimnazjaliści – laurea−

ci I Powiatowego Konkursu „Wa−

daSłówka”. Oficjalna część ze−

brania rozpoczęła się od uczcze−

nia pamięci ofiar spod Smoleń−

ska oraz zmarłego Jana Bogac−

kiego, byłego wiceprzewodniczą−

cego TK. Własny wiersz nawią−

zujący do katastrofy prezyden−

ckiego samolotu przedstawiła

Monika Bednorz. Po wysłucha−

niu rocznych sprawozdań sekre−

tarza Leszka Kosteczki i skar−

bnika Teresy Niestrój, Zarządo−

wi Towarzystwa pod kierunkiem

Ilony Cuber−Cebuli jednogłośnie

udzielono absolutorium. Przyjęto

plan działania na najbliższy rok.

6 maja w bibliotece w Hołdu−

nowie gościł pisarz książek dla

dzieci i młodzieży, dziennikarz

i autor scenariuszy, były wielo−

letni redaktor naczelny czaso−

pisma dla dzieci „Świerszczyk”

Grzegorz Kasdepke. Spotkał

się z uczniami klas czwartych

SP 3. 

9 drużyn szkolnych rywalizo−

wało 6 maja w SP 1 w Powiato−

wym Konkursie Mitologicznym.

Wygrała reprezentacja gospoda−

rzy w składzie: Alicja Mol, Pauli−

na Iwan, Marcel Borowski i Ka−

tarzyna Stachoń.

Plac Farski, czyli mały rynek

Podczas marcowej sesji Ra−

dy Miasta radny Emil Piątek

pytał o drzewo zasadzone przy

bibliotece przez ś. p. ks. Hen−

ryka Głucha. – Jest to pamiąt−

ka po księdzu i ludzie pytają

o to drzewo – mówił.

– W związku z inną koncep−

cją zagospodarowania terenu

wokół biblioteki, nie ma miej−

sca na choinkę ks. Głucha.

Choinki nie zmarnujemy. Mu−

simy się zastanowić i uzgo−

dnić, w które miejsce w Lędzi−

nach można ją przesadzić –

powiedział burmistrz.
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Uchwała w sprawie absoluto−
rium dotyczy wyłącznie wyko−
nania budżetu za dany rok.

Radni, podejmując ją, opierają
się na wymienionych powyżej
dokumentach i opiniach. Wyko−
nanie budżetu gminy opiniuje ob−
ligatoryjnie Komisja Rewizyjna
Rady Miasta. To ona jest jedy−
nym uprawnionym podmiotem,
który może sformułować do Ra−
dy Miasta wniosek przesądzają−
cy, czy rada będzie głosować nad
uchwałą w sprawie udzielenia ab−
solutorium czy też uchwałą prze−
ciw jego udzieleniu. Wniosek
Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium obowiązkowo „z
urzędu” jest opiniowany przez
RIO. Podjęcie uchwały w spra−
wie udzielenia albo nieudzielenia
absolutorium burmistrzowi jest
ostatnim etapem procedury oce−
niania wykonania budżetu.

Na sesji Rady Miasta Lędzi−
ny – nie po raz pierwszy – stało
się coś niebywałego. Tym ra−
zem – mimo „przerobienia” ca−
łej wymienionej wyżej proce−
dury, mimo pozytywnych ocen
wykonania budżetu i pozyty−
wnych opinii wszystkich komi−
sji Rady Miasta, w tym oczywi−
ście Komisji Rewizyjnej i jej
przewodniczącego osobiście –
Rada Miasta nie podjęła uchwa−
ły w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu na 2009
rok i udzielenia absolutorium
burmistrzowi.

Aby uchwała absolutoryjna
była prawomocna, za jej podję−
ciem musi głosować kwalifiko−
wana większość składu rady
(ponad 50%). Na 15 lędzińskich
radnych, na sesji 29 kwietnia
nieobecny był radny Zdzisław
Rudol. Przeciwko podjęciu
uchwały głosowali: Kazimierz

Gut (Komisja Rewizyjna), Ma−
rek Korba, Tomasz Noras.
Wstrzymali się od głosu: Lu−
dwik Kubica (przewodniczący
Komisji Rewizyjnej), Piotr Go−

rzeń, Alojzy Palka, Marian Pta−
szkowski (Komisja Rewizyjna),
Edward Żołna. Za przyjęciem
uchwały było pozostałych sze−
ścioro radnych. Zabrakło
dwóch głosów, aby uchwała zo−
stała podjęta.

Skutki takiej decyzji są opła−
kane. Naprawdę nie chodzi

o to, że Lędziny kolejny raz ob−
jawiły się jako miasto, delikat−
nie mówiąc, mało poważnych
radnych. Kto choć trochę orien−
tuje się w sprawach samorządo−

wych ten wie, że w absoluto−
rium – jak w księgowości
w ogóle – chodzi w gruncie
rzeczy o zbadanie i zatwierdze−
nie bilansu. Finansowego! Nie
jest to całościowa ocena dzia−
łań burmistrza, tylko ocena te−
go, czy zrealizował uchwalony
przez Radę Miasta budżet
(wraz z przyjętymi przez nią
zmianami) i na ile zrobił to
dobrze. Czyli, czy w kasie
„gra”. Radni stwierdzili, że tak.
Tak uznała też Regionalna Izba
Obrachunkowa. Potem część
radnych stwierdziła, że może
zlekceważyć tę opinię. Fakt, że
na posiedzeniu Komisji Rewi−
zyjnej głosowali „za”, a na sesji
„przeciw” lub wstrzymali się
od głosu, radna Otylia Bubiak
nazwała – dosłownie! – tchó−
rzostwem. Przeciętnemu czło−
wiekowi nie jest łatwo przyjąć
taką publicznie wygłoszoną
ocenę, ale radni to ludzie nie−
przeciętni. Powstrzymanie się
od głosu zawsze jest świade−
ctwem braku własnego zdania,
przyznaniem się do ignorancji
lub niewiedzy. 

Radny Kazimierz Gut obszer−
nie uzasadnił swoją opinię na
sesji i trzeba ją przyjąć jako wy−
raz jego głębokich, sofisty−
cznych przemyśleń i wniosków.
Kiedy jednak, na sesji, pyta na
przykład: „Czy dochowano na−
leżytej staranności w ustalaniu
stawek podatkowych lub wyso−
kości stawek czynszu dzierża−
wnego przynależnego gminie?”
– to czy jest to pytanie do bur−
mistrza, czy do całej rady? Sko−
ro rada takie stawki uchwaliła,
a burmistrz taką uchwałę zreali−
zował, to czy teraz czynić mu
z tego zarzut? Tak samo zasta−
nawianie się w 2010 roku, w czy
planowanie budżetu na 2009 rok
było realne? Widać było, skoro
rada taki budżet przyjęła. Teraz
za późno na dzielenie włosa na
czworo. Wniosek: radni powin−
ni bardziej skoncentrować się na
swojej pracy i bardziej myśleć
przed głosowaniami. 

Burmistrz bez absolutorium, a radni bez czego?

Nieoczekiwana zmiana zdania

UUcchhwwaałłaa  ww sspprraawwiiee  aabbssoolluuttoorriiuumm  ddoottyycczzyy  wwyy−−
łłąącczznniiee  wwyykkoonnaanniiaa  bbuuddżżeettuu  zzaa  ddaannyy  rrookk..
UUcchhwwaałłaa  ww sspprraawwiiee  uuddzziieelleenniiaa  lluubb  nniieeuuddzziieellee−−
nniiaa  aabbssoolluuttoorriiuumm  mmuussii  bbyyćć  ppooddeejjmmoowwaannaa  nnaa
ppooddssttaawwiiee  oocceennyy  wwyykkoonnaanniiaa  ssttrroonnyy  ddoocchhooddoo−−
wweejj  ii wwyyddaattkkoowweejj  bbuuddżżeettuu  oorraazz  wwsszzyyssttkkiicchh
pprrzzyycczzyynn  ppoowwoodduujjąąccyycchh  rróóżżnniiccee  mmiięęddzzyy  bbuuddżżee−−
tteemm  uucchhwwaalloonnyymm  aa wwyykkoonnaannyymm  wweeddłłuugg  ssttaannuu
wwyynniikkaajjąącceeggoo  zzee  sspprraawwoozzddaanniiaa..
JJeeddyynnąą  pprraawwnniiee  ii ffaakkttyycczznniiee  uuzzaassaaddnniioonnąą  ppoodd−−
ssttaawwąą  nniieeuuddzziieelleenniiaa  aabbssoolluuttoorriiuumm  jjeesstt  nneeggaattyy−−
wwnnaa  oocceennaa  wwyykkoonnaanniiaa  bbuuddżżeettuu..
WWppłłyywwuu  nnaa  uuddzziieelleenniiee  bbąąddźź  nniieeuuddzziieelleenniiee  aabb−−
ssoolluuttoorriiuumm  nniiee  mmoożżee  mmiieećć  nnaattoommiiaasstt  oocceennaa
ccaałłoośśccii  pprraaccyy  oorrggaannuu  wwyykkoonnaawwcczzeeggoo  ggmmiinnyy
ddookkoonnaannaa  pprrzzeezz  rraaddnnyycchh..

Co roku Rada Miasta rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu za rok miniony przedstawione przez burmistrza, opinię Re−
gionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta, zapoznaje się z wnioskiem Ko−
misji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie udzielenia (bądź nieudzielenia) absolutorium burmistrzowi i opinią RIO do wniosku Ko−
misji Rewizyjnej i wreszcie podejmuje uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły i udzielenia abso−
lutorium Burmistrzowi Miasta. Cały ten tryb wynika z konkretnych aktów prawnych.

Ludwik Kubica czyta pozytywną dla burmistrza opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. 
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Podobnych przykładów
i pytań jest bardzo dużo. Widać je−
dno: władzę chcieliby mieć wszys−
cy, odpowiedzialności – już nie.

Decyzja rady to nieudolnie
wyrażona przez jej część mało
pozytywna ocena pracy burmi−
strza oraz – z czego może nie
każdy radny zdaje sobie sprawę
– wyraz oceny pracy całego
Urzędu Miasta i wszystkich je−
dnostek miejskich, które przyję−

ty przez Radę Miasta budżet
realizowały jak mogły najlepiej,
z wieloma dowodami solidnego
zaangażowania w bieżącą reali−
zacje nałożonych na nie zadań. 

Według ustawy o samorządzie
gminnym, skutkiem nieudziele−
nia burmistrzowi absolutorium
jest przeprowadzenie referen−
dum w sprawie jego odwołania.

Ten przepis nie ma zastosowa−
nia, kiedy do końca kadencji bur−

mistrza jest mniej niż 9 miesięcy.
Tak jest w tym roku, roku wybor−
czym, kiedy kończy się czterolet−
nia kadencja burmistrza. Zapewne
oczekiwanej przez niektórych
zmiany personalnej to nie przynie−
sie. A czy ktoś swoją manifesta−
cyjną decyzją coś ugrał przed wy−
borami na burmistrza i do Rady
Miasta? – to ocenią wyborcy, mie−
szkańcy Lędzin. Czy zechcą gło−
sować na kogoś, kto jednego dnia

prywatnie i publicznie jest „za”,
a następnego „przeciw”?

Jako samorządowy biuletyn
miejski powstrzymujemy się od
dalszych i głębszych ocen i ko−
mentarzy.

Więcej światła rzuca
cytowany poniżej artykuł z ty−
godnika „Echo”. Ilustruje, jak tę
sytuację widzą inni. I to on jest
jednym z komentarzy o tej ra−
dzie.

Burmistrz Lędzin Wiesław

Stambrowski nie otrzymał abso−

lutorium. Część radnych uznała,

że burmistrz nie zasługuje na

pozytywną ocenę. I niby wszy−

stko byłoby w porządku, gdyby

nie dwa ale. Oto, chyba tylko

w lędzińskiej radzie jest możli−

we, że przewodniczący komisji

rewizyjnej w czasie ostatnich 11

miesięcy na żadnej z sesji, skła−

dając radzie informacje z pracy

tejże komisji, nie ma żadnych za−

strzeżeń do pracy burmistrza,

mało tego, w czasie posiedzenia

komisji jest za przyznaniem ab−

solutorium burmistrzowi. A na se−

sji nie.

Pytanie, kiedy przewodniczący

komisji rewizyjnej zdążył zmienić

zdanie, no i czy w ogóle ma ja−

kieś zdanie. To samo pytanie

można zadać kilku innym ra−

dnym. Czy mają swoje zdanie,

czy głosują tak jak im ktoś pod−

powie. W Lędzinach sprawa jest

prosta. Część radnych głosuje

tak, jak sobie tego życzy były wi−

ceburmistrz, co jest jasne dla

każdego kto jeszcze ma ochotę

na to, aby obserwować to, co się

dzieje w czasie sesji. Część ra−

dnych jest w opozycji, tylko nie

bardzo wiadomo przeciw komu.

Długie dywagacje o niczym, tak

wygląda dyskusja o absoluto−

rium. Radni nie dyskutują bo−

wiem o budżecie, o tym czy wszy−

stko zostało zrobione zgodnie

z budżetem. Dyskutuje się o ko−

szałkach. Dlaczego burmistrz nie

przyszedł na spotkanie z mie−

szkańcami, dlaczego nie odpo−

wiada na moje pismo i jak sobie

wyobraża współpracę z powia−

tem. To może i ważne pytania,

ale nie na sesji absolutoryjnej.

Absolutorium dotyczy tylko i wyłą−

cznie budżetu. No ale na tym się

trzeba znać, zagłębić się

w szczegóły, krótko mówiąc wy−

konać jakaś pracę. Lepiej i zde−

cydowanie łatwiej jest więc ata−

kować za coś co nie wymaga ża−

dnego wysiłku, no i dietę

można wtedy pobrać bez wyrzu−

tów sumienia.

Tak jest nie tylko w lędzińskiej

radzie. Tyle ze tylko w Lędzinach

cześć radnych pobiera pieniądze

za nic. Można by w momencie

głosowania poprosić przechodzą−

cego obok ratusza mieszkańca,

aby podniósł rękę za lub przeciw

i efekt byłby ten sam. Radna Oty−

lia Bubiak zarzuciła niektórym ra−

dnym brak cywilnej odwagi. Ne

mają własnego zdania, a od

dwóch a nawet trzech kadencji

dbają tylko o własne stołki. Prze−

wodniczący komisji Ludwik Kubi−

ca na komisji jest za absoluto−

rium, Regionalna Komisja Obra−

chunkowa pozytywnie oceniła

budżet. Na sesji przewodniczący

komisji rewizyjnej wstrzymuje się

od głosowania. Kiedy przewodni−

czący zdążył zmienić zdanie?

A z kolei radni opozycyjni myś−

lą że są politykami i uprawiają

grę dla samej gry.

Burmistrz Wiesław Stambrow−

ski popełnił tylko jeden błąd,

zwolnił Mariusza Żołnę. Część ra−

dnych do dzisiaj nie może mu te−

go wybaczyć. To niedopuszczal−

ne, jak śmiał. Co gorsze, Wie−

sław Stambrowski nie powiedział

dlaczego zwolnił Mariusza Żołnę,

bardzo ogólnie powiedział tylko

o braku zaufania. Mamy więc

o to radę, która tak naprawdę

nie zajmuje się tym, co jest waż−

ne dla miasta, tylko sprawami

osobistymi. Burmistrz Wiesław

Stambrowski ma jeszcze jedna

niewybaczalną wadę, jest za dob−

rze wychowany. Inny na jego

miejscu dawno by już powiedział

niektórym radnym co o nich myś−

li. To, ze pracuje, to, ze chce coś

zrobić, dla niektórych radnych nie

ma żadnego znaczenia. Oni wie−

dzą lepiej co dla nich jest waż−

niejsze. Gra polityczna. Lędziny

mają pecha do radnych, bo ci sa−

mi od lat chcą rządzić miastem,

a przynajmniej mają takie wraże−

nie. Tymczasem miastem rządzą

dwie osoby. I to obie z tylnego

fotela. Za nic nie odpowiadają.

Proszę mi pokazać miasto,

w którym od lat nie pokazał się

żaden poważny inwestor, miasto

w którym biznesmeni aby coś

zrobić przenoszą się kilka kilome−

trów dalej. Miasto, w którym o fo−

tel burmistrza walczy 10 kandy−

datów. Ta sama rada nie przy−

znaje absolutorium Wiesławowi

Stambrowskiemu, bo ponoć za−

dłużył miasto, tak jakby poprze−

dni burmistrzowie nie zadłużyli te−

go miasta, bo nie jest otwarty na

inwestorów itd. Radni lędzińscy

uprawiają politykę, a nie zajmują

się miastem, a i sami mieszkań−

cy nie przychodzą na dyżury ra−

dnych, bo i po co. Z pięciu rad,

mam na myśli rady gmin powiatu

bieruńsko−lędzińskiego, ta jest

najsłabsza, i niestety, w dużej

mierze jest to zasługa tak prze−

wodniczącego, jak i samych ra−

dnych. Radna Otylia Bubiak czę−

sto gubi się w tym co chce po−

wiedzieć, czasami trudno jest wy−

trzymać jej tyrady słowne, ale

jest jak na razie jedyną osobą

w tej radzie, która ma własne

zdanie. Może nie słusznie, może

nie do końca trafiające w sedno,

ale własne. To zdanie jest krzyw−

dzące innych radnych, ale nie za−

uważyłem i nie usłyszałem przez

tę kadencję innych zdań aniżeli

czysto polityczne, koniunktural−

ne. Jedni radni mówią, bo lubią

sami siebie słuchać, i poza tym

nic więcej z tego nie wynika, inni

radni nic nie mówią, bo tak nap−

rawdę jest im wszystko jedno.

Nie o to chodzi w czymś co nazy−

wamy samorządnością, bo część

radnych lędzińskich nie rządzi

według tego co sami myślą. Bo−

lesne, ale niestety prawdziwe.

Czy zasługują na diety? Czy są

naprawdę przedstawicielami mie−

szkańców? Czy w przypadku nie−

których lędzińskich radnych mo−

żemy znowu przywołać stare po−

wiedzenie radny bezradny? Majo−

wa sesja zapowiada się bardzo

ciekawie. Bowiem niektórzy radni

będą chcieli zadać przewodniczą−

cemu kilka pytań, ot chociażby

o to, co słychać w sprawie Domu

Górnika i czy przewodniczący ko−

misji rewizyjnej w końcu powie co

też jego komisja w tej sprawie

postanowiła. Ale to chyba tylko

życzenie, bo przecież komisja re−

wizyjna w Lędzinach nie jest od

tego, aby coś wyjaśniać, ona tak

jak większość komisji jest tylko

po to aby być. Głosowanie

w sprawie absolutorium dokła−

dnie to pokazało. Szkoda tylko

tych pieniędzy na diety, można

by za te pieniądze zrobić festyn

a nie sesję czy posiedzenie ko−

misji. Ta sama zabawa tyle ze

z udziałem mieszkańców no i wy−

stępy solistów o wiele ciekaw−

sze. / …/  (jama)
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Dlaczego wstrzymał się Pan od głosu?

PIOTR GORZEŃ, przewodniczący Rady
Miasta:

– Jako radny V kadencji, chciałbym zapo−

znać mieszkańców z moją opinią w sprawie

wykonania budżetu miasta za 2009 rok.

Budżet gminy jest rocznym planem, który

podlega realizacji w trakcie roku kalenda−

rzowego. Dobrze, gdy zostaje zrealizowany,

źle, gdy przychody nie pokrywają wydatków.

W przypadku naszej gminy pan burmistrz

nie zrealizował części przychodów zaplano−

wanych w budżecie. W konsekwencji dopro−

wadziło to do ograniczenie inwestycji. 

Pozytywna opinia RIO i komisji stałych

rady nie rozstrzygają o udzieleniu bądź nie−

udzieleniu absolutorium. Ostatecznie to

Rada Miasta odpowiada przed mieszkańca−

mi za ocenę działalności finansowej burmi−

strza jako organu wykonawczego. Mie−

szkańcy powinni wiedzieć, jeśli ich radni

mają zastrzeżenia do realizacji budżetu.

Moje wątpliwości odnoszą się do dwóch

obszarów.

1. Niewykonania dochodów, na które zło−

żyły się dwie przesłanki: zabrakło 870 647

zł zaplanowanego w budżecie miasta po−

datku dochodowego od osób fizycznych

oraz 5 039 627,57 zł dochodów ze sprze−

daży mienia komunalnego.

2. Na dzień 31 grudnia 2009 roku do

spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kre−

dytów pozostała kwota 13 124 214 zł, co

stanowi blisko 66% dopuszczalnego usta−

wowo zadłużenia.

Pozyskanie środków zewnętrznych daje

ogromną szanse na rozwój naszego mia−

sta, ale to także zobowiązanie zabezpie−

czenia w budżecie miasta środków włas−

nych.

Jesteśmy w przededniu realizacji ogrom−

nego przedsięwzięcia inwestycyjnego, z ja−

kim nasza gmina wkrótce się zmierzy – upo−

rządkowanie gospodarki ściekowej. Organi−

zacja tak ogromnego logistycznie i finanso−

wo przedsięwzięcia musi się wiązać z za−

gwarantowaniem przez nasze miasto zna−

cznych środków finansowych. Mam tutaj na

myśli przebudowę dróg, sieci energetycznej

i telekomunikacyjnej, wodociągów i wielu in−

nych przedsięwzięć, na które zmuszeni bę−

dziemy zabezpieczyć w budżecie środki.

Zaangażowanie tak dużych środków kre−

dytowych i pożyczek na dzień 31 grudnia

2009 r. może zagrozić zarówno sprawnej

budżetowo jak i społecznie bezkonfliktowej

realizacji tego zadania.

To tak, jakby przystąpić do budowy domu

wydając jednocześnie pieniądze na drogie

wakacje czy nowy samochód. Ważne są

priorytety, a takim powinno być pozyskanie

inwestorów albo sprzedaż mienia komunal−

nego albo po prostu oszczędzanie. Póki,

co zadłużamy się.

Pożyczanie pieniędzy zawsze wiąże się

z ich oddawaniem, o tym wie każdy.

Każdy wie, że w pewnym momencie może−

my nie dostać następnego kredytu, bo nie

będziemy w stanie go spłacić. Co wtedy?

Powiedzenie” po nas choćby potop” nie

może być utożsamiane z tą Radą, której

mam zaszczyt przewodniczyć.

Pozostaje mieć nadzieję, że konsekwen−

cje towarzyszące kolejnym budżetom wraz

z obsługą naszego zadłużenia, nie wpłyną

negatywnie na realizację kolejnych wyzwań,

które stoją przed naszym miastem.

LUDWIK KUBICA (przewodniczący Ko−
misji Rewizyjnej):

– Podstawowym kryterium opracowania

opinii o wykonaniu budżetu były cyferki, su−

my, pieniądze. Nie miałem do nich zastrze−

żeń. Wiedziałem, że RIO się z tym zgodzi.

Jednak uważam, że w głosowaniu nad ab−

solutorium ma znaczenie całokształt oce−

ny. Wahałem się, ale po rozmowach mie−

szkańcami powiedziałem sobie: nie! Cho−

dziło mi przede wszystkim o asfaltownię

i opóźnienie w opracowaniu planu zagospo−

darowania przestrzennego. Powinienem

wiedzieć, co się w moim okręgu wyborczym

dzieje, a burmistrz nas o tym nie informo−

wał. Nie pozwolę sobie, żeby mnie lub in−

nego radnego odsuwać od decyzji. Tylko

wstrzymałem się od głosu.

Dlaczego głosował Pan przeciw?

MAREK KORBA:
– Wynik mojego głosowania był pocho−

dną oceny wykonania budżetu w 2009 ro−

ku przez burmistrza miasta, w tym: celowo−

ści, oszczędności i efektywności ponosze−

nia wydatków.

KAZIMIERZ GUT:
– Mój głos przeciwny udzieleniu Burmi−

strzowi Miasta Lędziny absolutorium za wy−

konanie budżetu za 2009 rok jest szeroko

uzasadniony w moim wystąpieniu na sesji

w dniu 29.04.2010 r. Wystąpienie to,

z uwagi na brak zgody Rady Miasta o wy−

dłużenie czasu mówcom do 20. minut z ko−

nieczności zostało skrócone. Całkowity

tekst wystąpienia (ponad 7 stron maszyno−

pisu – BIL) złożyłem zgodnie z moimi upra−

wnieniami w biurze Rady Miasta celem

umieszczenia go w protokole sesyjnym.

Dlaczego głosował Pan/Pani za udziele−
niem absolutorium?

JERZY ŻOŁNA:
– Jak mogłem głosować przeciw, skoro

brałem czynny udział przy tworzeniu budżetu,

i później, w ciągu roku, kiedy burmistrz wy−

stępował o przesunięcia w budżecie, jak

większość radnych, również głosowałem

„za”. Byliśmy na bieżąco informowani przez

burmistrza o propozycjach zmian, ich powo−

dach i skutkach. Nie mogłem głosować prze−

ciwko absolutorium, ponieważ jako radny je−

stem osobą odpowiedzialną za wykonanie

budżetu. Nie potrafię zrozumieć tych, którzy

głosowali przeciw, a już zupełnie tych, którzy

wstrzymali się od głosu. Nie rozumiem po−

stępowania przewodniczącego Rady Miasta

i jego dwóch wiceprzewodniczących, a posta−

wa i zachowanie radnego Ludwika Kubicy

jest totalnym nieporozumieniem. Nie zawa−

ham się wystąpić o jego odwołanie z funkcji

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

ZOFIA DUDEK:
– Czuje się odpowiedzialna za ten bud−

żet, bo myśmy go zatwierdzali. RIO wyraziła

o jego realizacji pozytywną opinię, co

świadczy o tym, że był właściwie skon−

struowany i właściwie zrealizowany, a to

zasługuje także na moją pozytywną ocenę.

Wstrzymanie się od głosu jest najgorszym

rozwiązaniem.

Pana zdanie o zaistniałej sytuacji?

WIESŁAW STAMBROWSKI (burmistrz
miasta):

– Uważam rok 2009 za bardzo udany dla

mnie, dla burmistrza, dla całej Rady Miasta

i mieszkańców Lędzin. Odnotowaliśmy kilka

naprawdę znaczących sukcesów. Otrzymaliś−

my 157 mln zł ze środków unijnych na budo−

wę kanalizacji, co dało nam w minionym roku

drugie miejsce w Polsce i pierwsze w woje−

wództw w rankingu gmin – mistrzów w pozys−

kiwaniu dotacji. Pozyskanie środków zewnę−
trznych następuje na skalę dotąd w Lędzi−
nach niewyobrażalną (patrz tabele obok −

BIL). Rozpoczęliśmy albo zakończyliśmy kilka

bardzo istotnych dla miasta inwestycji (przed−

szkole w Hołdunowie, biblioteka w Lędzinach,

skwery, ośrodek Zalew i początek odbudowy

basenu, 8 przystanków autobusowych, aleja

MB Różańcowej, ulica Długosza, rozpoczęta

przebudowa ulicy Fredry, drugi etap oświetle−

nia ulicy Pokoju przy kopalni, budynek MKS,

który będzie ocieplony, otrzyma nową elewa−

cję i w którym znajdzie się przedszkole i sze−

reg innych zadań). Wydaliśmy kolejne miliony

na Program Likwidacji Niskiej Emisji, którego

efektem jest nie tylko lepsze powietrze, ale

także kilkaset ocieplonych, odnowionych do−

mów, które są wizytówką miasta. To nie były
pieniądze przejedzone! Były też sukcesy nie−
materialne: ISO dla Urzędu Miasta – pierwsze

w powiecie dla samorządu, przygotowanie do

elektronicznej obsługi mieszkańców SEKAP

ożywienie życia kulturalnego w mieście. Nap−

rawdę, jest się czym pochwalić. Dlatego nie

będę oceniać radnych, nikomu nie będę

wchodzić do sumienia. Jeśli niektórzy chcieli

zrobić krzywdę burmistrzowi, mieli do tego

dziesiątki innych okazji. Uważam, że przekreś−

lili to, co sami zrobili przez ten rok w radzie.

Nigdy nie twierdzę, że to, o czym mówiłem,
sam burmistrz zrobił. Zawsze podkreślam, że
to zrobili burmistrz z radą. Bez pomysłów,
bez wspólnych dyskusji na komisjach, bez
przychylności radnych, bez przyjętych
uchwał nie byłoby tych rzeczy. To było wspól−

ne dzieło. Można tak łatwo to przekreślać? 

Pytania do radnych i burmistrza miasta
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Partner 
z nową energią
Dokończenie ze str. 3

Ścieki z naszego miasta będą oczy−
szczane w nowej oczyszczalni „Hołdu−
nów” oraz w oczyszczalni „Ziemowit”,
która w ramach projektu zostanie zmo−
dernizowana. To dla spółki duże wyzwa−
nie i najważniejsze w dotychczasowej
historii firmy zadanie do wykonania. Ale
to nie jedyne nasze wyzwanie.

Kolejnym jest przejęcie wodociągów –
byłego majątku Kompanii Węglowej SA –
KWK „Ziemowit”. Od niedawna PGK
„Partner” stał się dostarczycielem wody
dla części miasta. Mając świadomość stanu
technicznego przejmowanych sieci wodo−
ciągowych wiemy, że dostarczanie wody
nie będzie zadaniem łatwym przynajmniej
w pierwszych latach ich użytkowania.

PIOTR BUCHTA

Prezes PGK „Partner”

„Partner” zakończył w marcu inwe−

stycję – budowę kanalizacji sanitarnej

w ulicy boczna Palmowa (koszt 75 231

zł brutto). Zakończył się remont odcin−

ka kanalizacji sanitarnej i deszczowej

na osiedlu przy ul. Pokoju (koszt 350

400 zł brutto). Trwa etap projektowa−

nia kanalizacji sanitarnej w ul. Poziom−

kowej i uzyskiwania uzgodnień dla

przebiegu kanalizacji sanitarnej i de−

szczowej w ul. Lędzińskiej, na odcinku

od ul. Lipcowej do ul.

Stadionowej.„Partner” uzyskał pier−

wszą transzę środków z Funduszu

Spójności w ramach projektu „Upo−

rządkowanie gospodarki ściekowej

w Gminie Lędziny” na pokrycie ko−

sztów związanych z funkcjonowaniem

Jednostki Realizującej Projekt. /G/ 

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 
ZA 2009 ROK – WG ZADAŃ:

Drogi publiczne i gminne: 2 328 874,25 zł
(roboty na ulicach takich jak: Azaliowa, Sosnowa, Blych, Długosza, Dębowa, Aleja MB Różań−

cowej, Polna, Paderewskiego, Fredry, Żeromskiego, Spacerowa, Matejki, Goławiecka, Wio−

senna, Poprzeczna, Żeromskiego, chodnik Ekonomiczna – Wandy, wiaty przystankowe)

Oświata i wychowanie: 1 036 600,86 zł
w tym przedszkola: 703 946,84 zł

Inne, przykładowe:
remont przychodni specjalistycznej: 250 000 zł

modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 

na MOPS: 32 517,17 zł

oświetlenie: al. MB Różańcowej 36 328,43 zł

ul. Długosza 153 409,94 zł

ul. Pokoju II etap 199 600,61 zł

ul. Fredry (od Miłej do Hołdunowskiej) 66 087,60 zł

Wymiana nawierzchni wokół basenu: 58 801,07 zł

Plac zabaw ul. Botaniczna: 89 095,68 zł

INWESTYCJE Z GMINNEGO 
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ 2009 ROK

Przykładowo:

Program Likwidacji Niskiej Emisji: 587 860,13 zł

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków: 19 400 zł

Konserwacja terenów zielonych: 158 739,64 zł

Zagospodarowanie terenów zielonych: 217 941,52 zł

Ul. Długosza: 344 333,28 zł

Przebudowa ul. Fredry (od Miłej do Hołdunowskiej): 164 142,45 zł

Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 2 w Lędzinach: 94 714,17 zł

Termomodernizacja – remont zabytkowej plebanii: 528 894,09 zł

Termomodernizacja – Zespół Szkół: 18 919,38 zł

Termomodernizacja – Gimnazjum nr 2, ul. Hołdunowska: 437 463,64 zł

Termomodernizacja – Gimnazjum nr 2, ul. Palmowa: 382 564,91 zł

INWESTYCJE W 2009 ROKU:
Budżet: 4 963 610,31 zł

GFOŚiGW 2 000 995,27 zł

GFOŚiGW – niska emisja 578 860,13 zł

GFOŚiGW – przydomowe oczyszczalnie 19 400,00 zł

Razem: 7 562 865,71 zł
+ GFOŚiGW skwery i zieleńce 217 941,52 zł 

7 789 807,23 zł
+ niska emisja (pożyczka) 530 1095,79 zł

RAZEM: 13 081 903,02 zł



Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach ogłosił konkurs na

kampanię edukacyjną dotyczącą

gospodarowania odpadami

w województwie śląskim.

Konkurs skierowany jest do

organizacji pozarządowych, in−

stytucji oraz podmiotów gospo−

darczych – działających samo−

dzielnie lub na podstawie za−

wartych porozumień. Celem

konkursu jest wyłonienie pro−

jektów kampanii, których reali−

zacja gwarantuje uzyskanie naj−

lepszych efektów w zakresie

propagowania wiedzy dotyczą−

cej gospodarki odpadami oraz

przeprowadzania konsultacji

społecznych.

Przedmiotem kampanii jest

przekazanie w przystępny sposób

wszechstronnej wiedzy na temat

gospodarki odpadami, w tym se−

lektywnej zbiórki odpadów, odzys−

ku odpadów oraz mechaniczno−

biologicznych, biologicznych i ter−

micznych procesów unieszkodli−

wiania odpadów. Celem kampa−

nii jest upowszechnienie zasady

zapobiegania powstawaniu odpa−

dów lub ograniczania ich ilości

i negatywnego oddziaływania na

środowisko a także odzysku lub

unieszkodliwiania odpadów oraz

uzyskanie akceptacji społecznej

podjętych działań.

Rozpoczęcie kampanii przewi−

dziane jest w 2010 r. Kampa−

nia winna trwać nie dłużej niż

12 miesięcy.

Regulamin Konkursu i wzo−

ry wniosków dostępne są

w Biurze Funduszu oraz na

stronie www.wfosigw.katowi−

ce.pl. Kompletne wnioski

wraz z załącznikami należy

składać w siedzibie WFO−

ŚiGW w Katowicach do

30.06.2010 r. 
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Strony dofinansowane przez: 

Konkurs na kampanię

Masz pomysł – masz kasę!

Gabriela Lenartowicz – Pre−
zes Zarządu WFOŚiGW w Ka−
towicach razem z prezydenta−
mi śląskich miast i przedsta−
wicielami świata kultury, po−
lityki oraz regionalnych me−
diów uczestniczyła w lesie
pod Rybnikiem w finale eko−
logicznej kampanii prowadzo−
nej przez redakcję Polska
Dziennik Zachodni i koncern
energetyczny Vattenfall pn.
„Czas na las”.

Celem tego projektu jest na−
sadzenie w ciągu 10 lat w la−
sach województwa śląskiego
w około miliona drzew mają−
cych zrekompensować ścinane
drzewostany na potrzeby budo−
wy linii energetycznych. W tym
roku, podobnie jak w trzech po−
przednich latach, w ramach tej
akcji w lasach naszego regionu
posadzono ok. 100 tysięcy
drzew. Odbudowa lasów przy−
czynia się bowiem do poprawy
klimatu i oczyszcza powietrze
ze szkodliwego dwutlenku
węgla, który sprawia, że ociepla
się klimat i powstają groźne dla
człowieka zjawiska pogodowe
jak huragany, tornada, a także
długotrwałe susze.

– Tego rodzaju akcje uświa−
damiają mieszkańcom wojewó−
dztwa oraz gościom z innych
części kraju, jak bardzo zmienił
się obraz naszego regionu. Dziś
Śląsk w dużej mierze jest zielo−
ny. Warto sobie to cenić na co
dzień i być z tego dumnym –
stwierdziła Gabriela Lenarto−
wicz.

Lędziny nie są gorsze. W lo−
kalnej skali podobne wydarze−

nie miało miejsce 19 kwietnia
w związku z obchodami Dnia
Ziemi. W niecodziennej akcji
wzięło udział 26. uczniów Gim−
nazjum z O. I. nr 2. Dzięki
współpracy z Urzędem Miasta,
właścicielem firmy Drew−Smol
Józefem Smolorzem, pod
okiem nauczycielek Gabrieli
Baklarz i Joanny Hachuły ucz−
niowie własnoręcznie posadzili
w lasku miejskim pomiędzy uli−
cami Ekonomiczną i Fredry,
gdzie wcześniej zostały wycięte
stare topole, ponad 30 drzewek.

– Przekazaliśmy 32 drzewka
klonu czerwonego (Acer rub−
rum) o obwodzie 10−12 cm, na
dobry początek pod przebudo−
wę zieleni w tym rejonie – po−
wiedział Józef Smolorz.

Każdy uczeń posadził „włas−
ne” drzewko, pod każdym

z nich pozostawiając „kapsułę
czasu”, w której w dowolnej
formie (butelka, metalowy po−
jemnik) umieścił to, co jego
zdaniem jest bliskie naszej kul−
turze – przedmioty, które we−
dług uczniów zasługują na mia−
no „nośnika czasu dla potom−
nych”. W niektórych znalazły
się listy, w których uczniowie
napisali kilka słów o sobie,
swoich zainteresowaniach czy
marzeniach. Uczniowie nie
szczędzili trudu i sił, aby ich
drzewka pięknie ozdobiły
brzydki i zaśmiecony dotąd
skwer (jak niektórzy stwierdzi−
li, przydałoby się parę ławek
i można by śmiało przyjść w to
miejsce na spacer).

– Wszyscy przyszli z własnej
woli, na ochotnika i po lek−
cjach. Potrafili odejść od kom−

puterów i telewizorów, by
wspólnie zrobić coś pożyte−
cznego dla otoczenia – powie−
działa Gabriela Baklarz. 

W wydarzeniu tym ucze−
stniczyli burmistrz Wiesław
Stambrowski oraz dyrektor
gimnazjum Henryk Barcik,
którzy zostali „patronami”
dwóch wybranych przez siebie
klonów.

Celem akcji było nie tylko
upiększenie terenu czy dobra
zabawa, zakończona wspólnym
ogniskiem i pieczeniem kiełba−
sek ufundowanych przez
„drewsmol”, ale przede wszy−
stkim uświadomienie uczniom,
jak ważne jest dbanie o najbliż−
sze otoczenia, o środowisko na−
turalne. Ważne było również
pokazanie lędzińskiej społe−
czności, że młodzież potrafi nie
tylko niszczyć, ale też zrobić
coś pozytywnego.

Przy okazji wspomnijmy, że
w tym roku, na zlecenie miasta,
kontynuowano akcję czyszcze−
nia terenów zielonych z samo−
siejek (ulica Stadionowa, rejon
Ośrodka Rekreacyjnego „Za−
lew” i wokół basenu kąpielowe−
go, tereny pomiędzy ulicami:
Ekonomiczną i Fredry, Ekono−
miczną i Mickiewicza, wzdłuż
chodnika przy ulicy Oficer−
skiej) i posadzonych zostało 10
drzew przy rondzie na ulicy Lę−
dzińskiej. /G/ 

Więcej o obchodach Dnia
Ziemi na innych stronach infor−
matora.

Kapsuła pod klonem

Burmistrz potrafi i wykopać, i posadzić drzewko. 

F
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Informowaliśmy niedawno o realizacji Programu Likwidacji Niskiej

Emisji, którego celem jest poprawa stanu i ochrona powietrza at−

mosferycznego oraz obniżenie zużycia energii. O tym, że Rada Mia−

sta Lędziny wstrzymała realizację Programu Likwidacji Niskiej Emisji

w wariancie kompleksowym. Obecny IV etap zostanie dokończony

w dotychczasowej formie (wariant podstawowy + kompleksowy), na−

tomiast nowe etapy będą realizowane tylko w wariancie podstawo−

wym, w zakresie: modernizacji kotłowni, montażu układów solar−

nych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Poniżej przed−

stawiamy rozliczenie – podsumowanie realizacji programu w bieżą−

cej kadencji władz miasta, to jest w latach 2006−2010.

W tych latach program obejmie w sumie aż 574 budynki! 
Dotychczas na realizację Programu Niskiej Emisji miasto wydało

ponad 18 mln zł, z czego 15 mln zł stanowiła pożyczka z Wojewó−

dzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka−

towicach.

Na dachu Przychodni Specjali−
stycznej Miejskiego Zespołu
Opieki Zdrowotnej zamontowa−
no 24 kolektory słoneczne o łą−
cznej powierzchni 46 m2, które
wspomagają podgrzewanie ciep−
łej wody w całym budynku,
w którym mieszczą się Oddział
Szpitalny Rehabilitacji Narządu
Ruchu, poradnie specjalistyczne
i pracownie diagnostyczne. Jak
poinformował dyrektor MZOZ
Andrzej Furczyk, na realizację
inwestycji MZOZ pozyskał bez−
zwrotną dotację z Wojewódzkie−
go Funduszu Ochrony Środowis−
ka i Gospodarki Wodnej w Kato−
wicach w wysokości blisko 70
tys. zł. Na resztę zadania, którego
całkowita wartość wyniosła 147
tys. zł, MZOZ uzyskał pożyczkę
z WFOŚiGW poręczoną przez
Gminę Lędziny oraz przeznaczył
środki własne.

– Przychodnia Specjalistyczna
jest kolejnym po Przychodni Nr
2 przy ul. Asnyka obiektem wypo−
sażonym w instalację solarną. Je−
szcze w tym roku planujemy wy−
stąpić do WFOŚiGW z wnioskiem
o montaż solarów w Przychodni
Nr 1 przy ul. Fredry. Po realizacji
tego zadania wszystkie placówki
MZOZ będą wykorzystywać ener−
gię słoneczną do podgrzewania
wody. Dzięki takim rozwiązaniom
nie tylko uzyskuje się spory efekt
ekologiczny, ale obniżane są ko−
szty utrzymania całego budynku
podkreśla – A. Furczyk.

– Instalacja solarna to kolejna
inwestycja w budynku Przycho−
dni Specjalistycznej. W zeszłym
roku, w ramach funduszy unij−
nych, przeprowadzono remont

Oddziału Rehabilitacji Narządu
Ruchu, w tym roku zakończono
remont kapitalny całego budynku
Przychodni Specjalistycznej. No−
wy wygląd zyskała nie tylko ze−
wnętrzna elewacja budynku ale
także wyremontowano korytarze,
klatki schodowe oraz gabinety le−
karskie. Wymieniono instalacje
centralnego ogrzewania, wodno−
kanalizacyjną oraz zamontowano
centralny filtr do wody. Na ten
cel MZOZ pozyskał środki z Unii
Europejskiej wysokości blisko
1,7 mln złotych. Dzięki ocieple−
niu budynku, sprawniejszej insta−
lacji centralnego ogrzewania, za−
opatrzonej w nowoczesne grzej−
niki i zawory termostatyczne,
spadło zużycie energii cieplnej –
informuje dyrektor MZOZ. Bu−

dynek Przychodni Specjalisty−
cznej przy ul. Pokoju obecnie
prezentuje się imponująco. Wtym
roku planowane są prace doty−
czące otoczenia budynku: zielo−
nych skwerów oraz powiększenia
parkingu tak, aby stworzyć pa−
cjentom jak najlepsze warunki
obsługi, pobytu i leczenia. /G/ 

Słońce grzeje wodę

Zarząd Wojewódzkiego Fun−

duszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kato−

wicach zaakceptował 8 kwiet−

nia kolejnych 12 wniosków

o dofinansowanie. Wśród be−

neficjentów znalazła się Gmi−

na Lędziny, która otrzymała

dotację do kwoty 30 140 zł

z przeznaczeniem na profilak−

tykę zdrowotną dzieci, realizo−

waną w trakcie wyjazdu śród−

rocznego w roku szkolnym

2009/ 2010. /G/ 



Tegoroczne obchody miały
szczególny charakter, bo okazja
była wyjątkowa: 40−lecie obcho−
dów Dnia Ziemi na całym świe−
cie, 20−lecie w Polsce. Wykracza−
ły one też poza tradycyjne ramy,
gdyż trwały od 19 do 30 kwietnia. 

Superbohaterowie w Piaście
MOK oraz spółki miejskie

„Ekorec” i „Partner” zorganizo−
wały dzieciom z Przedszkoli nr
1 i 2 oraz z SP 1 i SP 3 lekcję –

przedstawienie profilaktyczno−
edukacyjne „Jak superbohatero−
wie las ratowali”. W czterech
spektaklach uczestniczyło blisko
780 dzieci. 

Zmartwienia leśnych krasnali
Większość działań przypadła –

co zrozumiałe – na 22 kwietnia,
czyli Dzień Ziemi. W szkołach
przeprowadzono apele i akade−
mie okolicznościowe. SP 1 apel
miał formę dowcipnej insceniza−
cji, przygotowanej przez kółko
przyrodnicze pod kierunkiem
Czesławy Łukaszek i Beaty
Trzcińskiej. Urządzono wystawę

proekologiczną. Warsztaty eko−
logiczne dla klas trzecich popro−
wadziła Halina Gayczak, trener
Stowarzyszenia „Ziemia i My” –
Centrum Edukacji Ekologicznej
w Dąbrowie Górniczej, z którym
szkoła nawiązała systematyczną
współpracę. Dzieci dowiedziały
się między innymi, co znaczy od−
powiedzialne kupowanie w skle−
pach, co jeść, ażeby czuć się
świetnie, jakie czyhają na nas ży−
wnościowe pułapki i co robić

z opakowaniami po produktach. 
Światowy Dzień Ziemi wspól−

nie świętowały dzieci z Przed−
szkola nr 2 i uczniowie SP 3. Ini−
cjatorką wspólnych uroczystości
była nauczycielka przedszkola
Anna Musioł. Dzieci przedszkol−
ne grup starszych, przygotowane
przez wychowawczynie: Elżbie−
tę Książek, Annę Leszczyńską,
Sylwię Pieczka, Beatę Lubo−
wiecką, Joannę Popielę, Annę
Musioł, z ogromnym zaangażo−
waniem zaprezentowały uroz−
maicony i ciekawy program arty−
styczny, zakończony wspólną re−
cytacją wiersza „Nasza planeta”. 

SP 3 obchodziła ten dzień na
zielono (większość uczniów za−
łożyła na siebie przynajmniej ja−
kiś element stroju w kolorze zie−
lonym, utożsamiając się z Matką
Ziemią) i na śpiewająco, gdyż
dużym powodzeniem cieszył się
konkurs na piosenkę i wiersz
o tematyce ekologicznej. Poga−
dankę na temat gospodarki leśnej
w Lędzinach i okolicy wygłosił
podleśniczy Jacek Marzec. Zaw−
sze mile oczekiwaniem punktem
obchodów Dnia Ziemi było
wspólne przedstawienie proeko−
logiczne pt. „Zmartwienia leś−
nych krasnali”, w wykonaniu
dzieci z klas II b i II d oraz
z Przedszkola nr 2. Podczas wy−
cieczki do lasu dzieci spotykają
krasnoludki, które skarżą się im
na zaśmiecanie Ziemi przez bez−
troskich i nieodpowiedzialnych
ludzi. Wspólnie więc przystępują
do sprzątania świata. Na scenie
pojawiają się Ziemia i Słońce, by
uświadomić dzieciom, dlaczego
są tak ważne dla siebie nawza−
jem. Z kolei Woda i Powietrze
zachęcają gorąco do tego, ażeby
ludzie dbali o ich czystość. Ca−
łość barwnego widowiska prze−
platana była piosenkami o tema−
tyce ekologicznej. 

Podczas akademii w goławiec−
kim Zespole Szkół wyróżniono
dyplomami i nagrodami książko−
wymi laureatów szkolnych kon−
kursów na proekologiczny plakat
i na własnoręczne wykonanie ja−
kiegoś sprzętu gospodarstwa do−
mowego z surowców wtórnych.
Obchodom towarzyszyła pokon−
kursowa wystawa prac. 

Ziemia to twój raj, 
więc o niego dbaj

Wychowawcy Świetlicy So−
cjoterapeutycznej przy MOPS
przeprowadzili zajęcia „Wrasta−
nie w naturę”, promujące posta−
wy ekologiczne, pokazujące jak
szanować ziemię i jej nie szko−

12

Strony dofinansowane przez: 

W     zdaniach22..
W ramach „Dnia otwarte−

go”, dyrekcja Szkoły Podsta−

wowej z Oddziałami Integra−

cyjnymi nr 1 zaprosiła rodzi−

ców 6− i 7−latków w charakte−

rze obserwatorów na lekcje

w klasach pierwszych. Część

rodziców przyszła z dziećmi.

Po południu odbyło się spot−

kanie z metodykiem edukacji

wczesnoszkolnej Barbarą

Sosną. 

Z udziałem 12 wykonaw−

ców, 22 kwietnia w „Piaście”

odbyły się eliminacje rejono−

we XVII Przeglądu Piosenki

Dziecięcej im. prof. Adolfa Dy−

gacza „Śląskie Śpiewanie

2010”. Do udziału w konkur−

sie finałowym, który odbędzie

się w Piekarach Śląskich, za−

kwalifikowali się między inny−

mi: zespół „Lędzinianie” oraz

Julia Czudaj i Zuzanna Czudaj

z SP 3.

W kwietniu po raz czwarty

Przedszkole nr 2 zorganizowało

„Zielone przedszkole” w Rabce.

Wyjechało 21 przedszkolaków. 

Po ośmiu edycjach organi−

zowanego przez SP 1 wojewó−

dzkiego konkursu     

RÓŻNORODNOŚĆ W NAS,

40−lecie obchodów Dnia Ziemi na świecie i 20−lecie w Polsce 

Ekologiczny „festiwal” 
pod Klimontem
Jakkolwiek tematyka ekologiczna od lat jest obecna w programach działań wszystkich lędziń−
skich szkół, przedszkoli, instytucji kulturalnych, spółek miejskich, stowarzyszeń itp., to szcze−
gólnego nasilenia nabiera podczas corocznych kwietniowych obchodów Dnia Ziemi. I bardzo
dobrze. Edukacji i wiedzy nigdy dosyć!

Występ dzieci z Przedszkola nr 2.
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W     zdaniach22..
informatyczno−polonistyczne−

go „Z komputerem na Ty”

uznano, że jego formuła już

się wyczerpała. Informaty−

czka Anna Truty i anglistka

Agnieszka Budner zapropono−

wały nowy konkurs kompute−

rowy o zasięgu wojewódzkim

pt. „Po angielsku na klawia−

turze”. Spośród 165 prezen−

tacji nadesłanych z 20 szkół

podstawowych naszego woje−

wództwa komisja pod przewo−

dnictwem Aleksandry Zalew−

skiej (metodyk z CJO BEST)

wyróżniła po 12 najciekaw−

szych prac w dwóch katego−

riach klas II−IV i klas V−VI.

Młodsi mieli za zadanie wy−

konać na komputerze rysu−

nek swojego ulubionego zwie−

rzątka i opisać je w języku

angielskim, starsi – sporzą−

dzić prezentację multimedial−

ną po angielsku pt. „My

Day”. Wśród uczniów klas II−

IV najlepsza okazała się Iza

Wieczorek z SP 1, natomiast

Adrianna Brzozowska i Kasia

Stachoń zajęły ex aequo II

miejsce w grupie starszej.

Podczas dorocznych otwar−

tych zawodów modeli samocho−

dów zdalnie sterowanych z na−

pędem elektrycznym o puchar

imielińskiego burmistrza Jana

Chwiędacza, zorganizowanych

24 kwietnia przez Zarząd Po−

wiatowy Ligi Obrony Kraju na

terenach sportowych LKS Po−

goń Imielin, Paweł Ratajczak

z SP 3 w Lędzinach zwyciężył

w kategorii szkół podstawo−

wych (jego kolega szkolny Da−

wid Kozakiewicz był 5.), a Mi−

chał Uzdrzychowski z G 2 Lę−

dziny w kategorii gimnazjali−

stów. Reprezentacja SP 3 wy−

grała rywalizację drużynową

szkół podstawowych. Startowa−

ło 50 modelarzy. Atrakcją im−

prezy stanowił przelot nad tere−

nem LKS Pogoń samolotu 

BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS

dzić oraz uświadamiające prob−
lemy związane z ekologią. Ucze−
stnicy zajęć wraz z wychowaw−
cami posprzątali parking obok
Fundacji Rozwoju Sportu Kultu−
ry Fizycznej i Turystyki, za co
prezes Andrzej Kostyra nagro−
dził ich bezpłatnymi wejściów−
kami na basen kryty. Podsumo−
waniem akcji sprzątania świata
był konkurs plakatów na temat
„Ziemia to twój raj, więc o niego
dbaj”. Autorzy najlepszych prac
zostali nagrodzeni słodyczami,
maskotkami i drobnymi upomin−
kami.

Uroczysty apel pod hasłem
„Dialog ekologiczny”, połączo−
ny z prezentacją multimedialną,
zorganizowano w Powiatowym
Zespole Szkół. Dotyczył on mię−
dzy innymi problemów związa−
nych z hiperprodukcją, nieprze−
myślanymi zakupami, różnego
typu zanieczyszczeniami środo−
wiska przyrodniczego, ale także
z bardzo jeszcze licznymi
w świecie przypadkami niewol−
niczej pracy dzieci i dorosłych.
Po apelu młodzież wyszła po−
sprzątać teren wokół budynków
szkolnych.

Akcja „Sprzątanie Świata”
przeprowadzona została także
w innych naszych placówkach
oświatowych. Uczniowie SP
3 czyścili teren wokół szkoły
oraz leśne rejony ośrodka „Za−
lew”. Uczniowie SP 1 sprzątali
26 – 30 kwietnia okolice szkoły,
w tym teren rezerwowego boiska
piłkarskiego MKS Lędziny. Oto−
czenie szkoły oraz pobliski las
porządkowały dzieci i młodzież
z Goławca.

Pięciobój ekologiczny
Tegorocznym obchodom to−

warzyszyło wiele różnych przed−
sięwzięć i form działania rzadko
spotykanych w poprzednich la−
tach. Do nich bezsprzecznie na−
leżał „Pięciobój ekologiczny”,
zorganizowany wspólnie przez
MOK i „Ekorec” dla uczniów
szkół podstawowych i gimnaz−
jów. Jego uczestnicy mieli wy−
konać jedno z następujących za−
dań: ułożyć komiks, zrobić zdję−
cia, stworzyć pocztówkę, napisać
wiersz bądź wykonać plakat
z hasłem ekologicznym zachęca−
jącym do dbania o czyste środo−
wisko. 

23 kwietnia sześcioosobowa
komisja pod przewodnictwem

prezesa „Ekorecu” Janusza Frei−
taga wyłoniła zwycięzców w po−
szczególnych kategoriach:

– komiks „Tytus, Romek
i Atomek segregują śmieci”:
Emilia Borys, klasa IIa SP 1;
Klaudia Grabowy, klasa IIIa G 2,

– zdjęcia „Czysta przyroda
w obiektywie Lędzin”: Barbara
Karkoszka, klasa V d SP 3; Ja−
dwiga Usińska, klasa IIIb G 1,

– pocztówka „Lędziny moją
Ekolandią”: Julia Socha, klasa II
SP 1; Anna Smuda, klasa IIb G 1,

– plakat z hasłem ekologicznym
nawołującym mieszkańców Lę−
dzin oraz przejezdnych do dbania
o czyste środowisko: Paulina Sro−
czyńska, klasa Va SP 3; Aleksan−
dra Stefańska, klasa IIb G 1,,

– wiersz ekologiczny: Zuzan−
na Czudaj, klasa IV SP 3; Sonia
Lewkowicz, klasa IIa G 1.

Każdy uczeń wie, 
co zrobić z ZSEE 

„Muchomorki” i „Zajączki”
z Przedszkola nr 1 wędrowały 28
kwietnia w tęczowym korowo−
dzie ekologicznym z przedszkol−
ną orkiestrą na czele ulicami
miasta. śpiewem i hasłami zachę−
cały mieszkańców do większej
troski o każde drzewo i każdy
kwiatek. Część przechodniów
skorzystała z zaproszenia i po−
maszerowała w korowodzie ra−
zem z przedszkolakami. 

27 kwietnia uczniowie z klas
IV−VI goławieckiej SP 4 nie
kryli wielkiej frajdy, jaką dla dla
nich była wycieczka do siedziby
Nadleśnictwa Katowice. Ucze−
stniczyli tam w zajęciach prze−
prowadzonych w Leśnej Sali
Edukacyjnej oraz na ścieżce dy−
daktycznej przy nadleśnictwie.
Mieli możliwość poznania bo−
gactwa świata przyrody na Gór−
nym Śląsku. Trzy dni później
zakończono i podsumowano
w szkole zbiórkę makulatury
i zużytych baterii elektrycznych.

Wiele ciekawych i pożyte−
cznych działań przeprowadzono
w SP 3. W klasach IV−VI odbyły
się lekcje tematyczne związane
z nauką postępowania w przy−
padku zużytego sprzętu elektry−
cznego i elektronicznego pod
hasłem „Każdy uczeń wie, co
zrobić z ZSEE”. Część uczniów
samodzielnie zaprojektowała
i rozprowadziła wśród mieszkań−

ców ulotki z apelem o odpowie−
dzialne postępowanie z elektroś−
mieciami. Przy współpracy z fir−
mą „Ekorec” i MPGOiEO „Ma−
ster” w Tychach w szkole prze−
prowadzono zbiórkę takiego
sprzętu. Wycieczka dydaktyczna
uczniów klas starszych do
Oczyszczalni Ścieków w Lędzi−
nach w dużym stopniu przybliży−
ła im problematykę ochrony śro−
dowiska naturalnego. 

Zdrowo żyć, zdrowym być
Konkursem pt. „Zdrowo żyć,

zdrowym być”, zorganizowanym
przez Beatę Sielski dla uczniów
dla klas szóstych, mającym na ce−
lu propagowanie zdrowego stylu
życia, zakończono 30 kwietnia Ty−
dzień Ziemi w SP 1. Jury z udzia−
łem przedstawicielki SANEPID−u
oceniało zadania wykonywane
przez zawodników, które dotyczy−
ły zasad prawidłowego odżywia−
nia się, rekreacji ruchowej i proble−
matyki ekologicznej.

Lędzińskie placówki oświato−
we i wychowawcze, różne instytu−
cje publiczne wiele dobrego robią
od strony teoretycznej na rzecz
ochrony środowiska naturalnego
człowieka. Dodam tylko myśl za−
słyszaną w audycji proekologi−
cznej w Radiu Katowice: „Dla
dziecka najprostsza nauka postaw
proekologicznych, to jest nauka
oparta na przykładzie własnym
najpierw jego rodziców, dziadków
i starszego rodzeństwa, a potem
sąsiadów, nauczycieli itd.” 

Proste, prawda? /WM, G/ 

Uczniowie SP 4 na leśnej ścieżce edukacyjnej.
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W     zdaniach22..
sportowego imielińskiego

przedsiębiorcy Michała Stolo−

rza, członka Aeroklubu Śląskie−

go. 

Mateusz Kowalski, uczeń

Gimnazjum nr 3 z Goławca wy−

grał w swej kategorii wiekowej

turniej bezpieczeństwa ruchu

drogowego, zorganizowany

przez Komendę Powiatową Po−

licji w Bieruniu. Wraz z Dariu−

szem Mrowcem i Pawłem Ma−

jerem wywalczył drużynowo

trzecią lokatę. Zadania turnie−

jowe obejmowały test pisem−

ny, przejazd przez miasteczko

ruchu drogowego, tor prze−

szkód i udzielanie pierwszej

pomocy. Drużyny z Goławca

przygotowuje do tych turniejów

nauczycielka Celina Majcher−

czyk.

W Kazimierzu Dolnym nad

Wisłą odbył się III Powiatowy

Plener Malarski „Między Wieża−

mi”, pod patronatem starosty

Piotra Czarnynogi. Niedługi czas

trwania pleneru (27 – 30 kwiet−

nia) każdy z jego uczestników

wykorzystywał przede wszystkim

na prace twórczą, rozmowy

i wchłanianie atmosfery tego

niezwykłego miejsca, przegląd

miejscowych galerii. Wśród

uczestników była liczna grupa

członków Klubu Plastyka „Kon−

trast”, w tym mieszkańców Lę−

dzin (Ewa Pawłowska, Jan No−

wak, Stefan Stachoń, Jan Śmi−

łowski).

Podczas sesji Rady Miasta

radny Emil Piątek zapytał, dla−

czego na lędzińskim rondzie,

które ma imię Karola Miarki,

nie ma tabliczki upamiętniają−

cej (informacyjnej)? Przewodni−

czący Rady Miasta poinformo−

wał, że na to musiałaby być

stosowna uchwała, a takiej Ra−

da dotychczas nie podjęła. Naz−

wa jest więc zwyczajowa, a nie

urzędowa. 

Od czasu do czasu odżywa

temat lądowiska dla śmigłow−

ców sanitarnych w Lędzinach,

które jest potrzebne w razie

nagłych wypadków mieszkań−

com i załodze KWK „Ziemowit”.

Straż pożarna sugeruje, że naj−

lepszym miejscem byłyby Sta−

wiska. Musi tam jednak być wy−

konany zjazd z ul. Sobieskiego,

trzeba wyciąć 2−3 drzewa oraz

zrobić parking na 4−5 samocho−

dów. 

Na cztery dni przed przypa−
dającym 14 maja Dniem Praco−
wnika Gospodarki Komunalnej,
wójtowie i burmistrzowie
9 miast i gmin oraz prezydent
Tychów podpisali umowy doty−
czące nieodpłatnego przekaza−
nia im przez Tychy akcji Rejo−
nowego Przedsiębiorstwa Wo−
dociągów i Kanalizacji.

– RPWiK był firmą państwową
i w wyniku przekształceń 85 proc.
akcji firmy trafiło do Tychów,
a 15 proc. do załogi przedsiębior−
stwa – powiedział prezydent An−
drzej Dziuba. – Warunkiem prze−

jęcia akcji przez Tychy była
wcześniejsza umowa z wszystki−
mi gminami, na terenie których
działa RPWiK, że Tychy nieod−
płatnie przekażą im je z puli 85
proc. Podział nastąpił w dwojaki
sposób – dokonano wyceny ma−
jątku RPWiK na terenie każdej
z gmin i odpowiednio do tego
przyznano akcje, natomiast część
wspólną majątku podzielono pro−
porcjonalnie według ilości mie−
szkańców w danej gminie.

Poszczególne gminy otrzyma−
ły następujące liczby akcji: Lę−
dziny – 300.178, Tychy –

2.563.749, Bieruń – 519.328,
Bojszowy – 206.589, Brzeszcze
– 45.605, Czechowice−Dziedzice
– 428.977, Kobiór – 135.938, Ła−
ziska Górne – 454.407, Orzesze –
557.141, Wyry – 438.088. Jedna
akcja ma wartość 10 złotych.

Jak powiedział Krzysztof Zal−
wowski, prezes RPWiK, zmiana
właścicielska nie zmienia fun−
kcjonowaniu RPWiK, poza tym,
że akcjonariusze będą mieli
możliwość wpływania na firmę
poprzez głosowanie. Najbliższe
walne zebranie odbędzie się
w drugiej połowie czerwca. /G/ 

Jesteśmy akcjonariuszami RPWiK

W ramach Szkolnych Dni Re−

gionu w SP 1 przeprowadzono

konkurs literacki i plastyczny,

wydano okolicznościowy numer

szkolnej gazetki „Małolat”,

w holu urządzono wystawę po−

święconą kolejnym edycjom tej

imprezy, która w tym roku, 23

kwietnia, odbywała się po raz

dziesiąty.

Szkolnym Dniom Regionu co

roku przyświeca inny temat. Za−

sadniczym ich celem jest propa−

gowanie dziedzictwa kulturowe−

go, zwyczajów i obyczajów śląs−

kich oraz kształtowanie tożsamo−

ści regionalnej. W obchodach ak−

tywnie uczestniczą grupy ze

szkół podstawowych z całego po−

wiatu. Przewodniczący Rady Po−

wiatu Henryk Barcik i burmistrz

Wiesław Stambrowski, w towa−

rzystwie dyrektor szkoły Teresy

Samulak, wręczyli im nagrody

książkowe, dyplomy i upominki.

T. Samulak przekazała grupie

osób dyplomy z podziękowaniem

za wieloletnią współpracę

i wsparcie w organizacji imprezy,

w tym Rafałowi Buli z Chełmu

Śląskiemu, rodem z Lędzin. 

Podczas spotkania wystąpił

zespół folklorystyczny „Lędzinia−

nie”. Monika Bednorz odczytała

swoje najnowsze wiersze o mi−

łości do rodzimej ziemi. /WM/  

X Szkolne Dni Regionu 

Pracownia już działa

Pozyton
W budynku przychodni wielospecjalistycznych

MZOZ w Lędzinach przy ul. Pokoju rozpoczęła działal−

ność Pracownia Psychologiczna „Pozyton”. Oferuje

badania psychotechniczne kierowców, operatorów

wózków widłowych i wszystkich, którym badania takie

są potrzebne w celu uzyskania lub potwierdzenia up−

rawnień zawodowych. 

– Pracownia mieści się w budynku, w którym pra−

cują specjaliści różnych dziedzin, w tym także medy−

cyny pracy, z którymi w razie potrzeby możemy się

konsultować. Chcemy świadczyć usługi także praco−

wnikom górnictwa, a to, że jesteśmy blisko kopalni,

stanowi istotne udogodnienie – informuje prowadzą−

ca „Pozyton” psycholog Hanna Czarnynoga. 

Od czerwca funkcjonować także pracownia biofe−

edbacku. Biofeedback (z angielskiego: biologiczne

sprzężenie zwrotne) to medyczna metoda zwiększa−

nia możliwości umysłu, która narodziła się przed laty

w ośrodku szkolenia astronautów NASA, a następnie

weszła do medycyny klinicznej.  Pracownia jest czyn−

na codziennie, od poniedziałku do piątku. /G/ 

Ciekawość wzbudzały stanowiska do badań
psychologicznych pracowników.

Po naszymu, czyli po ślonsku.
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Miasto przygotowało bardzo
wiele atrakcji dla mieszkańców.
Imprezy jubileuszowe odbywają
się już od początku stycznia.
W czerwcu, dokładnie 26 – 27,
planowane są Dni Lędzin. Impre−
zy z tej okazji odbędą się na par−
kingu Fundacji Rozwoju Sportu
Kultury Fizycznej i Turystyki.
Z dużą pracowitością i dokładno−
ścią od kilku miesięcy przygoto−
wują „Dni” wszystkie wydziały
Urzędu Miasta, instytucje samo−
rządowe miasta, stowarzyszenia,
ośrodki, fundacje, kluby. 

26 czerwca będzie Dniem
Sportu i Turystyki. Będziemy
mogli uczestniczyć w zawodach
i konkurencjach sportowych.
Od rana będą odbywały się za−
wody modeli pływających, ha−
lowe zawody sportowe (pływac−
kie, koszykówki, siatkówki, te−
nisa stołowego, szachowe), za−
wody (żonglerka piłką, zawody
rowerowe, sprint na 100 m)
i mecze na stadionie MKS Lę−
dziny („Przedsiębiorcy”, „Ro−
dzice, dzieci piłkarzy”, „Przy−
szłość Lędzin – Klasa Sportowa
1996”, MKS, „Urząd Miasta,
Radni”, „Dyrekcja KWK), roz−

grywki tenisa ziemnego, zawo−
dy samochodów terenowych
(trial w ośrodku Zalew), zawody
wędkarskie, pokaz tańca towa−
rzyskiego. Po południu MOK
zaprosi występy artystyczne ze−
społów MOK, Ośrodka Błogos−
ławiona Karolina, Krzysztofa
Szymaszka, Ewy Kapały i ze−
społu „Gang Olsena”.

27 czerwca będzie Dniem
Edukacji, Kultury, Przedsię−
biorczości i Partnerstwa. 

Przed budynkiem FRSKFiT od
godziny 12.00 będą odbywały się
prezentacje dorobku artystyczne−
go lędzińskich placówek oświa−

towych, biesiada śląska – koncert
Grzegorza Stasiaka z zespołem
tanecznym „DIVA”, koncert
Fundacji Golec uOrkiestry z Mi−
lówki, koncerty zespołów MOK,
a także Teatr Ognia i koncert
gwiazdy wieczoru „Sylwii Grze−
szczak & Liber”, pokazy balono−
we, pokazy lotnicze, pokazy mo−
deli latających i jeżdżących. Sze−
roko dostępne będą stoiska pro−
mocyjne lędzińskich placówek
oświatowych, plac zabaw dla
dzieci, stoiska artystyczne MOK,
Klubu Plastyka „Kontrast”, Do−
mu Dziennego Pobytu Seniora,
Ośrodka Błogosławiona Karoli−
na, wesołe miasteczko – karuze−
le, dmuchańce, stoiska przedsię−
biorców i partnerów, catering.

W dniach 22−27 czerwca
przy Urzędzie Miasta będzie
odbywał się plener rzeźbiar−
ski, w którym wezmą udział
rzeźbiarze z Polski, Czech
i Słowacji (z miast partner−
skich Lędzin). Przez cały ty−
dzień artyści będą pracowali
nad rzeźbami upamiętniający−
mi Rok Jubileuszowy w mie−
ście Lędziny.

Zapraszamy serdecznie wszy−
stkich mieszkańców do udziału
w Dniach Lędzin! 

Punktem kulminacyjnym
uroczystych obchodów 850−le−
cia miasta będą imprezy prze−
widywane na wrzesień, lecz je−
szcze za wcześnie, aby o nich
informować. /MOK/

Dyżury radnych
O tej samej porze, między 17.00 a 18.00 odbyły się godzinne dy−

żury lędzińskich radnych w okręgach wyborczych. Frekwencja nie do−

pisała. Na przykład na spotkanie z radnymi Emilem Piątkiem i Kazi−

mierzem Gutem do SP 1 (na zdjęciu) przyszło dziewięcioro mie−

szkańców, ale na przykład do SP 3 potatygowało się ich tylko troje:

dwie osoby rozmawiały indywidualnie z przewodniczącym Piotrem

Gorzeniem, jedna z Jerzym Żołną, a Zofia Dudek i Zdzisław Rudol

przez godzinę nie mieli okazji porozmawiać z jakimkolwiek mieszkań−

cem – wyborcą. /WM/ 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ 
KOMISJI RADY MIASTA W MAJU 2010

Komisja Handlu, Usług, Komunikacji,

Ładu i Porządku Publicznego 17 maja, godz. 14.30, 
Komisja ds. Infrastruktury 18 maja, godz. 14.30, 
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia

i Pomocy Społecznej 19 maja, godz. 15.30,
Komisja Budżetu, Finansów i Samorządności

20 maja, godz. 15.00, 
Komisja Ochrony Środowiska 21 maja, godz. 13.00,
Komisja Rewizyjna 24 maja, godz. 11.00.

SESJA RADY MIASTA 27 maja

W PZS po raz trzeci odbył się
Powiatowy Konkurs Polonisty−
czny dla gimnazjalistów „Poty−
czki z językiem polskim”.

15 kwietnia wzięli w nim
udział uczniowie pięciu gimnaz−
jów z Lędzin, Bierunia i Boj−
szów. W konkursie grupowym
reprezentacje szkół rozwiązy−
wały test językowy i odpowia−
dały na wylosowane pytania.
Konkurs indywidualny miał za
zadanie wyłonić „Mówcę dos−
konałego”. Każdy z uczestni−
ków przedstawił wypowiedź na
temat ulubionego pisarza lub
poety. Miał to zrobić w sposób
ciekawy i poprawny pod wzglę−
dem językowym. Uczniowie
wybrali przede wszystkim poe−

tów. W bardzo interesujący spo−
sób mówili o tym, co ich zafas−
cynowało w twórczości Jana
Twardowskiego czy Konstanta
Ildefonsa Gałczyńskiego. W tej
kategorii najlepszy był Patryk
Zawadzki z Bojszów. Drugie
miejsce zdobyła Anna Klima,
a trzecie Edyta Trojnar – obie
z Gimnazjum nr 1 z Lędzin.
W konkursie grupowym pier−
wsze miejsce zajęło Gimnazjum
nr 1 z Lędzin, drugie – Gimnaz−
jum z Bojszów, trzecie – Gim−
nazjum nr 1 z Bierunia.

Konkurs zorganizowały polo−
nistki z PZS Zofia Dudek i Ka−
tarzyna Korszorsz. Nagrody
ufundował Powiat Bieruńsko−
Lędziński. /G/ 

Potyczki z polszczyzną

Rok 2010 rokiem jubileuszowym naszego miasta

Zapraszamy 26−27 czerwca na Dni Lędzin
Podczas miejskiej imprezy sylwestrowo−noworocznej burmistrz Wiesław Stambrowski ogłosił rok 2010 Rokiem Jubileuszowym. Mia−
sto Lędziny obchodzi w tym roku swoje 850−lecie. Jest to niezwykły jubileusz dla całej społeczności Lędzin. Wypada go godnie uczcić.
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Zawody rozpoczęły się od
uroczystości wręczenia złotych
honorowych odznak przyzna−
nych przez kapitułę Polskiego
Związku Skatowego. Jednym
z odznaczonych był burmistrz
Wiesław Stambrowski, który
otrzymał to wyróżnienie „za
wkład w wspieraniu działalno−
ści klubów skatowych”.

Potem zawodnicy zasiedli do
stołów, by po wielogodzinnej
rywalizacji wyłonić zwycięz−
ców w poszczególnych katego−
riach. Najlepszymi okazali się:
Leonard Synowiec (Amicus
KWK „Staszic” Katowice),
Rudolf Broża (TKKF Raci−
bórz) i Krystian Balcar (WO−

KiR Połomia). Nagrodzono
najlepszą zawodniczkę turnieju
– Grażynę Hajnosz (LZS Tar−
nów Opolski), a także Krystia−
na Balcara (jako najlepszego
seniora) i Mateusza Dąbrow−
skiego (KWK „Bolesław Śmia−
ły” Łaziska), któremu przypad−
ło miano pierwszeństwa wśród
juniorów.

Organizatorami i sponsorami
nagród byli: Urząd Miasta
w Lędzinach, Fundacja Rozwo−
ju Sportu Kultury Fizycznej
i Turystyki, Powiat Bieruńsko−
Lędziński, Starostwo Powiato−
we w Bieruniu oraz Zarząd
Okręgu Polskiego Związku
Skatowego w Tychach.  /MP/ 

III Grand Prix Polski 

Bardzo dobrą formę szacho−

wą utrzymuje Paweł Kwaśniew−

ski. Zawodnik, z którym wywiad

zamieściliśmy w ostatnim nu−

merze BIL−a, zanotował ostat−

nio kilka kolejnych sukcesów.

Po zwycięstwie w rozegranym

w MOK Turnieju Wielkanocnym,

w kwietniu wygrał turniej w Po−

wiatowym Zespole Szkół oraz

bardzo prestiżowe III Indywi−

dualne Mistrzostwa Szkół Śre−

dnich, których organizatorem

i sponsorem był Urząd Miasta

Lędziny. O jeden punkt wyprze−

dził swojego głównego rywala

Rafała Króla (PZS w Bieruniu),

o dwa Jędrzeja Kosteczkę (LO

w Bieruniu) oraz Łukasza Stok−

łosę, Tomasza Kołakowskiego

i Monikę Warpechowską

(wszyscy z PZS w Lędzinach),

która była najlepszą z dziew−

cząt i która zremisowała partię

z Pawłem Kwaśniewskim.

– Kiedy Paweł zaproponował

mi remis, to natychmiast się

zgodziłam. Bałam się, że

w końcówce popełnię z nerwów

jakiś błąd. Wolałam nie ryzyko−

wać. Remis z mistrzem, to dla

mnie duży sukces – powiedzia−

ła Monika. /MP, WM/ 

Ze szkolnych szachownic 
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Monika Warpechowska.

WAŻNE TELEFONY (32…)
BEZPIECZEŃSTWO

Komenda Powiatowa Policji 32−33−200
tel. dyżurnego: 32−33−255
Straż Miejska 21−66−511 wew. 32
Straż Pożarna Tychy 227−20−11, 227−30−22 

lub 998
Ochotnicza Straż Pożarna 216−62−57

ZDROWIE
Pogotowie Ratunkowe w Tychach 219−38−43

327−49−99 
lub 999

Pogotowie Ratunkowe w Lędzinach 326−75−84
326−75−85

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

w Tychach 325−42−80/−81
MZOZ 216−77−01
Przychodnia Specjalistyczna 326−73−74

326−62−53
Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych 326−64−47
Przychodnie Rejonowe: 

Nr 1, ul. Fredry 17: 216−60−59
Nr 2, ul. Asnyka 2: 216−62−87
− Filia Goławiec, ul. Goławiecka 64: 216−70−31
NZOZ "Centrum Medyczne" 326−64−54/−55
Gabinet Stomatologiczny "Obdent" 216−70−16
Apteki:

"Marta" 216−60−31
"10" 216−78−37
"Melisa" 216−60−64 
"Centrum" 326−64−54
"Pod Szybem" 326−73−74 wew. 43 

ZGŁASZANIE AWARII
Pogotowie Elektroenergetyczne 303−21−55 lub 991
Pogotowie Gazowe w Tychach 227−31−24 lub 992
Pogotowie Ciepłownicze 216−70−42 wew. 5440 

lub 693−174−143
Pogotowie Wodno−Kanalizacyjne 227−40−31 do 32 lub 994
RPWiK SA Tychy Oddział Bieruń (Ściernie) 32−69−632 
− zgłaszanie awarii: od poniedziałku do piątku 

od 7.00 do 15.00 

− w pozostałych godzinach oraz w weekendy 

pod numerem: 325−70−00 
(dyspozytor RPWiK SA Tychy)

Informacja telefoniczna − Biuro numerów 118−913

Hala sportowa ośrodka sportowego „Centrum” 25 kwietnia, po
raz kolejny, była areną turnieju z cyklu Grand Prix Polski
w Skacie. Ponad 450 skaciorzy rywalizowało o Puchar Burmi−
strza Miasta Lędziny.

Najlepsi zawodnicy z sędziami i burmistrzem miasta. 
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Deszcz dał nam popalić…
Długotrwałe, obfite deszcze na przełomie ubiegłego i tego tygo−

dnia spowodowały liczne podtopienia, szczególnie na terenie Go−
ławca i Górek. W walkę z nimi zaangażowało się 23 druhów z OSP
Lędziny, pracujących ciężko, przez 24 godziny na dobę, od soboty
(15 maja) włącznie. Strażacy wymieniali się co 8 godzin.

– Zalane są ulice, drogi polne, wiele posesji, piwnic, ogródków
i pól. W poniedziałek policja wstrzymała ruch drogowy przez te
osiedla – powiedział Mariusz Dziura. – Wypompowujemy wodę
„na okrągło”. W jednym przypadku ewakuowaliśmy z zalanego do−
mu obłożnie chorą osobę. 

Co przykre, strażacy nie zawsze spotykali się ze zrozumieniem,
należytą współpracą i pomocą. W myśl zasady „moja chata z kra−
ja”, niektórzy próbowali nakłaniać strażaków do zajmowania się
w pierwszej kolejności ich posesjami. Jasne, że bliższa ciału koszu−
la, ale tego rodzaju próby nie przyczyniały się usprawnienia pracy
strażaków, a wręcz przeciwnie.

Woda zalała także posesje i budynki, pola i ogrody w innych czę−
ściach miasta (między innymi wdarła się się do Powiatowego Ze−
społu Szkół), utrudniała przejazd niektórymi ulicami. Wielu wła−
ścicieli posesji samodzielnie chroniło i ratowało swoje domostwa.
Niestety, w poniedziałek prognozy mówiły jeszcze o 3−4 dniach ko−
lejnych deszczowych dniach na całym walczącym z powodzią po−
łudniu Polski. /WM/



17

24 – 25.04.2010 zawodnicy lę−
dzińskiej „Orki” startowali
w Dolnym Kubinie na Słowacji.
Zawody z cyklu „Velka Cena
Dolneho Kubina w plavani” orga−
nizowane były przez MPK Dolny
Kubin 8 rok z rzędu. Startowało
370 zawodników ze Słowacji,
Czech i Polski. „Orka” przywioz−
ła z tych zawodów 20 medali zdo−
bytych indywidualnie w czterech
kategoriach wiekowych.

W gronie najstarszych zawo−
dników w kategorii „open”, dwa
srebrne medale na dystansach
200 i 400 m st. dowolnym zdo−
był 18−letni Wojtek Głyk. Emilia
Makosz, startująca również w tej
kategorii wiekowej wśród
dziewcząt, zdobyła trzy brązowe
medale na dystansach 100 m st.
grzbietowym, 400 m st. dowol−
nym i 200 m st. motylkowym.

W kategorii wiekowej 13−14
lat Sara Marzec zdobyła dwa
brązowe na dystansach 200 m st.
zmiennym i 400 m st. dowolnym
oraz srebrny na 200 m st. motyl−
kowym. W grupie wiekowej 11−
12 lat srebrny medal na 200 m st.
motylkowym zdobył Krzysztof
Świstek. Medal brązowy na 200
m st. grzbietowym wywalczył
Szymon Freitag.

Największe żniwo medalowe
zebrali jednak najmłodsi pływa−
cy (9 i 10−letni). Kamil Kraw−

czyk zdobył dwa złote medale na
50 i 200 m st. klasycznym oraz
brązowy na 50 m st. motylko−
wym. Jakub Walczysko „wypły−
wał” medal złoty na 200 m st.
zmiennym i srebrny na 50 m st.
motylkowym. Albert Bociaga
przywiózł ze Słowacji aż 4 krąż−
ki: dwa srebrne, zdobyte na 50 m
st. grzbietowym i 100 m st.
zmiennym oraz dwa brązowe na
100 m st. grzbietowym i 200 m
st. dowolnym. Dorobek medalo−
wy uzupełnia Karol Popiela, któ−
ry zdobył brązowy medal na 200
m st. grzbietowym.

Kolejnym sprawdzianem for−
my było IX Grand Prix Lędzin
w pływaniu, które odbyło się
28.04.2010 r. na lędzińskiej pły−
walni.

Prócz lędzińskiej „Orki” wy−
startowały: MOSiR Mysłowice

oraz Victoria Kozy. Na swoim
basenie pływacy „Orki” wywal−
czyli 10 krążków: 4 złote, 1 sre−
brny oraz 5 brązowych. Do swo−
jej bogatej kolekcji medali dwa

złota dorzuciła Sara Marzec
(w wyścigach na 200 m st. dowol−
nym i 100 m zmiennym). Na naj−
wyższym stopniu podium stanęła
Martyna Watoła (100 m grzbie−
tem), a także sztafeta dziewcząt
4 x 100 m st. zmiennym. Jedyne
srebro zdobył Szymon Freitag
(100 m st. grzbietowym). Na listę
brązowych medalistów wpisali
się: Karolina Buda (100 m st. kla−
sycznym), Barbara Karkoszka
(100 m st. grzbietowym), Marta
Bogacz (50 m st. motylkowym)
i Marta Kieraga (100 m st. zmien−
nym). Na najniższym stopniu po−
dium stanęła druga żeńska sztafe−
ta „Orki” na dystansie 4 x 100 m
st. zmiennym. MARCIN PODLEŚNY

Sukcesy na Słowacji i na miejscu

Orka zdobywa medale

Pani Aleksandrze Łańskiej –

Gawlik, Indywidualnej Mistrzyni

Polski w skacie Katowice – Giszo−

wiec 2010, z gratulacjami i wyra−

zami najwyższego uznania dla

osiągniętego wyniku sportowego

– dziękując za promocję miasta

i jego mieszkańców. Burmistrz

Miasta Wiesław Stambrowski.

Przewodniczący Rady Miasta Piotr

Gorzeń. Lędziny, 29.04.2010.

Taka dedykacja widnieje na

srebrnej paterze, którą bur−

mistrz i przewodniczący wręczyli

mistrzyni 29 kwietnia podczas

sesji Rady Miasta.

Wcześniej Krzysztof Koło−

dziejczyk, prezes Okręgu

PZSkat. w Tychach, przedstawił

sylwetkę sportową 27−letniej

mieszkanki Chełmu Śląskiego,

zawodniczki Skat Klubu OSP

Lędziny i podziękował władzom

miasta za oficjalne zaproszenie

jej na sesję.

– Nawet skromny sukces ma

swoich ojców, więc także i mój –

mówiła mistrzyni. – Dziękuję

w pierwszym rzędzie prezesom

lędzińskiego klubu i okręgu

tyskiego, lędzinia−

nom Adamowi

i Krzysztofowi Koło−

dziejczykom. Wdzięczna jestem

radnym i burmistrzowi za wspar−

cie i uznanie, a pośrednio także

Mirosławowi Leszczykowi, który

motywował mnie do wysiłku, pi−

sząc w gazetach, że zajęłam a to

9. a to 10. miejsce... Teraz mógł

wreszcie napisać, że byłam ró−

wnież pier−

wsza – do−

dała. /M/ 

Honory dla mistrzyni Polski

Mistrzyni niezbyt dobrze poszło podczas III Grand Prix
Polski w skacie.
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Aleksandra 
Łańska−Gawlik 

z paterą i kwiatami
od władz miasta.

Start chłopców do 50 metrów stylem motylkowym.

Sztafeta dziewcząt: Martyna Watoła, Marta Kieraga, Sara
Marze, Karolina Buda. 1 miejsce na 4 x 100 metrów
stylem zmiennym.
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Turniej o Grand Prix Lędzin

rozegrali także tenisiści stołowi,

którzy stanęli do rywalizacji 19

kwietnia. W zawodach, nad któ−

rych sportowym przebiegiem czu−

wali Tadeusz Kufel, Gabriela Wło−

darczyk i Michalina Jura, wystar−

towali zawodnicy ze szkół podsta−

wowych, gimnazjalnych i śre−

dnich. Organizatorem zawodów

była Fundacja Rozwoju Sportu,

Kultury Fizycznej i Turystyki.

W kategorii szkół podstawo−

wych, w gronie dziewcząt z klas

I−III, 3 miejsce wywalczyła Alek−

sandra Gaweł z SP 3, natomiast

Jędrzej Krawczyk, Jakub Gaweł,

Dawid Waliczek z tej samej

szkoły zajęli wszystkie miejsca

na podium w rywalizacji chłop−

ców z klas IV−VI. Opiekunem za−

wodników z lędzińskiej „trójki”

jest Gabriela Włodarczyk.

Spośród lędzińskich gimnaz−

jalistów żaden nie zdołał wywal−

czyć czołowej lokaty. W gronie

uczniów szkół średnich ta sztu−

ka powiodła się Maciejowi

Krawczykowi i Marcinowi Ja−

strzębskiemu (PZS Lędziny),

którzy w grupie chłopców zajęli

pierwsze i trzecie miejsce. /MP/

Lędzińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

i ich Rodzin i Lędzińska Federacja Przedsiębiorczych organizują

wspólnie FESTYN INTEGRACYJNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA,
który odbędzie się na parkingu przy restauracji „Kamea” w Lę−

dzinach 6 czerwca, w niedzielę, od godziny 14.00.
Oprawę muzyczną zapewni grupa „Sones”. Wystąpi m. in.

Krzysztof Szymaszek. Organizatorzy proponują także: zabawy

z chustą Klanza, konkursy, malowanie twarzy, loterię fantową,

kiermasz ciast, rożen, dyskotekę. Zapraszamy!

Koń – terapeuta
Po zimowej przerwie, 29 kwietnia wznowione zostały zajęcia hi−

poterapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych z lędzińskich

przedszkoli w ośrodku „Padok” w Katowicach. W następnym tygo−

dniu uczestniczyło w nich już prawie 20 dzieci z rodzicami i opie−

kunami.

Zajęcia odbywać się będą co najmniej raz w tygodniu do końca ro−

ku szkolnego, po czym wznowione zostaną we wrześniu. Organizato−

rem zajęć (i przewozu dzieci do Katowic i z powrotem) jest Urząd

Miasta Lędziny, realizujący projekt „Zielone światło dla lędzińskich

przedszkoli”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. /WM/ 

www.niepelnosprawni.org

R E K L A M A

W dniach 23 – 25 kwietnia
odbyły się w Łodzi kolejne za−
wody o Puchar Polski w trójbo−
ju i dwuboju nowoczesnym.
Brało w nich udział 195 zawo−
dniczek i zawodników z 22 klu−
bów w kraju. Bardzo dobrze za−
prezentowali się reprezentanci
Zielonogórskiego Klubu Spor−
towego z Drzonkowa. Ale co
z tym wspólnego mają Lędzi−
ny?

W rywalizacji dwuboistów
zwyciężył pochodzący z Lę−
dzin Radosław Oleś. Po bardzo
dobrym wyniku w pływaniu
1:02,33, nie dał szans rywalom
w biegu na jeden kilometr,
w którym uzyskał czas
3:06,11. 

Radek idzie w ślady starszego
brata Bartosza, którego sukcesy
w dwuboju opisywaliśmy wcześ−
niej na łamach BIL−a. W rankin−
gu juniorów młodszych po
dwóch startach w Zawodach
Kontrolnych Kadr zajmuje już
4 miejsce w punktowej klasyfi−
kacji. Przed nim jeszcze starty
w Cetniewie oraz Warszawie,
więc lędziński dwuboista ma du−
że szanse na zakwalifikowanie
się na Olimpiadę, która odbędzie
się latem w Drzonkowie.

Warto dodać, że Radosław
Oleś sam trenuje biegi. Umie−
jętności pływackie doskonali
trenując pod okiem opiekunów
z UKS „Orka” Lędziny. 

MARCIN PODLEŚNY

Idzie w ślady brata

Przy tenisowym stole

W rywalizacji bardzo dobrze wypadła SP 3.
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Radek Oleś na najwyższym podium. 
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Na terenie powiatu Bieruńsko−
Lędzińskiego od ponad dziesię−
ciu lat działają stowarzyszenia
osób niepełnosprawnych, a jak
dotąd nie powstała tu żadna sek−
cja umożliwiająca tym osobom
czynne uprawianie sportu. Orga−
nizowane są wspaniałe imprezy
integracyjne, jak choćby znane na
całym Śląsku i nie tylko Powiato−
we Igrzyska Osób Niepełnospra−
wnych czy Biwak Żeglarski, je−
dnak niektórym z nas brakuje
dreszczyku emocji związanego
z czystą rywalizacją sportową.

W związku z tym członkowie
Zarządu Lędzińskiego Stowarzy−
szenia Na Rzecz Osób Niepełno−
sprawnych i Ich Rodzin, w poro−
zumieniu z zarządami innych te−
go rodzaju stowarzyszeń w na−
szym powiecie, przy poparciu
i współpracy władz, chcieliby
stworzyć miejsce, gdzie osoby
z niepełnosprawnościami mogły−
by rozwijać swoje pasje i sporto−
wo rywalizować. 

Członkowie naszego stowarzy−
szenia mieli już okazję doświad−
czyć współzawodnictwa sporto−
wego w tak niezwykłej, wydawa−
łoby się dziedzinie jaką są rajdy
terenowe. Dzięki współpracy na−
wiązanej z grupą offroadowców
udało się zorganizować dwie

edycje Rajdu Terenowego osób
niepełnosprawnych, a przygoto−
wywana jest trzecia. Jednak są to
imprezy jednorazowe, które –
choć sprawiają wiele satysfakcji
i radości wszystkim uczestnikom
– nie dają możliwości skonfron−
towania swoich umiejętności
w szerszej grupie. 

Z uwagi na to zrodziła się idea
stworzenia regularnej sekcji spor−
towej, w której osoby z różnym
stopniem niepełnosprawności
mogłyby trenować i rozwijać się.
Bierzemy pod uwagę różne dzie−

dziny sportu, mniej lub bardziej
popularne. |Coraz bardziej skła−
niamy się do pomysłu utworzenia
sekcji żeglarskiej. Wybór taki po−
dyktowany byłby tym, że na tere−
nie naszego powiatu istnieje dos−
konała baza do uprawiania żeg−
larstwa, jest wykwalifikowana
kadra przychylnie nastawiona
sportu osób niepełnosprawnych.
To przecież dzięki uprzejmości
i zaangażowaniu takich osób od
pięciu lat organizowane są trzy−
dniowe biwaki żeglarskie. Nie
oznacza to jednak, że decyzja już

zapadła, w dalszym ciągu rozwa−
żamy różne możliwości i może
się okazać, że stworzona zostanie
jeszcze inna forma aktywności
sportowej. 

Prócz stworzenia sekcji sporto−
wej, chcielibyśmy również zakty−
wizować środowisko osób z nie−
pełnosprawnościami z terenu ca−
łego powiatu poprzez organizo−
wanie cyklicznych spotkań towa−
rzyskich. Mamy nadzieję na wy−
kreowanie alternatywy dla spę−
dzania czasu w domu przed tele−
wizorem czy komputerem, dla
osób, które chciałyby mieć możli−
wość spotkania ludzi o podob−
nych zainteresowaniach czy zapa−
trywaniach na życie. Osób, które
jak każdy człowiek mają ochotę
wyjść do pubu czy restauracji ze
znajomymi, nie wzbudzając przy
tym sensacji. Naszym marzeniem
jest stworzenie takiego miejsca,
w którym jednakowo dobrze czu−
łyby się osoby z niepełnospra−
wnościami jak i osoby zdrowe.
Miejsca, w którym szeroko rozu−
miana idea integracji społecznej
zostałaby w pełni zrealizowana.

Zapraszamy wszystkie osoby
z niepełnosprawnościami chcące
czynnie uprawiać sport bądź
współtworzyć miejsce spotkań
towarzyskich (albo mające jaki−
kolwiek inny pomysł na walkę
z szarością dnia codziennego) do
kontaktu z nami: telefon 32 326
76 94, we wtorki w godzinach
16.00 – 18.00 lub piątki w godzi−
nach 9.00 – 11.00, bądź e−mail:
sprawni_inaczej@op.pl.

TOMASZ SZWEDO
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Potrzebny nam własny klub

Z A P R O S Z E N I A

Lędzińscy niepełnosprawni 8 maja byli na integracyjnej
wycieczce w Kalwarii Zebrzydowskiej. Z przewodnikiem
spacerowali po kalwaryjskich ścieżkach. W drodze powrot−
nej zwiedzili Wadowice i co już jest "obowiązkiem" degus−
towali papieskie kremówki. /KC/
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19 kwietnia, dzień po zakoń−

czeniu żałoby narodowej, nie−

zwykły wieczór poetycko−muzy−

czny w sali „Piast” zaoferował

mieszkańcom Lędzin oraz są−

siednich miejscowości nasz

Miejski Ośrodek Kultury. Wpisu−

jąc się w obchody Roku Roczni−

cowego poświęconego kompo−

zytorowi Fryderykowi Chopinowi,

który jak nikt inny potrafił muzy−

ką malować prawdziwie polskie

pejzaże, MOK przygotował ucztę

dla melomanów. Na fortepianie

grał 28−letni Piotr Sałajczyk, ab−

solwent, obecnie wykładowca

Akademii Muzycznej w Katowi−

cach, laureat IV nagrody Kon−

kursu Chopinowskiego w 2004

roku. Jego koncertowi towarzy−

szył poświęcony kompozytorowi

poetycki zbiór tekstów m. in.

Cypriana Kamila Norwida, Artu−

ra Oppmana, Marii Konopnickiej

czy Romana Brandstaettera

oraz biografii Mistrza Fryderyka.

Autorką scenariusza i reżyse−

rem imprezy była Dagmara Kup−

czyk, nauczycielka LO w Bieru−

niu, wystąpili uczniowie tej

szkoły: Paulina Węgrzynek, Krzy−

sztof Badoń, Jakub Bodziony,

Dawid Jankowski oraz Aleksan−

der Rutkowski. Imprezie towa−

rzyszyła multimedialna prezen−

tacja fotografii F. Chopina, któ−

rą przygotowała Agnieszka Czer−

niak z MOK−u. /WM/

Pamięci mistrza fortepianu

Laureatami zostali: 
1. Soliści wokaliści – lędzi−

nianka Beata Popiołek (LO Bie−
ruń, I nagroda), Paulina Szym−
czak i Mateusz Laby (oboje z G
2 Tychy, ex aequo II nagroda),
Bożena Sikora (G 1 Lędziny, III
nagroda) oraz wyróżniona
przez jury Michalina Florek z G
12 Tychy.

2. Zespoły wokalno−instru−
mentalne: „Septyma minus
kwarta” (G 1 Mysłowice, I na−
groda), „Stars Show” (MOK
Lędziny, II nagroda), lędzinian−

ki Klaudia i Angelika Mędlew−
skie (LO Bieruń, III nagroda),
wyróżniony duet Anna Duda
i Klaudia Kula (IV LO Tychy)
oraz zespół „Epix 47” (samo−
dzielna formacja z Bierunia),
który otrzymał wyróżnienie
specjalne.

3. Soliści tancerze: Paula
Langer (LO Bieruń, I nagro−
da), Katarzyna Stompor (G
Bojszowy, II nagroda), Barba−
ra Parysz (G Bojszowy, III
nagroda) oraz wyróżnieni Sa−
ra Uniejewska (G 3 Mysłowi−

ce) i Dawid Zawłocki (G Boj−
szowy).

4. Zespoły taneczne: „Practic
Nice” (MOK Lędziny) i „Novi−
ce” (G Bojszowy) – I nagroda
ex aequo, „Paradox” (G 1 Lę−
dziny, II nagroda), „Vitality” (G
2 Lędziny) i „Track” (PZS Lę−
dziny) – III nagroda ex aequo
oraz wyróżniony „Dance Team”
(G 12 Tychy). 

Festiwal pod hasłem „…na
talent nie ma rady” – chociaż
w nazwie ma „powiatowy” –
od trzech lat obejmuje swym

zasięgiem Tychy, a od tego ro−
ku także Mysłowice. Józef Do−
maradzki, pomysłodawca i głó−
wny organizator festiwalu, nie
wyklucza dalszego rozszerze−
nia formuły i zasięgu imprezy,
która organizowana jest przez
Gimnazjum nr 1 im. Janusza
Korczaka w Lędzinach przy
wsparciu Urzędu Miasta Lę−
dziny, Powiatu Bieruńsko−Lę−
dzińskiego, MOK w Lędzinach
oraz Stowarzyszenia Ognisk
Muzycznych i MDK nr 2 w Ty−
chach. /WM/ 

Sito pełne talentów
Podczas przesłuchań i przeglądów uczestników VII Powiatowego Festiwalu Muzyki i Tańca dla uczniów gimnazjów i szkół ponad−
gimnazjalnych, 5 i 6 maja, wyłoniono wykonawców, którzy 26 maja wystąpią w „Piaście” w uroczystym koncercie laureatów.

Zespól Vitality z Gimnazjum nr 2 w Lędzinach. Śpiewa Beata Popiołek.
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Jakub Bodziony, Paulina Węgrzynek, Aleksander
Rutkowski, Dawid Jankowski, Krzysztof Badoń. 
Z tyłu Dagmara Kupczyk i Piotr Sałajczyk.
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