
 
 

 
 

 22 lutego rozdano statuetki Clemens 
Anno Domini 2004. Dla ludzi kultury 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego było to  
z pewnością największe święto będące uzna-
niem dla ich działalności kreującej życie 

społeczno-kulturalne powiatu. Uroczystość 
poprzedzona sesją rady powiatu odbyła się 
w sali widowiskowo-kinowej „Piast” w Lę-
dzinach.
 Nagroda starosty Clemens, przyzna-
wana jest od 2002 roku. Symbolika rzeźby 
nawiązuje do wspólnego dziedzictwa kultu-
rowego mieszkańców powiatu.
 Górka Klemensowa (Klimont) zgod-
nie z podaniami i legendami jest jednym z 
najstarszych historycznych miejsc na mapie 
powiatu związanych z działalnością czło-
wieka. Prowadzone badania archeologiczne 
i licznie zebrana dokumentacja potwier-
dzają, że w czasach przedchrześcijańskich 
miejsce to, noszące wówczas nazwę Górki 
Piorunowej było centrum kultu pogańskie-
go. W X wieku dotarł tu Klemens, nawrócił 
miejscową ludność i doprowadził do wy-
budowania na miejscu pogańskiego kultu, 
kościoła pod wezwaniem św. Klemensa. Po-
dania o lędzińskiej górce przetrwały ponad 
tysiąc lat, a jej znaczenie dla mieszkańców 
Lędzin znajduje odzwierciedlenie w herbie 
miasta.
 Wśród dotychczasowych laureatów 
znalazł się m.in. Zespół Folklorystyczny Lę-
dzinianie, który w 2002 roku otrzymał statu-
etkę Clemens Pro Cultura.
 W tym roku do nagro-
dy Starosty Bieruńsko-Lę-
dzińskiego w dziedzinie 
kultury nominowano m.in. 
panią Ilonę Cuber-Cebula, 
panią Helenę Szabrańską, 
pana Joachima Pinocego 
oraz Zespół Wokalno-In-
strumentalny Moderato - 
pan Jana Wala.
 W kategorii Pro Publi-
co Bono nominowano pana 
Joachima Pinocego i pana 
Klemensa Ścierskiego.

 
 
 

 Klemens Ścierski urodził się w 1939 
r. w Lędzinach-Górkach. Obecnie jest Se-
natorem RP. Działacz społeczny, polityk: 
poseł na sejm RP (1993-1997 r.), mini-
ster przemysłu i handlu (1995-1996 r.). W 
czasie jego rządów stworzono specjalne 
strefy ekonomiczne. Członek wielu pol-
skich i międzynarodowych stowarzyszeń 
i organizacji skupiających wynalazców i 
racjonalizatorów, specjalistów energety-
ków, biznesmenów oraz osoby wspierające 
różne formy działalności społecznej, kultu-
ralnej i charytatywnej. Uhonorowany wie-
loma wysokimi odznaczeniami polskimi  
i zagranicznymi.
 Klemens Ścierski jest znany jest  
z ogromnego zaangażowania w sprawy 
regionu, a zagadnienia kultury należą do 
szczególnie mu bliskich. Za szczególnie zna-
czące Kapituła uznała osobiste zaangażowa-
nie i współudział Klemensa Ścierskiego w 
finansowaniu odnowy i remontu jednego z 
najważniejszych zabytków sztuki sakralnej 
w powiecie bieruńsko-lędzińskim – kościo-
ła pw. św. Klemensa w Lędzinach (fundator 
dzwonu Jan Paweł II).             Marek Spyra
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Józef Kłyk laureat w kategorii Clemens Pro Arte 
– za osiągnięcia w twórczości artystycznej.

Starosta Bieruńsko-Lędziński wręcza statuetkę 
laureatowi w kategorii Clemens Pro Cultura – za 

upowszechnianie kultury – Chór im. Ks. Antoniego 
Chlondowskiego - Prezes chóru Irena Żórawik  

i Czesław Pitera (dyrygent)

Laureat w kategorii Clemens Pro Publico Bono 
– za wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i ochro-

ny jej dóbr – Klemens Ścierski.

Artykuł przygotowany na podstawie publikacji Starostwa Powiatowego w Bieruniu autorstwa pana Mariana Ryglewicza



W poprzednim numerze BIL-a po-
daliśmy kilka informacji dotyczących 
przestępczości w Naszym Mieście w 
2004 roku. Zgodnie z zapowiedziami w 
tym numerze przedstawiamy szczegóło-
we informacje w poszczególnych kate-
goriach kryminalnych.

 Wykrywalność przestępczości kryminalnej w pięciu podstawo-
wych kategoriach w 2004 była wyższa o 3,9 % niż w roku 2003 i 
wyniosła 26,1 %. Największym zagrożeniem na terenie działania 
Komisariatu Policji w Lędzinach są kradzieże, których w ubiegłym 
roku było 365 podczas, gdy w 2003 roku liczba ta wyniosła 337. 
Na drugim miejscu znajdują się kradzieże z włamaniem, których 
zarówno w 2003 jak i 2004 roku odnotowano 234. Dużą część tego 
rodzaju przestępczości stanowią przestępstwa przeciwko mieniu 
Polskich Kolei Państwowych, a mianowicie kradzieże elementów 
wyposażenia torowiska, trakcji elektrycznej oraz usypy węgla z 
przejeżdżających pociągów.
 Kradzieże na szkodę osób prywatnych dotyczą głównie do-
kumentów, saszetek z pieniędzmi, telefonów komórkowych. Tego 
typu kradzieże odbywają się najczęściej w środkach komunikacji 
masowej lub instytucjach użyteczności publicznej, jednak bardzo 
rzadko dochodzi do tzw. kradzieży na „wyrwę”, czyli poprzez wy-
rwanie torebki, dokumentów lub innych wartościowych rzeczy bez-
pośrednio od osoby poszkodowanej.
 W pozostałych kategoriach przestępstw wykrywalność w 2004 
roku wyniosła 45,5 % przy 46,1 % w roku poprzednim, tj. 2003. 

Spadek wykrycia o 0,6% związany jest ze skierowaniem sił i środ-
ków na zagrożenia związane z pięcioma podstawowymi kategoria-
mi przestępczości kryminalnej.
 Ogólna wykrywalność za 2004 rok wyniosła 52,4 % i jest wyż-
sza w stosunku do 2003 r. o 0,7 %.
 
 Mija drugi miesiąc obecnego 2005 roku. Funkcjonariusze Ko-
misariatu Policji w Lędzinach dokonali już pierwszych podsumo-
wań. W tym roku w dalszym ciągu na wysokim poziomie kształtuje 
się przestępczość przeciwko mieniu i w dużej mierze właśnie na 
tą kategorię skierowane będą wysiłki, aby w znaczny sposób ogra-
niczyć przestępczość w tej dziedzinie. Działania funkcjonariuszy 
tutejszego Komisariatu zmierzały będą w kierunku zwiększenia 
wykrycia tego rodzaju przestępstw. Dwa miesiące obecnego roku 
wskazują na niewielki spadek dynamiki przestępczości, co oznacza, 
że przestępstw jest mniej niż w analogicznym okresie roku 2004. 
Jest to pozytywna tendencja, którą zgodnie ze słowami Komendan-
ta Waldemara Krakusa tutejszy Komisariat ma zamiar utrzymywać, 
pomimo faktu, iż siły i środki kierowane do zwalczania przestęp-
czości nie uległy zmianie.
 
 W kolejnych numerach BIL-a powrócimy do publikacji danych 
o przestępczości w poszczególnych dzielnicach Miasta. Informa-
cje te będą przedstawiane w tym roku w trochę zmienionej formie. 
Obok konkretnych danych statystycznych postaramy się wskazać 
czytelnikom metody, dzięki którym będą mogli zabezpieczyć swoje 
mienie, aby w przyszłości zminimalizować prawdopodobieństwo 
kradzieży.

Marek Spyra

POLICJA BLIŻSZA MIESZKAŃCOM
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Józef  Kłyk – urodził się w 1950 roku w Bojszowach. Obec-
nie mieszka w Pszczynie, ale twórczo niezmiennie związany jest 
z Bojszowami. Filmowiec, amator. Szczególnie zasłynął serią 
„westernów śląskich” opowiadających o losach Ślązaków, którzy 
za chlebem powędrowali do Teksasu. Zrealizował także szereg 
filmów o tematyce śląskiej. Jako twórca jest wszechstronny – jest 
scenarzystą, aktorem, reżyserem, kierownikiem planu, charaktery-
zatorem, projektantem rekwizytów w jednej osobie. Znakomity 
gawędziarz, znawca tradycji i historii Bojszów i Górnego Śląska, 
malarz nieprofesjonalny, rysownik.

 Czesław Pitera i Chór im. Ks. Antoniego Chlondowskiego 
przy parafii Trójcy Przenajświętszej. Założony w 1924 r. przez 
lata nosił imię św. Cecylii. 22 października 1991 roku podczas 
uroczystości związanych z obchodami 110 rocznicy urodzin ks. 
Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach-Brzęczkowicach biskup ka-
towicki Damian Zimoń poświęcił portret młodszego brata Prymasa 
Polski i wręczył go chórowi, który zmienił nazwę na Chór Parafialny 
im. Ks. Antoniego Chlondowskiego. Chór jest laureatem licznych 
nagród i wyróżnień na festiwalach. Nagrywał utwory ks. Antoniego 
Chlondowskiego dla Polskiego Radia (1991 r.). Dyrygentem jest 
Czesław Pitera, od 1974 roku organista kościelny.

CLEMENS cd.
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Nominowani do tegorocznych Clemensów

Wystawa twórczości tegorocznych laureatów. Na zdjęciu: Radna Powiatu Anna 
Początek, Radny Powiatu Marek Bania, Burmistrz Miasta Władysław Trzciński



Biuletyn Informacyjny "Lêdziny" - luty 2005 r. nr 2/2005 (22)

Pani Agnieszka Majer – urodziła się 
21 stycznia 1915 roku w Bieruniu. 
To pierwsza tegoroczna jubilatka 
świętująca 90-te urodziny. Matka 
czwórki dzieci (11 wnucząt i 23 
prawnucząt). Najmłodszy prawnuk ma 
osiem miesięcy a najstarsza prawnuczka 
21 lat. Pani Majer całe życie zajmowała 
się gospodarstwem. W pełni obowiązek 
prowadzenia rodzinnego gospodarstwa 
przejęła ostatecznie w wieku 42 lat, 
gdy zmarł jej mąż.

Pani Weronika Drabik – urodziła się 30 stycznia 1915 roku w 
Lędzinach. Jest matką czwórki dzieci (poza tym 10 wnucząt, 14 
prawnucząt). Spora cześć rodziny od lat mieszka poza granicami 
kraju, głównie w Niemczech. Wiek i choroba dały się już we znaki, 
jednak pomimo tego życzenia i kwiaty od Burmistrza Miasta 
przyjęła ze łzami w oczach i bardzo dużym wzruszeniem.

Pan Wilhelm Szumilas – urodził się 6 lutego 1915 roku w 
Lędzinach.  Jest pierwszym jubilatem – mężczyzną, który w tym 
roku obchodził 90 urodziny. Ojciec trójki dzieci, doczekał się sześciu 
wnucząt ośmiu prawnucząt. Najmłodszy prawnuk ma 11 miesięcy 
a najstarszy 12 lat. W dn. 02.01. br. obchodził 62 rocznicę ślubu. 
W przeszłości był m.in. gospodarzem stadionu MKS Lędziny. Do 
dnia dzisiejszego doskonale pamięta nazwiska przedwojennych i 
powojennych polskich piłkarzy. Pan Szumilas nadal interesuje się 
piłką nożną i sportem. Latem chętnie przesiaduje w przydomowym 
ogródku, z uśmiechem na twarzy  dodaje: „po wakacjach jestem 
opalony jak mało kto, uwielbiam słońce”. Życzymy jeszcze wielu 
słonecznych dni i jak najdłużej tak dobrego samopoczucia.

Pani Franciszka Sosna – urodziła się 
18 lutego 1915 roku w Miedźnej. Jest 
chyba jedną z niewielu osób, którym 
za życia udaje się zostać praprababcią. 
Jest matką szóstki dzieci (10 wnucząt, 
16 prawnucząt i 1 praprawnuk). 
Pochodzi z Frydka, a do Lędzin 
przeprowadziła się w roku 1957. Mąż 
pracował w dzisiaj nieistniejącym już 
szybie „Piast”. Od śmierci męża w roku 
1968 samotnie wychowywała dzieci. 
Pomimo swoich 90 lat śmiało można 
powiedzieć, że pogodą ducha i dobrą 

pamięcią przewyższa wiele młodszych osób. Życzenia i kwiaty 
przyjęła z uśmiechem na twarzy, a przy urodzinowej kawie była 
„duszą towarzystwa”, żartobliwa i roześmiana. Sąsiedzi żartobliwie 
dodają, że pani Franciszka na trzecie piętro do swojego mieszkania 
dostaje się szybciej niż jej wnuki, a gdy tylko znajdzie się na ulicy 
nikt nie potrafi dotrzymać jej kroku. 

Od 1 stycznia Burmistrz Miasta oraz kierownik USC odwiedzili 
już czworo tegorocznych 90-latków. Z tego grona najlepszym 
zdrowiem i pogodą ducha może pochwalić się z pewnością właśnie 
pani Franciszka Sosna. Życzymy dalszych lat życia w tak dobrym 
nastroju.                Marek Spyra

Urodzenia
 W 2004 roku urodziło się 153 lędzinian, ale tylko 43 w pobliskiej 
porodówce. Urząd Stanu Cywilnego w Lędzinach sporządził 126 aktów 
urodzenia: 122 – to dzieci urodzone w lędzińskiej porodówce (43 
dziewczynki i 79 chłopców), 4 – to akty zagraniczne umiejscowione w 
polskich księgach stanu cywilnego. 
Dla porównania w 2003 roku urodziło się 151 lędzinian, natomiast w 
USC zarejestrowano 153 urodzenia.

Małżeństwa
 W 2004 roku w USC sporządzono 100 aktów małżeństwa, w 
tym: 72 śluby wyznaniowe, 26 śluby cywilne, 2 akty zagraniczne 
umiejscowiono w polskich księgach stanu cywilnego.
Dla porównania w 2003 roku zarejestrowano 64 małżeństwa, w tym: 53 
śluby wyznaniowe, 4 śluby cywilne, 7 aktów umiejscowiono w polskich 
księgach stanu cywilnego.

Zgony
 W 2004 roku zmarło 108 mieszkańców Lędzin. Natomiast w USC 
zarejestrowano 68 zgonów, w tym:
-  59 osób to lędzinianie, w tym jedno dziecko, które nie skończyło 

roku,
- 7 osób spoza Lędzin,
-  2 akty niemieckie umiejscowiono w polskich księgach stanu 

cywilnego.
 Dla porównania w 2003 roku zmarło 145 mieszkańców Lędzin, 
natomiast w USC sporządzono 59 aktów zgonu.
 USC w Lędzinach prosi o zgłaszanie osób, które w 2005 roku 
będą obchodziły jubileusze:
-  50 rocznicę ślubu, szczególnie te osoby, które zawierały związek 

małżeński poza Lędzinami,
- 60 rocznicę ślubu,
- 90, 95 i 100 urodziny.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego mgr Renata Ścierska
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 W tłusty czwartek raczej nie znajdziemy w Naszym kraju oso-
by, która nie zjadłaby przynajmniej jednego „pączka”. Oczywiście 
w zależności od regionu te tradycyjne polskie wypieki różnie są na-
zywane. Rekordziści w tym dniu zjadają ponad 10 pączków, a każdy 
z nich to ok. 300 kcal. 
 W „tłusty czwartek” świeże, rumiane pączki dostępne są wszę-
dzie. Jest to chyba jedyny dzień w roku, w którym nie musimy szu-
kać tych ciastek tylko w cukierniach.
 W ostatnich latach oferta „pączkowa” dosyć znacznie uległa 
zmianie. Obecnie dostępne są oprócz tradycyjnych pączków - na-
dziewanych marmoladą o smaku różanym, m.in. pączki z budy-
niem, adwokatem i nadzieniem toffi. Jednak dla wielu smakoszy 
liczy się tylko tradycyjny pączek z marmoladą. 
 Specjalnie dla czytelników BIL-a postanowiliśmy odwiedzić 
kilka miejsc w Lędzinach, w których w środę już od późnych godzin 
popołudniowych smażone były pączki.

Piekarnia – Cukiernia „Pinocy”

 Również w tej lędzińskiej cukierni praca trwała nieprzerwanie 
w środową noc. Czeladnicy Rafał Drabik i Łukasz Genc tradycyjną 
metodą smażyli pączki z dodatkiem marmolady z dodatkiem kwiatu 
róży. Piekarnia – Cukiernia „Pinocy” tego dnia miała największą 
ofertę pączków, od tych tradycyjnych z marmoladą aż do pączków z 
nadzieniem budyniowym i adwokatowym.
 Pan Joachim Pinocy swoją działalność rozpoczął również w 
roku 1983, podobnie jak pan Józef Krzemień.

Piekarnia Krzemień

 W środę 2 lutego pod bacznym okiem Mistrza Cukiernictwa 
pana Marka Fuchsa rozpoczęto przygotowania do „pączkowego 
święta”. Całą noc trwała wytężona praca, aby już od wczesnych 
godzin porannych klienci piekarni mogli raczyć podniebienie trady-
cyjnymi, smażonymi w smalcu pączkami. Pan Marek Fuchs od 24 
lat pracuje w zawodzie cukiernika. W tym dniu pomagali mu m.in. 
Marcin Zmuda, Krzysiek Knapek i Mariusz Janas.
 1 marca 2005 roku piekarnia pana Józefa Krzemienia ob-
chodziła będzie 22 rocznicę swojej działalności. Z tej okazji w 
imieniu Redakcji BIL-a składamy szczególne życzenia i podzię-
kowania za te 22 „smaczne” lata.

Piekarnia Segeth

 W piekarni pana Krzysztofa Segetha za wypiek pączków od-
powiedzialny był piekarz-cukiernik Sławomir Siedlaczek – od 10 
lat w zawodzie. Wraz z całym zespołem – Krzysztof i Damian Se-
geth, Marcin Bieszczad oraz Olszewski Łukasz aż do czwartku do 
ok. godz. 10:00 niestrudzenie smażyli metodą tradycyjną pączki z 
nadzieniem różanym i wieloowocowym. Również w tej piekarni 
paczki smażone były bez środków spulchniających i polepszających 
walory smakowe.               Marek Spyra

Bezpłatne konsultacje onkologiczne
Bezpłatne badanie USG piersi dla wszystkich kobiet  

bez względu na wiek
Bez skierowania

MZOZ   Lędziny   Przychodnia   Specjalistyczna    
w   Lędzinach

ul. Pokoju 17    przeprowadza   w każdy czwartek   miesiąca
(od 17.02.2005r.) od godz. 16:00  konsultację   onkologiczną

połączoną z badaniem USG .
                

Wszelkie informacje można uzyskać oraz dokonać rejestracji  
telefonicznej w Przychodni Specjalistycznej tel. 326-62-53,  
326-73-74  w godz. 6,00 -18,00 od poniedziałku do piątku.

Dyrektor MZOZ Lędziny
Andrzej Furczyk 

Tłusty czwartek w Lędzinach  
– tradycyjnie i bez polepszaczy

PROMOCJA ZDROWIA
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W poprzednim numerze BIL-a informowaliśmy o wizycie 
strażaków z terenu Naszego Powiatu w Niemczech oraz o efektach 
tej wizyty. Dzięki nawiązanej współpracy w styczniu do Niemiec 
na zaproszenie proboszcza parafii Mitterteich Siegfrieda Richter 
wyjechał działający przy OSP Lędziny Chór „Florian”. Dla 
niemieckiej publiczności Nasi chórzyści przygotowali kolędowo-
pastorałkowy repertuar. 

W wyjeździe do Niemiec uczestniczyły 43 osoby. Podczas 
pięciodniowej wizyty chór zaliczył pięć występów głównie przed 
bawaraską publicznością. Występy odbiły się bardzo dużym echem 
wśród mieszkańców niemieckiego powiatu. Wieść o obecności 
polskich chórzystów dotarła także do Polaków, którzy od lat 
mieszkają na stałe w Niemczech. Zaskoczenie było tym większe, 
że podczas jednego z koncertów wśród publiczności znaleźli się 
byli mieszkańcy Lędzin z Zamościa oraz kilka osób pochodzących 
z Bierunia.

Debiut chóru miał miejsce w barokowej bazylice w Waldsassen. 
Przed laty znajdował się w tym miejscu Klasztor Cystersów. 
Występ w tak znamienitym miejscu był dużym osiągnięciem, 
gdyż standardowo na koncert w tej bazylice oczekuje się ok. roku 
podkreśla prezes chóru Stanisław Brzeskot. W Waldsassen „Florian” 
wystąpił jeszcze raz w tamtejszym Domu Starców „Saint Martin”.

Kolejny koncert odbył się w miejscowości Tirschenreuth. 
Największym sukcesem był chyba jednak występ w miasteczku 

Mitterteich. Proboszcz parafii osobiście pogratulował udanego 
występu dodając „tak dużej liczby wiernych nie miał jeszcze 
nigdy w tym kościele”. W koncercie uczestniczyło ok. 1000 
mieszkańców z Mitterteich i miejscowości pobliskich. Wszyscy 
możemy sobie wyobrazić atmosferę tego koncertu, gdy „Florian” 
po niemiecku odśpiewał kolędę „Stille Nacht”, a do śpiewu włączyli 
się uczestniczący w kościele Niemcy. Tysiąc rozbrzmiewających 
głosów musiało wywrzeć olbrzymie wrażenie i poruszenie nie tylko 
wśród Naszych chórzystów. Niemieckie występy zakończyły się 
podczas mszy niedzielnej o godz. 10:15 w kościele w miejscowości 
Fuchsmühl. Nad występem chóru czuwała kierownik Joanna Figura. 
Przy organach siedział pan Ryszrad Madera, organista w parafii 
św. Klemensa. W czasie koncertów chórzystom akompaniowała 
altowiolistka pani Beata Sierszecka.

Ostatniego wieczoru strażacy z Mitterteich przygotowali dla 
polskich gości pożegnalną uroczystość podczas, której dokonano 
przekazania pamiątkowych prezentów. Przy wspólnym bawarskim 
piwie wszyscy razem podsumowali kilkudniową wizytę i wymienili 
się wrażeniami i spostrzeżeniami ostatnich dni.

Ciekawostką tejże wizyty było nawiązanie znajomości z 
niemieckim kompozytorem autorem hymnu strażackiego, który po 
przetłumaczeniu m.in. na angielski został odśpiewany w Nowym 
Jorku na cześć poległych w zamach z 11 września 2001 roku 
strażaków.

Wizyta Chóru „Florian” w Niemczech zapewne nie doszłaby 
do skutku, gdyby nie hojność sponsorów. Pomoc finansową i 
logistyczną w wyjeździe zapewnili: Burmistrz Miasta Władysław 
Trzciński, Senator RP Klemens Ścierski, Marek Małek – firma 
MANTRANS, Jak Kasprzyk – firma Kacper, Rogalski Jan – PGM 
Lędziny, Rozalia Wróbel  - S.U.H „Jedność”. W sobotę 5 lutego br. 
Prezes Chóru Stanisław Brzeskot zorganizował uroczyste spotkanie 
podczas, którego podziękowano sponsorom oraz wręczono statuetki 
i dyplomy Chóru „Florian”.

„Florian” śpiewa już od 10 lat. Pierwotnie nazwa brzmiała 
„Korona”. Oficjalnie od 17 lutego 2001 działa przy OSP Lędziny 
pod obecną nazwą. Święty Florian to patron strażaków, dlatego 
członkowie chóru z okazji 90 rocznicy powstania jednostki 
strażackiej postanowili uczcić swojego patrona przyjmując jego 
imię, jako oficjalną nazwę chóru.

Marek Spyra

W Szkole Podstawowej nr 3 zarówno nauczyciele jak i 
uczniowie zgodnie twierdzą, że atmosfera nauczania znacząco 
uległa polepszeniu. Obustronne zadowolenie wynika z zakończenia 
wymiany stolarki okiennej. Efekt uzyskany jest odczuwalny w 
całej szkole. Nauka odbywa się w ciepłych pomieszczeniach i w 
bezpiecznych warunkach. Dotychczas zdarzały się przypadki, że 
stare okna po prostu same się otwierały powodując bardzo duże 
zagrożenie dla dzieci siedzących blisko okien.

Wymiana stolarki okiennej w SP 3 odbywała się w trzech 
etapach. Pierwsze okna wymienione zostały w okresie wakacyjnym 
w roku 2004 na kwotę 49 tys. 999zł. Na przełomie października i 
listopada dokonano drugiego etapu remontu na łączna kwotę 22 tys. 
801 zł. W czasie tegorocznych ferii zimowych zakończono prace 
związane z wymianą okien. Ostatni etap kosztował 53 tys. 751 zł. 

Łącznie wymiana stolarki okiennej w SP 3 została zrealizowana 
za kwotę 126 tys. 551 zł. Środki te w 100 % pochodzą z budżetu 
Miasta Lędziny.                Marek Spyra 

Niemieckie podboje Chóru „Florian”

Kierownik Chóru Joanna Figura i altowiolistka Beata Sierszec

Występ chóru przed niemiecką publicznością

Gorętsza atmosfera nauczania w SP 3
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Parki przemysłowe, parki technologiczne, klastry czy strefy eko-
nomiczne. Dla przeciętnego mieszkańca nie tylko Lędzin a być może 
i przeciętnego Polaka to określenia niewiele mówiące a o różnice 
między nimi trudno pytać nawet fachowców. Zatem, aby choć trochę 
zrozumieć czym jest tworzony w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim 
Piastowski Park Przemysłowy proponujemy pomocniczy wykład 
minimum w ww. temacie:
1.  Strefy ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione ustawą niezamiesz-

kałe części terenu Rzeczpospolitej Polskiej, na których ma być 
prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych 
ustawą. Strefa tworzona jest w trybie rozporządzenia Rady 
Ministrów, a oferta dla inwestorów dotyczy zwolnień z podatku 
dochodowego.

2.  Regionalne Parki Przemysłowe (RPP) to wyodrębnione nieru-
chomości, na których znajduje się infrastruktura techniczna po 
restrukturyzowanym lub zlikwidowanym przedsiębiorcy. RPP 
utworzone są na podstawie umowy cywilno-prawnej, której 
jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego a drugą 
instytucja zarządzająca RPP. W RPP przedsiębiorca nie może 
korzystać z ulg w podatku dochodowym lecz głównie z ulg w 
podatkach i opłatach lokalnych. Jednostka zarządzająca parkiem 
powinna zapewnić przedsiębiorcy doradztwo i wszelkie formal-
ności na zasadzie “one stop shop”. 

3.  Parki Technologiczne (PT) to wyodrębnione nieruchomości 
wraz z infrastrukturą techniczną utworzone w celu dokonywania 
przepływu wiedzy i technologii pomiędzy ośrodkami naukowymi 
(uczelnie i ośrodki badawcze) a przedsiębiorcami. W PT lokują 
się zatem firmy innowacyjne nastawione na rozwój produktów 
wytwarzanych w oparciu o nowe zaawansowane technologie.

4.  Klastry (KLA) z angielskiego skupiska - to zlokalizowane na 
określonym obszarze sieci powiązanych ze sobą przedsiębior-
ców, ich dostawców i klientów, instytucji naukowych i eduka-
cyjnych, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych w celu 
zrealizowania określonej specjalizacji biznesowej

Co więc charakteryzuje RPP w odróżnieniu od pozostałych 
wyżej wymienionych rozwiązań instytucjonalnych? RPP może utwo-
rzyć samorząd lokalny, w parku mogą się lokować dowolne firmy 
przemysłowe i usługowe, preferencje finansowe wynikają z decyzji 
samorządu lokalnego a jednostka zarządzająca parkiem świadczy 
wszelkie usługi potrzebne przedsiębiorcy.

Parki przemysłowe ich wspieranie oraz powstawanie to jedno z 
zadań programu “Zwiększenie innowacyjności gospodarki w Polsce 
do 2006 roku” przyjętego przez rząd polski w 2000 roku i obecnie 

zakwalifikowane do Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw – Działanie 1.3. Realizacją tego 
zadania zajęła się Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP), która 
w tym programie operacyjnym jest tzw. Instytucją Wdrażającą 
Działanie, czyli taką, która określa warunki konieczne do tworzenia 
parków, dofinansowuje wykonanie potrzebnych dokumentacji oraz 
dofinansowuje inwestycje w parkach jeśli projekt uzyska pozytywną 
ocenę.

“Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej 
kształtowanie” – to stwierdzenie Alana Kay’a najlepiej obrazuje 
poczucie odpowiedzialności radnych i wagę decyzji, które ostatnio 
zapadały na sesjach rad powiatu, Bierunia i Lędzin, a dotyczących 
powołania Piastowskiego Parku Przemysłowego. Sesje nadzwyczaj-
ne zwołane ostatnio przez burmistrzów Lędzin i Bierunia dotyczyły 
właśnie uchwał o przekazaniu nieruchomości do tworzącego się 
Piastowskiego Parku Przemysłowego. 

Co powstanie w Lędzinach i czemu ma to służyć? Czy Park Prze-
mysłowy to szansa powiatu i gmin go tworzących? Dzisiejszy arty-
kuł jest jednym z pierwszych i nie ostatnich dotyczących kierunków 
i działań w aspekcie rozwoju naszego miasta i regionu. Planowane w 
najbliższych latach inwestycje zarówno gminne jak i powiatowe mają 
ten rozwój urzeczywistniać. 
 Pokrótce postaramy się przybliżyć Państwu problem oraz odpo-
wiedzieć na pytanie “Dlaczego Lędziny wspólnie z powiatem i 
Bieruniem zabiegają o środki na utworzenie parku przemysłowego?”

Dotychczas w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu 
Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-
WKP) została przeprowadzona pierwsza runda aplikacyjna (nabór 
projektów na utworzenie parków) w wyniku, której zatwierdzono do 
wsparcia 10 projektów inwestycyjnych parków na łączną kwotę 186 
mln złotych, oraz 8 projektów doradczych tzn. na etapie opracowywa-
nia dokumentacji na łączną kwotę 1,1 mln złotych. Przydzielone środ-
ki na lata 2004-2006 stanowią zaledwie 26% wszystkich środków. Do 
podziału zostało zatem jeszcze ok. 533 mln złotych. Jeśli przyjąć że 
średnio park otrzymuje ok. 100-150 tyś. zł. na dokumentacje oraz ok. 
20 mln zł. na inwestycje w parkach, a z tego co najmniej 75% (nie-
jednokrotnie  więcej) to dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, której nie trzeba zwracać, można śmiało powiedzieć, 
że jest o co walczyć. Czy Piastowski Park ma szansę?

Jeśli wygra to zdecydowana ilość tych środków zostanie zain-
westowana w Lędzinach za byłym szybem Piast gdzie znajduje się 
prawie 16 ha ziemi pod przyszły park. 24 lutego mija termin złożenia 
wniosku aplikacyjnego do ARP. W imieniu samorządów powiatu, 
Bierunia i Lędzin wnioskodawcą jest Bieruńska Fundacja Inicjatyw 
Gospodarczych, fundacja, która prowadzi działalność “non profit” 
czyli “nie dla zysku”. To jeden z podstawowych warunków ubiegania 
się o środki na park, dla którego samorząd sam nie mógł występować 
z wnioskiem. Wniosek jaki składa fundacja to wniosek na opracowa-
nie dokumentacji parku, która będzie kosztować ok. 120 tyś. złotych, 
a sam park na obecnym etapie wniosku liczy łącznie z gruntami 
Skarbu Państwa, które daje starosta ponad 30 hektarów. Docelowo 
założono że park będzie liczył ok. 120 ha. Jeśli wniosek “przejdzie” 
i dokumentacja na Piastowski Park Przemysłowy zostanie opracowa-
na a następnie wdrożona to już w 2006 roku można się spodziewać 
poważnych inwestycji na terenach przyszłego parku. Czy tak się 
stanie? Miejmy nadzieję, że tak i na terenach pogórniczych zacznie 
rodzić się nowy przemysł niekoniecznie związany z kopalnią.

O dalszych losach projektu będziemy Państwa informować na 
bieżąco w kolejnych numerach BIL-a.
      Marek Spyra
    materiał przygotowany we współpracy 

z V-ce Starostą Bernardem Bednorzem

Piastowski Park Przemysłowy 
– szansa dla Lędzin i powiatu
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W ostatnich dniach stanąłem przed koniecznością podjęcia sze-
regu decyzji, nad wyraz trudnych, ale absolutnie koniecznych. Te, 
niezmiernie istotne dla Waszych żywotnych interesów działania, 
zostały wymuszone przez obowiązujące Gminę Lędziny przepisy 
prawa. Będąc świadomy, zarówno wymogów, jak i nieuchronności 
poszanowania prawa oraz konieczności obrony interesów ok. 500 
Mieszkańców naszego miasta - członków Górniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Ziemowit” w Lędzinach, uważam za niezmiernie 
istotne by niezwłocznie poinformować Państwa o zaistniałej sytua-
cji.

Gmina Lędziny jest właścicielem wymiennikowi ciepła oraz sie-
ci ciepłowniczej dostarczającej ciepło do budynków GSM „Ziemo-
wit” na osiedlu PKP. W chwili obecnej przed Sądem Okręgowym w 
Katowicach toczy się proces o zapłatę 291 496,32 zł za bezumowne, 
a zatem i bezprawne, korzystanie z tejże sieci ciepłowniczej.

Wymiennikownia ciepła zużywa energię elektryczną niezbędną 
do uruchomienia pomp wodnych. Opłaty za energię z konieczności 
ponosi gmina, gdyż dostawca ciepła - Nadwiślańska Spółka Ener-
getyczna w Brzeszczach i jego odbiorca - GSM „Ziemowit” dotąd 
nie zawarły ze sobą stosownej umowy w tym zakresie. Kierując 
się wyłącznie troską o los Mieszkańców gmina pokryła te koszty, 
gdyż odcięcie dopływu energii elektrycznej byłoby równoznaczne z 
zatrzymaniem pracy pomp, a więc i brakiem dostaw ciepła. Dalsze 
utrzymywanie takiego stanu rzeczy jest niezgodne z obowiązujący-
mi przepisami. Gmina nie ma podstaw prawnych umożliwiających 
finansowanie dostaw energii elektrycznej i ciepła na potrzeby nie-
związane z jej działalnością. Co więcej, stoi przed koniecznością wy-
egzekwowania, od GSM „Ziemowit”, środków przeznaczonych na 
wspomniany cel w roku 2004 z budżetu Miasta Lędziny.

W związku z powyższym Urząd Miasta wypowiedział umowy 
o dostawę energii elektrycznej przez Górnośląski Zakład Energe-
tyczny SA w Gliwicach oraz o dostawę ciepła przez Nadwiślańską 
Spółkę Energetyczną Sp. z o.o. w Brzeszczach. Oba wypowiedzenia 
skutkują na dzień 28 luty 2005 roku. O ile do tego czasu nie zosta-
nie zawarta stosowna umowa pomiędzy właściwymi do jej zawarcia 
stronami, czyli GSM „Ziemowit” w Lędzinach, a NSE Sp. z o.o. w 
Brzeszczach, z winy tej pierwszej nastąpi wstrzymanie dostaw ciepła 
dla członków spółdzielni na osiedlu PKP.

Podjęte przez Urząd Miasta starania, które zmierzają do rozwią-
zania kryzysowej sytuacji, wymagają zdecydowanego wsparcia ze 
strony Mieszkańców. W związku z zaistniałymi okolicznościami, jest 
koniecznym - Szanowni Państwo - byście podjęli wszelkie możliwe 
kroki, zmierzające do wywarcia skutecznej presji na władze GSM 
„Ziemowit”, celem pilnego podjęcia działań pozwalających zażeg-
nać widmo nie ogrzanych mieszkań i braku ciepłej wody. Jedno-
cześni pragnę zapewnić, iż gmina w dalszym ciągu jest otwarta na 
propozycje podpisania z GSM „Ziemowit” w Lędzinach umowy - na 
dogodnych warunkach - dzierżawy na wykorzystanie sieci ciepłow-
niczej dostarczającej ciepło do jej budynków oraz umowy z NSE Sp. 
z o.o. w Brzeszczach na dzierżawę wymiennikowi.

Szanowni Mieszkańcy, działanie gminy podyktowane jest chę-
cią pilnego i skutecznego, ale zgodnego z obowiązującymi przepisa-
mi, rozwiązania palącego problemu. Dla dobra sprawy, jako Bur-
mistrz Miasta Lędziny deklaruję pełną gotowość do pilnego spot-
kania się z Państwem, Zarządem GSM „Ziemowit” i jej Radą 
Nadzorczą.

Z wyrazami szacunku, Burmistrz Miasta Władysław Trzciński

1.  Zgodnie z art. 90c znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, 
świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. stypendium szkolne,
 2. zasiłek szkolny.
2. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:
 1.  uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze 
publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do 
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
24 roku życia,

 2.  wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków 
umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 
ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży 
upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, 
realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - 
do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 3.  uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół 
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia 
obowiązku nauki,

 4.  słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i 
nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 
którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z 
niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w 
rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka 
lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm 
lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 
zdarzenie losowe.

3.  Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje 
inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, 
za wyjątkiem sytuacji gdy łącznie oba stypendia w danym roku 
szkolnym nie przekroczą kwoty 1 120,00 zł.

4.  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia i studenta 
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być 
większa niż 316,00 zł (netto). 

5.  Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu 
z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i 
źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną 
o:

 1.  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych,

 2.  składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o 
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 
oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
6.  Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

(na okres od 1 stycznia br. do końca czerwca br.) należy składać w 
Referacie Kultury i Sportu Urzędu Miasta Lędziny w terminie do 
28 lutego br. 

7.  Formularze wniosków można pobrać w Referacie Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta Lędziny jak również bezpośrednio ze strony 
internetowej miasta www.ledziny.pl/ogloszenia.htm w formacie 
pliku Adobe Acrobat Reader (pdf).

8.  Rozpatrywanie wniosków rozpocznie się po uchwaleniu przez Radę 
Miasta Regulaminu udzielania pomocy materialnej, a przydzielanie 
stypendiów i ustalenie ich ilości nastąpi po otrzymaniu pierwszej 
transzy dotacji z budżetu państwa.

Uwaga! Do dnia wydania Biuletynu miasto Lędziny nie otrzymało z budżetu 
państwa dotacji na ww. cel. 

Szanowni Mieszkańcy - członkowie GSM  
„Ziemowit” na osiedlu PKP

Pomoc materialna dla uczniów i studentów zamieszkałych 
na terenie Lędzin, udzielana przez gminę Lędziny z dotacji 

budżetu państwa
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Szanowni Państwo

 Nakłady na oświatę stanowią znaczącą część budżetu jednostek 
samorządowych. Odnosi się to szczególnie do gmin i powiatów, w 
których wydatki bieżące na oświatę są bardzo wysokie, a w skraj-
nych przypadkach stanowią ponad połowę wszystkich wydatków 
bieżących. Oświata odgrywa mniejszą rolę jedynie w przypadku bu-
dżetów województw samorządowych. Z roku na rok zdecydowanie 
maleje liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Konsekwen-
tnie, zatem powinny maleć wydatki na oświatę. Takiego zjawiska 
jednak nie notujemy. Nakłady rosną. Wydatki na statystycznego 
ucznia są coraz wyższe. Liczba nauczycieli niezmiennie rośnie. 
Subwencji oświatowej permanentnie nie starcza.Zatem, dokładać 
musi samorząd.
 Przyjrzyjmy się wydatkom na cele oświatowe w naszej gminie. 
(tekst dotyczy wyłącznie wydatków bieżących i nie uwzględnia na-
kładów inwestycyjnych, które w ubiegłym roku zamknęły się kwotą 
320 tys. zł, a w roku bieżącym znacznie wzrosną i wyniosą 720 tys. 
zł). Ich wielkość i strukturę obrazują tabele:

 Z tabel niezbicie wynika, że od początku finansowania wydat-
ków na oświatę przez subwencję oświatową środki przekazywane 
w tej formie przez państwo były niższe od kosztów ponoszonych 
przez gminę (warto tu nadmienić, iż w ostatniej chwili tegoroczna 
subwencja oświatowa została obniżona o 150 tysięcy złotych). Ska-
la tych nakładów plasuje Lędziny pośród miast powiatowych, które 

wydają najwięcej pieniędzy na cele oświatowe (np. porównywalne 
koszty ponoszą: Będzin, Bielsko Biała, Chorzów, czy Mysłowice 
– miasta o większym potencjale demograficznym i gospodarczym).
 Procentowy udział gminy w dofinansowaniu oświaty przedsta-
wia tabela:

 Wnioski nasuwają się jednoznaczne, ok. 25% nakładów na 
szkolnictwo pochodzi z budżetu gminnego. Stan taki utrzymuje się 
pomimo wyraźnego i systematycznego spadku liczby dzieci i mło-
dzieży w wieku szkolnym. Wskazaną tendencję obrazuje tabela:
 

 W roku bieżącym na oświatę w Lędzinach przeznaczonych zo-
stanie ponad osiem milionów złotych (kwota ta nie uwzględnia wy-
datków na przedszkola). Oznacza to, że nakłady będą kształtować 
się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym - pomimo stałego 
utrwalania się opisanych negatywnych tendencji. Wielkość przezna-
czanych środków nie będzie spadać. Należy również przyjąć, że jest 
na wystarczającym poziomie dla utrzymania prawidłowego działa-
nia naszych placówek oświatowych. W wyniku dalszego utrwalania 
się niepożądanych zjawisk, które nakreślone zostały powyżej, w 
latach następnych być może koniecznym się stanie poszukiwanie 
jasnego i czytelnego programu oszczędnościowego, który nie spo-
woduje obniżenia jakości nauczania, a jednocześnie będzie zgod-
ny z możliwościami finansowymi gminy. Najważniejszym celem 
edukacji jest kształcenie i wychowywanie - szkoła musi rozwijać 
horyzonty młodego pokolenia. Niemniej, proces ten nie może od-
bywać się w oderwaniu od realiów ekonomicznych, kosztem innych 
równie ważnych zadań stojących przed naszym samorządem.

Władysław Trzciński
 Burmistrz Miasta

Oświata w mieście Lędziny
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5 lutego br. w budynku Fundacji Rozwoju Sportu rozegrano I 
Kolejkę Ligi Okręgowej Skata. W rozgrywkach udział wzięły 22 
drużyny. Organizatorem był OSP Skat Klub Lędziny, a sędzią pan 
Krzysztof Kołodziejczyk. Debiutantem w lidze był nowopowstały 
Klub „Klimont” z Lędzin.
 Pierwszą drużynę z Lędzin - OSP Skat Klub, reprezentowali 
Saternus Ryszard (kapitan), Klemensiewicz Jan, Gruca Jan oraz 
Hernas Bogdan.
 „Klimont” Lędziny wystąpił w składzie: Żupa Piotr (kapitan), 
Patalong Paweł, Wojtala Krzysztof, Musioł Janusz.
 6 lutego br. również w budynku Fundacji Rozwoju sportu re-
zegrano I Kolejkę II Ligi Grupy A. W rozgrywkach udział wzięły 
drużyny m.in. z Bierunia Starego, Piasku, Pszczyny, Goczałkowic, 
Łazisk i Mikołowa. Ciekawostką w lidze był debiut drużyny „Wie-
deńska” Tychy, której członkowie poznali się przez internet. W do-
bie „internetu” i całkowitej komputeryzacji życia codziennego taki 
fakt nie powinien jednak już chyba nikogo dziwić.

 Zakończył się 
pierwszy miesiąc w ra-
mach rozgrywek nowo-
powstałego Klubu Skata 
„Klimont”. Najlepszym 
graczem miesiąca został 
pan Stefan Martinson 
z sumą punktów 6170. 
Zwycięzca otrzymał 
nagrodę miesiąca – sejf 
elektroniczny, którego 

sponsorem był pan Piotr Żupa, prezes Klubu.
W styczniu w rozgrywkach klubowych uczestniczyło 13 osób. 

Większość członków Klubu jest mieszkańcami „Góreczki” a dwóch 
z Hołdunowa.

Zwycięzca styczniowych rozgrywek pan Stefan Martinson ma 
73 lata. Od roku 1984 jest na emeryturze. W wieku 19 lat związał 
się z górnictwem. Całe życie zawodowe przepracował na Kopalni 
„Ziemowit”. W skata zaczął grać w wieku 16 lat, czyli od 57 lat 
aktywnie uprawia swoje hobby! W 2003 roku w Goławcu podczas 
rozgrywek skatowych wygrał lodówkę.

Turniej Radnych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

 19 lutego br. w Bieruniu odbył się drużynowy i indywidualny 
Turniej Skata Radnych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. W turnie-
ju udział wzięło sześć czteroosobowych drużyn z Lędzin, Bierunia, 
Imielina, Chełmu Śląskiego, Bojszów oraz drużyna składająca się z 
radnych powiatowych. Spośród obecnych radnych z terenu Lędzin 
w turnieju zagrali: Jan Gruca, Czesław Orzegowski i Sylwester Ła-
kota.
 Turniej drużynowy wygrały Lędziny. Na pozostałych miejscach 
uplasowały się kolejno reprezentacje: Bojszów, Bierunia, Imielina, 
Powiatu i Chełmu Śląskiego. W turnieju indywidualnym nasi radni 
wypadli dosyć słabo, zajmując miejsca w drugiej dziesiątce.
 Organizatorem turnieju był kierownik Sekcji Skatowej KS Unia 
Bieruń. 26 lutego w sali kinowo-teatralnej „Jutrzenka” odbędzie się 
maraton skatowy.

Marek Spyra

 We wrześniu 2004 Spółdzielnia Usługowo – Handlowa „Jed-
ność” po zakończonym remoncie pawilonu handlowego w Bieruniu 
przystąpiła do modernizacji budynku w Hołdunowie. W ramach 
prac przeprowadzony został kapitalny remont instalacji elektrycz-
nej, modernizacja pomieszczeń sklepowych i zaplecza, wymiana 
stolarki okiennej oraz odnowiona została całkowicie zewnętrzna 
elewacja budynku. Nowy kolor budynku jest elementem określone-
go wizerunku i ma za zadanie przypominać o barwach spółdzielni. 
Wartość remontu wyniosła 170 tys. zł. Równocześnie do prac re-
montowych w pawilonie handlowym przeprowadzona została reno-
wacja pomieszczeń produkcyjnych i socjalnych piekarni w Hołdu-
nowie. Ponadto spółdzielnia wykonała oddzielną drogę dojazdową 
do piekarni. Koszt tych prac opiewa na kwotę 100 tys. zł. Na wzór 
istniejących już pawilonów w Bieruniu i Hołdunowie w 2005 prze-
prowadzony zostanie remont pawilonu w Urbanowicach. 

 
Od 1 do 31 marca br. w placówkach spółdzielni odbędzie się kon-
kurs na najlepszego pracownika 2004 roku. Konkurs ma na celu wy-
różnienie trzech najlepszych sprzedawców placówek należących do 
spółdzielni. Wyboru sprzedawcy roku dokonają klienci spółdzielni 
oddając głos na kuponach dostępnych m.in. w placówkach handlo-
wych w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej – Sklep Ogólnospożyw-
czy „Delikatesy” oraz Sklep Wielobranżowy.
 Wśród wszystkich klientów, którzy wezmą udział w konkursie 
rozlosowane zostaną 4 równorzędne nagrody w postaci 4 bonów o 
wartości 50 zł. każdy.

Marek Spyra

Dla sympatyków SKATA Zmiana wizerunku

Nowy wizerunek Pawilonu Handlowego przy ul. Hołdunowskiej

Przedszkole nr 1

W kolejnym numerze BIL-a podsumowanie wydarzeń z życia przedszkola

„Klimont”
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W dniu 27 stycznia odbyła się pierwsza tegoroczna sesja Rady 
Miasta Lędziny. Po wstępnej dyskusji radnych odnośnie porządku obrad 
ostatecznie zaplanowany harmonogram przyjęty został większością 
głosów. Następnie na wniosek radnego Jana Grucy uczczono minutą 
ciszy pamięć osób zamordowanych podczas II Wojny Światowej w 
obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

Pierwszą uchwałą omawianą podczas sesji był projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia „Systemu Zarządzania Energią i Środowiskiem 
w Gminie Lędziny”. Treść uchwały przedstawił inż. Jan Huzarewicz 
i mgr inż. Daniel Wolny. Przyjęcie programu, który będzie nadzorował 
i koordynował zadania, projekty, plany związane z ochroną powietrza 
i gospodarką energią ma na celu porządkowanie spraw ochrony 
środowiska w gminie Lędziny. Na potrzeby systemu zarządzania 
energią budowana jest baza danych nieruchomości zabudowanych na 
terenie Gminy Lędziny, do chwili obecnej udało się do niej wprowadzić 
1113 adresów. Poza tym została sporządzona inwentaryzacja budynków 
użyteczności publicznej będących własnością gminy. W 17 punktach 
miasta zostało wyłożonych do chwili obecnej ponad 2000 ankiet. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Druga uchwała dotyczyła przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami 
dla Gminy Lędziny. Podjęcie tej uchwały przez RM stanowi obowiązek 
ustawowy. Gmina odpowiedzialna jest za gospodarkę odpadami. Przepisy 
prawa narzucają gminie wprowadzenie systemu gospodarki odpadami, 
który będzie maksymalnie ograniczał ilość odpadów kierowanych na 
składowisko. Już w 2006 roku Rada Miasta będzie musiała się wykazać 
znacznym ograniczeniem ilości odpadów wielkogabarytowych, 
budowlano-remontowych i odpadów niebezpiecznych. W związku z 
tym zostały zaproponowane zadania, które są niezbędne do realizacji. 
Uchwała została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Kolejna uchwała dotyczyła przystąpienia Gminy Lędziny do 
opracowania dokumentów strategii, planów i programów działania 
w zakresie rozwoju i rewitalizacji Gminy do roku 2015. Realizacja 
programu ma się odbyć przy maksymalnym wykorzystaniu środków 
pomocowych zarówno krajowych jak i europejskich. Procedury w 
zakresie możliwości pozyskiwania tych środków określają same 
instytucje dla funduszy krajowych. Gmina Lędziny chcąc się rozwijać 
musi korzystać ze środków Unii Europejskiej. Podjęcie  uchwały pozwala 
wszystkim organom wykonawczym i komórkom organizacyjnym na 
podjęcie konkretnych działań. Uchwała poprzez głosowanie została 
przyjęta jednogłośnie.

Kolejna debata dotyczyła projektu uchwały w sprawie: 
wydzierżawienia na okres 10 lat części o pow. ok. 2000 m2 oraz działki 
o pow. 425 m2 zabudowanej obiektem byłej stacji transformatorowej 
położonej przy ul. Hołdunowskiej w Lędzinach. Projekt uchwały wyjaśnił 
Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i 
Ładu Przestrzennego inż. Lech Bania. Projekt uchwały przedstawiony 
jest na wniosek jednej z firm, która zwróciła się o wydzierżawienie 
części terenów przy oczyszczalni ścieków w Hołdunowie oraz budynku 
po byłym transformatorze tam znajdującym się. Firma zamierza 
wyprowadzić swoją działalność poza obszar zabudowy mieszkalnej 
i tam dalej się rozwijać. W chwili obecnej przedmiotowy teren leży 
odłogiem. Podjęcie przedstawionego projektu uchwały pozwoli na 
wydzierżawienie go i podpisanie umowy dzierżawy. Ww. uchwała 
została przyjęta większością głosów.

Kolejny projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów dotyczył 
zamiany działki zlokalizowanej bezpośrednio przy targowisku miejskim 
od str. ul. Ułańskiej na działki gminne przy ul. Fredry. W związku z 
planowaną rozbudową targowiska brakuje miejsc parkingowych, które 
zostaną utworzone na zamienionej działce. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie.

Kolejna uchwała dotyczyła ekspertyzy budynków Gimnazjum nr 
1, byłej szkoły Schola Nostra i Szkoły Podstawowej nr 1 pod kątem 
przyszłej siedziby G 1 w Lędzinach. Urząd Miasta zamierza ubiegać 
się o środki ze SPOR, które pozwalają na rozbudowę infrastruktury 
edukacyjnej, w związku z tym powstał program rozwoju szkół i 
przedszkoli na terenie miasta. Ponieważ powstał problem wyboru 
optymalnej siedziby G 1 zostało zlecone wykonanie ekspertyzy 3 
budynków. Zostały zaproponowane 3 warianty, które były przedmiotem 
dyskusji na poszczególnych Komisjach Rady Miasta. Zgodnie z decyzją 
w projekcie uchwały wskazany jest wariant 3 jako najbardziej właściwy, 
który zakłada funkcjonowanie w budynku SP 1 szkoły podstawowej i 
gimnazjum. Uchwałę przyjęto większością głosów.

Treść następnej uchwały odnosiła się do przeznaczenia gruntów 
oraz budynków byłej Scholi Nostra na potrzeby tworzenia Parku 
Przemysłowego. Projekt przedstawił Kierownik Referatu Rozwoju 
Gospodarczego, Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą mgr inż. 
Piotr Buchta. Poinformował, że trwają prace odnośnie przygotowania 
i złożenia wniosku na przyznanie środków na projekt o charakterze 
doradczym do Agencji Rozwoju Przemysłu. Deklarację współtworzenia 
parku złożyli Starosta Bieruńsko – Lędziński, Miasto Bieruń i Miasto 
Lędziny. Burmistrz Miasta Władysław Trzciński poinformował, że 
prace zmierzające do powołania parku przemysłowego prowadzone są 
na trzech płaszczyznach. Burmistrz podkreślił, iż nie ma uchwały Rady 
Miasta wyrażającej zgodę na zakup nieruchomości po byłej szkole 
Schola Nostra. Ponadto zakupione od likwidatora szkoły grunty nie 
były jak się okazało własnością szkoły lecz Skarbu Państwa. W związku 
z tym Miasto musi podjąć działania, aby skomunalizować te grunty. 
Szczegóły dotyczące parku przemysłowego przedstawione są w tym 
numerze BIL-a. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. Kolejny projekt 
uchwały dotyczył ww. tematu, tj. przeznaczenia gruntów będących w 
zasobach Gminy Lędziny na potrzeby tworzenia Parku Przemysłowego 
i także został jednogłośnie przyjęty.

Tradycyjnie najwięcej kontrowersji wzbudziła uchwała dotycząca 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla 
Gminy Lędziny przez PGK „Partner”. Z-ca Burmistrza Rudolf Ballion 
poinformował iż zgodnie z wymogami ustawy Rada Miasta ma 
obowiązek zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Wpłynęły 3 wnioski firm zajmujących się zbiorowym odprowadzaniem 
ścieków na terenie Miasta. Następnie została powołana komisja w skład 
której weszli również mieszkańcy do oceny przedstawionych taryf. 
Z-ca Burmistrz poinformował, że cena za zrzut 1m3 ścieków została 
ustalona na podstawie wskazań urządzeń wynikających z dokumentacji 
technicznej. Na oczyszczalni, której zarządcą jest PGK „Partner” w roku 
ubiegłym powstała znaczna strata w wysokości ok. 700 tys. zł, oznacza 
to, że Miasto dołożyło ze środków własnych ok. 3 zł do każdego m3 
zrzucanych ścieków, co w zaistniałej sytuacji uniemożliwia obniżenie 
cen za zrzut ścieków. Przewiduje się, że po podłączeniu 250 podmiotów 
wzrośnie dochód na oczyszczalni o kwotę 125 tys. zł. W sytuacji, gdyby 
została wykonana sieć kanalizacyjna w całym mieście i zostałyby 
podłączone wszystkie gospodarstwa pozostałaby strata w wysokości 
ok. 250 tys. zł. Z przedstawionych informacji wynika, że przedstawiona 
taryfa jest najbardziej optymalna i zmierza do pokrycia strat, należy 
mieć nadzieję, że nie będzie ona rosła w przyszłości. Uchwała poprzez 
głosowanie nie została przyjęta następującą ilością głosów - stan 
radnych 14, przy czym 5 radnych przeciw i 9 – wstrzymujących się od 
głosu. Podobna sytuacja miała miejsce przy głosowaniu nad uchwałą 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków 
dla Gminy Lędziny przez Przedsiębiorstwo „Delta” sp. z o. o. Poprzez 
głosowanie uchwała nie została przyjęta - stan radnych 14, przy czym 
6 głosów przeciw i 8 wstrzymujących. Burmistrz Miasta Władysław 
Trzciński poinformował, że w tej sytuacji należałoby powołać komisję, 
która podważy budowę taryfy i udowodni, że jest ona obarczona 
błędami.      cd. str. 11

SESJA RADY MIASTA
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do uchwały Rady Miasta w sprawie odmowy zatwierdzenia 
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji S.A. w Tychach

Burmistrz Miasta Lędziny zobowiązany został w art. 24 ust. 5 usta-
wy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków do szczegółowego sprawdzenia zgodności taryfy z przepisami 
ustawy oraz celowości ponoszenia kosztów związanych ze świadcze-
niem usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Wery-
fikacja przedstawionych we wniosku  kosztów doprowadziła do stwier-
dzenia licznych nieprawidłowości.

W szczególności trudno zgodzić się z RPW i K S.A. w sprawie 
strat ( ubytków ) wody powstałych w trakcie dostawy wody do odbior-
cy, które skalkulowane zostały przez wnioskodawcę na 50 %. Przed-
stawiona ilość strat wody nie została przez RPW i K S.A. uzasadniona. 
Powstaje pytanie dlaczego Gmina ma być odpowiedzialna za ubytek 
wody. Na Gminę, a właściwie na jej mieszkańców ceduje się koszty 
strat wody, które wliczone są w cenę wody. Gmina nie jest właścicielem 
sieci wodociągowej, nie może więc decydować ani wpływać na reduk-
cję strat.  Jedyne działania, które może Gmina to szybko informować 
służby RPW i K S.A. o awariach. Niestety mnożą się przypadki, kiedy 
kilkukrotne zawiadomienia zostały ignorowane, a woda lała się całymi 
tygodniami. Taki przypadek miał miejsce na wodociągu magistralnym  
o 400 mm wzdłuż ul. Hołdunowskiej. Na początku 2004 r służby miej-
skie zanotowały tworzenie się zalewiska wody pomiędzy zabudowania-
mi ul. Hołdunowskiej – strona zachodnia a torami kolejowymi. W tym 
rejonie przebiega kolektor sanitarny odprowadzający ścieki z części 
dzielnicy Hołdunów wobec tego padło podejrzenie, że został zalany ko-
lektor sanitarny na skutek eksploatacji gornej. Ścieki wypływały i two-
rzyły zalewisko. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „ Partner” 
sp. z o. o.  oraz Kopalnia „ Ziemowit” podjęły działania w celu ustalenia 
przyczyny wycieku wody. Dopiero w maju, wykonano prowizorycz-
ną przepompownię. Dokonano odpompowania wody z rozerwanego 
kolektora. Podczas prac okazało się, iż w jego sąsiedztwie przebiega 
rurociąg magistralny o 400 mm, z którego wypływa woda na skutek 
pęknięcia. Służby miejskie natychmiast powiadomiły RPW i K S.A. w 
Tychach o stwierdzonym przecieku. Okazało się, że przedsiębiorstwo 
wodociągowo- kanalizacyjne nie ma na swoich mapach i planach tej 
magistrali. Po zabezpieczeniu przecieku w następnym etapie wymienio-
no odcinek około 80 m magistrali na nowy odcinek. Podobna sytuacja 
miała również miejsce na ul. Łanowej w Lędzinach, gdzie wodociąg o 
150 mm tracił wodę i musiał być w całości wymieniony.

Koszty wody która wyciekła RPW i K S.A. wliczyło do ceny wody, 
za którą mają zapłacić mieszkańcy Lędzin. Zasilanie Gminy Lędziny w 
wodę zostało opomiarowane na przełomie  grudnia 2003 r. i stycznia 
2004 r. U podstaw opomiarowania leżały względy oszczędzania i kon-
trolowania ubytków, co miało pozwolić na dokładne określenie strat, a 
w przypadku zwiększenia ich wysokości na podjęcie stosownych dzia-
łań w celu ich redukcji. Gmina powinna być na bieżąco informowana o 
stratach w zużyciu wody, a nie tylko raz w roku przy okazji składania 
wniosku o zatwierdzenie taryfy. Obowiązkiem przedsiębiorstwa wo-
dociągowo - kanalizacyjnego jest przeciwdziałanie sytuacjom powsta-
wania ubytków, co pozytywnie wpłynie na zysk przedsiębiorstwa, a w 
konsekwencji nie doprowadzi do zwiększania ceny wody. Nie można 
zgodzić się ze stwierdzeniem RPW i K S.A, iż wartość ubytków wody 
powstałych w trakcie dostawy do odbiorcy w roku obrachunkowym 
poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf  jest zbliżona do zapro-
ponowanych w tegorocznym wniosku. Wynikałoby z tego, że przedsię-
biorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie jest zainteresowane zmniej-
szeniem wartości ubytków, i że zawsze  będą one na poziomie ok. 50 %, 

bez względu na rzeczywiste wskazania urządzeń pomiarowych. Zmie-
niła się forma prawna przedsiębiorstwa na  spółkę akcyjną czyli formę 
komercyjną, nastawioną na generowanie zysku. Mamy nadzieję, iż nie 
kosztem poszczególnych Gmin i ich mieszkańców, na których przerzu-
ca się możliwe przecież do kontroli i przeciwdziałania koszty ubytków. 
Ze zmianą formy organizacyjno - prawnej wiąże się  wyrażony w art. 16 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków  obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę. Zezwolenie to wydaje Burmistrz Miasta w drodze 
decyzji. Poprzednia decyzja została wydana dla Rejonowego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji jako przedsiębiorstwa państwowe-
go. Zaniedbano więc czynności złożenia wniosku o udzielenie nowego 
pozwolenia dla nowego podmiotu.  

Ponadto RPW i K S.A. w Tychach nie uczynił zadość wymaga-
niom ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę dotyczącym terminów 
składania wniosku o zatwierdzenie taryfy. Ustawa precyzuje termin 
złożenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wniosku 
o zatwierdzenie taryf na 70 dni przed planowaną datą wejścia w życie. 
Wniosek RPW i K S.A. został złożony w terminie 60 dni przed plano-
waną datą wejścia w życie.

W związku z przedstawionymi powyżej faktami, stwierdzam, iż 
stanowią one przesłanki do odmowy zatwierdzenia taryf dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków  w 
Gminie Lędziny.

Burmistrz Miasta Władysław Trzciński

Ostatnia uchwała dotyczyła ustalenia wysokości diet radnych. 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował że dotychczas obowiązu-
jące uchwały Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 29.04.1999 r. w spra-
wie zasad ustalenia wysokości diet radnych i członków komisji spoza 
rady oraz z dnia 28.11.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i członków komisji spoza 
rady wymagają nowego uregulowania. Proponowany projekt uchwały 
zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem za podstawę dla ustalenia 
wysokości diety przyjmuje 75% półtora krotności kwoty bazowej dla 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe określone przez 
Ustawę Budżetową na dany rok budżetowy. W 2005 r. podstawa ob-
liczenia diety dla Miasta Lędziny wynosi 1913,87 zł. Proponowane 
wskaźniki procentowe zostały przyjęte na poziomie wysokości kwot 
dotychczas wypłacanych diet. Podjęcie proponowanej uchwały nie nie-
sie za sobą znaczących zmian finansowych. Uchwała poprzez głosowa-
nie została przyjęta jednogłośnie.

Po omówieniu uchwał RM Burmistrz przedstawił sprawozdanie 
ze swojej działalności za ostatni miesiąc. W kwestii sytuacji budżetu 
miasta Burmistrz poinformował, że dochody wynoszą 148 000 zł, de-
pozyty: 28 000 zł, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 18 000 zł, 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 797 zł. Do kasy miasta 
wpłynęła opłata eksploatacyjna za 2001 r. 1 478 000 zł, która łącznie z 
odsetkami wynosi 1 979 690 zł. Wyegzekwowana została kwota 1 285 
000 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za I kwartał 2002 roku. Łącznie 
z odsetkami miasto dysponuje kwota ponad 4 000 000 zł. Burmistrz 
poinformował, że zakończono wymianę dachu w SP 4; utwardzono (na 
odcinku ok. 100m) na drodze bocznej od ul. Goławieckiej; wykona-
no podbudowę na ul. Lipcowej; wykonano spinki na ul. Słowackiego 
i Mickiewicza; wybudowano 4 studzienki przyłączeniowe na osiedlu 
Domków Fińskich. Ostatnim punktem obrad była dyskusja w sprawie 
Miejskiego Ośrodka Kultury. Mieszkaniec miasta pan Mirosław Lesz-
czyk skierował kilka pytań do radnych miasta w sprawie utworzenia 
MOK-u w Lędzinach. 

Na podstawie protokołu nr XXXII/05 z XXXII sesji Rady Miasta 
Lędziny w dniu 27.01.2005 r.                 Marek Spyra

UZASADNIENIE

11

SESJA RADY MIASTA



1

Biuletyn Informacyjny "Lêdziny" - luty 2005 r.  nr 2/2005 (22)

URZ¥D MIASTA LÊDZINY ul.  Lêdziñska 55, 43-143 Lêdziny, Centrala: tel.  16-65-11, fax 216-65-08
Sekretariat: wew.  22, www. ledziny. pl e-mail: um@ledziny. pl

Kontakt z redakcj¹ biuletynu: tel.   216-65-11 wew.  52, tel.  kom.  0 503-635-912
e-mail: aureliusz@gmx. net

 Redaktor Naczelny Biuletynu Informacyjnego "Lêdziny" - Marek Spyra

Szanowni mieszkańcy!

W tym numerze BIL-a zamieszczamy dodatkową 
ofertę kulturalną przeznaczoną dla miłośników sztuki  

i historii. Czynimy starania o bezplatne bilety 
dla Czytelników BIL-a. W tym numerze 2 osoby 
zapraszamy na wystawę "Leonardo da Vinci..."

REPERTUAR MARZEC 2005

5-6  „PAMIĘTNIK KSIĘŻNICZKI 2 KRÓLEWSKIE ZARĘCZYNY”  

   godz. 16.00, USA, kom. rom., 12 l /115 min./

12-13 „UPADEK” godz. 18.00, USA, dramat woj., 15 l, /150 min./

19-20 „SKARB NARODÓW” godz. 18.00, USA, przyg./135 min./

28   „WESELE” godz.18.00, POL, kom./dram./109 min./

Ceny biletów: normalny 10 zł, ulgowy 5 zł

Wycieczka  
do Tyskich Browarów  

Książęcych

 „..Archeolodzy natrafili na ślady piwa 
sprzed 6500 lat już u Sumerów na terenie 
dzisiejszego Iraku..”
 Na terenie Naszego Kraju pewnie 
trudno byłoby znaleźć aż tak stare ślady 
będące dowodami browarnictwa. W są-
siednich Tychach mamy jednak Browar, 
którego historia sięga czasów kiedy za-
równo Tychy jak i większość pobliskich 
miejscowości znajdowała się jeszcze pod 
władaniem Książąt Pszczyńskich.
 W Tyskich Browarach Książęcych jas-
ne piwo dolnej fermentacji warzone jest 
od ponad 375 lat. Biuletyn Informacyjny 
„Lędziny” zaprasza wszystkich zaintere-
sowanych Czytelników na wspólny wy-
jazd do „tyskiego świata piwa”.
 Wszystkich zainteresowanych informu-

jemy, że w dn. 11 marca br. (piątek) o godz. 17:00 BIL organizuje 
wyjazd do Tyskiego Muzeum Browarnictwa. W ramach wyjazdu 
przewidziane jest: zwiedzanie starej XIX wiecznej części Browaru, 
wizyta w nowym centrum dystrybucji (rozlewnie piwa), prezentacja 
filmu trójwymiarowego przedstawiającego historię Ziemi Pszczyń-
skiej i Browaru, degustacja piwa w stylowym pubie w podziemiach 
Muzeum.

Przewidziany czas wycieczki to ok. 3 godz. Dla wszystkich czy-
telników BIL-a wyjazd jest bezpłatny. Ok. godz. 17:00 pod Urzędem 
Miasta oczekiwał będzie autokar, którym wszyscy wspólnie udadzą 
się do Muzeum. Wyjazd dotyczy osób pełnoletnich. Wszyscy zain-
teresowani mogą zgłaszać swój udział w wycieczce do dn. 9 marca 
osobiście w Urzędzie Miasta w pokoju nr 201, telefonicznie pod nr 
tel. 216-65-11 w. 51, 52 lub na adres e-mail: aureliusz@gmx.net po-
dając: imię i nazwisko, adres i numer dowodu osobistego. 

Marek Spyra

Wystawa twórczości Leonarda da Vinci

Geniusz Leonarda jest wielokrot-
nie podkreślany przez naukowców, 
historyków i miłośników sztuki. W 
Galerii Sztuki Współczesnej BWA w 
Katowicach przy Al. W. Korfantego 
6  do dn. 8 kwietnia czynna jest wy-
stawa ukazująca wszechstronność ge-
niuszu Leonarda da Vinci. Wystawa 
dokumentuje m.in. dokonania artysty 

w dziedzinie architektury – makieta miasta idealnego, zaprojekto-
wanego przez Leonarda. Ponadto wystawione są modele machin 
opracowanych przez geniusza. 
Ta część wystawy obejmuje 
machiny cywilne, wojskowe, 
wodne i do latania. Wszystkie 
modele wykonane zostały na 
podstawie rysunków i opisów 
pochodzących z „kodeksów” 
autora. Bliższe informacje na 
temat wystawy na stronie inter-
netowej www.kontakt.gda.pl.

Wśród czytelników BIL-a, 
którzy w dn. 3 marca br. w 
godz. 8:00 – 11:00 zadzwonią 
pod nr tel. 216-65-11 w. 51-52 
lub osobiście zgłoszą chęć zo-
baczenia wystawy „Leonardo da Vinci – Geniusz i jego machiny” 

rozlosujemy bezpłatne zaprosze-
nie dla dwóch osób. W losowa-
niu udziału nie biorą pracownicy 
Urzędu Miasta i ich rodziny. Zwy-
cięzców poinformujemy telefo-
nicznie tego samego dnia, a ich 
nazwiska zostaną opublikowane 
w kolejnym numerze BIL-a. Za-
praszamy.

Marek Spyra

Rysunek został odkryty podczas konser-
wacji Kodeksu w roku 1966,

w oprawie z XVI wieku. Oto najnowsze 
odkrycie wśród technicznych wynala-
zków Leonarda da Vinci. Datowanie 

rysunku na początku XVI w. wydaje się 
prawdopodobne. 

Model roweru wykonany na pod-
stawie rysunku Leonarda da Vinci.

Miejski Ośrodek Kultury

 Z dn. 21.02. br. zarządzeniem Burmistrza Miasta dotyczącym po-
wołania miejskiej komisji konkursowej do wyboru kandydata na sta-
nowisko dyrektora MOK-u w Lędzinach została wszczęta procedura 
konkursowa. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu 
Miasta www.ledziny.pl (nowości).

Muzeum Historii Katowic
 Do 13 marca br. w Muzeum czynna  jest 

wystawa czasowa "AKTOR - MIT - CZŁO-
WIEK. Wspomnienie o Zbyszku Cybul-
skim." Ponadto w ramach wystaw stałych 
zobaczyć można m. in. "LALKI ŚWIATA 
w strojach regio-
nalnych" oraz 
wnętrza miesz-

czańskie. 18 marca otwarta zostanie wysta-
wa prezentująca malarstwo polskie i zbiory 
porcelany europejskiej. Muzeum Historii 
Katowic mieści się przy ul. Szafranka 9.
www.mhk.katowice.pl        Marek Spyra

Wnętrza mieszczańskie

Pokój dziecięcy
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