
 Burmistrz Władysław Trzciński w obecności Przewodni-
czacego Rady Miasta Bogusława Szarzyńskiego oraz przed-
stawiciele miasta Uničov: Jarmila Kapràlovà - burmistrz 
miasta i Dalibor Horák - wiceburmistrz, parafują dokument 
intencyjny dotyczący współpracy obu miast. 
 Więcej o pobycie czeskiej delegacji w Lędzinach w tym 
numerze.
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nych opracowań o 

mieście Lędzi-
ny dołączyła 

nowa pozycja. 
Dzięki staraniom 
dyrektora MOK 

Bernarda Szczecha 
światło dzienne 

ujrzała książka pt. 
„Lędziny. Monografia 

historyczna” autor-
stwa Ludwika Musioła. 
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zachęca do kupna miłośników 
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23 stycznia w godzinach popołudniowych 
zmarł Zygfryd Ścierski, człowiek niezmiernie za-
służony dla miasta Lędziny i jego mieszkańców.

Rzeczą niesłychanie trudną jest ogarnięcie w 
słowa, tego co uczynił dla dobra nas wszystkich. 
Tym, którzy osobiście nie znali Zygfryda Ścier-
skiego oraz tym, którzy wspólnie z nimi przeży-
li ostatnie dziesięciolecia pragniemy jeszcze raz 
przypomnieć o jego największych zasługach, cho-
ciaż to co, zapiszemy na papierze to jedynie mała 
cząstka tego, co pozostawił po sobie lędzińskiej 
ziemi oraz w sercach bliskich mu ludzi.

Analizując życie Zygfryda Ścierskiego, chcia-
łoby się rzec, że nieodzownie w jego działaniach 
towarzyszyła mu maksyma „po czynach mnie po-
znacie”. Dusza społecznika nie pozwoliła o sobie 
zapomnieć, nawet wtedy gdy założył 
rodzinę i z pasją poświęcał się uko-
chanym dzieciom, potem wnukom.

Od pierwszych lat swojego życia 
utożsamiał się z ziemią lędzińską. 
Przez trzy dekady związany był za-
wodowo z kopalnią „Piast” i „Zie-
mowit”. Prowadził gospodarstwo 
rolne, przez lata wspierał tutejszych 
rolników.

Członek kopalnianej stacji ra-
townictwa górniczego, brał udział 
w wielu ciężkich i ryzykownych ak-
cjach ratujących ludzkie życie, m.in. 
w katastrofie w Kopalni Węgla Kamiennego w 
Czechowicach.

Działał w samorządzie  mieszkańców nr 20 i 
34 w latach 80 i 90-tych.

Był inicjatorem wielu prac społecznych m.in. 
gazyfikacji Smardzowic i wymiany wodociągów 
przy ulicy Ułańskiej.

Był radnym I, III, i IV kadencji. W pierwszej 
kadencji, był w komitecie organizacyjnym miasta, 
był jednym z pięciu, którzy przygotowali podwa-
liny pod samodzielne miasto Lędziny. W obecnej, 
IV kadencji był Wiceprzewodniczącym Rady Mia-
sta, oraz członkiem Komisji Budżetu, Finansów 
i Samorządności; Komisji ds. Inwestycji i Sprze-
daży Mienia Komunalnego; Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Planowania Prze-
strzennego. 

Aktywny członek NSZZ „Solidarność”, był 

działaczem opozycji demokratycznej w okresie 
stanu wojennego, wsparty autorytetem kościo-
ła był mediatorem pomiędzy załogą, a władzami 
komunistycznymi. W dużej mierze dzięki jego po-
stawie wydarzenia z grudnia 1981 roku na kopalni 
„Ziemowit” zakończyły się bez rozlewu krwi. Te 
jego działania nie znajdowały rzecz jasna uznania 
wśród ówczesnych władz politycznych i organów 
ścigania. Za swoje poglądy i sprzeciw wobec sta-
nu wojennego był prześladowany i nieustannie 
kontrolowany. Jego nazwisko znajduje się wśród 
tych, którzy zostali uznani przez Instytut Pamięci 
Narodowej, jako pokrzywdzeni i otrzymali status 
poszkodowanego nadany przez IPN. Z zapisów 
IPN wynika, że ponad 20 osób donosiło na niego w 
SB. W tamtych trudnych latach znajdował wielkie 

oparcie w swej niezachwianej wie-
rze. Swą wiarą i działalnością zjednał 
sobie życzliwość i szerokie wsparcie 
duchownych kościoła katolickiego, 
na czele z biskupem Herbertem Bed-
norzem, który nieustannie udzielał 
mu pomocy, a gdy zachodziła taka 
potrzeba, również schronienia. W po-
czuciu wdzięczności został jednym z 
fundatorów dzwonu upamiętniające-
go biskupa Bednorza, który znajduje 
się przy ulicy Ułańskiej.

Wspierał sport, turystykę i kul-
turę. Uwielbiał góry. W ostatniej ka-

dencji był członkiem Rady Nadzorczej Fundacji 
Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki. 

 Wielokrotnie diety, które otrzymywał z tytu-
łu sprawowania funkcji radnego przekazywał na 
szczytne cele społeczne. Kawaler wielu odznaczeń 
państwowych i resortowych.

Zawsze uczynny, bezgranicznie oddany pra-
cy i ludziom. Nigdy w zamian, za to co robił nie 
oczekiwał, aby nagradzano go laurami, czy też sta-
wiano na piedestale. W ostatnich miesiącach życia 
pragnął upamiętnić tych, z którymi wałczył o de-
mokratyczne przemiany w Polsce w dobie stanu 
wojennego. Zawsze skromny, o sobie mówił mało, 
spisując wspomnienia pragnął opowiedzieć o tych 
wszystkich z którymi los go zetknął, a którzy jego 
zdaniem zasłużyli na niejeden pomnik.  

  Grono Przyjaciół
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Jak co roku w styczniu rozpoczynamy cykl dorocznych spra-
wozdań, podsumowań i relacji dotyczących minionego roku. Z 
pewnością materiały o takim charakterze ukarzą się jeszcze w kilku 
najbliższych numerach. Do ich rzetelnego przedstawiania zobowią-
zuje nas fakt, iż gmina w 2005 roku przystąpiła do Akcji Przejrzysta 
Polska. W tym numerze rozpoczynamy od opublikowania informa-
cji dotyczących rocznego zestawienia kosztów związanych z utrzy-
maniem Rady Miasta IV kadencji.

Pierwotnie w budżecie miasta na poczet kosztów dot. Rady 
Miasta zarezerwowano środki w wysokości 163 tys. zł. Ostatecz-
nie budżet w tym rozdziale wykonano w wysokości 145 841,39 zł. 
Większą cześć tej sumy stanowią diety radnych, który w 2005 roku 
wypłacono: Fijoł Bożena 9231,63 zł; Bernard Głos 14069,76 zł; 
Piotr Gorzeń 9147,77 zł; Jan Gruca 11860,17 zł; Bogdan Gwóźdź 
5042,57 zł; Maria Krupa 8467,93 zł; Jan Podolski 7744,47 zł; Bar-
bara Musioł-Manecka 4778,45 zł; Zdzisław Rudol 4382,27 zł; Zyg-
fryd Ścierski 9231,63; Bogusław Szarzyński 13811,63 zł; Mariusz 
Trzciński 9015,71 zł; Anna Wójcik-Ścierska 6200,44 zł; Jerzy Zych 
13097,09 zł; Jerzy Żołna 12113,79 zł. Łączna suma wypłacona 
wszystkim lędzińskim radnym za udział w pracach poszczególnych 
komisji Rady Miasta oraz za uczestnictwo w obradach sesji RM wy-
niosła 138 195,31 zł.

 Marek Spyra
/na podstawie informacji Biura Rady Miasta oraz Wydziału Finansowego UM/

Aktualne wynagrodzenie z tyt. pełnienia funkcji burmistrza 
miasta przez p. Władysława Trzcińskiego wynosi 6310,25 zł netto 
oraz 9733 zł brutto.

- Ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r., po-
wołująca nowe struktury administracyjne, dała powiatom prawo do 
tworzenia własnych znaków. Na tej podstawie władze samorządowe 
pierwszej kadencji ustanowiły herb powiatu bieruńsko-lędzińskiego 
- najważniejszy znak rozpoznawczy naszej jednostki samorządowej 
oraz inne symbole powiatu. Dzisiaj przyjmujemy kolejny ważny 
symbol naszego lokalnego patriotyzmu i wspólnoty kilkudziesięciu 
tysięcy obywateli - mieszkańców Bierunia. Lędzin, Imielina, Chełmu 
Śląskiego i Bojszów - jakim jest powiatowy sztandar. Zmaterializo-
wał się on tak, jak parę lat temu nasz powiat - powiedział starosta 
bieruńsko-lędziński Piotr Czarnynoga.

Sztandar, o którym we wzniosłych słowach mówił starosta zo-
stał poświęcony i przekazany 22 grudnia 2005 roku w ramach części 

uroczystej XXXIX sesji Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego II 
kadencji, zorganizowanej w sali kinowo-widowiskowej „Piast” w 
Lędzinach. Dodatkowo przewodniczącemu Rady Powiatu została 
przekazana do używania laska i dzwonek. Poświęcenia sztandaru 
i insygniów dokonał ksiądz prałat Mirosław Piesiur, przedstawiciel 
metropolity katowickiego, ks. abpa Damiana Zimonia, w asyście 
dziekana bieruńskiego księdza kanonika Józefa Przybyły, probosz-
cza parafii Chrystusa Króla w Hołdunowie. W uroczystości uczest-
niczyli: ówczesny wicewojewoda śląski Andrzej Waliszewski, radny 
sejmiku województwa śląskiego Józef Berger, były minister prze-
mysłu i parlamentarzysta Klemens Ścierski, przedstawiciele władz 
miast i gmin powiatu z burmistrzami, wójtami i przewodniczącymi 
rad na czele, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecz-
no-kulturalnych i politycznych oraz poczty sztandarowe urzędów, 
szkół i jednostek OSP. 

W trakcie uroczystości przewodniczący Rady Powiatu Joachim 
Pinocy przypomniał, że uwieńczeniem pierwszej kadencji Rady Po-
wiatu była uchwała z 28 września 2002 r., mocą której ustanowiono 
symbole powiatu: herb, flagę i pieczęcie oraz regulamin stosowania 
symboli powiatowych. W bieżącej kadencji Rada Powiatu zleciła 
autorom tych symboli, historykom-heraldykom doktor Małgorzacie 
Kaganiec i  Romualdowi Kubicielowi opracowanie wzorców sztan-
daru i innych insygniów powiatu. Po aprobacie Rady zostały one 
także pozytywnie zaopiniowane przez Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Następstwem była uchwała nr XXXII/146/05 
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z 19 maja 2005 roku w spra-
wie ustanowienia znaków powiatu. Insygniami tymi są: sztandar, la-
ska i dzwonek dla przewodniczącego Rady Powiatu, które oficjalnie 
zostały przekazane do użytkowania.

Opracował na podstawie materiałów powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego Zdzisław Kantor

W okresie przedświątecznym na półkach księgarskich ukazała 
się nowa publikacja pt. „Lędziny. Monografia historyczna”. Wydana 
została przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, w 845 roczni-
cę najstarszej wzmianki historycznej o naszym mieście. Napisana 
została przez Ludwika Musioła, znanego górnośląskiego historyka 
w 1954 roku, na zlecenie ks. Bertolda Hojki, lędzińskiego farorza. 
Praca Musioła podzielona jest na trzy części. Pierwsza opisuje dzie-
je polityczne Gminy Lędziny, druga: dzieje parafii i kościołów w 
Lędzinach, zaś trzecia to zbiór najcenniejszych dokumentów do-
tyczących kilkusetletniej historii Lędzin. Opinią znawców przed-
miotu, jest to najlepsze kompendium wiedzy o dawnych dziejach 
naszego miasta.

Praca wydana została wydana w stosunkowo niewielkim na-
kładzie: 1.500 egzemplarzy. Walorem dodatkowym jest jej twarda 
oprawa, którą zdobi barwna fotografia z lotu ptaka autorstwa Jacka 
Filipiaka, znakomitego lędzińskiego fotografika, przedstawiająca 
panoramę Lędzin, z widokiem kościółka św. Klemensa na pierw-
szym planie.

Publikacja wzbogacona została szeregiem archiwalnych foto-
grafii oraz szkiców wykonanych przez panią Agnieszkę Pająk, na-
uczycielkę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lędzinach. Słowo wstępne 
jak i opracowanie redakcyjne jest autorstwa Bernarda Szczecha, 
Dyrektora lędzińskiego MOK.

Wszystkich chętnych zapraszamy do jej nabycia w księgar-
niach: „Kacper” lub w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Hołdu-
nowskiej 39.

Redakcja

Finansowe sprawozdanie  
Rady Miasta

Insygnia Powiatu  
symbol lokalnego patriotyzmu

Ksiądz prałat Mirosław Piesiur dokonał poświęcenia sztandaru i insygniów. 
Poczet sztandarowy powiatu: (od lewej radni) S. Brzeskot, M. Bania, W. Bigos. 

/Foto Marek S./

Nowa publikacja o Lędzinach
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Urząd Stanu Cywilnego w Lędzinach informuje, że w 2005r. w 
tutejszym urzędzie sporządzono 144 akty urodzenia  (dla porówna-
nia w 2004r. - 126). W lędzińskiej porodówce przyszły na świat 74 
dziewczynki i 70 chłopców. 

W minionym roku najczęściej nadawano następujące imiona: 
Oliwia, Emilia, Natalia, Wiktoria oraz  Paweł, Kamil, Jakub i Szy-
mon.

W 2005r. zarejestrowano 92 akty małżeństwa, w tym:
 ● 63 śluby wyznaniowe,
 ● 21 ślubów cywilnych,
 ●  8 ślubów zawartych za granicą umiejscowiono w polskich 

księgach stanu cywilnego.
Dla porównania przypomnijmy, że w ubiegłym roku sporządzo-

no 100 aktów małżeństwa.
W 2005 roku zarejestrowano 63 akty zgonu  ( w 2004 roku 

- 68). 
USC w Lędzinach prosi o zgłaszanie osób, które w 2006r. będą 

obchodziły jubileusze 50, 55 i 60 rocznicę ślubu oraz 90, 95 i 100 
urodziny.

Kierownik USC
Renata Ścierska

Dzisiaj, jako pierwszych w 2006r., przedstawiamy Helenę i 
Szczepana Bogackich, którzy dołączyli do zacnego grona jubilatów. 
Nie często się zdarza, aby para małżeńska mogła przez dwa lata 
świętować „Złote Gody”. Ale w tym przypadku tak właśnie jest.

Państwo Bogaccy ślub cywilny zawarli w Sylwestra - 31 grud-
nia 1955r. w Lędzinach, natomiast ślub kościelny miał miejsce 1 
stycznia 1956r. w Chełmie. Były to dni mroźne, jak przystało na 
miesiące zimowe.

Po zawarciu związku małżeńskiego młodzi Bogaccy zamieszka-
li z rodzicami w Hołdunowie. Dopiero w 1968 roku przeprowadzili 
się do własnego domu, który od samego początku był ich wielkim 
marzeniem. Dodać należy, że pani Helena wywodzi się z Goławca, 
natomiast dla pana Szczepana Smardzowice to rodzinne strony.

Gospodarz domu pracował w kopalni Ziemowit, aż do emerytury. 
Pani Helena pierwsze kroki zawodowe stawiała również w kopalni. 
Wtenczas młodziutka dziewczyna (miała zaledwie 16 lat) pracowała 
w tym zakładzie przez 3,5 roku. Potem przez rok w Izbie Porodowej. 
Kiedy na świat przyszły dzieci musiała na pewien czas poświęcić 
się ich wychowywaniu. Jedna pensja nie wystarczała na wszystko, 
a przede wszystkim na wykończenie domu. Wtenczas pani Helena 
postanowiła pójść do pracy, aby zarobić na płytki w łazience. To zaję-
cie miało być tylko chwilowe. Nawet nie przypuszczała, że w Szkole 

Podstawowej nr 1 przepracuje dziewiętnaście lat.
Na zakończenie przypomnijmy, że państwo Bogaccy mają 2 

synów i 5 wnuków. Najstarsza wnuczka ma 24 lata, natomiast naj-
młodsza 14 lat.

Pierwszą parą, która w tym roku rozpoczyna nasz cykl, poświę-
cony lędzińskim jubilatom, są państwo Anna i Franciszek Binda. 
Sakrament małżeństwa zawarli w tymczasowym kościele św. Chry-
stusa Króla w 1946 r., tak wiec w tym roku mija 50 rocznica ich 
wspólnego pożycia małżeńskiego.

Pan Franciszek od 1946 roku był pracownikiem, nieistniejącej 
już, kopalni „Piast” w Lędzinach, a po fuzji obu kopalń, „Ziemowi-
ta”. Aktywnie uczestniczył w budowie kościoła Chrystusa Króla, 
gdzie przez 24 lata pełnił funkcje kościelnego. Na początku lat 90-
ych był portierem w Urzędzie.

Pani Anna pracowała przez lata w administracji wspomnianej 
kopalni „Piast”. Z pracy odeszła po urodzeniu dzieci, aby zająć się 
ich wychowaniem. 

Poznali się jeszcze w latach szkolnych w świetlicy. Pani Anna 
była wówczas uczennicą A. Fabery. Ślub cywilny zawarli w budyn-
ku urzędu gminy, których w tamtych latach mieścił się jeszcze przy 
ulicy Hołdunowskiej, w miejscu, gdzie potem znajdowała się rzeź-
nia.

Państwo Binda mają dwie córki i dwóch synów oraz siedmioro 
wnucząt, najmłodsza wnuczka Emilka ma 3 lata, a najstarsza 26 l. 
Życzymy dalszych lat w szczęściu i radości, a przede wszystkim 
prawnuków. 

Renata Ścierska 
Marek Spyra

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził wyniki otwartego kon-
kursu na zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych - 
mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w roku 2006. Środki 
finansowe na realizację zadań przekazane zostaną w trybie umów 
o dotację: 
-  Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Ży-

cia” w Bieruniu - 19. 000 zł; 
-  Lędzińskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

i Ich Rodzin - 13.000 zł; 
-  Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Imieli-

nie  10.000 zł 
-  Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 

w Chełmie Śląskim - 6 000 zł 
-  Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Śląski Koło w Ty-

chach - 4. 000 zł. 
Ogółem kwota dotacji z budżetu powiatu wynosi 52 000 zł.

Redakcja

Wieści z USC

Wsparcie z Powiatu

Helena i Szczepan Bogaccy

Anna i Franciszek Binda
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U progu minionych świąt, 19 i 20 grudnia 2005 roku przebywa-
li w Lędzinach goście z Miasta Uničov w Republice Czeskiej. Przy-
byli na zaproszenie burmistrza Władysława Trzcińskiego i prze-
wodniczącego RM Bogusława Szarzyńskiego. W skład oficjalnej 
delegacji wchodzili: Jarmila Kapràlovà - burmistrz Miasta Uničov, 
Dalibor Horák - wiceburmistrz oraz Veronika Sromová i Lubomir 
Milek. Władze obu Miast z dawna już czyniły kroki zmierzające do 
nawiązania współpracy o charakterze międzynarodowym. Działa-
nia te, realizowane przez Zdzisława Kantora i Marka Spyrę, czynnie 
wspierał konsul Republiki Czeskiej w Polsce Milan Peprnik, który 
swoją obecnością podniósł jeszcze rangę tej nad wyraz istotnej i nie-
cierpliwie oczekiwanej wizyty. Wszak, Uničov ma być pierwszym 
miastem partnerskim w historii Lędzin.

Bezpośrednie spotkanie umożliwiło osobiste poznanie się wło-
darzy obu miast, a co najistotniejsze pozwoliło na szczegółowe 
omówienie obszarów i zasad planowanych wspólnych działań. Ma 
się na nie składać:
-  współpraca w dziedzinie rozwoju regionalnego i polityki zatrud-

nienia (strony mają wymieniać doświadczenia w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości. Starać się o wspólne włączenie do projektów 
ogłaszanych w ramach programów Unii Europejskiej),

-  współpraca w dziedzinie usług socjalnych (strony mają wspierać 
projekty prowadzące do rozwoju usług socjalnych. Wielki nacisk 
kładziony ma być na wymianę doświadczeń w dziedzinie prewen-
cji przestępczości młodzieży),

-  współpraca w dziedzinie kultury i szkolnictwa (strony mają wspie-
rać współpracę między placówkami kulturalnymi obu miast oraz 
ich wspólne uczestnictwo w europejskich programach kultural-
nych, wspierać rozwój współpracy między pozostałymi instytu-

cjami kulturalnymi obu miast, zwłaszcza między organizacjami 
młodzieżowymi, stowarzyszeniami amatorskimi, grupami i związ-
kami artystycznymi oraz wspierać współpracę między placówka-
mi szkolnymi, wzajemne kontakty i pobyty wymienne uczniów, 
studentów i pedagogów. Mają inicjować odbywanie się dni kultury 
polskiej i czeskiej, organizację projektów artystycznych, wystaw 
tematycznych, sympozjów oraz programów dyskusyjnych),

-  współpraca w dziedzinie ruchu turystycznego (strony mają za-
pewniać wymianę informacji, które przyczynią się do poznawania 
możliwości turystycznych obu miast i regionów. Mają inicjować 
aktywności prowadzącą do propagacji miasta partnerskiego oraz 
wspierać pobyty wymienne obywateli orientowane na poznawanie 
obu miast),

-  współpraca w dziedzinie sportu i kultury fizycznej (strony mają 
stwarzać jak najbardziej pomyślne warunki do rozwoju i umacnia-
nia współpracy w dziedzinie sportu i kultury fizycznej, szczegól-
nie wspierać nawiązywanie kontaktów między stowarzyszeniami 
i klubami sportowymi oraz wspierać pobyty wymienne zrzeszeń 
sportowych), 

-  współpraca w dziedzinie planowania i zarządzania kryzysowego 
(strony mają wymieniać doświadczenia w zakresie przeciwdzia-
łania skutkom zdarzeń o charakterze kryzysowym i organizacji 
właściwych służb prewencyjnych oraz wspierać współpracę w za-
kresie działania jednostek OSP).

Omawiane, a prezentowane powyżej zagadnienia wchodzące 
w zakres planowanej współpracy oraz sposoby jej realizacji znajdą 
odzwierciedlenie w stosownej umowie partnerskiej.

W trakcie wizyty goście zwiedzili również miasto i okolice. 
Zapoznali się z jego dotychczasowym dorobkiem i planami na nad-
chodzące lata. W jej trakcie żywo interesowali się historią Lędzin, 
których dzieje przybliżył Dyrektor MOK-u Bernard Szczech. Na 
trasie odwiedzin znalazły się placówki oświatowe, kulturalne oraz 
obiekty sportowe i rekreacyjne. Dyrektor MZOZ Andrzej Furczyk 
zaprezentował gościom infrastrukturę lędzińskiej służby zdrowia 
oraz przedstawił zakres dokonanych w ostatnim czasie moderniza-
cji. Czeską delegację zaskoczył rozmach realizowanych i przewidy-
wanych do wdrożenia w Lędzinach programów o charakterze pro-
ekologicznym. Duże wrażenie wywarła na niej wizytowana oczysz-
czalnia ścieków. W polu zainteresowania gości z Uničova znalazły 
się również gospodarcze dokonania gminy i funkcjonujących na jej 
terenie przedsiębiorstw. 

Wizyta pozwoli na włączenie się w dzieło budowania dobro-
sąsiedzkich stosunków łączących Polskę i Czechy. Strony uzgod-
niły treść umowy intencyjnej, którą parafowały. Podpisanie umowy 
o współpracy partnerskiej zaplanowano na miesiąc luty tego roku. 
Należy ufać, że dwudniowa wizyta czeskich gości będzie wielce 
obiecującym początkiem długiej i owocnej przyjaźni.

Redakcja

Czesi w Lędzinach

Delegacja czeska wraz z reprezentacją Miasta Lędziny podziwia panoramę 
rozpościerającą się z Górki Klemensowej

Burmistrz miasta Uničov Jarmila Kapràlovà dokonała pamiątkowego wpisu  
w kronice Szkoły Podstawowej nr 1.  Obok dyrektor SP1 Teresa Samulak.

Jarmila Kapràlovà - z wykształcenia pedagog, podczas pobytu w Lędzinach nie 
kryła zainteresowania naszymi osiągnięciami w szkolnictwie.



6

BIL nr 1/2006

14 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lędzinach, 
prawie godzinnym koncertem, rozpoczęła orkiestra dęta KWK 
„Ziemowit” pod dyrekcją Bronisława Latochy. 

Następnie w sali widowiskowo-kinowej „Piast” zaprezentowa-
ło się ponad 300 lędzińskich uczniów i przedszkolaków z wszyst-
kich lędzińskich placówek oświatowych. Już po raz trzeci lędziń-
skie dzieci i młodzież były głównymi gwiazdami wielkoorkiestroe-
go grania w Lędzinach.

Nad przygotowaniem bogatego i zróżnicowanego programu, 
który uświetnił tegoroczny Finał, pracowało wraz z nimi prawie 70 
nauczycieli. 

Lędzińską wielkorokiestrową imprezę prowadzili: Wiktor Kol-
ba z Filii Gimnazjum nr 1 w Lędzinach oraz Kamil Lewandowski i 
Andrzej Paszek z Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, którzy 
ze swadą prezentowali występujących artystów.

Do wysokiego poziomu koncertu orkiestry górniczej dostoso-
wali się pozostali artyści - lędzińskie dzieci i młodzież, które wspa-
niale prezentowały plon pracy swojej i nauczycieli.

Inscenizacje, występy kabaretowe, taneczne i wokalne - każdy 
mógł znaleźć dla siebie coś interesującego i każdy mógł przekonać 
się jak utalentowani są młodzi lędzinianie i jak wspaniałą pracę wy-
konują lędzińscy pedagodzy poczynając od przedszkoli, a na szko-
łach kończąc.

Występ zespołu „Moderato”, prowadzonego przez Jana Walę, 
oraz młodzieżowej grupy „Lędzinian”, z którą pracuje Franciszek 
Moskwa dopełniały części muzycznej imprezy.

Wśród zaproszonych gości był rodzinny zespół break dance 
braci Dariusza i Rafała Kryli, którzy pomiędzy występami w kato-
wickim studio TV, a wojewódzkim finałem WOŚP w Mysłowicach, 
wystąpili w Lędzinach. B’boye, wśród których byli kilkuletni sy-
nowie obu trenerów, przy dźwiękach muzyki pokazali porywający 
program przygotowany specjalnie na tegoroczny Finał.

Rozpoczęta na dętą, górniczą nutę impreza zakończyła się ty-
powo rockowym występem zespołu „Tears of the dusk”.

Tłem dla występów była scenografię, której autorami byli ucz-
niowie i nauczyciele. Jej pomysłodawcami byli Beata i Artur Kolba, 
wspierani przez Agnieszkę Pająk, którzy prace malarskie pochodzą-
ce z lędzińskich szkół połączyli w całość i zawiesili na scenie. Nad 
nagłośnieniem imprezy czuwał Franciszek Moskwa wraz z synem 
Rafałem.

Podczas finału odbyła się również licytacja, którą sprawnie 
poprowadził Teodor Mickiewicz. Największą kwotę wylicytowano 
za złote serce, które po raz pierwszy - dzięki ofiarności członków 
Regionalnego Forum Obywatelskiego – pojawiło się na licytacji w 
Lędzinach. Biżuterię wykonaną bezpłatnie w Firmie Jubilerskiej 
Zygmunta Dukata z Tychów nabył za 1150 zł Marek Bromboszcz 
- właściciel Restauracji „Kamea”. Inne serce – tortowe, ofiarowane 
przez Cukiernię Joachima Pinocego zakupił Marian Biegański – dy-
rektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach dla nauczycieli 
swej szkoły.

Przedmioty do licytacji ofiarowali: Grzegorz Łagodziński – dy-
rektor KWK Ziemowit, Regionalne Forum Obywatelskie w Lędzi-
nach, Klub Plastyka „Kontrast”, Powiatowa Pracownia Modelarska 
LOK w Lędzinach, Firma „drew-smol” Józefa i Zofii Smolorz, Cu-
kiernia Joachima Pinocego, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach, 
Wiesław Bigos, Jacek Filipiak, Adam Bujas, Anna i Jacek Gajer.

Przedmioty wystawione na licytację nabyli: Andrzej Kmiecik, 
Bernard Szczech, Bernard Urbańczyk, Bogusław Szarzyński, Ilona 
Cuber-Cebula, Jan Gruca, Jerzy Żołna, Katarzyna Cynkier, Maria-
na Biegański, Mariusz Żołna, Marek Bromboszcz, Mirosław Pajor, 
Rudolf Ballion.

Orkiestrowym centrum finansowym zarządzała Anita Olubiń-
ska, której pomagali wolontariusze z Powiatowego Zespołu Szkół w 
Lędzinach, drukujący niezbędne potwierdzenia i certyfikaty, dzięki 
materiałom dostarczonym przez Krzysztofa Żogałę z firmy Elnet 
System.

Pracą wszystkich wolontariuszy, zarówno uczniów jak i na-
uczycieli, kierowała Danuta Płucieńczak.

Dużą frajdę, i to nie tylko najmłodszym uczestnikom zabawy, 
dała loteria „Nie chybił - zawsze trafił”. Każdy los wygrywał, a na-
grody były bardzo zróżnicowane - słodycze, zabawki, książki i ma-
teriały biurowe. Było to możliwe dzięki licznym sponsorom, do któ-
rych należeli: Aurelia Nowrocka, Apteka „10”, Batex S.C. Krystyna 
Batog, Elżbieta Bogacka – handel artykułami spożywczymi, Firma 
Butex Teresa Masny, Firma Handlowa „Joanna” Janina Hołowiń-
ska, Handel Artykułami Spożywczymi Maria Ścierska, Irena Mu-
sioł, Krystyna Porwit, Jolanta Grzegorz Szarowscy Apteka „Marta”, 
Ekoland z Tychów, P.P.H.U. drew-smol, „DAR” Tomasz Chwistek, 
Pracownicy Medix’u, Przedsiębiorstwo Handlowe Wiesław Barnaś, 
Sklep „Małgorzatka” Barbara Mietła, Sklep Spożywczo-Przemy-
słowy Maria Musioł, Sklep spożywczy Gabrieli i Huberta Bendel, 
Sklep spożywczy Krystyny i Grzegorza Kamińskich, Usługi Marke-
tingowe Marian Wojciechowski, Janusz Wojtala, Zarząd spółki „10” 
- Adam Peruń i Mirosław Drzyzga, dział socjalny KWK Ziemowit 
a także związki zawodowe działające na kopalni „Ziemowit” – ZZ 
Górników w Polsce, ZZ Kadra, ZZ Pracowników Dołowych, ZZ 
Sierpień 80, ZZ Solidarność.

Konto lędzińskiego sztabu WOŚP zasilili finansowo: ZZ Prze-
róbka KWK Ziemowit, PRIM S.A. z Mysłowic oraz Maria i Ber-
nard Kolny.

Tradycyjnie już podczas imprezy funkcjonował „Wielkoorkie-
strowy barek” sponsorowany przez Jana Grucę, w którym każdy 
towar kosztował złotówkę, a cały przychód zasilił konto WOŚP. Za 
ladą barku stały Anna Górnik, Bożena Kubica oraz Joanna Konik. 
Dzięki darowiźnie firmy „Danone” i transportowi Krzysztofa Pogo-
dy, można było skosztować jogurtów o różnych smakach.

Lędziński finał po raz drugi uświetniony został „Światełkami 
do nieba” - sztuczne ognie wystrzeliły w niebo dzięki ZZ „Solidar-
ność” KWK „Ziemowit”.

Tegoroczne granie wsparła również firma „Partner”, która m.in. 
udostępniła autokar, dzięki któremu mieszkańcy Goławca bez prob-
lemów dotarli do sali Piast.

Przygotowanie tak dużej imprezy w sali Piast nie byłoby moż-
liwe bez udziału pracowników Urzędu Miasta w Lędzinach, Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Lędzinach oraz pomocy i życzliwości 
Burmistrza Miasta Lędziny Władysława Trzcińskiego.

Obsługę medialną zapewnili: Jacek Filipiak, Mirosław Lesz-
czyk i Marek Spyra, Zdzisław Kantor.

Z lędzińskim sztabem WOŚP współpracował Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Chełmie Śląskim oraz Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach.

Podczas XIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 
Lędzinach nie stwierdzono żadnych przypadków naruszenia porząd-
ku - nad bezpieczeństwem kwestorów oraz uczestników wszystkich 
imprez czuwali policjanci z Komisariatu w Lędzinach, Straż Miej-
ska, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Agencja Ochrony Mienia „Zie-
mowit”.

Podczas tegorocznego Finału zebraliśmy w Lędzinach około 32 
000 zł. Dla porównania: sztab w Bieruniu, który działał w pozosta-
łych gminach powiatu zebrał około 41 000 zł, w Tychach zebrano 
około 50 000 zł, a w Pszczynie i Mikołowie około 35 000 zł.

Jak podkreśla Krystyna Wróbel - Szef Sztabu WOŚP przy Po-
wiatowym Zespole Szkół w Lędzinach bez udziału i zaangażowania 
wszystkich lędzińskich środowisk, zorganizowanie tak dużej i róż-
norodnej imprezy nie byłoby możliwe.

Redakcja we współpracy z zastępcą dyrektora PZS  
Ireneuszem Wróblem

„Orkiestrowe granie na czternaście fajerek”
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Już niemal tradycją staje się impreza w Auli Powiatowego Ze-
społu Szkół organizowana w ramach finału WOŚP. Tegoroczna edy-
cja: „OBRAZ – ŚWIATŁO – DŹWIĘK 2”, pod wieloma względami 
była imprezą rekordową. Dzięki pasji i zapałowi wielu młodych lu-
dzi, związanych z lędzińskim kolektywem „NEGATON”, powstało 
wielkie święto szeroko pojętej muzyki elektronicznej, którego nie 
powstydziłoby się chyba żadne duże miasto w Polsce.

Dwa, pokaźnych rozmiarów (4x6m), ekrany z wizualizacjami, 
efektowne LEDowe tuby (po raz pierwszy zastosowane na imprezie 
w naszym mieście), 7 Dj (z Lędzin, Mysłowic, Sosnowca i Jaworz-
na), bardzo różnorodna gatunkowo muzyka i … ponad pół tysią-
ca uczestników – to krótka charakterystyka imprezy. Centralnym 
punktem imprezy było duże czerwone serce ułożone ze świateł o 
mocy ponad 3,5 kW. Jednak, jak mówią organizatorzy, energia pły-
nąca z serc i entuzjazmu ludzi bawiących się na parkiecie była o 
wiele większa.

„To właśnie dla takich imprez warto poświęcać swój wolny 
czas, czy inwestować oszczędności” – mówią wspólnym głosem 
organizatorzy. „Po takich imprezach znajdujemy na naszej stro-
nie zawsze wiele, bardzo pozytywnych i budujących komentarzy, 
które utwierdzają nas w przekonaniu, że tędy droga, i warto dalej 
coś robić. Ktoś ostatnio napisał, że ta radość na naszych imprezach 
jest niesamowita. Tak naprawdę to są nie tylko nasze imprezy, ale 
wszystkich, którzy na nie przychodzą - robienie czegokolwiek bez 
nich nie miałoby sensu.”

Wszyscy zaangażowania w organizację imprezy robili to cał-
kowicie za darmo. Dzięki imprezie udało się zebrać ponad tysiąc 
złotych. Całą kwotę przeznaczono na konto XIV Finału WOŚP.

Na imprezie wystąpili: Garbush(Sosnowiec), Ames (Mysłowi-
ce), W.RG.S (Lędziny), Axel Cruiser (Jaworzno), Tomsia (Lędziny), 
Witoch (Mysłowice), Tharek (Jaworzno). Wizualizacje: VJ Impre-
sione. Światło: NEGATON_crew. Organizatorzy imprezy: „Szcze-
gólnie podziękowania kierujemy do Dyrekcji PZS i Sztabu WOŚP 
przy ZSP, za to że po raz kolejny zaufali nam i stworzyli nieograni-
czone warunki, by przygotować tą niezapomnianą imprezę”

Redakcja

Kapituła Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego „Clemens” 
wyłoniła tegorocznych laureatów z listy nominowanych. W jej zac-
nym gronie znaleźli się: Piotr Czarnynoga - starosta, Joachim Pino-
cy - przewodniczący Rady Powiatu, Przemysław Major - Wydział 
Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego, Anna Początek 
- Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Pub-
licznego Rady Powiatu, Roman Nyga - malarz, laureat „Clemensa 
Pro Arte” w 2001 r. oraz Klemens Ścierski - laureat „Clemensa Pro 
Publiko Bono” w 2004 r. Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest 
od 2001 roku w dwóch kategoriach: Pro Arte - artystom plastykom 
i animatorom sztuk plastycznych oraz Pro Kultura - twórcom upra-
wiającym inne dziedziny sztuki oraz działaczom kultury. Od 2003 
roku „Clemens” jest również wręczany w kategorii: Pro Publico 
Bono. Ten jest przeznaczony dla osób szczególnie zasłużonych na 
polu publicznym i społecznym, promujących tradycję i kreujących 
nowe wartości duchowe i kulturowe w naszym regionie.

Pośród laureatów nagrody za ubiegły 2005 rok znalazły się dwie 
osoby bardzo blisko związane z Lędzinami. W kategorii „Clemens 
Pro Arte” wyróżniono Helenę Szabrańską - przewodniczącą Klubu 
Plastyka „Kontrast”, niestrudzoną animatorkę i promotorkę twór-
czości plastycznej, organizatorkę i uczestniczkę licznych plenerów, 

a dla wielu pokoleń oddaną nauczycielkę wychowania plastyczne-
go. Wielu jej wychowanków, których zaraziła swą wyjątkową pasją, 
ukończyło szkoły i uczelnie artystyczne. Helena Szabrańska z po-
wodzeniem uprawia malarstwo olejne, akwarelowe i grafikę.   

W kategorii „Clemens Pro Publico Bono” nagrodzono księdza 
dziekana Józefa Przybyłę - proboszcza parafii pw. Chrystusa Kró-
la w Lędzinach. Wszystkich zasług księdza kanonika nie sposób tu 
wymienić! Przytoczmy zatem tylko niektóre. 

Z jego inicjatywy powstał kościół parafialny w Lędzinach. 
Ksiądz Przybyła jest wielkim animatorem lokalnej kultury oraz orę-
downikiem udziału możliwie wszystkich przedstawicieli miejsco-
wego duchowieństwa w działaniach na rzecz jej rozwoju. Stąd jego 
życzliwy patronat nad wieloma cennymi inicjatywami kulturalnymi 
- festiwalem „Jesień Organowa”, czy działalnością chóru „Sursum 
Corda”, którego jest współzałożycielem.

Jego mediacje w walnym stopniu zapobiegły - wydawało się 
nieuchronnej - tragedii podczas strajku w kopalni „Ziemowit”, w 
grudniu 1981 roku. Wszelkie działania na rzecz lokalnej społecz-
ności, wsparcie duchowe i materialne dla słabych i potrzebujących, 
czy troska o młode pokolenie, które wpisują się w życie każdego 
duchownego, w przypadku księdza dziekana Józefa Przybyły nabie-
rają cech szczególnych i wykraczają dalece poza rutynowe działa-
nia. W 2001 roku Rada Miasta Lędziny nadała mu honorowy tytuł 
„Zasłużony dla miasta Lędziny”.

Trzecim laureatem w kategorii „Clemens Pro Cultura” został 
Jan Wieczorek -  aktywny działacz społeczny i samorządowy, twór-
ca i animator kultury z Bierunia.   

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Zdzisław Kantor   

W październiku informowaliśmy, że Miejski Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Lędzinach znalazł się pośród tych placówek które 
otrzymały pokaźną, bezzwrotną dotację ze środków Ministerstwa 
Zdrowia. Została ona przyznana w ramach „Programu pomocy pub-
licznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w 2005 roku”. W ten 
sposób pozyskana kwota 607.500,00 zł, została uzupełniona środ-
kami, które wypracował MZOZ w wysokości 162.500,00 zł, oraz 
dotacją Gminy Lędziny w wysokości 70.000,00 zł. 

W oparciu o wskazane środki  MZOZ Lędziny zrealizował sze-
reg niezbędnych remontów w podległych mu placówkach oraz do-
konał zakupu nowoczesnego sprzętu diagnostycznego. W ostatnich 
miesiącach roku zatem zrealizowano:
-  wymianę stolarki okiennej w Przychodni Specjalistycznej, Przy-

chodni Nr 2 oraz Izbie Porodowej,
-  wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Przychodni Specja-

listycznej, 
-  adaptację sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w 

Przychodni Specjalistycznej,
-  remont dachu w Przychodni Nr 2,
- oraz zakup nowoczesnego aparatu USG - ALOCA SD 400.

Wszelkie prace modernizacyjne oraz zakupy sprzętu medycz-
nego musiały być zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 
30 grudnia 2005 roku. Nie brakowało wątpiących którzy sugero-
wali, że zimowa aura uniemożliwi zakończenie na czas remontów 
- szczególnie w zakresie modernizacji CO, nie wspominając o wy-
mianie dachu. Termin realizacji zadań został jednoznacznie okre-
ślony przez Ministerstwo Zdrowia i nie podlegał dyskusji. W szyb-
kim tempie zgromadzono całą niezbędną dokumentację, przepro-
wadzono konieczne przetargi i przystąpiono do prac remontowych. 

„CLEMENSY 2005” zostały przyznane!

Sukces MZOZ  
- zimowa modernizacja zakończona!

W rytmie serca
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Dzięki determinacji kierownictwa i pracowników MZOZ to nad 
wyraz trudne przedsięwzięcie zakończyło się powodzeniem. Warto 
podkreślić, że zostało przeprowadzone w sposób możliwie jak naj-
mniej uciążliwy dla pacjentów - przy normalnej pracy lędzińskich 
placówek opieki zdrowotnej. Jak się okazało, karkołomna - w zimo-
wych warunkach - wymiana dachu została zakończona najszybciej 
ze wszystkich zaplanowanych prac. Niebagatelna w tym zasługa 
przedsiębiorstwa „Euro-Dach” Jerzy Madeja z Goławca, która re-
alizowała to zadanie. 

Ukoronowaniem całego złożonego przedsięwzięcia był zakup 
aparatu USG, - „To wielofunkcyjne i jedno z najnowocześniejszych 
tego typu urządzeń diagnostycznych w regionie” - chwali dyrektor 
MZOZ Andrzej Furczyk. 

Przykład Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach 
potwierdza, iż zdeterminowane, ale konsekwentne działanie musi 
przynieść ostatecznie pożądane efekty. Pozytywne skutki podjętych 
i zakończonych w ostatnich miesiącach roku starań już zapewne od-
czuwają pacjenci i pracownicy lędzińskich placówek medycznych.

Zdzisław Kantor

W budżecie powiatu na 2006 r. zaplanowano modernizację sal 
sportowych i boisk przyszkolnych w Powiatowych Zespołach Szkół 
w Bieruniu i Lędzinach.

W PZS w Lędzinach planuje się:
- kompleksowy remont sali sportowej – etap I – wymiana parkietu 
– 100 000 zł,
- opracowanie dokumentacji modernizacji zewnętrznej infrastruktu-
ry sportowej wraz z jej wykonaniem – 100.000 zł.
W PZS w Bieruniu planuje się:
-  kompleksowy remont sali sportowej, w związku z pozyskaniem w 

2005 r. środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w 
wysokości 231.043 zł, stanowiących 50% wartości kosztorysowej 
zadania – 462 086 zł,

-  opracowanie dokumentacji modernizacji zewnętrznej infrastruktu-
ry sportowej z jej wykonaniem – 100 000 zł,

Zarząd Powiatu zapoznał się ze wstępną koncepcją moder-
nizacji sal sportowych i boisk przyszkolnych. Zdecydował, że za 
zadanie w całości odpowiadać będą dyrektorzy szkół, których zo-
bowiązał do przedstawienia propozycji zakresu modernizacji sal 
gimnastycznych i boisk przyszkolnych.

Redakcja

Powiat bieruńsko-lędziński podpisał umowę o „Partnerstwie na 
rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora” realizowaną w ramach 
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – temat D: „Wzmocnienie kra-
jowej gospodarki społecznej, a w szczególności usług na rzecz spo-
łeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy”.

Powiat bieruńsko-lędziński zobowiązany jest w ramach tego 
partnerstwa do utworzenia inkubatora organizacji pozarządowych. 
Jednostka ta będzie realizowała zadania, które zostały określone w 
umowie, a finansowana przez IW EQUAL. 

Ze względu na sposób rozliczenia środków przekazanych z IW 
EQUAL i zakres zadań, zachodzi potrzeba powołania Powiatowego 
Centrum Organizacji Pozarządowych jako jednostki budżetowej 
powiatu.

Środki na działalność tej jednostki w latach 2006–2007 pocho-
dzić będą z programu Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. 

Przygotowane zostały projekty statutu oraz uchwały w sprawie 

utworzenia Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych, 
omawiane obecnie przez radnych na posiedzeniach komisji Rady 
Powiatu.

Warto przypomnieć, że siedziba Centrum znajdowała się bę-
dzie w Lędzinach.

Redakcja

Ostatnio pisałem o prawidłowym nawyku postawy siedzącej 
jako podstawowym zaleceniu profilaktycznym u osób z problemami 
kręgosłupowymi. Pragnę przypomnieć szanownym czytelnikom, że 
zła postawa siedząca jest główną przyczyną sprawczą bólów kręgo-
słupa, a drugą najczęściej jest wykonywanie ruchów zgięciowych, 
czyli pochylanie się do przodu, często ze skrętem w jedna stronę. 
Jakże często widzę w gabinecie osoby, które mówią: „…wie pan; 
pochyliłem (pochyliłam) się do przodu po coś i nie mogłem (mo-
głam) się podnieść do góry, wtedy też coś zabolało w kręgosłupie. 
Inny przykład: pracowałem w ogródku kilka godzin i nic nie czu-
łem, wróciłem do domu, spokojnie położyłem się spać, a rano nie 
mogłem się już podnieść z łóżka, bo tak mnie bolały „krzyże” i od 
razu też ból poszedł do nogi. Bardzo często ze względu na miejsce 
pracy, przychodzą do mnie górnicy, którzy cos podnieśli w pracy i 
ledwo „wyjechali z dołu” a przy tym nie mogli się ruszać. Ostatnio 
przyszedł pacjent, górnik pracujący „na ścianie”. Pewnego dnia pra-
cował na dole i otrzymał polecenie przeniesienia kabla zwiniętego 
na rolce na odległość około 200 metrów. W trakcie marszu poczuł 
zdrętwienie jednej nogi i zaproponował koledze, z którym to niósł, 
przerwę w czasie, której zaczął odczuwać brak kontroli nad dru-
gą nogą, do tego stopnia, że musiał przestawiać sobie nogę przy 
pomocy rak. Po nocy w domu nie mógł stanąć na nogi, doszło do 
niedowładu obu kończyn dolnych z powodu wypadnięcia dysku. 
Podałem przykład dramatyczny, gdyż mogło się to skończyć trwa-
łym inwalidztwem, niedowładem kończyn dolnych. Takie sytuacje 
mogą mieć miejsce nie tylko na kopalni, ale także w każdych sytua-
cjach, gdzie niewłaściwie zostanie wykorzystany kręgosłup.

Co to znaczy, że kręgosłup jest wykorzystywany źle? - że jest 
przeciążany tzn. uszkadzany, czyli dochodzi do urazu. Przeciążenie 
kręgosłupa - uraz - najczęściej dokonuje się w tkance miękkiej tzw. 
dysku, krążku międzykręgowym, który przy pochyleniu do przodu 
wysuwa się do tyłu i zaczyna się ból. Wobec tego, co robić, czy też 
jak robić, żeby go nie przeciążać? Jak należy się pochylać? Może 
jak to się powszechnie wykonuje? Pochylamy się nie uginając nóg, 
czyli wykonujemy popularny skłon w przód, a tymczasem należa-
łoby robić to samo uginając nogi w kolanach i biodrach i podczas 
tej czynności utrzymywać tzw. prawidłową geometrię kręgosłupa 
tzn. krzywizny zbliżone do postawy stojącej. W kolejnym numerze 
załączę odpowiednie zdjęcia pokazujące pozycję nieprawidłową i 
prawidłową.

Życzę powodzenia w zastosowaniu tych zaleceń i zapraszam do 
następnego odcinka, w którym będę omawiał inne czynności dnia 
codziennego pod tym właśnie kątem. Pozdrawiam

Jacek Tuz

Co boli w kręgosłupie? c.d.

Inwestycje w szkołach powiatowych

Powstanie Powiatowe Centrum Organizacji 
Pozarządowych

Szanowni Czytelnicy!
Okładka tego numeru oddana została do druku, gdy ze smut-

kiem otrzymaliśmy informację o śmierci wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta. Kierowani chęcią opublikowania jeszcze w tym nu-
merze krótkiego życiorysu Zygfryda Ścierskiego postanowiliśmy 
przesunąć datę wydania tego numeru w związku z czym częściowo 
zdezaktualizowały się informacje o koncertach organizowanych 
przez Miejski Ośrodek Kultury.  

Redakcja
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Szanowni Czytelnicy! Kontynuujemy cykl artykułów przed-
stawiających lędzińskie szkoły. Nowy rok 2006 rozpoczynamy od 
zaprezentowania Szkoły Podstawowej nr 1, programów nauczania, 
które są tutaj wdrażane, dotychczasowych osiągnięć i wyróżnień. 
Zapraszamy do wnikliwej analizy.

Marek Spyra 

Data powstania szkoły: 1939r.
Szkoła dysponuje następującymi pomieszczeniami dla uczniów: 
21 sal lekcyjnych; 2 w pełni wyposażone sale informatyczne; 1 sala 
gimnastyczna; biblioteka multimedialna z czytelnią oraz dostępem do 
Internetu; gabinet psychologa, pedagoga, logopedy; gabinet higienist-
ki szkolnej; świetlica szkolna; gabinet gimnastyki korekcyjnej
Ilość dzieci: 479 w tym: uczniów klas I-III - 209, uczniów klas IV-
VI - 270. W 22 oddziałach, w tym cztery integracyjne.
Ilość nauczycieli: 49; w tym wychowawców - 22; nauczycieli peł-
nozatrudnionych 41; nauczyciele niepełnozatrudnieni 8. 
Godziny działania szkoły: 800-1600

Zmianowość szkoły wynosi: 1,1
W szkole realizowany jest program rozwoju szkoły. Misja szko-

ły zawiera się w słowach ‘’Nadrzędnym celem wychowawczym 
naszej szkoły jest ukształtowanie wychowanka przygotowanego do 
życia w warunkach współczesnego świata”. Cel ten jest realizowany 
poprzez wszechstronny rozwój jego osobowości, wyzwalanie moty-
wacji działania, kształtowanie wartości moralnych i estetycznych, 
przygotowanie do pełnienia ról społecznych i uświadomienie wpły-
wu środowiska na życie człowieka.

W swej pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciele kie-
rowali się mottem: „Nasza szkoła przewodnikiem dziecka w jego 
wędrówce po świecie wartości, wiedzy i umiejętności.”

Realizowany roczny program rozwoju szkoły wyznaczyły na-
stępujące priorytety: efekty kształcenia; demokracja, prawa i obo-
wiązki ucznia; współpraca ze środowiskiem i promocja szkoły; 
zdrowa i bezpieczna szkoła.

W obszarze „Efekty kształcenia” i „Opieki i wychowania” zdo-
byliśmy certyfikat Śląska Szkoła Jakości nadany przez Śląskiego 
Kuratora Oświaty.

W obszarze efekty kształcenia, jako szkoła zdobyliśmy certyfi-
kat „Szkoły z Klasą”, sprawność LEGO-czytanie ze zrozumieniem, 
COGITO-myślenie, AGO-działanie społeczne. „Szkoła z Klasą” or-
ganizowana była przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę 
Wyborczą pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniew-
skiego.

Zajęcia obowiązkowe są realizowane zgodnie z ramowymi 
planami nauczania. W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętno-
ści wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, aby w ten sposób 
przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. W 
szkole realizowane są programy nauczania zatwierdzone przez Mi-
nistra Edukacji oraz programy autorskie pt. „Europejska podróż z 
komputerami” i „Wirtualny przyjaciel”, które poszerzają kształ-
cenie zintegrowane o elementy edukacji informatycznej. W klasach 
IV realizowany jest program autorski „Taniec - to lubię”.

W szkole istnieją 4 klasy integracyjne, na poziomie klasy II, III, 
V i VI. Uczniowie znają swoje prawa zawarte w konwencji praw 
dziecka, oraz twierdzą, że są one przestrzegane przez nauczycieli i 
wychowawców.

W ramach współpracy ze środowiskiem zorganizowano festyn 
rodzinny „Szkoła w kolorach Tęczy”, który okazał się wielkim 
sukcesem, podczas którego dobrze bawili się uczniowie, nauczy-
ciele i rodzice.

Integracja ze środowiskiem lokalnym następowała również po-
przez współpracę szkoły z różnymi instytucjami działającymi w śro-
dowisku lokalnym: Miejską Biblioteką Publiczną, Towarzystwem 
Kulturalnym im. Anielina Fabery, zespołem regionalnym „Lędzi-
nianie”, Lędzińskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych i ich Rodzin, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Świetlicą Socjoterapeutyczną, Fun-
dacją Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach, 
Miejskim Klubem Sportowym Lędziny, Stowarzyszeniem Na Rzecz 
Rozwoju Sportu, lędzińskim sztabem Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, Strażą Miejską, Policją, prywatnymi firmami, 
a także pozamiejskimi placówkami: Poradnią Pedagogiczno-Psy-
chologiczną w Bieruniu, Sądem Rodzinnym w Tychach, Zespołem 
Szkół Integracyjnych nr 5 w Tychach, Szkołą Podstawową im. Jana 
Brzechwy w Godziszce. Towarzystwem Nasz Dom w ramach akcji 
„Góra Grosza” oraz Ogniskiem Muzycznym w Tychach.

Aktywna i systematyczna współpraca z ww. instytucjami, or-
ganizacjami, stowarzyszeniami umożliwiła wymianę doświadczeń, 
integrację ze środowiskiem, rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

im. Karola Miarki w Lędzinach

Podobno grusze dożywają nawet 160 lat, ta na placu szkolnym ma już co naj-
mniej 80, ile to już lędzińskich pokoleń biegało pod jej konarami.

Klasa 1 b  podczas zajęć lekcyjnych
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poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu, 
pomoc dzieciom potrzebującym, zwłaszcza nie-
pełnosprawnym, rozwiązywanie problemów dy-
daktyczno-wychowawczych i przeciwdziałanie 
patologiom środowiskowym.

W tym roku szkolnym nawiązano również 
współpracę z wybranymi szkołami Unii Europej-
skiej, realizując program edukacyjny „Socrates-
Comenius”.

W ramach obszaru „Zdrowa i bezpieczna 
szkoła” zapewniono właściwą opiekę i stworzo-
no optymalne warunki bezpieczeństwa w szkole.

W celu kształtowania umiejętności właś-
ciwego zachowania się w różnych sytuacjach 
przeprowadzono szereg spotkań i pogadanek z 
pielęgniarką szkolną, przedstawicielami policji, 
straży miejskiej i straży pożarnej.

Minimalizowanie występowania wad posta-
wy ciała w naszej szkole jest prowadzone w for-
mie zajęć gimnastyki korekcyjnej, ćwiczeń ko-
rekcyjnych na lekcjach wychowania fizycznego.  

Dzieci z dysfunkcjami objęte są opieką specjalistyczną poprzez 
zajęcia z pedagogiem specjalnym, zajęcia rewalidacyjno-kompen-
sacyjne i logopedyczne.

Jednym z podstawowych zadań szkoły to praca z uczniem zdol-
nym, poprzez właściwe motywowanie ucznia do pracy, dodatkowe 
zajęcia oraz wewnątrzszkolny system oceniania.

Język obcy:
Klasy I i II uczą się języka angielskiego
klasy III-V uczą się języka angielskiego lub niemieckiego.
Klasy VI uczą się języka angielskiego i niemieckiego.
Zajęcia pozalekcyjne:
Prowadzone są przez nauczycieli społecznie. W klasach I-III są to: 
kółko matematyczne, kółko muzyczne, kółko informatyczne, zaba-
wa z angielskim, kółko modelarskie, kółko artystyczne i regionalne. 
W klasach IV-VI prowadzone są: kółko historyczne, modelarskie, 
kulturoznawcze, polonistyczne, Dzieci Maryi , Papieskie Dzieło 
Misyjne, Klub Europejski „Eurofani”, Comenius Club, oraz infor-
matyczne. W sumie w szkole działają 24 grupy zajęć pozalekcyj-
nych. 
Dotychczasowe osiągnięcia na płaszczyźnie współpracy między-
narodowej.
W roku szkolnym 2004/2005 rozpoczęto prace z wypełnianiem 
wniosku aplikacyjnego celem rozpoczęcia projektu Socrates. W 
tym samym roku jeden z przedstawicieli szkoły odbył wizytę przy-
gotowawczą w Belgii celem nawiązania współpracy i omówienia 
projektu. W roku 2005/2006 nasza szkoła rozpoczęła realizację 3 
letniego projektu pt. ,,Skarb ukryty w Tobie”, gdzie współpraca 
odbywa się pomiędzy szkołami w Belgii, Hiszpanii i Polski z Cie-
chanowa. W bieżącym roku szkolnym szkoła miała przyjemność 
gościć dwóch nauczycieli z Portugalii. Współpraca ta owocuje wy-
mianą listów wśród uczniów i nauczycieli.
Cykliczne imprezy: Pasowanie na ucznia, Andrzejki, Dzień Gór-
nika, Mikołaj w szkole, spotkania wigilijne, Dzień babci i dziadka, 
Bal karnawałowy dla osób niepełnosprawnych, dyskoteka karnawa-
łowa, Dzień Matki, Dzień Dziecka i Sportu, Pożegnanie klas VI, 
Dni Regionu, Święto Przyjaciół Szkoły, Wojewódzki konkurs ,,Z 
komputerem na Ty”, Dzień Patrona Szkoły.
Skład rady rodziców: 
Przewodniczący rady rodziców:   Janusz Chrobok
Zastępca przewodniczącego:   Kukowska Małgorzata

Sekretarz:  Beata Michalczyk
księgowa:  Maria Dudek
skarbnik:   Ewa Warmbier
członkowie: Elżbieta Ptaszkowska, Andrzej Lipka 
Komisja rewizyjna:  Andrzej Jonik, Gabriela Maniura, 
                                 Bernadeta Marszałkiewicz 
Najcenniejsze inicjatywy:
utworzenie klas integracyjnych, organizacja wyjazdów uczniów klas 
III na „Zieloną szkołę”, prowadzenie akcji charytatywnych „Góra 
grosza”, „Zostań Takim Mikołajem, co zeszyty dzieciom daje”, wy-
konywanie stroików świątecznych dla osób samotnych i ubogich
udział w projekcie Socrates-Comenius, certyfikat ,,Szkoła z klasą”, 
certyfikat ,,Śląskiej Szkoły Jakości”, współpraca z Towarzystwem 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin oraz z warsztata-
mi terapii zajęciowej, Dni regionu, konkurs  wojewódzki „Z kom-
puterem na Ty”, spotkania ciekawymi ludźmi, całoroczna zbiórka 
makulatury, pozyskanie pracowni komputerowej z projektu MENiS 
- Pracownia internetowa w Szkole Podstawowej. Biblioteka mul-
timedialna z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską 
- Internetowe Centra Informacji Multimedialnej  
Efektem pracy nauczycieli i uczniów są liczne osiągnięcia w zawo-
dach sportowych i konkursach przedmiotowych, oto niektóre z nich:
- biegi sztafetowe II miejsce chłopcy, I miejsce dziewczęta
- biegi przełajowe i Bieg Prymasowski I miejsce 
- piłka ręczna powiatowe zawody I miejsce
- piłka siatkowa powiatowe zawody II miejsce 
-  Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym VI 

miejsce
- Nasi uczniowie zajmowali czołowe miejsca indywidualnie i dru-
żynowo w zawodach pływackich
-   zawody szachowe I miejsce indywidualne
Uczniowie klas I-III zwyciężali w powiatowym konkursie recyta-
torskim, powiatowym konkursie czytelniczym ‘’Plastusiowy pa-
miętnik”. 
-  międzynarodowy konkurs ‘’Matematyczny Kangur” II i III miejsce
- ogólnopolski konkurs ekologiczny „Ekoplaneta”- wyróżnienie
-  wojewódzki konkurs informatyczno- polonistyczny "z kompute-

rem na ty" III miejsce
-  Lędziny moją małą Ojczyzną I, II, III miejsce w różnych katego-

riach
/materiał przygotowany we współpracy  

z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 1/

Klasa 1 b wraz z wychowawczynią Barbarą Achtelik
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Każda szkoła ma w swoim 
kalendarzu kilka tradycyjnych, 
dorocznych imprez, które od lat 
cieszą się dużą popularnością 
i uznaniem. W Gimnazjum nr 
2 do takiego kanonu kultural-
no-rozrywkowego należą m.in.: 
Koncert Wiosenny oraz Święto 
Szkoły.

W grudniu, a więc mie-
siącu, w którym zmarł Gustaw 
Morcinek - patron G 2, co roku 
obchodzone jest bardzo uroczy-
ście Święto Szkoły. W tym roku 
szkolnym spotkanie to nawią-
zywało do górniczego okresu 

z życia Morcinka, i właśnie dlatego poświęcone było wszystkim 
górnikom. W bogatym programie artystycznym wykorzystano m.in. 
teksty Józefa Wadasa. Ponadto pod kierunkiem nauczycieli ucznio-
wie przygotowali mówione gwarą przedstawienie, a o oprawę mu-
zyczną zadbał m.in. zespół Moderato, który wzbogacił uroczystość 
kolędami i pieśniami górniczymi. Wśród grona zaproszonych gości, 

którym przypadł zaszczyt obejrzenia na żywo tego wyjątkowego 
spotkania, znaleźli się m.in.: poseł Alojzy Lysko, ks. Józef Przy-
była, wiceburmistrz Rudolf Ballion, Przewodniczący Rady Powiatu 
Joachim Pinocy, Augustyn Kowalczyk, Józef Walas, Agata Jochym-
czyk-Kluk - wizytator z kuratorium, dyrektorzy lędzińskich szkół 
oraz rodzice. Na zakończenie 
spotkania uczniowie obdarowali 
przybyłych gości „betlejemskim 
światełkiem nadziei”.

Minione Święto Szkoły 
przebiegło w świątecznej, gór-
niczej i artystycznej atmosferze. 
Efekt ten z pewnością byłby 
trudny do osiągnięcia, gdyby 
nie duże zaangażowanie ucz-
niów gimnazjum oraz nauczy-
cieli wśród, których szczególne 
podziękowania należą się Lidii 
Ciepły-Bugara, Wojciechowi 
Haśnikowi, Agnieszce Kupczyk, 
Aleksandrze Rafa, Janowi Wala, 
s.K. Guźniczak oraz Beacie Stel-
mach.

Marek Spyra

Organizator: Organizatorem konkursu jest Referat Kultury Urzędu 
Miasta i Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach.
Cel konkursu: Celem konkursu jest skupienie, jak największej ilo-
ści młodzieży wokół tematyki, której realizacja zapewni należyte 
wykorzystanie czasu wolnego, pozwoli na ukierunkowanie zainte-
resowań młodzieży względem fotografii jej realizacji i przetwarza-
nia. Konkurs jest zachętą dla robienia zdjęć, które stanowią wartość 
dokumentacyjną i artystyczną. Rywalizacja, nagrody, wystawa są 
mobilizujące dla uczestników konkursu.
Czas trwania: Konkurs jest realizowany  do 15 LUTEGO 2006r. 
Uczestnicy: W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie miasta Lędzi-
ny i gmin powiatu bieruńsko – lędzińskiego w wieku do lat 18-tu.
Warunki uczestnictwa
1.  Uczestnik przedstawia do konkursu maksymalnie 5 fotografii: 

format zdjęć: 15 x 21 cm, czarno-białe, kolorowe lub inne. Do 
odbitek należy dołączyć ich zapis cyfrowy na CD (w rozdzielczo-
ści min.300 dpi). 

2.  Zdjęcia wraz z zapisem cyfrowym należy złożyć do dnia 15 LU-
TEGO 2006r. w Referacie Kultury UM Lędziny ul.Lędzińska 55

  Na kopercie prosimy umieścić napis: „KONKURS FOTOGRA-
FICZNY – UROKI ZIMY”

3.  Do prac należy dołączyć kopertę. W kopercie należy umieścić 
kartkę z dokładnymi danymi personalnymi oraz tytuły nadesła-
nych fotografii, miejsce i czas, w którym wykonano zdjęcie

 I nagroda – telewizor
II nagroda – odtwarzacz DVD
III nagroda – odtwarzacz CD
Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać w Referacie 
Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskim Ośrodku Kultury 
tel. 21 66 511 wew. 14,43

Nasi czescy Przyjaciele zwrócili się do nas z propozycją udzia-
łu w organizowanym przez nich projekcie. Poniżej zamieszczamy 
przesłane nam informacje. Lada dzień na stronie internetowej mia-
sta oraz lędzińskich szkołach znane będą bliższe szczegóły i warun-
ki uczestnictwa w projekcie.

"Wystawa prac plastycznych dzieci u\ nas w domu"
Organizator projektu: miasto Unicov
Partnerzy projektu: miasta Jeslava (Słowacja), Lędziny (Polska), 
Roccagorga (Włochy)
Cel: podnieść wzajemną wiedzę o miastach partnerskich
Przebieg akcji: wystawa będzie wędrowała po wszystkich miastach 
partnerskich, organizowana jest dla dzieci do 15 lat
Temat: u nas w domu
Specyfikacja: miasto, szkoła, rodzina, przyjaciele, zainteresowania 
oczyma dzieci (uchwycić życie w rodzinie, aktywność w szkole, 
spędzanie wolnego czasu, warunkiem jest nawiązanie do miasa, w 
którym autorka żyje)
Termin ogłoszenia: styczeń 2006
Termin zakończenia: marzec 2006
Terminy wystaw: kwiecień (Unicov), maj (Lędziny), czerwiec (Jel-
sava), lipiec (Roccagorga)
Kryteria: maksymalna wielkość prac A1, rysunek, malunek, grafika
Potrzebne obligatoryjnie dane: miasto, imię, wiek autora/ki i nazwa/
tytuł pracy
Ilość prac z każdego miasta: max. 30

Święto szkoły

Dyrektor Gminzajum nr 2 Henryk 
Barcik oraz ks. proboszcz Józef Przy-
była złożyli wszystkim uczestnikom 
świąteczno-noworoczne życzenia, a 
organizatorom przekazali najserdecz-
niejsze gratulacje.

Konkurs fotograficzny
„UROKI ZIMY”

VÝSTAVA DĚTSKÝCH VÝTVARNÝCH 
PRACÍ U NÁS DOMA, czyli ...
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Tradycyjnie już sesja rozpoczęła się o godzinie 16.00. Na wstępie 
przewodniczący RM powitał zgromadzonych radnych, burmistrza i za-
stępcę burmistrza oraz pozostałe przybyłe na obrady osoby. Następnie 
poprzez głosowanie został przyjęty jednogłośnie zaproponowany po-
rządek obrad [stan radnych – 15, głosowało za – 15 radnych (Bogusław 
Szarzyński, Zygfryd Ścierski, Bożena Fijoł, Maria Krupa, Jan Gruca, 
Mariusz Trzciński, Bernard Głos, Jan Podolski, Jerzy Zych, Jerzy Żoł-
na, Bogdan Gwóźdź, Zdzisław Rudol, Piotr Gorzeń, Barbara Musioł-
Manecka, Anna Wójcik-Ścierska)] oraz również jednogłośnie zostały 
zaakceptowane protokoły z XLI i XLII sesji Rady Miasta (zgromadzeni 
radni głosowali jak powyżej).

Po ww. głosowaniach przewodniczący RM udzielił głosu burmi-
strzowi Władysławowi Trzcińskiemu. Ten poinformował, że w spra-
wozdaniu, które właśnie zostało przekazane Wysokiej Radzie do zapo-
znania się, jest zamieszczona umowa intencyjna o współpracy między 
Miastem Uničov a Miastem Lędziny. Została ona podpisana 19.12.2005 
r. Burmistrz dodał, że jest to dopiero wstępna umowa i zostanie ona pod 
koniec obrad RM odczytana, po to aby mieszkańcy mogli również się z 
nią zapoznać. Przewodniczący Rady Miasta dodał, że również uczestni-
czył w podpisaniu tejże umowy. 

Następnie zgodnie z porządkiem obrad przyjęto uchwałę w spra-
wie zmian w budżecie na rok 2005. Powyższy projekt uchwały uzyskał 
wcześniej pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Samorząd-
ności. W celu uzasadnienia Przewodniczący poprosił o zabranie głosu 
Irenę Gajer. Skarbnik wyjaśniła, że burmistrz po raz ostatni przedsta-
wia propozycję zmian do Budżetu Miasta na 2005 r. Następnie poin-
formowała, że w zakresie dochodów zwiększeniu uległa subwencja 
oświatowa o kwotę 55 183 zł. Natomiast w zakresie wydatków, w dzia-
le gospodarka mieszkaniowa zwiększenie ulegnie o kwotę 14 000 zł, 
związaną z administrowaniem budynkami komunalnymi. W dziale do-
chody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie po-
siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
zwiększenie nastąpi o kwotę 21 923 zł. W dziale oświata i wychowanie 
zwiększeniu ulegnie kwota o 151 100 zł, w zakresie szkół podstawo-
wych o 100 000 zł, a w zakresie gimnazjów o 51 100. W dziale pomoc 
społeczna nastąpi zwiększenie o 6 500 zł. Również w dziale pomoc 
społeczna nastąpi zmniejszenie o 49 800 zł. W dziale kultura i ochro-
na dziedzictwa narodowego ulegnie zwiększeniu dotacja dla MOK w 
kwocie 13 500 zł. Per saldo wydatki zwiększą się o kwotę 136 723 zł. 
W wyniku braku zgłoszeń przewodniczący RM poddał projekt uchwały 
pod głosowanie. Została ona przyjęta jednogłośnie [stan radnych – 15, 
głosowało za – 15]. 

Kolejnym punktem programu było przyjęcie uchwały w sprawie: 
ustalenia na 2006 rok Regulaminu Wynagrodzenia określającego wy-
sokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw nauczycieli, oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze 
specjalnego funduszu nagród. Powyższy projekt rekomendowany przez 
Kierownika Referatu Kultury Krzysztofa Bednarczyka uzyskał wcześ-
niej pozytywną opinię Związku Zawodowego „Solidarność”, Związku 
Nauczycielstwa Polskiego oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Re-
kreacji, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu, 
Finansów i Samorządności. Stosowna uchwała została przyjęta jedno-
głośnie [stan radnych – 15, głosowało za – 15]. 

Następnie obradowano w sprawie: zatwierdzenia zasad wynagra-
dzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
gminy Lędziny. Przewodniczący RM Bogusław Szarzyński poinformo-
wał, że powyższy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji 
Budżetu, Finansów i Samorządności. W celu uzasadnienia poprosił o 
zabranie głosu zastępcę burmistrza Rudolfa Balliona. Tenże wyjaśnił, 
że zmiana zasad wynagrodzenia wprowadzona 02.08.2005r. reguluje 
cały pakiet unormowań w zakresie wynagradzania pracowników sa-

morządowych. Natomiast zmiana, którą należy wprowadzić, wynika z 
koniecznej zmiany w trybie wynagradzania pracowników obsługi jed-
nostek organizacyjnych samorządu, który opiera się na tzw. systemie 
kwotowo – punktowym. Nie ulegnie zmianie wysokość kwoty, zmianie 
ulegnie jedynie wartość punktu poszczególnych jednostek. W MZE, 
MOPS, wartość punktu zmieni się z 5 zł na 6 zł, w Kuchni Miejskiej, 
przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach wartość punktu 
zmieni się z 4,70 zł na 6 zł. Wskazana zmiana jest podyktowana ko-
niecznością corocznego przyrostu najniższej płacy obowiązującej w go-
spodarce uspołecznionej i na dzień trwającej sesji wynosi on 849 zł. Od 
01.01.2006 r. będzie to 899 zł i podwyższenie wartości punktu umożli-
wi zabezpieczenie płacy minimalnej. 

Przewodniczący B. Szarzyński podziękował R. Ballionowi za in-
formację i udzielił głosu burmistrzowi W. Trzcińskiemu. Stwierdził on, 
że był inicjatorem tego, aby podjąć uchwałę podnoszącą wynagrodzenie 
personelowi pomocniczemu, ponieważ jego zarobki są faktycznie ni-
skie. Burmistrz zakomunikował również, że we wrześniu tego roku byli 
u niego pracownicy jednostek pomocniczych i wówczas obiecał im, że 
zostanie podniesione ich wynagrodzenie. Dodał również, że spodziewał 
się uzyskać oszczędności w budżecie Miejskiego Zarządu Edukacji, 
gdzie została przeprowadzona reorganizacja, w której wyniku odeszło 
trzech ludzi. Niestety jednak tak się nie stało, gdyż zaplanowany bu-
dżet został przekroczony i na koniec roku MZE zabrakło pieniędzy w 
kwocie 200 000 zł. W ramach subwencji oświatowej gmina otrzymała 
6 508 000 zł. W sumie na ww. cel zostało przekazanych 8 355 000 zł 
i jest to o 355 000 zł więcej niż w ubiegłym roku. Burmistrz dodał, 
że podjęcie tej uchwał skutkuje dalszym wzrostem tej kwoty. Miastu 
brak pieniędzy na to zadanie. Ponadto Burmistrz stwierdził, że środki 
przekazywane do MZE są niegospodarnie rozdysponowywane. Dodał 
również, że na styczniowej sesji Rady Miasta MZE powinien zostać 
rozwiązany, ponieważ Burmistrz musi mieć wgląd do tego, co dzieje 
się w szkołach, gdzie za 11 miesięcy ich funkcjonowania jest 2 800 
zwolnień lekarskich i gdzie średnio na jednego nauczyciela przypada 
16 dni zwolnienia. Burmistrz dodał również, że według sprawozdania 
sporządzonego w powiecie najdroższe szkoły są właśnie w Lędzinach. 
Miasto Lędziny dopłaca ponad 800 tys. rocznie do subwencji oświato-
wej, tylko po to, aby wypłacić płace, pochodne płacy oraz świadczenia 
socjalne dla nauczycieli. Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, 
projekt uchwały odczytano i przyjęto w głosowaniu jednogłośnie [stan 
radnych – 15, głosowało za – 15]. 

Następnie przyjęto rekomendowaną przez naczelnika Wydziału 
Geodezji, Gospodarki Nieruchomości i Ładu Przestrzennego Lecha 
Banię uchwałę w sprawie: zamiany działki nr 231/25 na część działki 
nr 857/92 oraz nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa przepom-
powni ścieków. Projekt uchwały posiadał pozytywną opinię Komisji 
Budżetu, Finansów i Samorządności, Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Inwestycji i 
Sprzedaży Mienia Komunalnego. W celu uzasadnienia Przewodniczący 
poprosił go o zabranie głosu. L. Bania wyjaśnił, że na ostatniej Sesji 
RM została podjęta uchwała ws. przejęcia od Skarbu Państwa oczysz-
czalni ścieków przy kopalni „Ziemowit” oraz przepompowni przy ul. 
Długosza wraz z siecią kanalizacyjną. Natomiast proponowana uchwała 
jest jej kontynuacją i pozwoli na dalsze przejmowanie od Skarbu Pań-
stwa obiektów infrastruktury służących uporządkowaniu gospodarki 
wodno-ściekowej w gminie, a dotyczy przejęcia przepompowni przy 
ul. Oficerskiej. L. Bania wyjaśnił, że ww. przepompownia położona jest 
na gruncie prywatnym i w związku z tym zaproponowano właścicielowi 
tejże działki zamianę na działkę stanowiącą własność gminy położoną 
przy osadnikach kopalni „Ziemowit”. Podkreślił on, że po dokonaniu 
zamiany gruntów i przejęciu przepompowni cała nieruchomość będzie 
własnością Gminy Lędziny. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 
[stan radnych – 14, głosowało za – 14, w trakcie głosowania na sali 
obrad nieobecny był radny Piotr Gorzeń].

W ramach kolejnego punktu programu rozpatrzono projekt uchwa-
ły w sprawie: wystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Pol-
sce oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Rudolf Ballion wyjaśnił, 

XLIII sesja Rady Miasta Lędziny  
- 29.12.2005 r.
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że intencją tej uchwały jest upoważnienie burmistrza do wystąpienia, 
do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz do Stowarzyszenia Gmin 
Górniczych w Polsce, z prośbą o przekazaniem pod obrady Sejmu spra-
wy dot. uchylenia art. 97 ustawy Prawo Geologiczne, który nakłada od 1 
kwietnia 2006 r. obowiązek wniesienia opłat wpisowej w wysokości 5% 
wnioskowanych kosztów naprawy szkody górniczej zarówno od osób 
fizyczny jak i od osób prawnych. Powyższy projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód 
Górniczych, Komisji Inwestycji i Sprzedaży Mienia Komunalnego oraz 
Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności. Stosowna uchwała zosta-
ła przyjęta jednogłośnie [stan radnych – 15, głosowało za – 15].  

Po 15 minutowej przerwie w obradach przystąpiono do analizy 
sprawozdania z kontroli wykonania uchwał RM oraz działalności bur-
mistrza w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący RM celem przed-
stawienia sprawozdania udzielił głosu W. Trzcińskiemu. Burmistrz po-
informował, że w okresie od dnia 25.11.2005 r. do dnia 28.12.2005 r. 
wydał 15 zarządzeń, podpisał 15 umów i 2 aneksy do umów. Następnie 
przedstawił sytuację finansową: stan konta dochodowego w banku - 3 
180 000 zł, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej - 3 170 000 zł, konto bieżące UM - 359 000 zł, konto wydatkowe 
- 40 565 zł, konto depozytowe - 8 450 zł, rachunek bieżący Gminne-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 38 596 zł 
oraz Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 878 000 zł. Na-
stępnie burmistrz poinformował, że te kwoty trzeba było skorygować, 
ponieważ wpłynęła subwencja oświatowa na 2006 r., więc około 500 
000 zł będzie trzeba odjąć. Ponadto zakomunikował, że na koniec 
roku zostaną spłacone wszystkie zadłużenia, jakie do tej pory miała 
Gmina.

Burmistrz poinformował Wysoką Radę, że w grudniu Gmina Lę-
dziny gościła delegację z Miasta Uničov z Czech w osobach Pani Bur-
mistrz i Pana Wiceburmistrza Miasta wraz z Konsulem Generalnym 
Czeskiej Republiki. W tym okresie została podpisana umowa intencyj-
na pomiędzy obydwoma miastami. Następnie poprosił, aby zastępca 
burmistrza odczytał tę umowę. R. Ballion odczytał umowę intencyj-
ną o współpracy pomiędzy Miastem Uničov reprezentowanym przez 
Burmistrza Miasta Jarmilę Kapralową i Miastem Lędziny reprezento-
wanym przez Burmistrza Miasta Władysława Trzcińskiego podpisaną 
19.12.2005 r. Następnie Burmistrz wyjaśnił, że powyższa umowa zo-
stanie jeszcze doprecyzowana przez prawników obu miast. Dodał, iż 
na chwilę obecną jest taki plan, aby Rada Miasta na sesji w styczniu 
zatwierdziła umowę. Ponadto burmistrz dodał, że przedstawiciele Mia-
sta Uničov chcieliby zaprosić w miesiącu lutym na rewizytę przedsta-
wicieli Miasta Lędziny.

Dalej burmistrz poinformował, że w sprawach pozyskiwania środ-
ków z Funduszu Europejskiego dla Śląska udało się pozyskać środki 
w wysokości 2 340 000 zł na rozpoczęcie modernizacji targowiska 
miejskiego. Ponadto burmistrz zakomunikował, że jest potwierdzenie 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
przyznania promesy na 5 000 000 zł na termomodernizację około 500 
budynków. W. Trzciński poinformował również, że sprawa związana z 
Parkiem Przemysłowym na razie zatrzymała się w miejscu, ponieważ 
jeszcze nie było naboru wniosków. Dodał, że jeden z inwestorów jest 
poważnie zainteresowany terenem za szybem Piast, na którym to tere-
nie chce, w szybkim terminie, wybudować fabrykę okien. Tym samym 
powstałoby na terenie Gminy około 80 nowych miejsc pracy. 

W kolejnym punkcie burmistrz poinformował, że była prowadzona 
kontrola przez Komisję Rewizyjną Zespołu ds. Zarządzania Energią i 
Środowiskiem dr Jana Pałasza. Ta kontrola rozpoczęła się 26.10.2005 
r., odbyło się 10 posiedzeń do 14.12.2005 r. Sporządzono protokół, któ-
ry dostarczono burmistrzowi 16.12.2005r. W tym protokole zawarto 23 
uwagi dot. sprawy niskiej emisji, w sumie ok. 70 pytań. W 80% kontro-
la dot. podpisanych umów z doradcą burmistrza Janem Huzarewiczem. 
Poddawane jest pod wątpliwość wykonanie niektórych ich punktów, 
choć wszystko dotyczy dokumentów, które Rada Miasta zatwierdziła 
swoimi uchwałami. Następnie zaznaczył, że przy każdej z tych umów 
jest podpis burmistrza potwierdzający odbiór opracowań. Dodał rów-

nież, że jest to naruszenie zasady wzajemnego zaufania. Tym postępo-
waniem został podważony autorytet Burmistrza Miasta Lędziny. Dalej 
zaakcentował, że obsługa prawna UM znacznie zmalała, została jedynie 
pani A. Bobiec – Ptak,  Cz. Resiak jest chory, a J. Warchulska – Kopeć 
jest obecnie na urlopie wychowawczym. Przy takim ogromie pracy, jaki 
się w chwili obecnej wytworzył, złożenie dodatkowo jeszcze tak ob-
szernego protokołu z kontroli jest rzeczą niemoralną. W ostatnim czasie 
miała miejsce wichura, na tę okoliczność powołano sztab kryzysowy, w 
następnych dniach odbyła się wizyta gości z Czech, ze względu na te 
okoliczności termin 7 dni, na udzielenie odpowiedzi na tyle pytań, nie 
został dochowany. Na dzień sesji udało się burmistrzowi zgromadzić 
dwa duże segregatory dokumentów, ale jest to zaledwie 60 % tego, o 
co pytała Komisja Rewizyjna. Dodał, że ta kontrola naruszyła wszelkie 
zasady. Gdyby zajrzeć do Statutu Miasta, to okaże się, że Komisja Re-
wizyjna działa w oparciu o postanowienia ustawy o samorządzie gmin-
nym, statutu oraz regulaminu. Ponadto Komisja Rewizyjna podejmuje 
kontrolę na zlecenie Rady Miasta, z własnej inicjatywy jedynie w spra-
wach pilnych po uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miasta. Na-
stępnie burmistrz zwrócił się do Komisji Rewizyjnej z pytaniem, jaka 
była pilna przyczyna powodująca wszczęcie kontroli zespołu, który zo-
stał dopiero stworzony. Dodał również, że do tej pory nikt tej pilności 
nie wytłumaczył. Odczytał natomiast  pismo kierowane przez Komisję 
Rewizyjną do przewodniczącego RM, z którego wynika, że komplek-
sowa kontrola Zespołu ds. Zarządzania Energią i Środowiskiem została 
wszczęta na podstawie pisma Pana Z. Jaruga. Przewodniczący B. Sza-
rzyński został jedynie poinformowany o wszczęciu kontroli. Burmistrza 
dodał, że taką kontrolę należało uzgodnić z przewodniczącym. Zako-
munikował, że pismo Pana Z. Jaruga znajduję się w jego posiadaniu 
do wglądu. Dalej W. Trzciński poinformował, że 17.10.2005 r., wy-
stosował pismo do przewodniczącego Rady Miasta, w którym wyraził 
swoje zdziwienie, iż przez Komisję Rewizyjną ma być rozpatrywana 
rzecz będąca anonimowym donosem „wyssanym z palca” oraz, że to 
pismo Komisja Rewizyjna uznała za wiarygodny dokument. W tym piś-
mie burmistrz potwierdził również, że zaproponowany przez Komisję 
Rewizyjną termin, rozpoczęcia kontroli jest możliwy do zrealizowania. 
Dodał, że zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, aby 
dopisał we wniosku o wszczęciu kontroli, zasadny powód jej wszczę-
cia. Dalej poinformował, że w piśmie z 20.10.2005 r., wystosowanym 
przez przewodniczącego Rady Miasta, przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej został poinformowany, że po sprawdzeniu w Referacie Spraw 
Obywatelskich autor pisma, na które powołuje się Komisja, nie figuruje 
w ewidencji mieszkańców Miasta Lędziny. W powyższym piśmie prze-
wodniczący RM zasugerował, aby pismo Pana Z. Jaruga potraktować 
jako anonim, a wszczynanie na jego podstawie kontroli jest niecelowe. 
W piśmie tym B. Szarzyński, informuje, że nie widzi przeciwwskazań, 
aby dokonać kontroli Zespołu ds. Zarządzania Energią i Środowiskiem 
po uprzednim przedstawieniu zakresu kontroli i ewentualnych zarzu-
tów. Dalej burmistrz przytoczył pismo wystosowane przez Komisję Re-
wizyjną, w którym podane zostało, że kontrola Zespołu ds. Zarządzania 
Energią i Środowiskiem zostanie przeprowadzona pod względem me-
rytorycznym i formalnym i będzie miała charakter rutynowy, a rozpo-
cznie się 26.10.2005 r. W. Trzciński dodał, że okazało się, iż Komisja 
Rewizyjna kontrolowała Zespół Pełnomocnika ds. Zarządzania Energią 
i Środowiskiem przez 1 dzień, a cała reszta działań polegała na kontroli 
całego Urzędu Miasta. Sugerował również, że nastąpił pewien paraliż 
w pracy całego UM. Burmistrz stwierdził, że jeżeli Komisja Rewizyjna 
nie ma zaufania do jego działań, to nie podpisze już ani jednej umo-
wy. Zakomunikował również, że ma do podpisania kolejne umowy, aby 
można było ruszyć z programem niskiej emisji i restrukturyzacją PGK 
„Partner”, ale jeżeli dalej będzie utrzymywać się istniejąca sytuacja 
to ich nie podpisze. Ponadto burmistrz dodał, że spowoduje to w mie-
ście Lędziny okres zawieszenia we wszystkich działaniach. Następnie 
stwierdził, że kiedy przyjdzie odpowiedni czas to zostanie naświetlone 
prywatne tło nagonki na doradcę J. Huzarewicza. Przewodniczący RM 
podziękował burmistrzowi za złożenie sprawozdania.

Głos zabrał radny Piotr Gorzeń: „Panie Przewodniczący, Wysoka 



14

BIL nr 1/2006

Rado. Z uwagą słuchałem tego, co przed chwilą Pan Burmistrz powie-
dział. Jestem bardzo, ale to bardzo zaskoczony sformułowaniami, które 
zostały przez Burmistrza użyte. Jednocześnie dziwię się, i przykro mi, że 
na te zarzuty nie mógł odpowiedzieć Przewodniczący Rady lub Zastęp-
ca. Celowo czekałem, żeby umożliwić odpowiedź na te zarzuty osobom, 
które kierują Komisją Rewizyjną. Ale ponieważ takiej odpowiedzi nie 
usłyszałem chciałem odnieść się do ...”

Tu głos zabrał przewodniczący RM, który wyjaśnił, że w trakcie 
trwania przerwy posiedzenie Rady Miasta opuścił przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej J. Zych, ze względu na złe samopoczucie. Dodał rów-
nież, że posiedzenie opuściła radna Maria Krupa. 

Następnie swą wypowiedź kontynuował radny P. Gorzeń: „Mam 
nadzieję, że to nie była niedyspozycja taktyczna. Ale odnosząc się do 
tych wcześniejszych zarzutów, które Pan Burmistrz wytoczył, jak ar-
maty. Panie Burmistrzu może zacznę od tego pierwszego. Czy Komisja 
Rewizyjna albo Rada ma moralne prawo? Dla mnie nie zrozumiałe są 
takie sformułowania. Nie zrozumiałe z tego powodu, że Komisja Re-
wizyjna zawsze ma prawo do kontroli i sposobu wydatkowania środ-
ków prze organ wykonawczy. Rada ma takie prawo poprzez Komisję 
Rewizyjną. I nie można szermować sformułowaniem moralne prawo. 
To nie dotyczy meritum sprawy. Odnosząc się do okresu, w którym za-
czął funkcjonować Zespół pragnę Radzie, a być może, przypomnieć coś, 
o czym doskonale pamięta, ale odświeżyć, pragnę, o tym powiedzieć, 
że Zespół ds. Zarządzania Energią i Środowiskiem funkcjonuje nie od 
miesiąca ani dwóch tylko od połowy ubiegłego roku. Już w czerwcu 
2004 r. taki Zespół zafunkcjonował i to nie jest tak, że tylko rozpoczy-
na działalność nowa komórka i Komisja Rewizyjna chce skontrolować 
ten organ albo tę komórkę. Był czas, żeby ten Zespół wykonał mnóstwo 
różnych czynności i działań i jest teraz czas na to, żeby Komisja Re-
wizyjna mogła przeanalizować, w jaki sposób ta komórka funkcjonuje. 
Następnie Panie Burmistrzu nie zrozumiałe dla mnie jest by tłumaczył 
się Pan trudnościami związanymi z ustosunkowaniem się do protokołu 
po kontrolnego. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Doskonale pa-
miętamy jak Pan Burmistrz podpisał umowę z firmą prawniczą GFK na 
kwotę 100 000 zł., w celu obsługi posiedzeń Rady Miasta, a także ob-
sługi prawnej Urzędu Miasta. Nie może być tak, że organ tłumaczy się 
trudnościami kadrowymi na protokół po kontrolny, który zostaje skiero-
wany zgodnie z wymogami prawa i zasadami trybu działania Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Lędziny i brak jest zachowania tej procedury 
przez organ wykonawczy. Następna dla Mnie niezrozumiała kwestia to 
Pannie Burmistrzu, jeżeli wszystkie dokumenty, o które domagała się 
Komisja Rewizyjna, są dostępne i były w rękach każdego radnego to, 
jaka jest trudność, żeby przedłożyć te dokumenty Komisji Rewizyjnej. 
Przecież te wszystkie dokumenty wystarczyło wyciągnąć z segregatora 
i przedłożyć na ewentualność zapytań i uwag skierowanych w protoko-
le po kontrolnym. Panie Burmistrzu Ja myślę, że tym razem powiem, 
że nie moralnym jest przywoływanie sformułowania czy Rada ma czy 
Rada nie ma zaufania do burmistrza. Jak już wcześniej powiedziałem 
nie możemy tego rozpatrywać w aspekcie zaufania bądź braku zaufania, 
tylko rozpatrujemy to poprzez merytoryczną kontrolę organu, który do 
tego został ustanowiony, a więc Komisję Rewizyjną, tego najniższego 
rzędu komórki kontrolnej albo zespołu kontrolnego przy Radzie Mia-
sta. Przecież to ustawodawcza kompetencja, która została nałożona na 
Radę Miasta i jest ona wykonywana przez Komisję Rewizyjną. I ostatnie 
Panie Burmistrzu. Niedopuszczalnym jest, żeby Burmistrz szantażował 
Radę, argumentując swoje poczynania zachowanie takim czy innym Ko-
misji Rewizyjnej. Dziękuję. Jeśli będą odpowiedzi to Ja będę prędko 
się próbował ustosunkować do nich. I prosiłbym także, żeby Komisja 
Rewizyjna także się ustosunkowała. „

Następnie radny J. Gruca wyjaśnił, że podjęte działania Komisji 
Rewizyjnej wynikają z ustawy. Ustawodawca powołał jedyną taką Ko-
misję, która służy do kontrolowania organu wykonawczego. Błędem 
jest twierdzenie, że Komisja kontroluje kogoś, Komisja ma z góry 
narzucony, przez przepisy prawa, sposób kontroli. Dodał również, że 
nieprawdą jest, że komisja zajmowała się kontrolą innych jednostek 
niż ta, którą wskazała we wniosku skierowanym do przewodniczącego 

Rady Miasta. W protokole, który Komisja Rewizyjna przekazała burmi-
strzowi nie ma ani słowa na temat kontroli innych jednostek. Następnie 
radny Gruca wyjaśnił, że przewodniczący RM skierował do Komisji 
Rewizyjnej pismo Pana Z. Jaruga w celu rozpatrzenia. Ponadto wyjaś-
nił, że kiedy Komisja Rewizyjna zajęła się rozpatrywaniem tej sprawy 
okazało się, że podstawą do rozpatrzenia jest taśma magnetofonowa z 
nagraniem spotkania z mieszkańcami w temacie likwidacji niskiej emi-
sji. Po rozpoznaniu sprawy okazało się, że zastępca burmistrza nie chce 
udostępnić taśmy z tym nagraniem. Komisja Rewizyjna dowiedziała 
się wówczas, że może otrzymać jedynie protokół z przesłuchania tej 
taśmy. Dopiero po tych zajściach Komisja Rewizyjna podjęła decyzję 
o wszczęciu kontroli Zespołu ds. Zarządzania Energią i Środowiskiem. 
Ponadto radny dodał, że wszczęcie kontroli to nie była chęć Komisji 
Rewizyjnej, a jedynie obowiązek, który jest nałożony przez przepisy 
prawa. Następnie Jan Gruca stwierdził, że całą kontrolę robił uczciwie 
i solidnie. Dodał również, że nikt nikogo o nic jeszcze nie oskarża. Ko-
misja jedynie sformułowała wnioski, aby mogła dojść do konkretnych 
źródeł, aby podjąć odpowiednie stanowisko. Następnie zaznaczył, że 
burmistrz oskarżył Komisję o niegospodarność, ze względu na ilość 
jej posiedzeń. J. Gruca wyjaśnił, że 6 pierwszych Komisji odbyło się 
z takich przyczyn, że kiedy zaproszeni na posiedzenie Komisji zosta-
li pracownicy Urzędu, okazało się, że burmistrz wydał polecenie, aby 
pracownicy nie dostarczali żadnych dokumentów. Dodał również, że 
podstawy prawne tej decyzji, które przedstawił, nie dotyczyły Komisji 
Rewizyjnej. Następnie radny dodał, że nikt z Komisji Rewizyjnej nie 
postawił nikomu imiennych zarzutów.

W odpowiedzi burmistrz odczytał przepisy Statutu Miasta Lędzi-
ny dot. przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej, z którego wynika, 
że kontrola zarządzeń burmistrza należy do kompetencji Komisji Re-
wizyjnej. Dalej dodał, że kontrola, którą przeprowadziła Komisja Re-
wizyjna nie było merytoryczna. Była to kontrola kompleksowa. Bur-
mistrz stwierdził, że merytoryczna kontrola Komisji Rewizyjnej trwała 
1 dzień i miała miejsce w biurze Pełnomocnika ds. Zarządzania Ener-
gią i Środowiskiem, natomiast później Komisja przystąpiła do kontro-
li kompleksowej całego Urzędu Miasta. Wyjaśnił, że Komisja wyszła 
poza swoje uprawnienia. Dodał również, że kiedy chciała rozpocząć 
kompleksową kontrolę, miała zwrócić się do Rady Miasta o wyrażenie 
zgody. Następnie wyraził swoje zdziwienie, że radny P. Gorzeń mówi o 
sprawach personalnych, iż komuś zapłacono 100 000 zł. Ponadto bur-
mistrz stwierdził, że radny podważał opinie prawników. Dodał, że na 
obsługę prawną wydane zostaną każde pieniądze, aby takie sytuacje nie 
miały miejsca. Wyjaśnił, że na każdej umowie jest podpis prawnika i 
burmistrza oraz, że nie może mieć miejsca taka sytuacja, iż Komisja 
Rewizyjna podważa autorytet Burmistrza Miasta Lędziny. 

Radny P. Gorzeń: „Panie Przewodniczący Wysoka Rado. Panie 
Trzciński, tak ja Pan do Mnie - Panie Gorzeń. Pan by chciał likwidacji 
Komisji Rewizyjnej. Ja się wcale Panu nie dziwię. Pan nie chce być 
kontrolowany, Pan chce mieć, po prostu własne gospodarstwo, którym 
Pan będzie sam zarządzał, bez żadnej kontroli. Pan zawsze wszystko 
najlepiej wie, na każde pytanie Pan potrafi odpowiedzieć i nikt, jeśli 
nawet ma rację, a Panu doradza, nie ma racji, jeśli to nie jest np. Pański 
pomysł, Pańskie wymysły. Ja się nie dziwię. Tą argumentacjom, któ-
rą przed chwileczką usłyszeliśmy, potwierdził Pan, że najlepiej by było 
żeby Komisji Rewizyjnej nie było. Przecież w pierwszej kadencji, Panie 
Burmistrzu, Pan już wtedy w szufladzie trzymał protokół pokontrolny 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, i nie chciał Pan przedstawić Radzie 
Miasta, a teraz historia podobna. Przecież była kontrola Regionalnej 
Izby Obrachunkowej i jest protokół pokontrolny i widzicie Państwo, czy 
Rada wie o tym, że są konkretne uwagi do kontrolowanego Urzędu Mia-
sta, Gminy Lędziny i czy Państwo wiecie? Nie wiecie o tym. Nikt z rad-
nych nie został poinformowany, nawet Komisja Rewizyjna, że taka kon-
trola była prowadzona i są wnioski pokontrolne. Ponadto Panie Burmi-
strzu, przepraszam, jeśli Pana uraziłem, ale przypominam Panu jeszcze 
raz. Już na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że łamie Pan prawo, nie 
dotrzymując procedury, a procedura brzmi następująco. Odczytam Pa-
nie Burmistrzu zapisy, które Rada przyjęła i są prawem stanowionym, 
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prawem miejscowym. § 4 pkt. 1 dot. trybu i zasad działania Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Lędziny. Pkt. 1. Komisja przedkłada protokół 
pokontrolny, wraz z uwagami, kierownikowi jednostki kontrolowanej 
w terminie 7 dni od daty zakończenia kontroli. Protokół pokontrolny 
przedłożyliśmy w ciągu 2 dni od zakończenia kontroli, z naniesiony-
mi uwagami. Pkt. 2. kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 
dni od daty otrzymania protokołu, podpisuje go i wnosi ewentualne za-
strzeżenia do zawartych w protokole uwag, przekazując ten materiał do 
osoby, która przeprowadziła kontrolę. Na dzień dzisiejszy mija grubo 
ponad 7 dni. Jak Komisja ma sformułować wnioski pokontrolne, jeśli 
przed chwileczką sam Pan Burmistrz powiedział w 60% przygotował 
odpowiedz na zawarte w protokole pokontrolnym uwagi. A przecież sam 
Pan Burmistrz wielokrotnie to mówi to jest tak proste, każdy z Radych 
wszystkie dokumenty widział, wielokrotnie je przewracał. W czym prob-
lem, w czym trudność, żeby uwagi, które zamieściliśmy w tym protokole 
pokontrolnym, zostały przedłożone Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia. 
W czym problem? Czy to tak skomplikowane? Komisja Rewizyjna ma 14 
dni od chwili, kiedy Burmistrz ustosunkuje się do uwag, które są w pro-
tokole po kontrolnym. Na dzień dzisiejszy, jeszcze raz powtarzam, minę-
ło grubo ponad 7 dni. Możemy policzyć. 16-ego został złożony protokół 
pokontrolny. Dziś mamy 29 -ego, zatem każdy z państwa może łatwo 
policzyć o ile dni została przedłużona procedura. Proceduralnie każdy 
dzień wchodzi, łączne z sobotą i niedzielą. Czy się mylę Pani Mecenas? 
To tyle. Przepraszam za Moje podniosłe wystąpienie, ale wprowadziło 
mnie wręcz w osłupienie w reakcji Pana Burmistrza w stosunku do Rady 
i Komisji Rewizyjnej. Jeszcze raz przepraszam.” 

W. Trzciński zwracając się do radnego P. Gorzenia, wyjaśnił, że 
przedstawił on sedno sprawy. Dodał, że Komisja Rewizyjna mogła o 
wiele więcej pytań skierować do burmistrza, ale wtedy nie odpowie-
działby na żadne, nie mówiąc o dotrzymaniu terminu. Byłoby to po 
prostu fizycznie nie możliwe, gdyż na obecne uwagi Komisji Rewizyj-
nej zebrał już dwa duże segregatory, a jest to dopiero 60% odpowiedzi.  
Dodał, że ma dużo więcej spraw i nie może odpowiadać tylko na pyta-
nia zadane przez Komisję Rewizyjną, gdyż ma także inne obowiązki. 
Burmistrz dodał, że poniesie konsekwencje tego, że termin został prze-
kroczony. Stwierdził, że na fakt przekroczenia terminu złożyło się wiele 
czynników. Był to okres przedświąteczny, nad miastem przeszła burza, 
co wywołało trudną sytuację w mieście, a także miejsce miała wizyta 
delegacji czeskiej oraz było dużo spraw bieżących. Burmistrz zwrócił 
się do Wysokiej Rady żeby wzięła pod uwagę natłok prac i przedłużyła 
termin, do którego miałby odpowiedzieć na ten protokół pokontrolny 
do 15 stycznia. 

Przewodniczący RM podziękował burmistrzowi i udzielił głosu 
radnemu P. Gorzeniowi, który powiedział: „Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado Panie Burmistrzu. Pan mówi, że chciałby Pan przedłużyć 
termin do 15 stycznia. Zwyczajowo to jest tak, że jeśli nie można zdążyć 
w terminie rozpatrzyć sprawy, w ciągu tych 7 dni, Panie Burmistrzu, 
byłoby bardzo elegancko, gdyby Pan wystąpił do Komisji Rewizyjnej, 
z tymi argumentami, które tu Pan przed chwilą wyłuszczył. Tylko Panie 
Burmistrzu, powiedzmy sobie szczerze. Po co, skoro Komisja Rewizyjna 
się bawi. Dziękuję”.

Burmistrz wtrącił, że nie Komisja Rewizyjna jest władna przesu-
wać terminy tylko Rada Miasta.

Następnie głos zabrał radny Jerzy Żołna: „Panie Przewodniczący, 
Szanowna Rado. Jeżeli to ma Rada zrobić, Panie Burmistrzu to Pan się 
powinien zwrócić do Rady z taką propozycją, nie do Komisji Rewizyj-
nej. Pan tu stawia nam wiele zarzutów nieprawdziwych, kto powiedział, 
i proszę udowodnić, że Komisja zablokowała prace Urzędu. Kiedy, w 
jaki sposób i kogo? Ja bym inaczej powiedział, to Pana postępowanie 
blokowało pracę Komisji Rewizyjnej, gdzie czekaliśmy 2 godziny, 2,5 
godziny na poszczególnych pracowników. Po co mamy się tu przegady-
wać i przekomarzać. Powiedzmy sobie prawdę, Pan powinien wystąpić 
i w tym momencie jesteśmy tylko ludźmi i na pewno byłaby zgoda na coś 
takowego. Tylko musi być partnerstwo z 2 stron. Dziękuję”. 

Przewodniczący Bogusław Szarzyński podziękował za wystąpie-
nie, po czym dokonał podsumowania dyskusji. Wyjaśnił, że celowo nie 

ingerował, kiedy rozpoczął się właśnie ten temat. Dodał, że źle się stało, 
że taki temat został poruszony na forum Rady Miasta. Ustosunkowu-
jąc się do tego wyjaśnił, że 2 akty prawne, przede wszystkim ustawa 
o samorządzie gminnym daje pewne uprawnienia Komisji Rewizyjnej, 
która jest organem kontrolnym Rady Miasta. Dodał również, że w w/w 
ustawie znajduje się delegacja, jeżeli chodzi o kontrolę Komisji Rewi-
zyjnej, do Statutu Miasta. Przewodniczący wyjaśnił, że jeżeli chodzi o 
kontrolę Komisji Rewizyjnej to wszczyna się ją na zlecenie rady lub z 
własnej inicjatywy w sprawach pilnych, ale po uzgodnieniu z Przewod-
niczącym Rady Miasta. Następnie dodał, że sprawa została skonsulto-
wana z Przewodniczącym i kontrola miała się odbywać pod względem 
merytorycznymi i formalnym. Wyjaśnił również, że zastosowanie mają 
tutaj przepisy prawa mówiące o tym, że Komisja Rewizyjna jest orga-
nem kontrolnym. Następnie Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, że 
słuchając wypowiedzi Burmistrza Miasta, zrozumiał przyczyny prze-
dłużenia się terminu 7 dni, w którym to terminie powinien odpowiedzieć 
na protokół, który złożyła Komisja Rewizyjna. Następnie nawiązując 
do wypowiedzi radnego P. Gorzenia, że Burmistrz mógł zwrócić się do 
Wysokiej Rady o przedłużenie tego terminu Przewodniczący zaznaczył, 
że faktycznie mógł tak zrobić, jednak w dniu dzisiejszym faktycznie Pan 
Burmistrz zwrócił się do Wysokiej Rady, aby przedłużyła termin odpo-
wiedzi do 15 stycznia. Dodał również, że Komisja Rewizyjna mogłaby 
przyjąć tłumaczenia burmistrza. Następnie Przewodniczący zwrócił się 
do A. Bobiec – Ptak o dodatkowe wyjaśnienia tego problemu.

Wyjaśniła ona, że żaden przepis prawny nie reguluje tego rodzaju 
sytuacji, zostało to jednak przekazane regulacji Statutu Miasta Lędziny. 
Z w/w statutu wynika, że jest to termin 7 dni. Następnie dodał, że moż-
ny posiłkować się przepisami kodeksu cywilnego, zgodnie, z którym są 
ustanowione terminy instrukcyjne i zawite w postępowaniu sądowym. 
W tej sytuacji nie mamy do czynienia z postępowaniem sądowym, więc 
nie może być traktowany jako termin zawity. W takim przypadku ter-
min ten należałoby potraktować jako termin instrukcyjny i dopuszczal-
ne jest jego przekroczenie. Dodała również, że jeżeli Szanowna Rada 
wyrazi na to zgodę to można przesunąć termin. Następnie A. Bobiec 
– Ptak wyjaśniła, że protokół pokontrolny powinien zawierać całkowity 
przegląd kontroli i ewentualne uwagi do kontroli. Natomiast protokół 
pokontrolny Komisja Rewizyjnej zawiera w 80% zapytania kierowane 
do burmistrza miasta. 

Głos zabrał radny P. Gorzeń: „Panie Przewodniczący, Wysoka 
Rado. Ja tytułem sprostowania tego, co powiedziała, przed chwilą Pani 
Alicja Bobiec – Ptak. Tak to prawda. Dokładnie tak jest, że Komisja 
Rewizyjna nie mogła skonstruować formalnie uwag, jeśli w trakcie pro-
wadzonej kontroli nie mogła doczekać się od jednostki kontrolowanej 
dokumentów. Bo nie mogła np. w jednym konkretnym przykładzie było 
tak, że kiedy zwróciliśmy się do Pan Burmistrza o przedłożenie dzieła, 
poprzez Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dowiedzieliśmy 
się, że w każdej chwili. Kiedy poprosiliśmy o przedłożenie tego dzie-
ła, Pan Burmistrz odpowiedział przez Pana przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, że tak, za 2 dni. Kiedy po 4 dniach Komisja Rewizyjna się 
spotkała Okazało się, że sformułujmy Nasze zapytania i uwagi, a wtedy 
dostaniemy odpowiedz i ewentualne opracowania. Stąd wydaje mi się, 
że jest to protokół pokontrolny. Taki, na jaki stać było Komisję Rewi-
zyjną, z uwagi na brak dostępu do wyczerpującej treści dokumentów. 
Dziękuję.” 

Przewodniczący podziękował radnemu Piotrowi Gorzeniowi za 
wystąpienie, po czym dodał, że wątek kontroli przeprowadzonej przez 
Komisję Rewizyjną zostanie już zakończony. Następnie dodał, że Ko-
misja Rewizyjna zaczeka do 15 stycznia na odpowiedzi.

Burmistrz dodał, że będzie się starał odpowiedzieć wcześniej, jed-
nak podkreślił również, że ma bardzo dużo obowiązków. Zakomuniko-
wał jednocześnie, że nie wie, dlaczego protokół pokontrolny RIO nie 
znalazł się na Komisji Rewizyjnej. Dodał również, że w protokole po-
kontrolnym RIO znalazł się tylko jeden zarzut, w którym chodziło o ul. 
Azaliową. Zdaniem RIO załącznik stwierdzający, że PGK płaci składki 
ZUS, był przeterminowany o miesiąc, a został przyjęty do procedury 
przetargowej. Sprawa została oddana przez RIO do Rzecznika Dyscy-
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pliny Finansowej. Burmistrz stwierdził, że od jego decyzji odwołał się i 
zarzuty zostały oddalone. Następnie wyjaśnił, że jeżeli chodzi o zabez-
pieczanie materiałów to zabezpieczają to zarówno organ kontrolny jak 
i kontrolowany. Następnie dodał, że nie może mieć miejsca sytuacja, w 
której radni poszukują pluskiew i podsłuchów i giną dokumenty. 

Następnie przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do burmistrza, 
aby nie odbiegał od tematu wypowiedzi, aby temat związany z kontrolą 
dokonywaną przez Komisję Rewizyjną można było już zakończyć. Da-
lej udzielił głosu radnemu P. Gorzeniowi, który wyraził chęć zabrania 
głosu w temacie sprawozdania Burmistrza Miasta, który powiedział: 
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja w od-
powiedzi na, powiedzmy tutaj, Pana Burmistrza pytanie dot. tego pro-
tokołu. Jeśli Pan Przewodniczący dopuści, możemy odczytać treść tego 
protokołu, w dalszej część sesji, np. oświadczenia. Bo nic nie stoi na 
przeszkodzie, żeby taka treść protokołu, została tutaj odczytana. I jed-
nocześnie chciałbym, przepraszam być może nie w tym momencie pro-
ceduralnie się zachowam, ale prosiłbym członków Komisji Rewizyjnej 
o dyscyplinę, jeśli chodzi o treści uwag i zapytań, które były zawarte w 
protokole pokontrolnym, dopóty kierownik jednostki kontrolowanej się 
do nich nie odniesie, nie ma po prostu mowy o jakichkolwiek komen-
tarzach dot. Treści, które zostały zawarte w protokole pokontrolnym. 
Stąd jeszcze raz upominam państwa i myślę, że jesteśmy dość zdyscy-
plinowanym zespołem i nie powinno być problemów w związku z tym. 
Natomiast Ja Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu w innej kwestii, 
nawiązanej, powiedzmy, w części na etapie aplikacyjnym, takie modne 
w tej chwili słowo w Naszej Gminie, współpracy z Gminą zagraniczną. 
Wydawało mi się, że jest to delegacja Rady, ponieważ jakby występuje 
to w zapisie § 16 pkt. 14 Naszego Statutu Gminy Miejskiej Lędziny, w 
którym to czytamy podejmowanie uchwał w sprawie współpracy ze spo-
łecznościami lokalnymi, regionalnymi inny państw oraz przystępowania 
do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. 
Zatem jest to kompetencja Rady. Nie wiem, z jakich powodów tak się 
stało, że tę współpracę nawiązujemy z gminą czeską, mogłaby to być 
współpraca z gminą, nie wiem, niemiecką, mogłaby to być współpraca 
z gminą austriacką. Trochę żałuję, że Rada Miasta nie miała dane, albo 
możliwości żeby o tym, już na etapie początkowym zadecydować i wy-
dać taką delegację Panu Burmistrzowi, tylko Pan Burmistrz sam jakby 
zadecydował o tym, żeby taką współpracę rozpocząć. Być może jest inne 
tło tej sprawy i wkrótce się o tym dowiemy, ale chciałbym się o tym 
dowiedzieć jak to naprawdę się stało, że tę współpracę z gminą czeską 
gmina Lędziny wkrótce, jeśli taka będzie wola Rady, podpisze poprzez 
stosowną uchwałę. Dziękuję bardzo”. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w jej imieniu uczestniczył w 
podpisaniu umowy. Dodał, że na poprzedniej Sesji Rady Miasta była 
mowa o wizycie konsula Generalnego Republiki Czeskiej i wówczas 
była wyrażona intencja, że jest miasto, które chce z nami współpra-
cować i tu nic nie będzie się działo bez zgody Rady. Dodał również, 
że Pan Burmistrz przedstawił umowę intencyjną podpisaną pomiędzy 
miastem Lędziny, a miastem Uničov. Gmina czeska uchwałę taką już 
podęła i chce współpracy z miastem Lędziny. Pan Przewodniczący wy-
jaśnił, że Rada Miasta Lędziny ustali przedstawicielstwo i będzie taką 
współpracę pogłębiać. Następnie, na pytanie radnego Piotra Gorzenia, 
dlaczego ta gmina, a nie inna, przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, 
że po prostu żadna inna nie chciała dotąd z Lędzinami współpracować. 
Dodał również, że przecież każdy radny ma prawo nawiązywać współ-
pracę z innymi gminami. Przewodniczący wyjaśnił również, że były 
próby nawiązania współpracy ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej, w 
Lędzinach ze strażakami z Bawarii jednak na razie nic z tej współpracy 
nie wyszło, zatrzymała się ona na szczeblu straży pożarnej. Dodał rów-
nież, że na sesję styczniową zostanie przygotowana uchwała intencyjna 
o współpracy. Następnie Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu 
radnemu J. Grucy który stwierdził, że nikt z Wysokiej Rady nie jest 
przeciwny takiej współpracy, dodał jednak, że należałoby przynajmniej 
poinformować Radę Miasta o takich zamiarach, ponieważ w przypadku, 
kiedy przychodzi mieszkaniec i pyta, z kim miasto podpisuje umowę to 
on niestety nic na ten temat nie wie. Wyjaśnił, że kultura i grzeczność 

wymagają tego, aby poinformować Radę o takich zamiarach. W odpo-
wiedzi przewodniczący RM wyjaśnił, że taka informacja została podana 
na ostatniej sesji tylko rady J. Gruca wtedy wyszedł. Następnie stwier-
dził, że tym samym został wyczerpany ten punkt obrad. Sprawozdanie 
burmistrz zostało przyjęte przez Radę Miasta do aprobującej wiadomo-
ści. W podobnym trybie przyjęto Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
dot. realizacji uchwał Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.

W ramach wniosków i oświadczeń radnych Jerzy Żołna zgłosił 
protest na działanie burmistrza miasta. Przewodniczący Bogusław Sza-
rzyński przyjął złożone pismo (tekst pisma wraz z komentarzem burmi-
strza Władysława Trzcińskiego prezentujemy w tym numerze).

W ramach interpelacji i zapytań radnych głos zabrał Piotr Go-
rzeń: „Panie Przewodniczący Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jak 
Państwo przypominacie na sesji poświęconej bezpieczeństwu Miasta, 
poruszałem kwestie, poruszania się po naszym miesicie samochodów 
ciężarowych. I w temacie znaku, który ogranicza ruch tego taboru za-
dałem pytanie, czy istnieje jakaś możliwość wymuszenia na przewoź-
nikach, wymuszenia na kierowcach jego respektowania dla uniknięcia 
właśnie takiego natężenia ruchu. Na odcinku ul. Hołdunowskiej i od 
skrzyżowania ul. Ułańskiej w kierunku na Urząd Miasta, z uwagi na 
to, że jest tam znak ograniczający poruszanie się samochodów powyżej 
7 ton. Nie mówimy w tej chwili o nacisku na oś, ale mówimy o znaku 
ograniczającym poruszanie się samochodów powyżej 7 ton, a to jest 
zdecydowana różnica i w większości samochodów, które po tej trasie się 
przemieszczają możemy odpowiedzieć sobie sami, że tak na tym odcinku 
od ul. Ułańskiej w kierunku Urzędu Miasta poruszają się samochody, 
które mają zdecydowanie przekroczony ciężar 7 ton. Stąd apel, prośba 
do Pana Burmistrza o wystąpienie do Naszej Policji o spowodowanie 
częstszej interwencji ogniwa drogowego, które będzie kontrolowało, 
aby ta właściwość była zachowana na tym odcinku. To jedno zapytanie, 
jednocześnie prośba i drugie pytanie. Czy są jakieś obligatoryjne, na 
Nas nałożone obowiązki, które zmusiły Nas w efekcie do oświetlenia 
węzła przy S 1 bo jak pamiętamy, to Pan Burmistrz zastosował manewr 
z wyłączeniem tego obwodu oświetleniowego na S 1, na wysokości ul. 
Hołdunowskiej w kierunku Mysłowic, a w chwili obecnej jak Państwo 
zauważyli ten węzeł jest oświetlony. Czy są jakieś powody, które w tej 
chwili Nas do tego zmuszają? Dziękuję”.

Przewodniczący RM poinformował, że burmistrz w trakcie sesji 
opuścił posiedzenie, po czym zwrócił do zastępcy burmistrza o od-
powiedź. Rudolf Ballion wyjaśnił, że zostanie niezwłocznie wszczęta 
interwencja w Policji w celu uregulowania sprawy przestrzegania zna-
ku. Następnie zakomunikował, że w sprawie oświetlenia węzła S1 UM 
skierował stosowne pismo i Generalna Dyrekcji Dróg i Autostrad poin-
formowała, że z uwagi na zawiłość przedmiotu sprawy zwrócić się musi 
do zespołu prawnego o interpretację przepisów w tym zakresie. Dopiero 
w chwili otrzymania wytycznych Generalna Dyrekcji Dróg i Autostrad 
udzieli odpowiedzi. Opóźnienia tłumaczą zmorzonym wysiłkiem w 
okresie zimowego utrzymania dróg. W związku z powyższym należy 
oczekiwać odpowiedzi z ich strony. Następnie przewodniczący RM 
udzielił głosu wiceprzewodniczącemu RM. Zygfryd Ścierski stosownie 
do wystąpienia P. Gorzenia stwierdził, że znak zakazu wjazdu samocho-
dom powyżej 7 ton znajduje się na skrzyżowaniu ul. Hołdunowskiejz 
ul. Ułańską. Ten znak należy usunąć, a ten znajdujący się przy wjeździe 
na ul. Pokoju z ul. Hołdunowskiej należy pozostawić. Wówczas zosta-
nie rozładowany ruch. Samochody będą nie tylko jeździć ul. Ułańską, 
ale również ul. Pokoju. Wtedy ul. Ułańska zostanie rozładowana.

Na zakończenie sesji przewodniczący RM Bogusław Szarzyński 
poinformował, że radni otrzymali zaproszenia na finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Dalej złożył ubolewanie z powodu faktu, iż 
nie udało mu się dotąd zorganizować szkolenia nt. ustawy o samorzą-
dzie gminnym dla radnych. Dodał, że prowadzi rozmowy z prof. Cz. 
Martyszem, aby takie szkolenie przeprowadzić jeszcze w okresie zimo-
wym. Następnie przewodniczący Rady Miasta złożył życzenia nowo-
roczne dla całej Rady Miasta oraz Mieszkańców. Sesja zakończyła się o 
godzinie 19ºº.  

Zdzisław Kantor, Marek Spyra
/na podstawie Protokołu Rady Miasta oraz materiałów własnych/
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Miejscowy Komisariat Policji zwrócił się, do Redakcji BIL-a, 
z prośbą o ponowny apel do osób starszych oraz ich opiekunów. W 
ostatnim czasie na Śląsku znowu dochodzi do wyłudzenia pieniędzy 
tzw. metodą „na wnuczka”. Poszkodowanymi, w takich przypad-
kach, są wyłącznie starsze osoby, które niestety zbyt lekkomyślnie 
oddają często oszczędności całego życia, i to całkowicie nieznanym 
osobom. Oto mechanizm, którym się posługują.

Do starszej, często samotnej (nie jest to regułą), ale zamożnej 
osoby dzwoni osoba, która podaje się za wnuczka/wnuczkę. Tele-
fonicznie przedstawia ona trudną sytuację finansową, w której się 
chwilowo znalazła; najczęstszymi motywami jest: zakup samocho-
du, i pilna potrzeba zapłaty, choroba, wyjazd. Osoba ta informuje 
babcię/dziadka, że dzisiaj lub jutro przyjedzie osobiście odebrać po-
trzebne pieniądze. Ok. godziny przed umówionym czasem, dzwoni 
telefon, a osoba podająca się za wnuczkę/wnuka informuje, że nie 
może wyjść z pracy, jest jeszcze u lekarza, bądź też wynajduje inny 
powód, dlaczego sama nie może odebrać potrzebnych jej pieniędzy. 
Jednocześnie informuje ona, iż jej dobry znajomy, będzie akurat w 
pobliżu i przekaże jej te pieniądze. Mija pół godziny, do dziadków 
zagląda wspomniany znajomy, przedstawia się, nawiązuje do tele-
fonicznej rozmowy, i odbiera pieniądze. I na tym historie miałyby 
swój koniec, gdyby nie dziadkowie, którym w taki to oto sposób, 
skradziono pokaźne sumy. Ostatnia poszkodowana osoba straciła w 
ten sposób 6 tysięcy zł. Możemy się cieszyć, gdyż nie miało to miej-
sca w Lędzinach, ale powinniśmy być bardziej ostrożni.

Niestety fakt, iż tego typu przestrogi nie są jedynie pustymi sło-
wami, znajduje odzwierciedlenie w życiu. Kilka miesięcy wcześniej 
publikowaliśmy apel Komendanta KP Lędziny odnośnie pojawienia 
się „cyganów”. Prosiliśmy o zachowanie należytego bezpieczeń-
stwa, ale … No właśnie, ale niespełna kilka tygodni temu „cyganie” 
pod pretekstem prośby o jedzenie zdołali okraść jedną osobę w Lę-
dzinach. Strata jest niemała, bo tysiąc złotych. Dlatego ponownie 
prosimy o zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa. Jeżeli chce-
my pomóc takiej osobie, to powinniśmy kazać jej poczekać przed 
drzwiami, sami po uprzednim zamknięciu drzwi na klucz, udajemy 
się do kuchni i przynosimy jej, to, co uważamy za słuszne. Najczęst-
szym błędem jest, to, iż owszem każemy osobie tej poczekać na nas 
przed drzwiami, ale nie zamykamy drzwi na klucz, a wtedy, gdy 
my szukamy czegoś do jedzenia, to osoba ta, wkrada się za nami i 
niepostrzeżenie, przeszukuje nasze rzeczy. Tak właśnie przebiegła 
ostatnia kradzież w naszym mieście.

Pamiętajmy więc, pomoc osobom potrzebującym, jak najbar-
dziej tak, ale róbmy to z głową, abyśmy sami nie zostali poszkodo-
wani.                Marek Spyra

W  dniach  20-22  stycznia  br  na  pływalni  „Rawszczyzna”  
w  Ostrowcu  Świętokrzyskim  odbyły  się  Zimowe  Mistrzostwa  
Polski  Młodzików  12-letnich  w  Pływaniu. W  zawodach  tych  
startowało  ponad  350  zawodniczek  i  zawodników  z  około  120  
klubów  pływackich  naszego  kraju. Wystartowała  w  nich  także  
zawodniczka  lędzińskiej  „Orki”  Barbara  Włodarczyk , podopiecz-
na  Marcina  Jawora. Basia  dwukrotnie  awansowała  do  finałów  B  
tych  mistrzostw , na  dystansie  400m  stylem  dowolnym  zajmując  
ostatecznie  11  miejsce  w  kraju  oraz  na  dystansie  800m  stylem  
dowolnym  gdzie  zajęła  miejsce  13. Ponadto  Basia  zajęła  jeszcze  
18  miejsce  na  dystansie  200m  stylem  dowolnym.  

Redakcja

W sobotę, 21 stycznia 2006, w SP 1 miał miejsce doroczny Bal 
Karnawałowy. Impreza ta ma jednak szczególny charakter, gdyż, jak 
co roku, jest ona organizowana z myślą o osobach niepełnospraw-
nych. Ewa Kicińska, która od trzech lat koordynuje sprawy organi-
zacyjne z dumą przyznaje: „Przed kilku lat, gdy po raz pierwszy po-
stanowiono podjąć się tego wyzwania, nikt, nawet w najśmielszych 
oczekiwaniach nie spodziewał się takiego sukcesu, jakim cieszy się 
obecnie bal niepełnosprawnych w SP 1. To dla nas, organizatorów, 

powód do domu, zadowolenia i bezgranicznej radości”.
W przygotowania do balu, aktywnie włączają się organizacje, 

które od lat uczestniczą w działaniach integrujących środowisko 
o. niepełnosprawnych, m.in.: lędzińskie Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Ośro-
dek Błogosławiona Karolina.

Tradycją stało się, że spotkanie rozpoczyna wspólne łamanie 
się opłatkiem, życzenia noworoczne, czytanie ewangelii. Ponadto 
do stałego repertuaru należą jasełka, zajęcia warsztatowe, zabawy 
integracyjne i poczęstunek.

Organizatorzy jednogłośnie twierdzą, że jednym z najwięk-
szych sukcesów tej dorocznej imprezy jest zmiana w myśleniu spo-
łeczeństwa lędzińskiego. Działania takie jak ten bal, integrują osoby 
niepełnosprawne z resztą mieszkańców oraz diametralnie zmieniają 
podejście do o. niepełnosprawnych. Dzięki temu osoby te nie czują 
się tak wyizolowane i niepotrzebne, a to właśnie izolacja jest dla 
nich najgorsza. Oby inicjatyw takich ja ta, w 2006 roku było jeszcze 
więcej.               Marek Spyra 

Obowiązki dot. właścicieli psów reguluje 
Kodeks Wykroczeń oraz uchwała rady Miejskiej 
w Lędzinach wydana na podstawie ustawy o 
utrzymaniu czystości. Zgodnie z zapisami ww. 
aktów prawnych obowiązkiem właściciela jest 
zachowanie takich środków ostrożności, któ-
re zapobiegałyby niekontrolowanemu bieganiu 

zwierząt po terenach publicznych, a więc ulicach i chodnikach. Poza 
obrębem prywatnej posesji psy mogą być wyprowadzane wyłącznie 
na smyczy i w kagańcu. Ponadto to właściciel powinien zadbać, aby 
psy nie wydostawały się poza obręb posesji. Za niezachowanie na-
leżytych środków ostrożności, o których mowa powyżej, grozi kara 
200 zł. Pamiętać także należy o obowiązku zaszczepienia psa oraz 
uiszczeniu stosownych opłat w Urzędzie Miasta z tyt. posiadania 
psa -  w tym roku opłata ta wynosi 35 zł. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej regularnie prowadzą kontrole 
dot. posiadania czworonogów i wymaganych w związku z tym za-
bezpieczeń oraz dokumentów.             

 Marek Spyra

Policja ostrzega! Kolejny udany bal

Zimowe  Mistrzostwa  Polski  Młodzików   
12-letnich  w  Pływaniu

Twój pies tego nie wie, ale ty musisz!!!
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Podczas grudniowej sesji rady miasta radny Jerzy Żołna wy-
stosował protest wobec rzekomego nieodpowiedniego traktowania 
środowiska nauczycielskiego przez burmistrza miasta Władysława 
Trzcińskiego. Na prośbę burmistrza poniżej zamieszczamy treść 
tego pisma oraz odpowiedź.

"W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 15.12.05 r. mającą 
miejsce przed planowanym posiedzeniem Komisji Edukacji, a do-
tyczącą niewłaściwego zachowania się BURMISTRZA MIASTA 
Władysława Trzcińskiego, w stosunku do mojej osoby oraz nauczy-
cieli naszego miasta. Składam oficjalny protest na takie traktowanie 
środowiska nauczycielskiego przez BURMISTRZA MIASTA LĘ-
DZINY Władysława Trzcińskiego." 

podpisano Jerzy Żołna

Szanowni Państwo!
Stosownie do pisma złożonego przez radnego Jerzego Żołnę 

podczas ostatniej w minionym roku sesji Rady Miasta, która odby-
ła się dn. 29.12.2005 roku, a dotyczącego mojego rzekomego nie-
właściwego zachowania w stosunku do nauczycieli naszego miasta 
– działaczy ZNP, polegającego na zlekceważeniu spotkania z repre-
zentantami ich środowiska, pragnę poinformować, że pod żadnym 
pozorem nikogo bynajmniej nie chciałem urazić. 

Spotkanie to „zbiegło się” w czasie z jednym z dawna zaplano-
wanych spotkań z mieszkańcami miasta. Cudzysłów w powyższym 
zdaniu nie jest przypadkowy. Chciałbym się mylić, ale mam pod-
stawy by sądzić, że zostało ono tak zaplanowane, aby uniemożliwić 
mi w nim pełny udział. Jeszcze raz z całą mocą pragnę podkreślić, 
że na przestrzeni wielu lat mojej służby dla miasta i jego mieszkań-
ców, ani razu nie odmówiłem spotkania żadnej grupie zawodowej. 
Cytowane, niewiele wyjaśniające pismo, a złożone przez radnego 
Jerzego Żołnę wskazywałoby na to, iż kierowany złą wolą burmistrz 
nie chciał rozmawiać z zebranymi. Taka sytuacja nie miała jednak 
miejsca. Wspomnianym spotkaniem zostałem zaskoczony przez jej 
organizatora - Jerzego Żołnę, przewodniczącego Komisji Edukacji, 
Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
RM. Nie byłem wcześniej właściwie poinformowany o tym, kiedy 
takie spotkanie się odbędzie, jaki ma mieć charakter, i kto będzie w 
nim brał udział. W tych istotnych kwestiach zostałem wręcz wpro-
wadzony w błąd. W zaistniałych okolicznościach, wobec koniecz-
ności udania się na spotkanie z mieszkańcami miasta, nie mogłem 
wziąć w nim udziału. Zawarta w piśmie negatywna ocena mojego 
postępowania, a poczyniona przez radnego Jerzego Żołnę jest zatem 
mocno krzywdząca. Nie zmienia to również faktu, że z troską odno-
szę się do problemów naszego szkolnictwa, a Lędziny są miastem 
których wydatki na oświatę należą do najwyższych w regionie. Za 
zeszły rok to niebagatelna kwota ponad 10 milionów złotych. Nie-
stety, radny Jerzy Żołna nie podziela mojej oceny co do sposobu 
zarządzania przeznaczonymi na cele oświatowe pieniędzmi, stąd 
prowokuje sytuacje podobne tej jaka miała miejsce 15 grudnia 2005 
roku, li tylko po to - by kreować siebie na męża opatrznościowego 
lędzińskiego szkolnictwa. 

Jeszcze raz z pełną mocą podkreślam, nie jest tak, iż nie chcę 
spotykać się ze środowiskami oświatowymi – chcę, ale rzetelnie!  
Tego jednak dnia musiałem być na z dawna już zaplanowanym spot-
kaniu z mieszkańcami miasta. 

Burmistrz Miasta Lędziny
Władysław Trzciński

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Paderewskiego 5
30.01.2006 – 03.02.2006, w godz. 10.30 – 12.00 zajęcia świetlico-
we, zabawy na śniegu, konkursy plastyczne, zabawy przy muzyce                            
9.00 – 10.30 zajęcia komputerowe dla uczniów kl. I-III
9.00 – 10.30 zajęcia komputerowe dla uczniów kl. IV-VI
9.00 – 11.00 zajęcia sportowe na sali gimnastycznej /piłka nożna, 
piłka ręczna, piłka siatkowa/

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hołdunowska 13
30.01.2006   9.00 – 11.00 zajęcia plastyczne
31.01.2006  9.00 – 12.00 zajęcia sportowe na sali gimnastycznej
/gry i zabawy zespołowe/
01.02.2006  9.00 – 11.00 zajęcia muzyczno – taneczne /festiwal 
piosenki „Mini playback schow”/
02.02.2006  9.00 – 12.00 zajęcia na sali gimnastycznej
03.02.2006  9.00 – 11.00 zajęcia plastyczno – modelarskie
06.02.2006  9.00 – 11.00 zajęcia biblioteczne /konkurs                                                                                     
czytelniczy pt. „Bohaterowie lektur szkolnych”/
07.02.2006  9.00 – 12.00 turniej szachowy
08.02.2006  9.00 – 12.00 zajęcia rekreacyjno – sportowe
09.02.2006  9.00 – 12.00 bal przebierańców
10.02.2006  9.00 – 11.00 zajęcia logistyczne /zagadki, rebusy, 
quizy z wiedzy ogólnej, konkurs na geniusza/

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Goławiecka 36
30.01.2006 – 03.02.2006 10.00 - 13.00 zajęcia sportowe na sali 
gimnastycznej; zajęcia na siłowni; zajęcia w sali komputerowej 
– rekreacja z komputerem; zajęcia rytmiczno – ruchowe przy 
akompaniamencie muzyki 

Gimnazjum nr 1 ul.Pokoju 29
30.01.2006 – 03.02.2006  9.00 –  9.45 pracownia informatyczna
10.30 - 12.00 zajęcia sportowo – rekreacyjne /siłownia, tenis stołowy/ 
9.00 – 11.30 zajęcia gimnastyczne
9.00 – 12.00 zajęcia plastyczne i arteterapii

Gimnazjum nr 2 ul. Hołdunowska 72
30.01.2006  9.00 - 12.00 sala gimnastyczna – turniej piłki siatkowej
31.01.2006  9.00 - 12.00  pracownia komputerowa – zajęcia infor-
matyczne
01.02.2006  9.00 - 12.00 świetlica – klub dyskusyjny
02.02.2006  9.00 - 12.00 zajęcia plastyczne – konkurs „Uroki zimy”
03.02.2006  9.00 – 12.00 sala gimnastyczna – turniej koszykówki
06.02.2006  9.00 – 12.00  sala gimnastyczna – turniej tenisa stołowego
07.02.2006  9.00 – 12.00 pracownia komputerowa – Klub Młodego 
Internauty
08.02.2006  9.00 – 12.00  świetlica -zajęcia plastyczne
09.02.2006  9.00 -  12.00 świetlica – zajęcia plastyczne – konkurs  
„Projekt kreacji karnawałowej”  
10.02.2006  9.00 -  12.00 sala gimnastyczna – turniej tenisa stołowego

Przedszkole nr 1 ul. Paderewskiego 5
01.02.2006 - 02.02.2006 w godz. pracy konkurs plastyczny „Zimo 
baw się z przedszkola nami”
08.02.2006 projekcja filmu dla dzieci w kinie „Piast”    
„Szeregowiec Dolot”
03.02.2006 bal, dyskoteka dla dzieci
07.02.2006 spartakiada zimowa

Zgłaszam protest... Plan ferii zimowych Lędziny 2006
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Przedszkole nr 2, ul. Hołdunowska 20
02.02.2006 w godz. pracy konkurs plastyczny „Zima, zima…” 
przedszkola 
08.02.2006 zima w lesie – sanna /przejażdżka saniami, zabawy, gry 
ruchowe na śniegu i pląsy przy kominku/
10.02.2006 zimowa przedszkolna olimpiada na wesoło

Biblioteka – centrala ul.Lędzińska 86
30.01.2006 - 10.02.2006 w godz. otwarcia  placówki; zagadki, 
krzyżówki, quizy na znajomość  klasyki dziecięcej, zabawy z kom-
puteremprzy specjalnie zainstalowanych grach oraz możliwość 
serfowania w Internecie
02.02.2006  godz.11.00 konkurs na najciekawsza rzeźbę ze śniegu  
/w zależności od pogody/ lub pracę plastyczną z wykorzystaniem
plasteliny, modeliny itp.
09.02.2006  godz.10.00 konkurs na najpiękniejszą kartkę walentyn-
kową „Kocha, lubi, szanuje”

Biblioteka – filia ul.Hołdunowska 39
02.02.2006 godz.10.00 konkurs plastyczny pt. „Zima zima…”
Miejski Ośrodek Kultury – ul. Hołdunowska 39
02.02.2006 godz.10.00 - 13.00 prace plastyczne „Dookoła biało”-
miniaturki zimowe 
06.02.2006 godz.10.00 - 12.00 „Śniegowa rzeźba”
07.02.2006 godz.17.00 - 20.00 dyskoteka małolata /wiek 13-15 lat/
09.02.2006 godz.13.00 - 15.00 spotkanie przy herbacie i ciastku, 
bajki, podania, legendy śląskie

Kino „PIAST” ul. Lędzińska 55 – spektakle filmowe
30 -31.01.2006 godz.10.00 „Lacky Lucke”
01- 03.02.2006 godz.10.00 „Asterix i Obelix contra Cezar”
06- 07.02.2006 godz.10.00 „Zebra z klasą”
08- 10.02.2006 godz.10.00 „Szeregowiec Dolot”

Świetlica Socjoterapeutyczna ul. Lędzińska 14 – zajęcia plastyczne
30.01.2006  9.00 – 11.00 „ Kartka na każdą okazję”
31.01.2006  9.00 – 11.00 „ Maska z talerza”
01.02.2006  9.00 – 11.00 „ Obrazek na ścianę”
02.02.2006  9.00 – 11.00 „ Moje wymarzone ferie zimowe”
03.02.2006  9.00 – 11.00 „ Kartka z kalendarza”
06.02.2006  9.00 – 11.00 „Bałwanek”
07.02.2006  9.00 – 11.00 „Zaproszenie na przyjęcie”
08.02.2006  9.00 – 11.00 „Zwierzę – wydzieranka”
09.02.2006  9.00 – 11.00 „Moja rodzina”
10.02.2006  9.00 – 11.00 „Autoportret”

Fundacja Rozwoju Sportu ul. Lędzińska 14

I . Turniej piłki nożnej – VI piętro (hala sportowa)
 – szkoły podstawowe kl. III-IV oraz V-VI
30.01.2006 9.00 – 13.00  zgłaszanie zespołów
31.01.2006 9.00 – 13.00  zawody
07.02.2006 9.00 – 13.00  zawody
09.02.2006 9.00 – 13.00  finały
10.02.2006 10.00   wręczenie nagród
- szkoły gimnazjalne 
30.01.2006 9.00 – 13.00  zgłaszanie zespołów
01.02.2006 9.00 – 13.00  zawody
08.02.2006 9.00 – 13.00  zawody
09.02.2006 9.00 – 13.00  finały
10.02.2006 10.00   wręczenie nagród
Dnia 04.02.2006 od godz. 9.00 do 13.00 zajęcia na hali sportowej 
dowolne  z opiekunem.

II. Turniej koszykówki – VI piętro (hala sportowa)
- szkoły gimnazjalne i średnie (dziewczęta i chłopcy)
02.02.2006 9.00 – 13.00  zawody
10.02.2006 10.00   wręczenie nagród

III. Turniej Uni – Hock – VI piętro (hala sportowa)
- szkoły podstawowe kl. IV – VI
03.02.2006 9.00 – 13.00  zawody
10.02.2006 10.00   wręczenie nagród
IV. Turniej siatkówki – VI piętro (hala sportowa)
- szkoły gimnazjalne i średnie (dziewczęta i chłopcy)
06.02.2006 9.00 – 13.00  zawody
10.02.2006 10.00   wręczenie nagród

V. Turniej tenisa stołowego – V piętro p. 81
 - szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie
30.01.2006 – 03.02.2006 9.00 – 13.00  
06.02.2006 – 09.02.2006 9.00 – 13.00
10.02.2006  10.00  wręczenie nagród

VI. Turniej szachowy – IV piętro p. 71
- szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie
30.01.2006 – 03.02.2006 9.00 – 13.00
06.02.2006 – 09.02.2006 9.00 – 13.00
10.02.2006  10.00   wręczenie nagród

VII. Gry zręcznościowe (piłkarze ręczni) – IV piętro (korytarz)
- szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie
30.01.2006 – 03.02.2006 9.00 – 13.00
06.02.2006 – 09.02.2006 9.00 – 13.00
10.02.2006  10.00  wręczenie nagród

VIII. Rzuty lotkami do tarczy – pater (korytarz)
- szkoły podstawowe i gimnazjalne
30.01.2006 – 03.02.2006 9.00 – 13.00  
06.02.2006 – 09.02.2006 9.00 – 13.00
10.02.2006  10.00  wręczenie nagród

IX. Rzuty piłką do kręgli, rzuty kółkami (rzepami) do tarczy, 
hula-hop – IV piętro p. 72
- dzieci przedszkolne, szkoły podstawowe kl. I – IV
30.01.2006 – 03.02.2006 9.00 – 13.00
06.02.2006 – 09.02.2006 9.00 – 13.00
10.02.2006  10.00  wręczenie nagród

X. Bal przebierańców – IV piętro (kawiarnia „DB”)
- dzieci przedszkolne
10.02.2006 10.00

XI. Pływalnia kryta – II piętro 
- szkoły podstawowe , gimnazjalne, średnie
30.01.2006 – 04.02.2006 9.00 – 15.00 odpłatność za 1h/2 zł.
06.02.2006 – 11.02.2006 9.00 – 15.00 odpłatność za 1h/2 zł.

XII. Zajęcia samoobrony - V piętro p. 81 (nieodpłatnie)
2006.2006.2006 17.30 – 19.00
2006.2006.2006 17.30 – 19.00
2006.2006.2006 17.30 – 19.00
2006.2006.2006 17.30 – 19.00



Pierwszy zakład fryzjerski pani 
Barbary Kawały otworzył swoje 
podwoje w 1998 roku. Po czterech 
latach działalności studio przenio-
sło się do nowego budynku. Świeżo 
oddane do użytku pomieszczenia, 
nowoczesny wystrój i wysokiej ja-
kości sprzęt to nowe oblicze tego 
miejsca. Techniczna sfera gwarantu-
je wysokiej jakości standard usług, 
nie zastąpi jednak fachowego i mi-

łego personelu Studia Fry-
zjerskiego „Karlajn”, który 
pomoże nam w doborze 
odpowiedniej fryzury do-
stosowanej do okoliczności 
i naszych potrzeb. Szeroki 
wachlarz usług dostępny 
jest także w domu klienta. 

Studio mieści się przy ulicy 
Sobieskiego 43. Czynne od wtor-
ku do piątku w godzinach od 8:00 
do 18:00 oraz w soboty od 6:00 do 
13:00. Kontakt telefoniczny 032-
216-73-03.

Serdecznie zapraszamy!

URZ¥D MIASTA LÊDZINY ul.  Lêdziñska 55, 43-143 Lêdziny, Centrala: tel.  032 216-65-11, fax 032 216-65-08
Sekretariat: wew.  22, www. ledziny. pl e-mail: um@ledziny. pl

Kontakt z redakcj¹ biuletynu: tel. 032 216-65-11 wew. 46, tel.  kom.  0 503-635-912   e-mail: aureliusz@gmx. net
Redaktor Naczelny Biuletynu Informacyjnego "Lêdziny" - Marek Spyra

Skład i druk: Zakład Poligraficzno-Reklamowy "RoDo Laser" 

W dobrym kierunku rozwija się współpraca 
nawiązana z czeskim miastem Uničov. Lada 
dzień zaprosimy młodych mieszkańców mia-
sta do udziału w międzynarodowym konkur-
sie plastycznym organizowanym w Uničovie. 
Warto, aby rodzice wsparli w staraniach swoje 
pociechy. O szczegóły pytajcie w lędzińskich 
szkołach i Miejskim Ośrodku Kultury.  

REPERTUAR FERIE ZIMOWE  2006
30-31.01.06 - "LACKY LUKE" czas 86 minut
01-03.02.06 - „ASTERIX I OBELIX KONTRA CEZAR” czas 105 minut
06-07.02.06 - „ZEBRA Z KLASĄ” czas 94 minuty
08-10.02.06 - „SZEREGOWIEC DOLOT”czas 75 minut

BAJKI BĘDĄ WYŚWIETLANE CODZIENNIE O GODZINIE 10.00
Cena biletów na  wszystkie seanse 10,00 zł normalny  5,00 zł ulgowy

STUDIO FRYZJERSKIE „KARLAJN”

43-150 Bieruń, ul. Ks. P. Macierzyńskiego 11
tel./ fax 032-216-40-11

Spółdzielnia Usługowo-Handlowa "JEDNOŚĆ"ogłasza do wyna-
jęcia:
1/  Pomieszczenia biurowe po kapitalnym remoncie – wysoki stan-

dard na II piętrze w budynku położonym w Lędzinach przy ulicy 
Hołdunowskiej o łącznej powierzchni 205 m2.

2/  Pomieszczenia w budynku po byłej piekarni położonym w Bieru-
niu Nowym przy ulicy Warszawskiej z przeznaczeniem na maga-
zyn lub hurtownię.

3/  Pomieszczenia na I oraz II piętrze w budynku położonym w Bie-
runiu przy ulicy Piastowskiej.

4/  Pomieszczenia nad piekarnią w Urbanowicach przy ulicy Głów-
nej.

Bliższe informacje można uzyskać w Zarządzie Spółdzielni.

POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA

Firma Elnet System powstała 1 maja 
2003 z inicjatywy Krzysztofa Żogały. Zakres 
pierwszych usług obejmował głównie serwis 
i naprawę komputerów, monitorów, drukarek. 
Wraz z rozwojem rynku firma poszerzyła swój 
zakres działania o usługi internetowe, tj. „do-
starczanie” internetu do odbiorców prywat-
nych i przedsiębiorstw na terenie Hołdunowa 
i najbliższych okolic. 

W czerwcu 2005 roku Elnet otworzył ofi-
cjalną siedzibę w postaci punktu serwisowego, 

który mieści się w Hołdunowie w budynku starej poczty, przy ulicy 
Ułańskiej 22. Po adaptacji nowego pomieszczenia firma po raz ko-
lejny poszerzyła paletę świadczonych usług, tym razem o: naprawę 
telefonów komórkowych, zdejmowanie blokad „sim lock”, zmianę 
języków w telefonach, możliwość odsprzedaży, bądź zamiany swo-
jego aparatu na inny. Ponadto Elnet oferuje komputery w atrakcyj-
nych cenach, modernizację posiadanego sprzętu, diagnozowanie i 
ekspertyzy komputerów, naprawę rtv oraz montaż instalacji alarmo-
wych.

Kontakt z firmą: tel. 032-326-77-96 lub 502-38-18-59, e-mail: 
elnetsystem@go2.pl. Serdecznie zapraszamy!

ELNET - W ŚWIECIE ELEKTRONIKI

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach  
Sala Widowiskowo – Kinowa „Piast”

WIELKIE GRANIE
       
       
       Szczegóły w numerze
Zaprasza: Bernard Szczech
Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Czwartek 26.01.2006 r. godz. 18.00

POP   &   HIP – HOP
ARS NOVA  /   2 N

Piątek 27.01.2006 r., godz. 16.00               

METAL FEST
BEAST

TEARS OF THE DUSK
NO TIME TO WASTE

 oraz gościnnie:
LOOK

DESPISE THE SUNRISE


