
 
 

BIL – grudzień 2003 1

BIULETYN 

INFORMACYJNY 

„LĘDZINY” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       

Biuletyn 

 

BInformacyjny 

 

I„Lędziny” 

 

„L ”Pracownia kuśniersko-krawiecka 
 

W miesiącu lutym tego roku wznowiła działalność 
pracownia kuśnierska działająca w Ośrodku Nowocze-
sna Gospodyni w Hołdunowie od 1987. Była to firma 
rodzinna, której założycielami byli małżonkowie Ja-
dwiga i Marek Ochman. Firma cieszyła się na rynku 
bardzo dużym powodzeniem. Rozprowadzała bowiem 
swoje wyroby do kilku miast Polski: Łódź, Warszawa, 
Kraków, Gdańska. Zatrudniała w różnych okresach 
czasu do 10 osób. Prowadziła również praktyki 
uczniowskie w zawodzie kuśnierz. Obecnie firmę po 
dłuższej przerwie prowadzi pani Jadwiga Wywiórka 
(Ochman), w tym samym budynku, przy ulicy Hołdu-
nowskiej 9. 

Pracownia wykonuje usługi w zakresie kuśnierstwa: 
- szycie z materiałów futrzarskich własnych i powie-
rzonych (duży wybór) 

- przeróbki futer, kożuchów, skór, wszywanie zamków, 
- farbowanie i czyszczenie odzieży skórzanej i futrza-
nej 
W zakresie krawiectwa: 

- przeróbki odzieży, 
- aranżowanie i szycie firan i zasłon, 
- wszywanie zamków, 

Pracownia serdecznie zaprasza swoich dawnych 
oraz przyszłych klientów w godz. od 900 do 1700 w ty-
godniu oraz w sobotę od 900 do 1300, a także do swojego 
sklepu firmowego w Mysłowicach przy ulicy Mikołow-
skiej 2, w godz. 1000-1700 od poniedziałku do piątku. 
Telefony kontaktowe: 2235668 – sklep oraz tel. 
komórkowy 0501274630/1. 

 

Życzenia Świąteczne 
 Dla wszystkich mieszkańców miasta  

ich rodzin i dla wszystkich,  
którzy w ten świąteczny i noworoczny czas 

goszczą okazjonalnie w Lędzinach, 
życzenia miłych i radosnych  
Świąt Bożego Narodzenia  

spędzonych w rodzinnej atmosferze 
zadumy i spokoju oraz  

Do Siego 2004 Roku składają 
Przewodniczący Rady Miasta  

Bogusław Szarzyński i radni IV kadencji 
 
 Wzajemnego zrozumienia i poszanowania, 

radości dnia codziennego w poczuciu, że 
„jutro będzie lepiej” na cały okres  

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowy 2004 Rok  

 wszystkim Lędzinianom i osobom,  
które dzięki swej pracy pozostają związane 

z naszym miastem oraz tym, 
 których losy i życiowe perypetie rzuciły 

poza granice naszego kraju,  
życzenia wszelkiej pomyślności,  

uciechy ze świątecznej i noworocznej 
biesiady, spełnienia marzeń, zdrowia oraz 

trwania w tradycji  
obrzędów świąteczno – noworocznych 
jednoczących Lędzinian przy wspólnym, 

wigilijnym stole śle 
Burmistrz Miasta 

Władysław Trzciński 
wraz z pracownikami 

 

W NUMERZE 
 

1. Informacje z USC         str. 2 
2. Ze szkół w Goławcu          str. 2 
3. Oczyszczalnia ścieków Hołdunów        str. 2 
4. Ogłoszenie                        str. 2 
5. „Stowarzyszenie Przedsiębiorców z Lędzin”   str. 5 
6. Spotkania Burmistrza z mieszkańcami miasta  str. 6, 7 
7. Działalność Rady Miasta Lędziny IV kadencji str. 7, 8 
8. Obchody „Barbórkowe” w Urzędzie Miasta   str. 8 

 
SESJA RADY MIASTA 

 1. Informacje z sesji RM w dn. 27.11.2003     str. 3, 4, 5 

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIEJSKI 

 
 

 
Nr 7/2003 (7) 
22.12.2003 

 

Nakład: 2200 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Wydawca: 

 

Urząd Miasta  
Lędziny 

 
 
 
 



 
 

BIL – grudzień 2003 2

                        
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
                                 

W dn. 8 grudnia br. w UM w Lędzinach w Urzędzie 
Stanu Cywilnego Burmistrz Miasta Władysław Trzciński w 
imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczył 17 pa-
rom z terenu naszego miasta medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie.  

O parach świętujących „50-lecie” pożycia małżeńskiego, 
które w dniu ich godnej pozazdroszczenia rocznicy odwie-
dzał burmistrz, pisaliśmy również już w poprzednich nume-
rach biuletynu. Z racji wyjątkowego wyróżnienia otrzyma-
nego w tym dniu w naszym UM warto jednak jeszcze raz 
wspomnieć o tych parach, które od lat świecą dla nas przy-
kładem wzajemnej miłości i wytrwałości w zawartym 
związku małżeńskim. Jubilaci oprócz medali otrzymali 
kwiaty i prezenty ufundowane przez Urząd Miasta. 

Do grona tegorocznych jubilatów należą: Jan i Helena 
Achtelik, Alfons i Helena Banisz, Klemens i Aniela Bołdys, 
Norbert i Elżbieta Bubała, Stefan i Marianna Bulek, Józef i 
Teresa Hachuła, Józef i Marta Jurowicz, Józef i Bernadeta 
Horst, Józef i Monika Karkoszka, Franciszek i Elżbieta Ka-
rokszka, Gerard i Helena Kobiela, Klemens i Gertruda Ma-
deja, Józef i Maria Nep, Leon i Genowefa Patalong, Jan i 
Stanisława Piątkowski, Paweł i Maria Watoła, Wilhelm i Jo-
anna Śmiłowski.  

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Ko-
palni „Ziemowit”, którzy wręczyli dostojnym gościom ży-
czenia od dyrekcji kopalni oraz nagrody pieniężne.  

Były wspólne zdjęcia, poczęstunek i moc wspomnień z 
minionych lat. Z pewnością i ten dzień jubilaci będą mile 
wspominać. Nie zabrakło też muzyki. Imprezę uświetnił 
wytęp młodzieżowego zespołu folklorystycznego pod kie-
rownikiem Franciszka Moskwy. Ta muzyczna aranżacja na-
wiązująca do tradycji naszych ziem, pozwoliła na pewno tym 
prawie „wiekowym” już dzisiaj parom przenieść się pamię-
cią do lat, kiedy to oni w rytm orkiestry bawili się w dzisiaj 
już nieistniejącej sali taneczno-weselnej „U Roznera” (za 
budynkiem, w którym kiedyś mieściła się poczta i biblioteka 
w Lędzinach), „U Domżoła” (w sali, w której dzisiaj mieści 
się sklep meblowy) czy też  „U Haśnika” (w sali mieszczącej 
się przy barze „Uniwersalny”). 

Chylimy czoła w dowód uznania dla waszej wspólnej 
miłości i trudu jaki włożyliście w wychowanie młodego i 
prawego pokolenia zarówno obywateli miasta Lędziny jak i 
tych, którzy mieszkają poza jego granicami. 

Marek Spyra

W dn. 19.12 br. nastąpiło oficjalne i uroczyste otwarcie 
nowej oczyszczalni ścieków w Hołdunowie. W poprzednim 
numerze opisałem koszty i parametry techniczne oczyszczalni. 
Informowałem również o tym, że Rada Miasta podejmie 
uchwałę odnośnie kosztów, jakie będą ponosić mieszkańcy od-
prowadzający ścieki do tejże oczyszczalni.  

Na sesji RM w dn. 11.12 br. radni podjęli uchwałę ustana-
wiającą stawkę za 1m3 odprowadzanych ścieków. Uchwała ta 
nakłada jednocześnie obowiązek odprowadzania ścieków na 
wszystkich mieszkańców w obrębie oczyszczalni, których ka-
nalizacja została już do niej podpięta. Wyłączone są tutaj pose-
sje, które odprowadzają już ścieki do oczyszczalni kopalni 
KWK „Ziemowit”. Uchwalona stawka wynosi 4,06 zł plus 7% 
VAT, co w sumie daje 4,34 zł za 1m3. Stawka ta jest wyłącznie 
sumą wszystkich kosztów i na dzień dzisiejszy nie zapewnia 
ona żadnych dochodów z tytułu eksploatacji oczyszczalni. Po 
przyłączeniu do niej kanalizacji odbierającej ścieki ze wszyst-
kich budynków aż do UM od strony Hołdunowa stawka ta ule-
gnie z pewnością obniżeniu i zapewni jednocześnie zysk dla 
PGK „Partner”, który zgodnie z umową z UM jest dzierżawcą 
oczyszczalni. PGK „Partner” będzie musiało odprowadzać do 
kasy miasta z tytułu dzierżawy miesięcznie kwotę ok. 45 tyś. 
Suma ta będzie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego 
przez miasto na poczet budowy oczyszczalni, a przypomnę, że 
jest to łącznie suma prawie 4mln. Obowiązek budowy oczysz-
czalni w każdym mieście w Polsce wynika z ustaw przygoto-
wanych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. A chciałbym 
zwrócić uwagę na fakt, że po wejściu do Unii Europejskiej 
przepisy te ulegną zaostrzeniu. Polska wywalczyła wprawdzie 
w Warunkach Traktatu naszego przystąpienia do UE okres 
przejściowy min. na budowę oczyszczalni ścieków, są to 
jednak inwestycje konieczne, aczkolwiek bardzo drogie. O 
tym, że ochrona środowiska jest jednym z priorytetów polityki 
państw unii nie musze chyba przypominać. 

W trakcie ostatniej sesji znamienite były słowa radnego 
Jana Grucy, który zobowiązał całą Radę, aby poczyniła 
wszystko, by w przyszłym roku obniżyć koszty za odprowa-
dzanie ścieków dla mieszkańców miasta należących do zlewi-
ska oczyszczalni. Z tego powodu priorytetowe mają być inwe-
stycję w kanalizację, która umożliwi takie odprowadzanie ście-
ków z przynależnego terenu, że będzie możliwe obniżenie 
stawki za 1m3. Budowa i spięcie nowych kanalizacji powinna 
odbywać się w I-szej kolejności i winna być przedkładana nad 
pozostałe inwestycje prowadzone przez miasto. Miejmy na-
dzieje, że nowy rok 2004 będzie spełnieniem tych zobowiązań. 

Marek Spyra
 

Informacje z USC 
 

Ze szkół w Goławcu 
 

Oczyszczalnia ścieków Hołdunów 
 

Rada Samorządu Uczniowskiego SP 4 i filii G 1 w Goławcu włączyły się jak co roku w ogólnopolska akcję „Góra grosza”. Uczniowie zebrali dla dzieci z domów dziecka 178 zł 57 groszy. W szkole jest 134 uczniów, a więc średnia to 1,33zł na jednego.  Dnia 25 października 2003 uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum wzięli czynny udział w akcji „Żołądź”. Mimo zimnej i wietrznej pogody dzielnie zbierali żołędzie trącone przez silny wiatr. Kilka wózków z żołędziami (180 kg) powędrowało do schroniska dla chorych zwierząt do Mikołowa. W nagrodę uczniowie zostali zaproszeni do odwiedzin schroniska i chorych zwierząt.  W związku z bierzmowaniem młodzież gimnazjalnej do Parafii Wniebowzięcia NMP w Goławcu przybył ksiądz biskup Gerard Bernacki, który zaszczycił swą obecnością uczniów i grono pedagogiczne w Goławcu. Uczniowie powitali biskupa pieśnią, wierszem i kwiatami.              Helena Suska 
 

Ogłoszenie 
 
Z dn. 01.01.2004 traci moc porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta Lędziny a Starostą Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego dotyczące powierzenia administracji architektoniczno-budowlanej gminie. Zadania z tego zakresu przejmuje Starostwo w Bieruniu. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta, w naszym Urzędzie Miasta zostanie jednak uruchomiony punkt obsługi, który będzie czynny od dn. 02.01.2004 w środy i czwartki każdego tygodnia w godz. pracy urzędu. Punkt będzie obsługiwał architekt Grzegorz Fraitag. W pozostałe dni wnioski o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia przyjmować będzie pani Barbara Kula w pokoju 205 na drugim piętrze.   
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W dn. 27.11 br. odbyła się XV sesja Rady Miasta. Na 
wstępie obrad radni jednogłośnie przyjęli protokoły obrad z 
XIII i XIV sesji RM.  

Pierwszą uchwałą, nad którą debatowali radni, była pro-
pozycja zmian w budżecie na rok 2003. Zmiany te dotyczyły 
wyłącznie przesunięć kwot pomiędzy poszczególnymi dzia-
łami. Z pytaniem i prośbą o dokładne wytłumaczenie potrzeb 
tych przesunięć zgłosił się radny Piotr Gorzeń. Odpowiedzi 
udzielili zarówno pani skarbnik Irena Gajer jak i burmistrz 
miasta Władysław Trzciński. Przesunięcia wydatków są wy-
nikiem zmiany kredytu krótkoterminowego zaciągniętego 
przez obecne władze na kredyt, który będzie spłacony w roku 
przyszłym. Z racji tego, że nie zgłoszono więcej pytań odno-
śnie tej uchwały przeprowadzono głosowanie, w którym 
uchwała została przyjęta większością głosów. 

Drugą uchwałą, nad którą głosowali radni, była zmiana 
przeznaczenia kredytów zaciągniętych w PKO BP S.A. Ty-
chy. Pierwszy kredyt, z dn. 06.01 br. został przeznaczony na 
pokrycie bieżących potrzeb gminy, w tym spłatę pożyczki 
zaciągniętej w mieście Bieruń (500tyś. zł) i Banku Ochrony 
Środowiska (500tyś. zł). Natomiast drugi to kwota przezna-
czona na zakup nieruchomości „Wopieńka”. Uchwała ta zo-
stała przyjęta jednogłośnie przez Radę Miasta. 

Następnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego 
Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej, która została powołana 
przez RM na październikowej sesji. Na to stanowisko zostały 
zgłoszone dwie kandydatury: v-ce przewodnicząca RM Bo-
żena Fijoł oraz radny Jan Podolski. W trakcie dyskusji nad 
sposobem głosowania, radny P. Gorzeń zgłosił wniosek, aby 
głosowanie nad wyborem przewodniczącego miało charakter 
tajny. Po konsultacjach z radcą prawnym Czesławem Resia-
kiem, przewodniczący RM odczytał &40 Statutu Gminy, 
który stwierdza, że głosowanie takie musi mieć charakter 
jawny. W związku z tym poddano głosowaniu obie kandy-
datury, w wyniku, czego radna, B. Fijoł otrzymała 8 głosów 
a radny J. Podolski 6. Przewodniczący RM oznajmił, że wolą 
rady na stanowisko przewodniczącego DKI wybrana została 
radna B. Fijoł. Uchwała zatwierdzająca ten wybór została 
przyjęta 12 głosami przy 2 wstrzymujących się.  

Następnym punktem obrad były zmiany uchwały Rady 
Miasta Lędziny w sprawie ustalenia czasu pracy placówek 
handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługo-
wych dla ludności. Również tutaj radni nie zgłosili żadnych 
pytań, w związku, z czym uchwałę przyjęto większością gło-
sów. W trakcie dalszych debat radni przyjęli większością 
głosów uchwałę w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat 
działki nr 2857/414 położonej przy ul. Fredry w Lędzinach, 
w ciągu pawilonów handlowych.. 

Kolejnym punktem obrad XV sesji była uchwała w spra-
wie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta 
Lędziny Władysławowi Trzcińskiemu. Przewodniczący 
Rady poinformował, że Rada Miasta na początku swojej ka-
dencji ustaliła uchwałą wynagrodzenie burmistrza. W pkt 2 
ww. uchwały, RM przyznaje burmistrzowi dodatek specjalny 
w wysokości 40% na okres jednego roku, tj. do końca listo-
pada 2003. Dodatek, o którym mowa przysługuje na mocy 
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 11.02.2003 
w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyj-
nych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzę-
dach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszał-
kowskich, który stanowi, że wójtowi (burmistrzowi, prezy-
dentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa  
 

Informacje z sesji Rady Miasta 
 

przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej, co naj-
mniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie, wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek przyznaje wła-
ściwy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Z 
przytoczonego przepisu wynika, więc, że Rada Miasta decy-
duje o wysokości dodatku specjalnego oraz o okresie, na jaki 
ma zostać przyznany. Może on, więc zostać przyznany na 
okres kadencji lub na okres krótszy. Radni w materiałach na 
sesję otrzymali projekt uchwały, w którym dodatek specjalny 
jest określony na okres 1 roku. Jest to, więc dodatek przysłu-
gujący z mocy ustawy. W wyniku przyznania tego dodatku w 
wysokości dotychczasowej, wynagrodzenie burmistrza nie ule-
gnie zmianie. Ostatecznie uchwała została przyjęta wynikiem 
głosowania: 12 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.  

Po tej długiej debacie Komisja Rewizyjna przedstawiła 
sprawozdanie z kontroli wykonania uchwał Rady Miasta. 
Sprawozdanie zostało przyjęte przez zgromadzonych bez żad-
nych zastrzeżeń, w związku, z czym burmistrz przystąpił do 
sprawozdania ze swojej działalności w okresie międzysesyj-
nym oraz wykonania uchwał RM. 

Burmistrz tradycyjnie poinformował najpierw o stanie kasy 
miasta i bieżących wydatkach. W dn. sesji w kasie miasta znaj-
dowało się 688.550zł, z czego 488.000zł stanowi subwencja 
oświatowa, która będzie rozdysponowana na wydatki związane 
z oświatą. W kasie pozostanie, więc 200.000zł, które są jednak 
niewystarczające na bieżące wydatki (ponad 340.000zł). Dzięki 
temu, że przewidywane są wpływy ze sprzedaży mienia, bie-
żące wydatki mogą zostać zbilansowane. Do spłacenia pozo-
stały oprócz kredytu w wys. 1 mln przesuniętego na rok 2004, 
cztery kredyty regulowane na bieżąco.  

Burmistrz oznajmił, że wpłynęło pismo Ministra Ochrony 
Środowiska, w którym minister podważa właściwość Burmi-
strza Miasta do występowania o egzekucję należności z tytułu 
opłaty eksploatacyjnej za lata 1998-2001. Wniesiono już od-
wołanie do Ministra informujące, że w przypadku wejścia w 
życie ustawy o restrukturyzacji górnictwa, która stanowi, że 
zobowiązania kopalni zostaną zastąpione akcjami lub obliga-
cjami Skarbu Państwa, to wówczas gmina będzie dochodzić w 
dalszym ciągu swoich praw nie wyłączając Trybunału w Stras-
burgu. Pismo to Urząd Miasta przesłał do premiera, marszałka 
sejmu i marszałka senatu. Burmistrz poinformował również, że 
Kampania Węglowa odwołała się do Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego od decyzji burmistrza, dotyczącej egze-
kucji należnej gminie kwoty 1.07mln zł, również z tytułu 
opłaty eksploatacyjnej za lata 2001-2002 i I-szy kwartał 2003. 
Po wyczerpaniu drogi administracyjnej do dochodzenia rosz-
czeń, kwota ta powinna wpłynąć do budżetu miasta. Przewi-
duje się, że będzie to I-szy kwartał 2004 r.  

Następnie burmistrz poinformował, że został ogłoszony 
przetarg na nieruchomość przeznaczoną pod działalność go-
spodarczą, położoną przy trasie szybkiego ruchu DK1. Jest już 
belgijska firma IKO zainteresowana ta działką. Wspominałem 
już o tym w „BIL-u”. Szacunkowa wartość rynkowa, tego 
gruntu o pow. 5,8357ha opiewa na kwotę ok. 2mln zł.  

W dalszej części wystąpienia burmistrz poinformował, że w 
dn. 30.10 br. dokonano odbioru oczyszczalni ścieków oraz na-
stąpił jej rozruch. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
udzielił zezwolenia na jej użytkowanie. Dnia 15.11 br. została 
przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska kontrola wykonania tej inwestycji, nie stwierdzono żad-
nych nieprawidłowości. W dn. 16.12 kontrolę rozpoczął Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska. Termin płatności tej in-
westycji zgodnie z umową wynosi 210 dni, w związku, z czym 
uregulowanie niektórych faktur przypada dopiero na miesiąc 
maj roku przyszłego.                     (c.d. na str. 4) 
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Z pewnością istotną wiadomością dla mieszkańców, 
którą przekazał burmistrz w trakcie listopadowej sesji, jest 
fakt, że wpłynęła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Katowicach, w sprawie możliwości spłaty 
przez miasto Lędziny pożyczki w kwocie 3.4mln zł, przy-
znanej na ,,Program ograniczania niskiej emisji spalin” w na-
szym mieście. Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z 
wszystkimi niezbędnymi załącznikami jest przygotowany i 
będzie złożony w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach.  

Wpłynęło pismo z Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji. Zawiera ono zestawienie mieszkańców 
Lędzin, nie uiszczających opłat za wodę, którym w związku 
z tym zostanie odcięty jej dopływ.  

Ponadto burmistrz przedstawił stan bezrobocia na terenie 
miasta Lędziny. Na koniec października wynosiło ono 882 
osoby (koniec 2003 r. 939), 542 panie i 525 panów. Zatem 
ogólny stan bezrobocia, z porównywalnym okresem roku 
ubiegłego zmniejszył się o 57 osób.  

Burmistrz oznajmił, że przeprowadził rozmowy z Dyrek-
cją, jak również przedstawicielami Działu Szkód Górniczych 
KWK „Ziemowit”, gdzie uzyskał zapewnienie, iż w roku 
2004, wypłacanie odszkodowań z tytułu szkód górniczych 
będzie przebiegało sprawniej, niż w roku bieżącym.  

Ponadto burmistrz poinformował, że został zakończony 
przetarg na oświetlenie uliczne w Lędzinach na rok 2004. 
Wygrała je firma z Mysłowic, dając najniższe ceny na 
oświetlenie, konserwacje oraz części zamienne.  

Następnie poruszył temat nieprawdziwych informacji, ja-
kie pojawiły się na lędzińskiej stronie internetowej, a zwią-
zanych z powstaniem drugiej strażnicy OSP. Stwierdzi, że 
jest to kolejny przykład dezinformacji mieszkańców Lędzin. 
W nawiązaniu do tematu burmistrz poinformował zebranych, 
o zakupie z końcem roku, nowoczesnego samochodu bojo-
wego Mitsubishi (za kwotę 246 tyś. zł) dla OSP w Lędzi-
nach. Połowę kosztów pokrywa WFOŚ i Zarząd Woje-
wódzki OSP, a resztę miasto.  

W dalszej części sesji, v-ce przewodniczący Zygfryd 
Ścierski, poruszył dręczący mieszkańców naszego miasta, 
temat czyszczenia ul. Oficerskiej. Kopalnia nadal nie wy-
wiązuje się z ustaleń, nakładających na nią obowiązek czysz-
czenia ulicy z błota, które pozostaje po przejeździe samo-
chodów wyjeżdżających z terenu kopalni z węglem. Również 
powiat, na podległych mu drogach niedostatecznie dba o ich 
czystość. Radny Jan Gruca stwierdził, że jeżeli chodzi o eg-
zekwowanie trójstronnego porozumienia, o którym mówił 
radny Ścierski, to należy podjąć jakieś radykalne kroki, gdyż 
samo mówienie o tym problemie nie przynosi żadnych po-
zytywnych rezultatów. Radny podkreślił, że właścicielem 
dróg, o których mowa, jest powiat, który w sposób niewy-
starczający zajmuje się utrzymaniem na nich czystości i po-
rządku. Zadanie to, wykonuje za środki miasta, PGK „Part-
ner”. Burmistrz, którego wolą jest, aby drogi naszego miasta 
utrzymywane były na odpowiednim poziomie, nie czekając 
na powiat, sam zleca naszemu przedsiębiorstwu oczyszcza-
nie dróg. Nie możemy jednak zapomnieć, że przeznaczone 
na to pieniądze można by spożytkować, w inny, równie 
ważny dla miasta, sposób. Radny J. Gruca poinformował ze-
branych o swojej wizycie w Powiatowym Zarządzie Dróg w 
Bieruniu, gdzie dyrektor ww. instytucji mgr inż. J. Piechula 
nie znalazł czasu, by z radnym z Lędzin porozmawiać. W 
związku z powyższym, złożył on wniosek, aby na następnej 
sesji, uchwałą RM wystąpić ze skargą na zarządcę dróg do 
Rady Powiatu. 
 

C.d. informacji z sesji Rady Miasta 
 

Radny poinformował zebranych, o krokach jakie przedsię-
wziął oraz o tym, co udało mu się na dzień dzisiejszy ustalić. 
Mianowicie, do połowy przyszłego roku, Oficerska zostanie od-
cięta od parkowania. Płot przy ww. ulicy zostanie przesunięty o 
40m, w kierunku tzw. „placu drzewnego”. Wjazd samochodów, 
które przyjeżdżają po węgiel będzie się odbywał od strony bramy 
pożarowej, a wyjazd na ul. Oficerską. Są to ustalenia, jakie na 
dzień dzisiejszy udało się potwierdzić u dyrektora KWK „Zie-
mowit”. To I-szy etap likwidacji przyczyn zbrudzenia. II etap 
przedstawia się następująco – w II poł. 2004 r., plac przed bramą 
towarową zostanie wyrównany oraz położona zostanie na-
wierzchnia asfaltowa. W ten sposób samochody przyjeżdżające 
po węgiel będą odjeżdżały z tego miejsca czyste. Radny zapewnił 
zebranych, że na wymienione prace widział sporządzone pro-
jekty. Następnym etapem prac, przedstawionych w fazie projek-
tów, jest sam załadunek kamienia i błota. Będzie wykonany po-
most samo załadowczy, którym będzie dochodził kamień, który 
zostanie następnie załadowany na samochód i wywieziony na 
hałdę. Raz jeszcze radny J. Gruca podkreślił, że wszyscy radni są 
odpowiedzialni wobec mieszkańców za taką postać rzeczy. Minął 
bowiem rok, od poruszenia po raz I-szy tematu Oficerskiej. Bur-
mistrz potwierdził, że w tej chwili miasto pokrywa koszty sprzą-
tającej zamiatarki, gdyż nie ma kto za to zapłacić. 

Radny Jan Podolski zgłosił prośbę, aby o pracach wdrażają-
cych „Program ograniczenia niskiej emisji spalin”, na bieżącą in-
formować mieszkańców na łamach bezpłatnego „Biuletynu In-
formacyjnego Lędziny”. Burmistrz w odpowiedzi poinformował 
wszystkich o tym, że projekt związany z programem nadal jest w 
fazie opracowywania, a o każdym etapie jego wdrażania miesz-
kańcy będą na bieżąco informowani poprzez ukazujące się arty-
kuły w „BIL-u”. Zainteresowanym przypominam, że w paździer-
nikowym numerze zamieściłem obszerny artykuł opisujący ww. 
program. Burmistrz stwierdził ponadto, iż należy pamiętać, że z 
chwilą oddania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska, miasto w drodze przetargu wyłoni operatora, który 
będzie zajmował się wprowadzeniem w życie całej procedury 
związanej z realizacją całości zadania, od podpisania stosownej 
umowy pomiędzy operatorem, a osobą zainteresowana tą formą 
dofinansowania, aż po wykonanie zawartego w umowie zobo-
wiązania. Całość tych czynności oczywiście będzie pilotowana 
przez miasto. Zakres prac, które można wykonać w ramach pro-
gramu, to: zakup pieca i grzejników, ich instalacja, ocieplenie 
ścian, ocieplenie strychu, stropo-dachu i dachu. Zwracam uwagę 
na fakt, iż najprawdopodobniej im bardziej kompleksowe będą 
prace, których celem będzie ograniczenie wydzielania spalin, po-
przez pełną termoizolację budynku, tym mniejszy będzie nasz 
udział procentowy w ostatecznych kosztach. Czy tak jednak bę-
dzie na 100% dowiemy się po przegłosowaniu przez Radę Miasta 
stosownej uchwały. Program nie obejmuje niestety zakupu oraz 
zainstalowania nowych okien, chociaż wszyscy zdają sobie 
sprawę, jak kolosalne znaczenie dla efektywnej termoizolacji bu-
dynku mają dobre i szczelne okna. Przy tym tempie wdrażania 
programu jego realizacja nastąpi jednak nie wcześniej, jak w 
maju lub czerwcu, roku przyszłego. Burmistrz podkreślił ponow-
nie, że powyższy program nie ma zastosowania w stosunku do 
130 osób, które w latach 1998 do dnia dzisiejszego, w których nie 
obowiązywał program, zamontowały we własnym zakresie eko-
logiczne piece. Pytania, o taką rekompensatę pojawiały się 
regularnie podczas spotkań z mieszkańcami miasta. 

W trakcie interpelacji radny P. Gorzeń odniósł się do infor-
macji podanych w ostatnim numerze „BIL-a”. Zapytał, jak ma się 
oszczędność 900tyś. na płacach w UM i podległych jednostkach 
do wzrostu o 200tyś. wydatków na administracje oraz czy miasto 
zamierza się definitywnie wycofać z planów przekształcenia 
budynków „Schola Nostra” w gimnazjum.        (c.d. na str. 5)
 



 
 

BIL – grudzień 2003 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. Gorzeń zapytał także czy został już wybrany 
administrator oczyszczalni. Burmistrz odpowiedział, że w 
biuletynie został porównany wrzesień 2002 z tegorocznym, 
co w okresie miesiąca dało oszczędności ok. 80tyś. zł, tylko 
na płacach osób zatrudnionych w UM. Kwota 200tyś. zł zo-
stała przeznaczona na wynagrodzenia dla 40 osób zatrudnio-
nych w robotach publicznych na terenie miasta. Osoby te 
przeważnie zatrudniane są na zasadzie umów zleceń. Jeżeli 
chodzi o budynek „Schola Nostra”, to burmistrz po odbytych 
spotkaniach z mieszkańcami stwierdził, że zakup tego bu-
dynku budzi szerokie niezadowolenie społeczeństwa. Sam 
fakt zakupu nie jest tak bulwersujący, jak fakt, iż budynek 
ten z powodu braku właściwego zabezpieczenia przed oso-
bami postronnymi, w obecnej chwili jest obiektem zdewa-
stowanym. Rada Miasta w I-szych dniach roku przyszłego, 
będzie musiała zadecydować o jego dalszym losie. Burmistrz 
wskazał na możliwość jego wydzierżawienia i raz jeszcze 
poinformował, że na dzień dzisiejszy miasto nie dysponuje 
wystarczającymi środkami finansowymi, które pozwoliłyby 
na remont (szacunkowo 6-8 mln zł), ale jeżeli radni mają 
inną koncepcję związaną z tym budynkiem to prosi o jej 
przedstawienie. Następnie wyjaśnił, że nowo wybudowaną 
oczyszczalnią ścieków będzie administrował PGK „Partner”. 

Radny J. Gruca, stwierdził, że jako Przewodniczący Ko-
misji Gospodarki Komunalnej, na ostatnim posiedzeniu za-
pytał Prezesa PGK „Partner”, Jerzego Cebulskiego o przy-
gotowania przedsiębiorstwa do tzw. „akcji zima”. W odpo-
wiedzi usłyszał, że „Partner” jest przygotowany, ale nie po-
siada koniecznych śr. finansowych. W związku z tym, radny 
spytał burmistrza, dlaczego „Partner” do tej pory nie wyeg-
zekwował należnych mu 50tyś. zł za „akcję zima” w 2002 r. 
i czy w b.r. za odśnieżanie dróg powiatowych znajdujących 
się na terenie miasta również zapłacą Lędzinianie z uwagi na 
niemoc finansową Powiatu. W myśl zawartego porozumie-
nia, „Partner” za świadczone usługi na terenie Lędzin winien 
uzyskać od Powiatowego Zarządu Dróg ww. kwotę. Radny 
ponadto nawiązał do złej sytuacji finansowej PGK „Partner”, 
do której niewątpliwie przyczyniły się tego typu prace, za 
które firma nigdy otrzymała należytych należności, pomimo 
wykonanej usługi. W nawiązaniu do wystąpienia radnego J. 
Grucy, głos zabrał burmistrz wyjaśniając, że jest zawarta 
umowa pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Bieruniu, 
a PGK „Partner”, tylko że w umowie tej są pewne nieścisło-
ści. Jest w niej wymieniona kwota, która określona jest jed-
nak bez względu na rozpiętość czasową wykonanej usługi, 
związanej z faktyczną, a nie kalendarzową długością trwania 
zimy. Burmistrz wyjaśnił, że „Partner” winien wystąpić o 
sporządzenie aneksu do umowy, w której wszelkie zmiany 
dotyczące wzrostu kosztów, jak również innych zapisów 
winny mieć miejsce. Następnie uczestnicy zostali poinfor-
mowani o tym, iż po raz drugi w PGK „Partner” została 
przeprowadzona kontrola wewnętrzna przez Inspektor Kon-
troli Wewnętrznej Joannę Warchulską-Kopeć. Wykazała ona 
pewne nieścisłości i uchybienia związane z funkcjonowa-
niem firmy. Podczas walnego zebrania udziałowców zostaną 
podjęte odpowiednie decyzje, gdyż pomimo zauważalnej po-
prawy, na dzień dzisiejszy nie są obserwowane takie wyniki 
jakich należałoby się spodziewać. Dlatego też, możliwe są 
zmiany na szczeblu kierowniczym firmy. Jeżeli chodzi o 
sprzęt wykorzystywany przez firmę podczas odśnieżania 
dróg, to ten będący w posiadaniu PGK „Partner” jest niewy-
starczający, dlatego tańszą formą utrzymania przejezdnych 
dróg jest wynajmowanie odpowiedniego sprzętu. 

C.d. informacji z sesji Rady Miasta 
 

Deklaracje, iż na „przyjęcie” zimy „Partner” jest przygoto-
wany zweryfikuje zima. Zamykając temat  “Partnera” powtórzę 
słowa burmistrza, który oznajmił, że po raz I-szy od czterech lat 
w firmie zostały odprowadzone składki ZUS płacone przez 
przedsiębiorstwo. Pozwala to nam uzmysłowić sobie, w jakiej 
sytuacji znajdował się i częściowo nadal znajduje PGK “Partner”. 

Na zakończenie sesji głos zabrała Barbara Kobierowska, wła-
ścicielka sklepu „Ilios”, nawiązując do pisma skierowanego do 
RM, z prośbą o zezwolenie jej na sprzedaż całodobową. Przed-
stawiła ona swoje argumenty i oznajmiła, że uchwała RM, skra-
cająca godziny otwarcia placówek handlowych jest krzywdząca i 
podejmie wszelkie kroki prawne, łącznie z odwołaniem do NSA, 
żeby wyegzekwować swoje prawa. Całkowicie odmienne zdanie 
wygłosił Franciszek Kucz, wg którego całodobowa działalność 
tego sklepu przyczynia się do zakłócania spokoju oraz bezpie-
czeństwa osób mieszkających w pobliżu tej placówki handlowej. 
Po tych wypowiedziach na sali sesyjnej ponownie nastąpiła go-
rąca dyskusja.                          Marek Spyra 

 

W listopadowym numerze  opisywałem spotkanie władz mia-
sta z przedsiębiorcami. Miało ono zapoczątkować owocną współ-
prace oraz pomóc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy samymi 
przedsiębiorcami. Dyrektor CBiDGP Zygmunt Folta podkreślił 
wówczas brak zorganizowania się rodzimej przedsiębiorczości, 
która jest konieczna dla wspólnego reprezentowania własnych 
interesów. 

Jak powiedziano, tak zrobiono. W dn. 12.12 br. odbyło się 
kolejne spotkanie, ale już teraz samych przedsiębiorców. Jak 
wiadomo najtrudniejsze są pierwsze kroki i konieczność przeko-
nania wszystkich o zasadności wspólnej współpracy. Może, dla-
tego w tym I-szym, chociaż tak ważnym spotkaniu udział wzięło 
tylko ok. 30 osób. Na początku punktem spornym było pytanie 
czy należy powołać nowe stowarzyszenie, czy też reaktywować 
to, które już kiedyś działało w naszym mieście. Jednak z racji 
tego, że stara „organizacja” nie zdała egzaminu postanowiono 
powołać w pełni nową, bez nawiązywania do wcześniejszych tra-
dycji. Głównym celem w tym dniu było powołanie Komitetu 
Założycielskiego Stowarzyszenia, który ma za zadanie przygoto-
wanie Statutu Stowarzyszenia oraz dokumentacji koniecznej do 
jego oficjalnego zarejestrowania. Do Komitetu Założycielskiego 
zostali wybrani: Zygmunt Folta, Pogoda Krzysztof, Kasprzyk 
Jan, Bromboszcz Marek oraz Bożena Fijoł. 

W trakcie spotkania debatowano nad nazwą i siedzibą stowa-
rzyszenia. Zgromadzeni postanowili przyjąć nazwę „Stowarzy-
szenie Przedsiębiorców z Lędzin”. W związku z uchwałą RM, 
która gwarantuje tego typu stowarzyszeniom przydzielenie nie-
odpłatnego lokum, najprawdopodobniej siedziba będzie mieściła 
się w budynku DG II lub budynku klubowym MKS Lędziny. 
Wolą przybyłych było również, aby stowarzyszenie miało w 
pełni niezależny i demokratyczny charakter. Tematem rozmowy 
była również wysokość składki członkowskiej, z której pokry-
wane będą koszty działalności, min. koszty rejestracji i porady 
prawne. W trakcie tego spotkania nie doszło jednak do konsen-
susu odnośnie wysokości składki i postanowiono, że zostanie ona 
określona w trakcie następnych spotkań. 

Do momentu pełnego zaistnienia stowarzyszenia, ustalenia 
ostatecznego miejsca siedziby oraz pozyskania numeru telefonu, 
informacji odnośnie kontaktu ze stowarzyszeniem można zasię-
gnąć w Wydziale Rozwoju Gospodarki, Współpracy z Zagranicą 
i Promocji Miasta u kierownika Piotra Buchty w UM Lędziny w 
pokoju nr 105 lub pod wewnętrznym nr telefonu 55. 

Marek Spyra
 

„Stowarzyszenie Przedsiębiorców z Lędzin” 
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W dniu 26 listopada br. odbyło się w budynku Ochotni-
czej Straży Pożarnej, czwarte z kolei, spotkanie burmistrza 
miasta z mieszkańcami. Spotkanie to, na które przybyło ok. 
90 osób rozpoczął burmistrz Władysław Trzciński tematem 
Rad Osiedlowych. Dokładnie cel, jaki przyświeca władzom 
miasta przy tworzeniu tych jednostek pomocniczych, jak 
również sposób ich powoływania, przedstawił przewodni-
czący Rady Miasta Bogusław Szarzyński. Z racji tego, że 
Rady Osiedlowe dokładnie opisałem w poprzednim numerze 
biuletynu nie będę ponownie rozwijał tego tematu. Ważnym 
jednakże jest fakt, że już w tym punkcie spotkania rozgorzała 
gorąca dyskusja pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami tej 
inicjatywy władz miasta. Wśród mieszkańców widoczny był 
podział na dwie grupy, które albo popierały ten pomysł albo 
były mu przeciwne. Głównymi argumentami przeciwko po-
wołaniu RO, była opinia niektórych mieszkańców, że w ten 
sposób chce się przerzucić odpowiedzialność za miasto na 
głowy członków tychże rad. Kilka osób stwierdziło, że 
mieszkańcy wybrali już w demokratycznych wyborach rad-
nych miasta, którzy biorą pieniądze za „rządzenie miastem”. 
To oni powinni odpowiadać za losy miasta i reprezentować 
w pełni interesy swoich wyborców, a nie wysługiwać się po-
zostałymi mieszkańcami, którzy w radach zasiadaliby spo-
łecznie. Padły jednakże również pytania i opinie konstruk-
tywne dotyczące tworzenia RO. Wiele osób wyraziło swoja 
chęć do udziału w RO. 

W trakcie tego spotkania burmistrz w swoim przemówie-
niu poruszył tematy, które przedstawił również na pozosta-
łych spotkaniach, z tego względu tylko ogólnie przedstawię 
ich treść, gdyż dokładnie opisywałem wystąpienia burmistrza 
w poprzednim numerze. Omówione zostały min. sytuacja fi-
nansowa miasta po przejęciu władzy i obecnie, działania no-
wych władz, dzięki, którym możliwe były dotychczasowe 
oszczędności oraz inwestycje prowadzone i planowane. Głos 
zabrali również przedstawiciele policji i v-ce starosta po-
wiatu Bernard Bednorz, który na zakończenie omówił pyta-
nia mieszkańców dotyczące prac powiatu. Policja zabrała 
głos w odpowiedzi na zarzuty, odnośnie jej mizernych efek-
tów pracy. Mieszkańcy poruszyli temat dzielnicowych, któ-
rych nikt nie zna i nie ma z nimi żadnego kontaktu. Niestety 
jak się okazało (o czym zresztą wszyscy wiedzą) po wypo-
wiedzi przedstawiciela Komisariatu Policji w Lędzinach, 
pana Tomasza Pantaka, braki personalne i niewystarczający 
tabor samochodów nie pozwalają na regularne patrole miej-
skie i kontakt dzielnicowych z mieszkańcami. W Lędzinach 
mamy obecnie zamiast potrzebnych pięciu tylko trzech 
dzielnicowych, którzy na domiar złego zostali obarczeni 
mnóstwem papierkowej pracy. Nie mogą, więc zbyt często 
wychodzić w teren, chociaż takie powinno być ich zadanie. 

Przedstawiam sprawy poruszone w trakcie spotkania 
przez przybyłych mieszkańców. Chce jednak stwierdzić, że 
spora liczba obecnych osób odnosiła się wyłącznie do pro-
blemów dotyczących ich własnej osoby. Pomimo apeli, aby 
omawiać sprawy całego miasta i mające duże znaczenie dla 
jego obywateli, dominowała „prywata”. W czasie spotkania 
również redaktor i działacz społeczny, pan Mirosław Lesz-
czyk podkreślił, iż burmistrz jest zasypywany banalnymi 
pytaniami. Z tego względu przytaczam tylko sprawy wyższej 
wagi. 
� Skrócenie czasu otwarcia sklepów całodobowych, 
dzięki przyjętej przez RM uchwale. Pozytywne opinie 
odnośnie efektów, jakie przyniosła ta decyzja, w 
odniesieniu do bezpieczeństwa i spokoju na ulicach miasta. 

Spotkania Burmistrza z mieszkańcami miasta 
 

 

� Pytanie do władz miasta przez obecnego studenta, dlaczego na 
sali prawie w ogóle nie ma młodych osób. Czy władze robią coś 
w kierunku aktywizacji młodych obywateli miasta? Zarzuty, że 
młodzież w mieście nie ma się gdzie podziać. Burmistrz stwier-
dził, że jest przecież sala kinowa (udostępniana bezpłatnie zorga-
nizowanym grupom muzycznym bądź teatralnym), basen, można 
zagrać w tenisa, jest klub skata i MKS Lędziny, szachiści. Fak-
tem jest jednak, że spora grupa młodzieży woli ulice miasta, które 
zresztą z „uwielbieniem” demoluje i zanieczyszcza. 
� Dlaczego w Lędzinach działają aż trzej przewoźnicy zajmu-
jący się komunikacją miejską? Burmistrz też wolałby jednego, 
najlepiej rodzimego przewoźnika, ale obowiązującą ustawa o za-
mówieniach publicznych zobowiązuje władze do wyboru firmy 
oferującej najniższą cenę. 
� Zdewastowane mienie publiczne. Gdzie jest policja? Na to 
pytanie przedstawiciel komisariatu stwierdził, że w Tychach 
mieszkańcy natychmiast informują policję o dewastacji (np. przy-
stanków), chuligaństwie i innych wykroczeniach, natomiast w 
Lędzinach jest odwrotnie. Przypomniał również, że osoba dzwo-
niąca do policji nie musi podawać swoich danych. Wiele osób 
pomimo tego boi się zaalarmować policję i bezczynnie przygląda 
się skandalicznemu zachowaniu młodzieży.  
� Propozycja zorganizowania spotkania władz miasta tylko z 
młodzieżą i powołania Młodzieżowej Rady Miasta. 
� Zamiary odnośnie garaży znajdujących się z tyłu Miejskiej Bi-
blioteki, budynku starego probostwa w Lędzinach. Propozycja 
burmistrza, aby utworzyć tam galerię lub małe muzeum poświę-
cone historii miasta Lędziny. 
� Umieszczenie bankomatu w rejonie poczty przy ul. Lędziń-
skiej i w rejonie ul. Gwarków. Koszty instalacji (ok. 80tyś. zł), 
utrzymania bankomatu (miesięcznie ok. 6tyś. zł) oraz wymagana 
ilość miesięcznych transakcji (min. 4tyś.) niwelują takie szanse. 
� Kierunek, w jakim zamierza pójść miasto, jeżeli chodzi o roz-
wój i rozbudowę infrastruktury. Stwierdzono, że z górnictwa pie-
niędzy już nie będzie (miejmy nadzieję, że tak się nie stanie). 
Burmistrz nie widzi aż w tak tragicznym świetle polskiego gór-
nictwa, gdyż węgiel jest i będzie potrzebny. Podkreślił, że w 
KWK „Ziemowit” zatrudnionych jest ok. 2270 Lędzinian. Na-
wiązał też do spotkania z przedsiębiorcami. Miasto chce wpro-
wadzić różnego rodzaju ulgi dla inwestorów, uzbroić działki 
przeznaczone na sprzedaż, aby wzrosła ich wartość rynkowa i 
atrakcyjność. Niestety w tej chwili kasa miasta świeci pustkami. 
A Lędziny mają najmniej w całym powiecie zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. 
� Problemy oświetlenia lub jego brak. Planowane w związku z 
tym inwestycje. Wycinka starych topól i problem zarośniętych 
poboczy dróg (szczególnie ul. Wygody), co stwarza ogólne za-
grożenie dla bezpieczeństwa ruchu samochodowego. 
� Budowa drogi szybkiego ruchu S1. Według planów powinna 
być gotowa do użytku w latach 2006-2012. 

V-ce starosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Bernard Bed-
norz na zakończenie spotkania ustosunkował się do spraw doty-
czących powiatu. Odnośnie wycinki drzew wzdłuż głównej ulicy 
na Zamościu, stwierdził, że jedni mieszkańcy jej chcą a inni są 
przeciwni. Powiat opracował już plan remontów i modernizacji 
dróg do roku 2006 i przystąpi do jego realizacji. Niestety w przy-
padku miasta Lędziny niesprzyjającym jest fakt, że nie jesteśmy 
gminą wiejską, co wyłącza nas ze starań o środki z unijnego pro-
gramu pomocowego Sapard, którym np. objęte są Bojszowy lub 
Chełm Śląski. Równie skomplikowana jest sprawa policji, dla 
której powiat chce dofinansować, kwotą 27tyś. zł, kupno nowego 
radiowozu. Przepisy stanowią, że policja nie może mieć sponso-
rów, gdyż jest to korupcjogenne i dlatego Starostwo nie może 
przekazać pieniędzy bezpośrednio tutejszemu komisariatowi. 

(c.d. na str.7)
 



 
 

BIL – grudzień 2003 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.d. spotkań Burmistrza z mieszkańcami 
 
Kwota ta musi najpierw być przekazana Komendzie 

Wojewódzkiej, która w drodze przetargu zakupi nowy samo-
chód, który następnie trafi do tutejszej policji. V-ce starosta 
nawiązał także do propozycji obecnego na sali studenta, aby 
zorganizować spotkanie z młodzieżą. Oznajmił, że burmistrz 
Bierunia uczynił to, ale na spotkaniu zjawiły się zaledwie 
trzy osoby. Na zakończenie swojego wystąpienia zaprosił do 
wspólnej współpracy i zapewnił, że powiat zrobi, co w jego 
mocy, aby Lędziny i Bieruń dobrze się prezentowały, gdyż te 
dwa miasta stanowią główne ogniwo powiatu. Wszystkich 
zainteresowanych zaprosił do odwiedzenia siedziby Staro-
stwa w Bieruniu. 

Piąte z kolei spotkanie odbyło się w dn.02.12 w budynku 
Gimnazjum nr 2 w Hołdunowie. Było to już drugie spotka-
nie, na które nie przybyli radni z przynależnego okręgu. 
Zwracając na to uwagę, jeden z przybyłych gości zapytał o 
powód ich nieobecności, nie ukrywając przy tym rozczaro-
wania i oburzenia jednocześnie. Również inna mieszkanka 
miasta, stwierdziła, że nieobecność radnych jest dowodem 
lekceważenia mieszkańców. Radni złożyli wiele obietnic 
przed wyborami, a obecnie w ogóle nie interesują się spra-
wami mieszkańców. 

Zadane pytania i tematy poruszone w trakcie spotkania: 
� Kiedy zostanie wykonany chodnik wzdłuż ulicy Gwar-
ków? Burmistrz wyjaśnił, że nastąpi to wiosną 2004r. 
� Sprawa bezpieczeństwa na osiedlu Gwarków. Stwier-
dzono, że zbyt rzadko można tu spotkać Straż Miejską, co 
powinno ulec zmianie, gdyż osiedle należy do najniebez-
pieczniejszych na terenie miasta. 
� Dlaczego linie autobusowe są obsługiwane przez PKS 
Oświęcim, a nie Transgór? 
� Dlaczego Rada Miasta wybrała na ławników przede 
wszystkim radnych, którzy posiadają zatrudnienie oraz inne 
dochody? Wydaje mi się jednak, że dwóch radnych na 24 
wybranych ławników nie stanowi większości. Sporna pozo-
staje pomimo tego sprawa, takiego wyboru. 
� Ponownie sprawa najbardziej chyba interesująca w tej 
chwili grono mieszkańców, czyli wymiana piecy w ramach 
„Programu...”. Czy będzie dofinansowanie dla osób, które 
dokonały wymiany, gdy program nie działał? Niestety na re-
kompensatę raczej trudno liczyć.  
� Czy obecnie korzystnym jest przekształcenie wieczystego 
prawa użytkowania działki na prawo własności? Raczej le-
piej jest poczekać do wejścia Polski do UE. Powinna wrócić 
ustawa sprzyjająca finansowo właścicielom takich gruntów. 
� Wniosek o zaprzestanie wycinki drzew w Lędzinach. 
� Chaos i bałagan w PGK „Partner” oraz brak nadzoru i kon-
troli nad wykonywanymi pracami. Brak koordynacji wywozu
śmieci w rejonie ulic Gwarków i Hołdunowskiej. Niesłuszne 
wezwania do zapłaty za wywóz śmieci. 
� Ile osób zostało zwolnionych z pracy, ile przyjętych na 
pełny etat lub umowę zlecenie w UM i jednostkach mu pod-
ległych? Burmistrz odpowiedział, że zwolnionych zostało 9 
osób, a zatrudnionych 2 (v-ce burmistrz i kierownik USC). 
� Problem bezdomnych psów na terenie miasta. 
� Jak przedstawia się sprawa zmniejszenia bezrobocia w 
mieście Lędziny? Osoby zadające takie pytania zachęcam do 
czytania w „BIL-u” relacji z sesji, gdyż burmistrz każdora-
zowo informuje o ilości osób pozostających bez pracy.  
� Jedna z mieszkanek stwierdziła, że mieszkańcy źle są 
obsługiwani przez pracowników UM oraz, że otrzymują oni 
zbyt wysokie wynagrodzenia. 
 

Relacja z ostatniego z zaplanowanych na ten rok, spotkania 
burmistrza miasta z mieszkańcami. Spotkanie odbyło się w dn. 
10.12 w budynku SP nr 3 w Hołdunowie. W pierwszych jego 
minutach brak było prądu, ale doceniając przybycie wszystkich 
obecnych (ok. 50 osób) spotkanie rozpoczęto przy świecach. 
Prąd szybko „powrócił” i dalszy przebieg pozostał niezakłó-
cony.  

Tematy dyskusji: 
� Rozpoczęto ponownie od Rad Osiedlowych. Jeden z miesz-
kańców stwierdził, że w UM są zatrudnieni fachowcy, którzy 
powinni decydować, które inwestycje należy wykonać w I-szej 
kolejności. Wyraził brak przekonania, czy burmistrzowi nie 
chodzi o rozbudowę zaplecza politycznego. Inna osoba oznaj-
miła, że RO mogą wywoływać sytuację konfliktową, bo kto ma 
być ważniejszy dla mieszkańców radny czy członek RO. Nie-
mniej RO mogą być narzędziem nacisku na Radę Miasta.  
� Plany odnośnie dalszej budowy kanalizacji w Hołdunowie. 
Koszty odprowadzania ścieków.  
� Dofinansowanie pływalni dla dzieci i klubu „Orka”. 
� Rozbita budka telefoniczna przy ul. Gwarków. Gdzie jest 
policja? Co robią dzieci po godz. 2200 na ulicach miasta? Roz-
mawiano o wandalizmie, zniszczeniach i wynikających z tego 
kosztach, miesięcznie liczonych w tysiącach złotych. 
� Dlaczego policja nie egzekwuje od kierowców obowiązują-
cych w mieście ograniczeń prędkości? W odpowiedzi, przed-
stawiciel KP w Lędzinach, pan Tomasza Pantak, oznajmił, że 
w mieście nie ma Wydziału Drogowego, a tutejszy komisariat 
nie posiada urządzeń mierniczych. Teraz Lędziny podlegają 
„drogówce” z Tychów. Jeżeli powstanie Komenda Powiatowa, 
to są szanse na utworzenie własnej „drogówki”. Poza tym tutej-
szy radiowóz (a na każdej zmianie jest tylko jeden) patroluje 
teren od Lędzin po Bieruń, Bojszowy, Międzyrzecze. 
� Inwestycje na targowisku miejskim. W przyszłym roku 
zostanie utwardzony parking przy poczcie. 
� Czystość ulicy Ułańskiej. 
� Burmistrz ustosunkował się również do „Nowe Lędziny te-
raz!”. Podkreślił, że jest to czasopismo prywatne i urząd nie 
przeznacza na nie żadnych pieniędzy. UM wydaje  bezpłatny 
miesięcznik miejski „Biuletyn Informacyjny Lędziny”. 

W spotkaniu wziął udział ponownie v-ce starosta powiatu, 
Bernard Bednorz. Nawiązał on do ul. Ułańskiej i oznajmił, że 
powiat nie ma np. żadnych problemów z czyszczeniem ronda w 
Bieruniu przez KWK „Piast”. Omówił temat wycinki drzew. 
Poinformował także, że powiat ma zamiar w roku przyszłym 
ponownie powrócić do robót interwencyjnych. V-ce starosta 
otrzymał już zapewnienie, że Powiatowy Urząd Pracy będzie 
dysponował odpowiednimi środkami finansowymi. 

Marek Spyra

Działalność Rady Miasta Lędziny IV kadencji 
 

Minął pierwszy rok działalności RM IV kadencji. W listo-
padzie 2002 roku ukonstytuowała się nowa Rada. Rada w 
zmniejszonym składzie, a realizująca tak samo duży zakres 
spraw jak rady poprzednich kadencji. Nowa, zmieniona rze-
czywistość spowodowała zlikwidowanie zarządu gminy, a 
burmistrza elektorat wybierał w wyborach bezpośrednich 

 Pierwsze miesiące okazały się wyjątkowo trudnymi dla 
nowych władz. Płynność finansowa gminy była w poważny 
sposób nadwerężona. Kasa świeciła pustkami, a kolejka wie-
rzycieli po należności spora. W wyborczym roku zlecano ro-
boty, kupowano usługi i towary z terminem płatności na „po 
wyborach”. Nie było pieniędzy na bieżące wypłacanie wyna-
grodzeń dla pracowników samorządowych.    (c.d. na str. 8) 
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OD REDAKCJI: 
 Trzymają Państwo w rękach świąteczne ośmiostronicowe wydanie  „BIL-a”. Z tej okazji również ja osobiście chciałbym życzyć wszystkim czytelnikom i mieszkańcom miasta Lędziny spędzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności zarówno w życiu prywatnym jak i zawodo-wym w nadchodzącym Nowym Roku 2004.   Kontakt z redakcją biuletynu: tel. 216-65-11 w. 14 lub 34, e-mail: ue@ledziny.pl, kultura@ledziny.pl    Redaktor Biuletynu Informacyjnego „Lędziny” Marek Spyra 

  

UM  LĘDZINY 
www.ledziny.pl          e-mail: um@ledziny.pl 

Centrala: 216 65 11, fax 216 65 08 
Sekretariat: wew. 22 
Biuro Rady Miejskiej: wew. 31 
Starostwo Powiatowe w Bieruniu: 216 38 20 
Sekretariat Starosty Powiatu: 216 38 38 
Straż Miejska: wew. 32 
Dyżurny Komisariat Policji: 216 75 40, 216 78 18 
Państwowa Straż Pożarna Tychy: 227 20 11, 227 30 22 
Ochotnicza Straż Pożarna Lędziny: 216 62 57 
Pogotowie Ratunkowe: 327 49 99 lub 999 
Pogotowie Gazowe: 227 31 24 lub 992  
Rozmowy Burmistrza z mieszkańcami: Wtorek     12.00–16.00
Dyżury Przewodniczącego RM:      Czwartek   16.00–17.00
Dyżury Wice-przewodniczących:          Poniedziałek 16.00–17.00  
Dyżury Radnych:                        Poniedziałek 15.00–16.00
 

Pożyczka zaciągnięta u sąsiadów – władz Bierunia- pozwo-liła uregulować najpilniejsze wierzytelności. Do tego wszystkiego doszły nieporozumienia i podziały w nowo-wybranej Radzie. Radni z poprzednich kadencji, kiedy to stanowili większość, utworzyli oficjalną opozycję, której głów-nym celem jest patrzenie „na ręce” nowym władzom, punkto-wanie każdego uchybienia czy potknięcia. Trudno w takich wa-runkach normalnie działać. Myślę, że tego typu wewnętrzne klimaty mamy już za sobą. W myśl zasady, że wszystkie początki są trudne, uważam, że  do końca kadencji wszystko zmierzać będzie ku lepszemu. Do takiej refleksji upoważnia mnie fakt, że w sprawach o pierwszo-rzędnym znaczeniu potrafimy wszelkie animozje odłożyć na bok. Przykładem na poparcie tego spostrzeżenia jest sprawa jednogłośnego uchwalenia budżetu na 2003 rok. Fakt ten po-przedziły wielogodzinne dyskusje, co do meritum, ale spory te i dyskusje można jednak podsumować jako konstruktywne. Uważam, że dużym osiągnięciem tej rady jest prowadzenie otwartej polityki. Przejawia się to ustaleniem sztywnego terminu odbywania się obrad sesji i zmianą czasu. Społeczeństwo już wie, że ostatni czwartek miesiąca to termin sesji. Godzina 1600ma sprzyjać, by zainteresowani mogli w niej uczestniczyć. Py-tania są tu stawiane publicznie, tak też burmistrz na nie odpo-wiada. W praktyce oznacza to, że trudno jest się wycofać póź-niej ze złożonych deklaracji, obietnic czy wyjaśnień. Reaktywowano ideę dyżurów radnych, których godziny po-dajemy w biuletynie. Można wtedy przyjść i przedstawić sprawy, które są dla mieszkańców istotne i ważne. W celu lepszej komunikacji z mieszkańcami postanowiono w k mieście powołać Rady Osiedlowe, na wzór samorządów mieszkańców. W trakcie jednej z sesji debatowano nad bezrobociem. Wła-dze spotkały się z przedsiębiorcami, gdyż tworzenie nowych miejsc pracy wymaga współpracy obu stron. Radzono nad przy-ciągnięciem do Lędzin inwestorów, aby poprawić koniunkturę na lokalnym rynku pracy. Rada zajmowała się również progra-mem naprawczym naszej komunalnej spółki „Partner”. Bez względu na wiele gorzkich słów krytyki, uważam, że należy ta-kie naprawcze przedsięwzięcia podejmować. Łatwo jest ogła-szać upadłość, likwidować wszystkie podmioty, którym w wa-runkach ogromnej przecież recesji gospodarczej trudno w obro-cie gospodarczym uczestniczyć, utrzymywać się i wypracować zyski. Sygnalizowane przez nasz rząd umiarkowane ożywienie go-spodarcze w naszym kraju, mam nadzieję dotyczyć będzie także naszej „małej ojczyzny” miasta Lędziny; czego Szanownym Wyborcom i sobie życzę pozostając z wyrazami szacunku. Przewodniczący RM Lędziny: Bogusław Szarzyński
 

C.d. działalności Rady Miasta Lędziny IV kadencji
 

 W środę 03.12 br. w UM odbyła się uroczystość z okazji „Barbórki”. To tradycyjne górnicze święto wrosło na stałe w grudniowy kalendarz imprez naszego regionu. Burmistrz Miasta Lędziny Władysław Trzciński przywitał gości jako gospodarz tegorocznych obchodów „Barbórkowych” zorganizowanych w UM. Obok władz miasta imprezę zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości.  Burmistrz zwrócił się do gości słowami: „świętuję Barbórkę jako burmistrz górniczej gminy Lędziny, w której już przeszło pół wieku działa i wydobywa Kopalnia „Ziemowit”, jeden z naj-większych zakładów górniczych w kraju. Świętuję „Barbórkę” również jako górnik tej kopalni, z którą przez okres 35 lat na dobre i złe związane było moje dorosłe życie.” Zaznaczył, że na tej sali widzi wielu kolegów i wychowanków, towarzyszy ciężkiej górniczej pracy. Im w I-szej kolejności złożył serdeczne barbórkowe życzenia. Swoim kolegom życzył dalszej spokojnej pracy oraz trwania w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku.  Zapewnił całą brać górniczą, że pozostaje z nimi na dobre i złe walce o lepsze jutro górnictwa i o przychylnym stosunku władz miasta dla górniczego stanu w tym trudnym okresie zmian i przekształceń. Podkreślił, że ciężka praca górników była jednym z filarów rozwoju naszego kraju i to ona stanowi o wielkości naszego regionu. Żadne nowe spojrzenie tego nie zmieni i zmienić nie może, gdyż polskie górnictwo jest zapisane na trwałe nie tylko w kartach historii, ale przede wszystkim głę-boko w naszych sercach. Uczucia górniczej dumy nikt nie może nam zabrać, nawet w czasach, gdy los kopalń jest kartą przetar-gową dzisiejszych polityków.  Burmistrz z całą stanowczością wyraził przekonanie, że w dobie dzisiejszego rozwoju Polski, obecnej sytuacji gospodar-czej, przystąpienia do UE, polskie górnictwo musi i będzie funkcjonować. Wszyscy wspólnie czekamy na rozsądny, oparty na faktach i realiach, plan działań rządu względem górnictwa i jego pracowników. Tylko racjonalnym zmianom i przeobraże-niom powiemy „tak”. Politycznym grą, odbywającym się kosz-tem górnictwa i fałszowaniu informacji dotyczącym górniczego stanu, mówimy stanowczo „nie”.  Burmistrz życzył wszystkim górnikom, aby strzegła ich i ochraniała przed wszystkimi niebezpieczeństwami i zdarzeniami w pracy, ich patronka Święta Barbara. W imieniu władz miasta podziękował za współpracę z miastem, zapewniając jednocze-śnie, że miasto będzie czynić wszystko dla lepszego jutra gór-nictwa, a w szczególności Kopalni „Ziemowit”.  Marek Spyra  

Obchody „Barbórkowe” w Urzędzie Miasta 
 

Chciałbym poinformować, że sprawozdanie z grudniowej sesji RM zostanie zamieszczone w styczniowym numerze biuletynu. Spośród uchwalonych na tej sesji podatków zmianie nie uległy prawie w ogóle podatki dla przedsiębiorców z terenu miasta Lędziny. Zmiany jakie zaszły w podatkach dla mieszkańców miasta ukażą się również w styczniu 2004 roku.    Marek Spyra 
 


