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Certyfikaty jakości
W końcu ubiegłego roku Urząd Miasta Lę−

dziny otrzymał certyfikat ISO 9001:2008

w obszarze usług dla ludności oraz podmio−

tów gospodarczych w zakresie administracji

publicznej. Przyznanie certyfikatu oznacza

zakończenie wielomiesięcznego okresu pra−

cy nad spełnieniem stawianych przez normę

wymagań, ale nie kończy procesu. Audytorzy

przyznający dokument uznali, że w naszym

ratuszu obowiązują właściwe procedury i wy−

soki standard obsługi. Aby utrzymać certyfi−

kat, trzeba stale o to zabiegać i podnosić

poziom.

Z kolei nasze Przedsiębiorstwo Gospodar−

ki Komunalnej „Partner” sp. z o. o. uzyskało

w grudniu certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair

Play 2009”. 

Więcej na ten temat 
na stronie 3.

– Mimo okresowych mrozów roboty re−
stauracyjne i renowacyjne elewacji trwały
przez cały grudzień – mówi Krzysztof Ba−
siaga, inspektor nadzoru z Urzędu Miasta,
koordynator przedsięwzięcia. – Było to
możliwe dzięki za−
stosowaniu nowo−
czesnych folii termo−
izolacyjnych i na−
grzewnic powietrza.
Odres t au rowan ie
elewacji budynku, wymiana więźby da−
chowej oraz stolarki zewnętrznej (okien
i drzwi) zamknęły I etap robót. Wiosną
rozpocznie się II etap, który obejmie prze−
budowę, remont z elementami renowacji
wnętrza budynku oraz rekonstrukcję za−
bytkowego drewnianego ganku przy głó−
wnym wejściu do biblioteki. Budynek zo−
stanie dostosowany do potrzeb osób nie−
pełnosprawnych. Jestem też przekonany,
iż znakomicie wkomponuje się w plano−
wane na 2010 rok uroczyste obchody 850−
lecia Lędzin – dodał K. Basiaga.

A my cieszymy się, że w miarę jak budy−
nek starej fary pięknieje, ubywa malkon−
tentów utyskujących: „Po co to komu po−
trzebne?”; „Nie szkoda na to pieniędzy?”.

Coraz więcej przechodniów zatrzymuje się
przed biblioteką i mówi: „Bardzo mi się
podoba. Nareszcie w starej części Lędzin
będziemy mieli się czym pochwalić! Dob−
rze, że przywrócono historyczny charakter

tego zabytku”. 
Bardzo trafnie

i obrazowo podsu−
mował tę przemianę
mieszkający nieopo−
dal Zbigniew Lipiń−

ski: „Gdy oddano do użytku po sąsiedzku
nowy ładny budynek poczty, z przykrością
stwierdziłem, iż biblioteka miejska źle się
prezentuje na jego tle. Teraz dochodzę do
wniosku, że to poczta będzie tylko tłem dla
piękniejszej biblioteki”. /WM/

Zrobiło się dostojniej i piękniej

Zabytek dostaje blasku
Idący na pasterkę do kościoła św. Anny mogli podziwiać iluminację świetlną odre−
staurowanych dwóch (wtedy) ścian centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej – fron−
tową i szczytową od strony poczty. Niedawno zakończono prace przy elewacji ścia−
ny szczytowej od ul. ks. Kupilasa i fasady od strony podwórka.
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W     zdaniach22..
W związku z modernizacją

centrali telefonicznej zmianie

uległy numery wewnętrzne Urzę−

du Miasta. Obecnie do każdego

numeru wewnętrznego należy

dodać cyfrę 1. Numery zewnę−

trzne do Urzędu Miasta pozo−

stają bez zmian. 

W grudniu ubiegłego roku do−

biegła końca kompleksowa ter−

momodernizacja budynku Gim−

nazjum nr 2 przy ul. Palmowej.

Wymieniona została stolarka

okienna i drzwiowa zewnętrzna

wraz z parapetami oraz zostało

wykonane docieplenie budynku.

W ramach zadania zostały ró−

wnież wyremontowane schody

wejściowe do budynku.

Z końcem ubiegłego roku

zlikwidowana została Filia Urzę−

du Pocztowego Lędziny

1 w Górkach. W jej miejsce

4 stycznia uruchomiona została

Agencja Pocztowa Lędziny mie−

szcząca się przy ul. Szenwalda

49. Agencja jest czynna wyłą−

cznie w dni robocze, od 8.00

do 15.00. 

Uczniowie I−III SP 3 i dzieci

z Przedszkola nr 2 wspólnie

świętowali 15 grudnia „Między−

narodowy Dzień Pluszowego Mi−

sia”. Program artystyczny przy−

gotowali członkowie Koła Mło−

dego Czytelnika z Vc pod kie−

runkiem Agaty Kruszyńskiej.

Uczestnicy chwalili się swoimi

pluszowymi misiami, słuchali

wierszy, sprawdzali swą wiedzę

o bohaterach popularnych ba−

jek, zajadali się „słodkim ma−

łym co nieco”. 

W październiku reaktywowaliśmy Informator Kulturalny Miejskiego Ośrodka Kultury –
„MOKUŚ”. Pierwsze trzy numery wydawane były w mniejszym formacie i nakładzie samodzielnie
przez MOK.

Za zgodą władz miasta, rozpoczynając od tego wydania, „MOKUŚ” będzie się ukazywać jako
wyodrębniona wkładka w „BIL. Lędziny−teraz!”. Nadal będzie przygotowywany przez pracowników
i współpracowników MOK.

Zapraszam do lektury i skorzystania z oferty naszej działalności. JOANNA FIGURA

Sylwestrowa noc na parkingu

przy ośrodku Centrum rozpoczę−

ła się o 20.00, kiedy dyskdżo−

kej zaczął zabawiać muzyką

z płyt gromadzącą się młodzież.

O północy krótkie, serdeczne

okolicznościowe życzenia nowo−

roczne złożył burmistrz Wiesław

Stambrowski. Burmistrz adreso−

wał je nie tylko do obecnej, du−

żej (jak na panujące warunki at−

mosferyczne, mocno padający

deszcz) grupy mieszkańców, ale

do wszystkich obywateli miasta.

Zachęcił też do włączenia się

w planowane w 2010 roku jubi−

leuszowe miejskie obchody

850−lecia Lędzin. Tradycyjnie

też zgromadzeni na miejskim

sylwestrze mogli przez kilkana−

ście minut podziwiać pokaz

sztucznych ogni.

– Byłem mile zaskoczony tym,

iż mimo fatalnej pogody, przybyło

tak dużo ludzi – powiedział Janusz

Musik. – Warto było jednak się

pofatygować dla przeżycia w tak li−

cznym gronie mieszkańców Lędzin

tej wspaniałej i radosnej chwili po−

witania Nowego Roku. No, i obe−

jrzenia tradycyjnie pięknych fajer−

werków – dodał. /WM/

Sylwester pod parasolami

Trudne warunki pogodowe sprawiły, że podczas zabawy ra−
czej nikt nie miał ochoty robić zdjęć. Prezentowaną foto−
grafię wykonał i udostępnił nam jeden z Czytelników. Dzię−
kujemy!

14 stycznia w Szkole Podstawowej z Oddziała−
mi Integracyjnymi nr 1 oddano do użytku windę
osobową służącą niepełnosprawnym uczniom
i dorosłym. Dźwig obsługuje cztery kondygnacje
w starszej części budynku (od boiska szkolnego).

– Nasza szkoła jest placówką integracyjną. Za−
chodziła potrzeba jej modernizacji i przystosowa−
nia do możliwości dzieci niepełnosprawnych ru−
chowo – mówi dyrektor Teresa Samulak. – Zain−
stalowanie windy jest pierwszym efektem na−
szych starań w tym względzie. Chcielibyśmy
wprowadzić kolejne rozwiązania techniczne, któ−
re niwelowałyby bariery techniczne. W związku
z instalacją windy zaszła potrzeba zatrudnienia

pomocy nauczyciela, która sprawuje bezpośre−
dnią opiekę nad dziećmi podczas jazdy. 

Całkowity koszt instalacji „dźwigu platformo−
wego” w SP 1, w wysokości blisko 245 tys. zł,
został w całości pokryty z budżetu miasta. Na−
dzór nad tą inwestycją z ramienia Urzędu Miasta
sprawował inspektor Krzysztof Basiaga.

Oprócz burmistrza Wiesława Stambrowskiego,
przewodniczącego Rady Miasta Piotra Gorzenia
i radnego Emila Piątka, przecięcia wstęgi doko−
nali też uczniowie: Paulina, Andrzej, Karol, Da−
wid i Gerard. W pierwszej jeździe windą na III
piętro, pod opieką Teresy Samulak i Emila Piąt−
ka, wzięło udział czworo dzieci. /WM/

Szkoła z windą

Przed pierwszą jazdą. Dzieci z Panią Dyrektor i radnym Piątkiem, który wraz 
z burmistrzem Stambrowskim towarzyszył Andrzejowi w przecięciu wstęgi.
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Uczniowie SP 1 mogli nie tylko

oglądać, ale także dotykać

i głaskać jaszczurki, węże, żółwie

a nawet legwana i krokodyla

podczas niesamowitej lekcji przy−

rody prowadzonej przez Andrzeja

Pająka, który zapoznał dzieci tak−

że z życiem tych zwierząt, ich po−

żywieniem oraz budową. 

Już po raz dziesiąty w SP

1 przeprowadzono przed świę−

tami Bożego Narodzenia akcję

„Zostań takim Mikołajem, co

zeszyty dzieciom daje”. Ucznio−

wie przynieśli do szkoły zeszyty,

bloki rysunkowe i techniczne,

przybory piśmiennicze, kredki

i farby, piórniki, gry planszowe,

pluszowe zabawki, a nawet tor−

nistry – razem ponad 600 po−

darunków, które przekazano

głównie podopiecznym Miejskie−

go Ośrodka Pomocy Społecznej

i niektórym dzieciom z „Jedyn−

ki”. – Uczymy naszych uczniów,

że w życiu nie tylko należy brać,

ale także dzielić się tym co po−

siadamy z bardziej od nas po−

trzebującymi – powiedziała nau−

czycielka Henryka Musiał.

Uczniowie klasy drugiej Szko−

ły Podstawowej nr 4 wzięli

udział w realizacji projektu

„Pierwsze uczniowskie doświad−

czenia droga do wiedzy”, współ−

finansowanym ze środków Euro−

pejskiego Funduszu Społeczne−

go. W grudniu wychowawczyni

Dorota Żak zorganizowała po−

kaz zdobytych przez drugoklasi−

stów nowych umiejętności. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” sp. z o. o.
uzyskało certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play 2009”. Po raz
pierwszy w historii firmy jej działania zostały zweryfikowane przez
niezależne gremium stanowiące Kapitułę Programu.

Podczas trwającego od maja 2009 r. programu firma została podda−
na audytowi pod kątem: reklam i promocji, kontaktów z klienta−
mi, relacji pracodawca – pracownik, kontaktów ze społeczno−
ścią lokalną, kontaktów z administracją podatkową i ZUS, wi−
zerunku, finansów i wiarygodności. 

Weryfikacja firmy zakończyła się sukcesem. Ukoronowa−
niem było odebranie 4 grudnia 2009 r. przez Piotra Buchtę,
prezesa zarządu PGK „Partner”, certyfikatu na
uroczystej Gali w Sali Kongresowej
w Warszawie.

Wysoka ocena przedsiębiorstwa bę−
dzie zapewne czynnikiem mobilizują−
cym do dalszych działań zwłaszcza
w obliczu stojących przed PGK „Par−
tner” zadań związanych z projektem
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w Gminie Lędziny”. /G/

Partner Fair Play

Mówi się, że normy ISO serii
9000 mają charakter organiza−
cyjny. Oddziałując na różne
sfery funkcjonowania (w na−
szym przypadku – urzędu) po−
zwalają, a często wręcz wymu−
szają, m. in. uporządkowanie
struktury organizacyjnej, zrewi−
dowanie zakresów obowiąz−
ków, usprawnienie kanałów
przepływu informacji, udosko−
nalenie i udokumentowanie
spraw, wymagają precyzyjnego
określenia odpowiedzialności
itp.

Zastosowanie norm ISO
i wdrożenie systemu jakości
jest dla urzędu dobrowolne.
Z jednej strony służy popra−
wie sprawności i jakości pracy
urzędu i obsługi mieszkań−
ców, z drugiej jest symbolem
wysokiego poziomu pracy,
dbałości o petenta, elementem
budowy wizerunku i prestiżu
urzędu. Wymaga także stałego
doskonalenia systemu, pracy
nad nim, aby możliwe było za−
spokojenie zmieniających się
potrzeb petentów i samego
urzędu. Ponadto normy same
podlegają zmianom i są sukce−
sywnie nowelizowane przez
odpowiednie organy, a urząd

musi się do nich dostoso−
wywać, chcąc utrzymać
swój symbol jakości. 

Prace związane z wdro−
żeniem systemu zarzą−
dzania jakością według
normy ISO 11//2008
trwały od października
2008 r. Wiązało się to m.
in. z wprowadzeniem
wielu zmian w struktu−
rze i funkcjonowaniu
Urzędu. Powstał Punkt
Obsługi Mieszkańca –
miejsce pierwszego
kontaktu z Urzędem –
gdzie udostępnione są
karty informacyjne
i formularze dotyczące
świadczonych usług. Wprowa−
dzono zintegrowany system za−
rządzania informacją i obiegu
dokumentów SEKAP. Opraco−
wano Księgę Jakości, wykazy
SZJ, Politykę Jakości UM Lę−
dziny do których należy popra−
wa wizerunku i wzrost zaufania
klientów do Urzędu oraz uspra−
wnienie zarządzania Urzędem.
Systematycznie badana jest sa−
tysfakcja petentów z jakości
świadczonych usług.

Wielomiesięczna praca, ja−
ką wykonali pracownicy na−

szego Urzędu Miasta, została
pozytywnie oceniona podczas
auditu certyfikacyjnego, pole−
gającego na sprawdzeniu po−
szczególnych punktów normy,
dokumentacji systemowej
oraz innych działań wdrożo−
nych w ramach systemu zgo−
dnego z normą międzynarodo−
wą.

Audit przeprowadziła firma
Dekra Certification sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie. Certyfi−
kat jest ważny do 26 listopada
2012 roku. /M/

Certyfikat ISO 9001:2008

Znak wysokiej jakości
Urząd Miasta Lędziny otrzymał certyfikat ISO 9001:2008 w obszarze usług dla ludności oraz pod−
miotów gospodarczych w zakresie administracji publicznej. Tym samym audytorzy uznali, że
w naszym ratuszu obowiązują właściwe procedury i wysoki standard obsługi.

Piotr Buchta z certyfikatem.
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49 dziewcząt i chłopców z SP

1 obejrzało w chorzowskim Tea−

trze Rozrywki musical „Oliver”

o poszukiwaniu przez dzieci do−

mu, przyjaźni, miłości – szczę−

ścia w życiu. – Byliśmyoczaro−

wani niezwykle bogatą sceno−

grafią i wyjątkowymi efektami

aktorskimi, dzieki czemu mieliś−

my wrażenia, że znajdujemy

w samym środku XIX−wiecznego

Londynu – powiedziała poloni−

stka Monika Szostek. 

16, 17 i 21 grudnia pier−

wszoklasiści z SP 1 zostali pa−

sowani na czytelników biblioteki

szkolnej. Bibliotekarkę Lycynę

Matyję wspomagali członkowie

szkolnego Koła Przyjaciół Biblio−

teki, którzy prezentowali też

piękną inscenizacje z udziałem

bohaterów popularnych bajek. 

1 020 zł w 37 466 mone−

tach – to efekt grudniowej

zbiórki wśród społeczności SP

1 w ramach X już edycji akcji

„Góra grosza”, prowadzonej

przez Towarzystwo „Nasz

Dom”. W SP 3 zebrano 514,22

zł, w tym klasa Ia – 213, 72 zł.

Pieniądze te przekazane zostały

na pomoc dzieciom wychowują−

cym się poza własną rodziną,

a więc na domy dziecka, kwali−

fikowane rodziny zastępcze, po−

gotowia rodzinne itp. 

Zainteresowanie tą inwestycją jest duże. Głód
mieszkaniowy jest niemały, nie każdego stać na
budowę własnego domu. Nowe, atrakcyjne mie−
szkania to łakomy kąsek. Sprzedano połowę z 99
mieszkań przewidzianych do oddania w pier−
wszym etapie, który obejmuje budowę dwóch
budynków (w sumie osiem segmentów mieszka−
niowych). Można przypuszczać, że kiedy budyn−
ki w ciągu roku w większym stopniu ujawnią
swą urodę, jakość i funkcjonalność mieszań, za−
interesowanie to jeszcze wzrośnie.

W budynkach są mieszkania typu kawalerki
o powierzchniach 29,5 i 33,2 m2, mieszkania je−
dnopoziomowe dwupokojowe o powierzchni
48,3 m2, trzypokojowe o powierzchniach 56 m2,
59 m2 i 63,4 m2 (te największe z dwoma balkona−

mi). Inwestor przygotował również
mieszkania dwupoziomowe o powie−
rzchniach 58,2 m2, 63,6 m2, 77,9 m2

i 94,1 m2 (z balkonami, dwoma łazien−
kami). Wszystkie mieszkania mają
aneksy kuchenne. Użytkownikom zo−
staną przekazane w stanie deweloper−
skim, który obejmuje m. in. drzwi we−
jściowe, tynk gipsowy lekki pomalo−
wany farbą gruntującą, instalacja wo−
dno−kanalizacyjna doprowadzona do
planowanych miejsc urządzeń sanitar−
nych, kaloryfery płytowe stalowe bia−
łe, parapety wewnętrzne PCV itp. Do
każdego mieszkania przynależy piwni−
ca w cenie o połowę niższej za metr
kwadratowy niż mieszkanie. 

Atutami osiedla są: dobre położenie, łatwy do−
jazd, atrakcyjna cena mieszkań, ich zróżnicowana
powierzchnia, dostosowana do potrzeb i możliwo−
ści finansowych singli, par i liczniejszych rodzin
oraz wygląd i standard wykończenia budynków
i mieszkań. To powoduje, że zainteresowanie za−
mieszkaniem tutaj jest dosyć duże, chociaż z pe−
wnością nie każdego na takie mieszkanie stać. Je−
śli jednak porównać ceny z cenami mieszkań na
rynku wtórnym, to okaże się, że nie są one wygó−
rowane. 

Kolejny, drugi etap budowy osiedla rozpocznie
się wiosną tego roku i obejmie kolejne dwa bu−
dynki, każdy po cztery segmenty – w sumie na−
stępne 94 mieszkania. Zakłada się, że zakończe−
nie drugiego etapu nastąpi w 2011 roku. /R/

Osiedle przy ul. Długosza nabiera kształtu…

Pierwsze klucze pod koniec roku
Kolejny fragment Lędzin zdecydowanie zmienia wygląd. W osiedlu przy ul. Długosza, na funda−
mentach tak zwanych „stanów zerowych”, które miasto sprzedało w 2008 roku inwestorowi
z Mysłowic, występującemu pod marką Dostępny Dom, powstały pierwsze nowoczesne budynki
wielorodzinne. Do grudnia bieżącego roku przewiduje się zakończenie pierwszego etapu budo−
wy osiedla przekazanie pierwszych mieszkań nabywcom, przyszłym użytkownikom. 

Stan budowy niektórych domów jest już bardzo
zaawansowany. 
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15 uczniów klas IV−VI rywalizo−

wało w konkursie gwary śląskiej

„Godomy po naszymu”, zorgani−

zowanym w SP 3 na zakończe−

nie szkolnych obchodów Roku

Korfantego. Jury najwyżej oceni−

ło prezentacje gwary śląskiej

wierszem w wykonaniu Patryka

Bieńkowskiego na poziomie klas

czwartych, Eryka Urbanka wśród

piątoklasistów i Natalii Sikory

w kategorii szóstoklasistów.

Wszyscy uczestnicy konkursu

otrzymali dyplomy i skromne na−

grody rzeczowe. Ich występy

wzbogacali grająca na gitarze

Angelika Zelek z Va oraz grupa

teatralna z Vc, która wystawiła

„Kopciuszka” po śląsku. Poza

konkursem sprawdzono znajo−

mość gwary śląskiej wśród wi−

dzów. Okazało się, że nie jest

z tym źle. 

Zespół ze świetlicy przy parafii

Chrystusa Króla uzyskał ogromny

sukces – zdobył „Grand Prix” na

mocno obsadzonym XIII Między−

narodowym Przeglądzie Widowisk

Bożonarodzeniowych w Radlinie

„Radlińskie Betlejki” (widowisko

jasełkowe przygotowały Siostry

Służebniczki Najświętszej Marii

Panny). Ponadto zespół „Pneu−

ma” z Gimnazjum nr 2 oraz gru−

pa ze Szkoły Podstawowej nr

3 w Lędzinach zdobyli II miejsca

w swoich kategoriach. 

W     zdaniach22..

Tym razem dodatkowym ak−
centem święta szkoły, 22 gru−
dnia, był jubileusz 10−lecia
gimnazjum. 

Uroczystość zapoczątkowała
msza dziękczynna w kościele
Chrystusa Króla, w której
udział wzięła społeczność
szkolna. Nabożeństwo odprawił
i homilię wygłosił proboszcz
ks. Marek Płaza.

Dalsza, ponad dwugodzinna
część uroczystości odbyła się
w sali gimnastycznej. Uczestni−
czyli w niej między innymi
przedstawiciele władz miasta
i powiatu: burmistrz Wiesław
Stambrowski, przewodniczący
Rady Miasta Piotr Gorzeń, wi−
cestarosta Bernard Bednorz,
członek Zarządu Powiatu Ma−
rek Bania, dyrektorzy lędziń−
skich szkół i przedszkoli, prze−
wodniczący rad rodziców oraz
najlepsi absolwenci G 2 w mi−
nionym 10−leciu.

Dyrektor szkoły Henryk Bar−
cik przypomniał 10−letnią histo−

rię oraz najważniejsze zadania
i osiągnięcia, w tym uzyskanie
certyfikatu „Szkoły z klasą”
i realizowanie drugiego wspól−

nego projektu z partnerską
szkołą z czeskiego Unicova. 

Scenariusz pierwszej części
akademii, którego autorkami
były polonistki Wioletta Bil
i Joanna Figiel, znakomicie po−

łączył w jedną literacką i arty−
styczną całość osobę patrona
szkoły oraz tradycyjną śląską
wieczerzę wigilijną. To dzięki

temu, że tajemniczym wędrow−
cem, zaproszonym na tę wie−
czerzę do jednego z hołdunow−
skich mieszkań, był … Gustaw
Morcinek. W tę rolę świetnie
się wczuł utalentowany aktor−

sko Jakub Denuszek z IIIe, pier−
wszoplanowa postać tej części
akademii.

Druga część akademii miała
inną wymowę. Generalnie do−
tyczyła odwiecznego wątku
walki Dobrego ze Złem. Panto−
nima w wykonaniu szkolnej
grupy pod kierunkiem sióstr
katechetek Michaeli i Adrianny
wzruszyła obecnych nie tylko
dzięki artystycznym wraże−
niom (tanecznym, literackim,
wizualnym), ale również emo−
cjonalnym i intelektualnym.
Dyrektor Barcik podziękował
wykonawcom (także absolwen−
tom szkoły i opiekunom), a po−
nadto mamie jednego z ucz−
niów, która ofiarowała na tę ju−
bileuszową uroczystość 16−ki−
logramowy tort własnej roboty
w kształcie otwartej wielkiej
księgi!

Uczestnicy akademii otrzy−
mali pamiątkowe foldery oraz
wykonane przez uczniów stroi−
ki świąteczne. /WM/

Jubileusz Gimnazjum nr 2

Święto szkoły z Morcinkiem na wieczerzy
Święta szkoły, obchodzone w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka co roku w ostatni dzień nauki
szkolnej przed przerwą bożonarodzeniową, tradycyjnie mają charakter ciekawych spektakli literacko−muzycznych, które uwzglę−
dniają w swej pamięć o patronie szkoły i jego twórczości, przedświąteczny nastrój oraz tradycje śląskie, związane ze zbliżający−
mi się godnimi świętami. Tą samą wymową i przekazem charakteryzują się również scenografie i dekoracje autorstwa Beaty
Stelmach.

Fragment spektaklu.

Scenka wigilijna.
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Henryk Barcik dziękuje wykonawcom i tym, którzy 
przygotowali tak wspaniałe obchody 10−lecia.
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Program przyniósł miastu nie tylko wy−
mierny efekt ekologiczny, ale również eko−
nomiczny i estetyczny. Efekt ekologiczny
został potwierdzony poprzez badania stanu
powietrza wykonywane przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Powietrza w Katowi−
cach oraz badania lokalne wykonane na zle−
cenie Urzędu Miasta Lędziny w 2008 roku.
Można powiedzieć, że w pełni osiągnięto
zamierzony cel. Obecnie Gmina Lędziny
znajduje się w najwyższej klasie czystości
powietrza (Klasie A).

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia
29.01.2009 r. program miał być kontynuo−
wany na obecnych zasadach do roku 2012
i był odpowiedzią na potrzeby mieszkań−
ców. Taki stan rzeczy zapewniał realizację
oczekiwań mieszkańców. W związku ze

zmianami w prawie oraz nowymi ogromny−
mi inwestycjami i wiążącymi się z tym ko−
sztami, trzeba otwarcie powiedzieć, że sens
kontynuowania kosztownego programu, na
który, gmina dotychczas wydała ponad 18
mln zł (w tym ok. 15 mln zł to pożyczka
z WFOŚiGW w Katowicach), w tak szero−
kiej skali pozostaje pod znakiem zapytania.

Nie należy ukrywać, iż w związku
z osiągniętym celem ekologicznym, nie jest
już on programem priorytetowym Gminy
Lędziny, co nie znaczy że zainteresowanie
ze strony mieszkańców zmalało. Obecnie
w kolejce na realizację prac oczekuje ponad
450 osób – ok. 150 w wariancie podstawo−
wym i ok. 300 w wariancie komplekso−
wym.

W dniu 21 października 2009 roku zosta−
ła podpisana długo oczekiwana umowa na

dofinansowanie ogromnego oraz bardzo
kosztownego projektu, tj. „Uporządkowa−
nie gospodarki ściekowej w Gminie Lędzi−
ny”, czyli mówiąc potocznie budowa kana−
lizacji miejskiej. Mimo otrzymanej pokaź−
nej dotacji w kwocie około 158 mln zł,
Gmina musi zabezpieczyć środki własne
w kwocie ponad 60 mln zł na kilka najbliż−
szych lat realizacji budowy kanalizacji. Po−
nieważ gmina nie dysponuje takimi środka−
mi będzie musiała skorzystać z pożyczek
i kredytów. Zaciągnięcie tak wysokich kre−
dytów, jednocześnie na „Program Likwida−
cji Niskiej Emisji” oraz „Uporządkowanie
gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”
jest niestety niemożliwe z powodu nowej
ustawy o finansach publicznych z dnia
27.08.2009 roku opublikowanej w Dzienni−

ku Ustaw nr 157, pod pozycją 1240, która
weszła w życie z dniem 01.01.2010 roku.
Szczegóły określa art. 242, który stanowi,
iż planowane wydatki bieżące w roku bud−
żetowym, do których zalicza się dofinanso−
wanie do Programu, nie mogą przewyższyć
dochodów bieżących gminy. 

W związku z zaistniałymi faktami oraz
mając na uwadze ogromne zainteresowanie
Programem Likwidacji Niskiej Emisji,
uchwałą Rady Miasta Lędziny nr
LIV/387/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku,
wstrzymano realizację Programu w warian−
cie kompleksowym.

Obecny IV etap zostanie dokończony
w dotychczasowej formie (wariant podsta−
wowy + kompleksowy), natomiast nowe
etapy będą realizowane tylko w wariancie
podstawowym, w zakresie:

1) modernizacja kotłowni – w tym wymia−
na istniejących źródeł ciepła na ekologiczne
i energooszczędne nośniki energii oraz mo−
dernizacji zasobnika ciepłej wody oraz jego 

podłączenia do źródła ciepła,
2) montaż układów solarnych,
3) modernizacja instalacji c.o.
Mieszkańcy oczekujący dotychczas

w kolejce na wariant kompleksowy zostaną
powiadomieni pisemnie o możliwości prze−
jścia na wariant podstawowy. W związku
z tym nastąpi połączenie kolejek, a aktualną
pozycję na liście oczekujących będzie moż−
na sprawdzić w Zespole ds. Likwidacji Nis−
kiej Emisji od dnia 01 kwietnia 2010 roku. 

Podział kosztów pomiędzy Uczestnikiem
Programu a Gminą oraz maksymalne po−
ziomy kosztów w zależności od zakresów
robót przedstawiają poniższe tabele:

Liczba modernizowanych budynków bę−
dzie uzależniona od możliwości finanso−
wych Gminy i nie przekroczy wydatków
rzędu 650 000 zł rocznie. Szacuje się, iż
kwota ta pozwoli na modernizację ok. 50
budynków rocznie.

Więcej informacji o Programie Likwi−
dacji Niskiej Emisji można znaleźć na
stronie poświęconej niskiej emisji w Gmi−
nie Lędziny pod adresem www. niskaemi−
sja. ledziny. pl, bezpośrednio w Zespole
ds. Likwidacji Niskiej Emisji (Lędziny,
ul. Lędzińska 47) lub pod numerem tele−
fonu (032) 216−65−11 do 13 wew. 125.

ZESPÓŁ DS. LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI

Program Likwidacji Niskiej Emisji

Nieuniknione zmiany
Program Likwidacji Niskiej Emisji został uchwalony 31.05.2005 r. w oparciu o cele i zadania Gminy Lędziny w zakresie ochrony
środowiska, które, określa dokument „Program Ochrony Środowiska Gminy Lędziny” przyjęty uchwałą Rady Miasta z dnia
29.06.2004 r. z późniejszymi zmianami. Jednym z jego priorytetów jest ochrona powietrza polegająca na zmniejszeniu emisji
zanieczyszczeń do atmosfery, pochodzących m. in. z przydomowych kotłowni, tzw. „niskiej emisji”.
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Pod koniec sierpnia 2009 roku
blisko 50 najmłodszych dzieci
nie zostało przyjętych do przed−
szkola. Dzięki staraniom burmi−
strza, dyrektor Przedszkola z Od−
działami Integracyjnymi nr 1 Re−
giny Fuchs oraz zaangażowaniu
rodziców udało się stworzyć do−
datkowe dwa oddziały dla naj−
młodszych dzieci w Powiato−
wym Zespole Szkół nr 1 przy ul.
Pokoju i przyjąć dzieci, którym
początkowo odmówiono. Obec−
nie w obu grupach przebywa 49
dzieci w wieku 3 i 4 lata. 

30 listopada 2009 r. odbyło się
spotkanie burmistrza z przedsta−
wicielami Rady Rodziców
Przedszkola, podczas którego
zostały omówione tematy zwią−
zane z obecną i przyszłą sytuacją
lędzińskiego przedszkola. 

– Jesteśmy Panu bardzo
wdzięczni za stworzenie nowych
miejsc przedszkolnych dla na−
szych dzieci – dziękowała bur−
mistrzowi Wiesławowi Stam−
browskiemu, przewodnicząca
Rady Rodziców Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi nr
1 Bogumiła Freitag. 

W tym roku z wychowania
i opieki naszego przedszkola ko−
rzysta 196 dzieci – to rekordowa
liczba – mówi dyrektor Przed−
szkola Regina Fuchs. – Z proble−
mami lokalowymi borykamy się
od bardzo dawna, jednak obecnie
przybierały one na sile. Mamy
9 oddziałów zlokalizowanych
w czterech różnych miejscach.
W przedszkolu przy ul. Paderew−
skiego 7, które jest pierwotnym
budynkiem, mamy tylko 2 od−
działy; w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr

1 są 3 odziały (w sumie w 5 od−
działach jest 113 dzieci). Przy ul.
Pokoju: w Gimnazjum nr 1 znaj−
dują się 2 oddziały, gdzie ze
względów organizacyjnych
przedszkolaki muszą chodzić na
zmiany oraz w Powiatowym Ze−
spole Szkół nr 1, gdzie w tym ro−
ku stworzyliśmy 2 oddziały dla
najmłodszych dzieci. Taka struk−
tura niesie ze sobą niemałe prob−
lemy organizacyjne, z którymi
jednak radzimy sobie na miarę
naszych możliwości.

W przedszkolu kuchnia jest je−
dna. Przedszkolaki z oddziałów
z SP 1 muszą schodzić na posiłki
do pomieszczeń przedszkola na
parterze. Jedzą na zmiany w sa−
lach innych grup. Do oddziałów
w Zespole Szkół jedzenie trzeba
dowozić. – Wolę nie mówić ile
zachodu i wysiłku wymaga to,
by wszystko odbywało się spra−
wnie i zgodnie z zaleceniami sa−
nepidu – podkreśla pani dyrek−
tor.

Totalna ciasnota uniemożliwia
stworzenia sypialni dla najmłod−
szych dzieci czy pomieszczenia
socjalnego dla pracowników.

Ogranicza także wykorzystanie
pomocy dydaktycznych otrzy−
manych z Europejskiego Fundu−
szu Społecznego m. in. sprzętu
do nauki metodą Marii Montes−
sori czy sali doświadczania świa−
ta, ponieważ wymagają one
osobnych pomieszczeń. 

– Mój syn nie ma możliwości
leżakowania i odpoczynku po
obiedzie, ponieważ w tym czasie
do jego sali przychodzi inna gru−
pa dzieci (z SP 1) na posiłek.
Wtedy w jednym pomieszczeniu
przebywa ponad 50 osób – żali
się Anna Kołodziejczyk, mama
3−letniego Krzysia, który ucze−
stniczy w zajęciach przy ul. Pa−
derewskiego. – Bywa, że synek
jest tak zmęczony, że w tym ha−
łasie udaje mu się zasnąć, jednak
najczęściej nie ma na to szans.

W podobnym tonie wypowia−
da się Ireneusz Pietrzyk – tata 3−
letniego Konrada, który dostał
się do przedszkola w Zespole
Szkół.

– Trudno jest wytłumaczyć
trzylatkowi kiedy chce się załat−
wić, że teraz jest długa przerwa
i musi poczekać ze swoją potrze−

bą, aż się skończy. Chociaż sale
zajęć i ubikacje zostały dostoso−
wane do potrzeb maluchów, ale
jednak są to klasy na terenie
szkoły średniej. Nie ma gdzie
wyjść na spacer, nie ma placu za−
baw. Mimo usilnych starań dy−
rekcji i pracowników, w takich
warunkach trudno jest stworzyć
środowisko sprzyjające dziecia−
kom – podkreśla.

Jest jednak światełko w tu−
nelu i po tą nadzieję właśnie
przyszli przedstawiciele Rady
Rodziców do burmistrza. Pod−
czas rozmowy Wiesław Stam−
browski powiedział, że radni
miasta Lędziny przyjęli wnio−
sek o przeniesieniu przedszko−
la do budynku obecnego MKS
Lędziny przy stadionie oraz
wstępną koncepcję nowego
przedszkola.

– W budżecie na rok 2010
przewidzieliśmy także kwotę
350 tys. zł na ocieplenie tego bu−
dynku z myślą o przyszłym prze−
znaczeniu go do użytku przed−
szkolaków. W związku z ogrom−
ną inwestycją modernizacji in−
stalacji ściekowej tempo prac ad−
aptacyjnych nie będzie tak impo−
nujące jakbyśmy sobie tego ży−
czyli. Jednak planujemy co roku,
systematycznie remontować i ad−
aptować te pomieszczenia dla
waszego przedszkola – dodał
burmistrz. 

Rodzice dzieci chodzących do
przedszkola mają nadzieję, że
powoli krok po kroku problem
zostanie rozwiązany i Przedszko−
le z Oddziałami Integracyjnymi
nr 1 w Lędzinach znajdzie
w końcu odpowiednią lokaliza−
cję. /AK/

Przedszkole nr 1

Nadzieja dla lędzińskich maluchów
Wychowanie przedszkolne jest nieocenioną formą nauki współżycia społecznego, samodzielności i przygotowania do edukacji
szkolnej. Obecnie już chyba nikt nie neguje jego znaczenia i potrzeby. To także niezbędna pomoc dla rodziców, którzy podczas
pracy są spokojni o swoje pociechy.

Nowi w klubie
Podczas walnego zebrania sprawozdawcze−

go Klubu Plastyka „Kontrast”, 28 grudnia,

które po raz pierwszy odbyło się w jego siedzi−

bie na Kolonii Piast i po raz pierwszy było pro−

wadzone przez przewodniczącą Beatę Kozioł,

przyjęto czworo nowych członków zwyczajnych:

Krystynę Boroń z Bierunia, Mariana Kubistę

z Chełmu Śl., Józefa Mandlę z Goławca i Edy−

tę Grabowską z Lędzin, wychowankę klubu.

Tym samym klubowe grono wzrosło do rekor−

dowej liczby 32 osób. Członkiem wspierają−

cym „Kontrast” została Ilona Cuber Cebula.

Zdecydowanie odmłodzony nowy zarząd

klubu świetnie poradził sobie z problemami,

na jakie napotkał w minionym roku. Przede

wszystkim z przeprowadzką z budynku re−

montowanej Miejskiej Biblioteki Publicznej

do pomieszczeń na parterze byłego budyn−

ku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej,

które – przy wsparciu finansowym Urzędu

Miasta – samodzielnie wyremontowano

i adaptowano na potrzeby klubu. /WM/F
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Jak poinformowała Krystyna
Wróbel, szefowa lędzińskiego
Sztabu WOŚP, na koncie znaj−
duje się 46 000 zł, to jest około
5 000 zł więcej niż rok temu.
Jest to wynik hojności lędzi−
nian, którzy wrzucali pieniądze
do puszek kwestorskich (naj−
większym osiągnięciem wśród
100 kwestorów mogła pochwa−
lić się Natalia Stolorz, która
uzbierała około 1400 zł), udanej
sprzedaży przedmiotów ofiaro−
wanych przez darczyńców oraz
datków otrzymanych podczas
głównej imprezy, która odbyła
się w Sali Widowiskowo−Kino−
wej „Piast”. Wynik finansowy
nie jest ostateczny, ponieważ
w chwili zamykania tego nume−
ru nadal trwało pozyskiwanie
środków na rzecz WOŚP. Np.
na 16 stycznia zabawę zaplano−
wał Ruch Autonomii Śląska,
z której dochód dodatkowo za−
sili konto Fundacji WOŚP.

Sztab WOŚP, dzięki zgodzie
dyrektorki Ewy Matusik, tak
jak w poprzednich sześciu la−
tach działał przy Powiatowym
Zespole Szkół. Z tej szkoły po−
chodzili wszyscy wolontariusze
oraz 80 spośród 100 kwesto−
rów. Honorowy patronat nad lę−
dzińskim finałem objął bur−
mistrz Wiesław Stambrowski.

Finał Wielkiej Orkiestry Świą−
tecznej Pomocy tradycyjnie roz−
poczyna się orkiestrowo. O 14.30
przed Urzędem Miasta koncert
rozpoczęła Orkiestra Dęta KWK
„Ziemowit” pod dyrekcją Broni−
sława Latochy. Później w sali wi−
dowiskowo−kinowej „Piast” za−
prezentowało się około 350 lę−
dzińskich uczniów i przedszkola−
ków, którzy byli głównymi akto−
rami wielkoorkiestrowego grania
w Lędzinach. Wraz z nimi nad
przygotowaniem bogatego i zróż−
nicowanego programu pracowało
32 nauczycieli. 

Występy muzyczne, tane−
czne, kabaretowe oraz insceni−
zacje – każdy mógł znaleźć dla
siebie coś interesującego i po−
dziwiać młode talenty pocho−
dzące z Lędzin, rozwijane – od
przedszkola – przez lędzińskich
pedagogów. 

Imprezę po raz trzeci prowa−
dziły Justyna Kściuk i Barbara
Krzyżowska – absolwentki Po−
wiatowego Zespołu Szkół.

Wśród zaproszonych wyko−
nawców był zespół break dance
Dariusza Kryli, który jest w Lę−
dzinach od pierwszego organi−
zowanego finału. Zaprezento−

wała się Szkoła Tańca „Wir”
z Mysłowic, prowadzona przez
Marzenę Lozinszek (tańczyli
wicemistrzowie Śląska Remi−
giusz Kula i Aleksandra Du−
dek). Wystąpiły także lędzińskie
zespoły muzyczne, kabaretowe
i taneczne: „Blue Band”, „Ars
Nova”, „Track”, „The Child”,
lędziński akordeonista Marek
Jarema oraz solistka Ewa Kapa−
ła. Duże wrażenie zrobił Emil
Kuśmirek, który brawurowo
wykonał tańce irlandzkie. Or−
kiestrowo rozpoczęta impreza
zakończyła się rockowym wy−
stępem zespołu „Eksperyment”. 

Tak jak w roku poprzednim za−
miast licytacji odbyła się sprze−
daż przedmiotów ofiarowanych
WOŚP. Nad jej przebiegiem czu−
wał Teodor Mickiewicz, a poma−
gał Szymon Gondzik. Najwięk−
szą cenę uzyskano za grawero−
wane złote serce ozdobione szla−
chetnymi kamieniami o numerze
1/2010, na które kruszec ofiaro−
wali nauczyciele i rodzice ucz−
niów z SP 3. Ten najcenniejszy
eksponat tegorocznego finału
bezpłatnie wykonał, dokładając
nieco złota, Andrzej Wójcik
z Pracowni Złotniczej w Lędzi−
nach. Cena wyjściowa wynosiła
1 000 zł. Jego właścicielem, za
3 000 zł, został Adam Wiśniew−
ski, górnik KWK „Ziemowit”.

– Ogromnie się cieszę, że je
kupiłem to serduszko. Zawsze
bardzo chciałem je mieć, ale
w poprzednich latach się to nie
udawało, aż wreszcie w tym ro−
ku spełniłem zamiar… – powie−
dział skromnie. Pan Adam, któ−
rego pamiętamy z udziału i hoj−
ności dla Orkiestry w poprze−
dnich latach nie chciał więcej
mówić na ten temat. Nie krył je−
dnak wzruszenia z nabytku. 

Drugie serce ofiarowane
przez Sklep Jubilerski Teresy
Galas – również złote i wysa−
dzane szlachetnymi kamieniami
– za 2 100 zł stało się własno−
ścią Lędzińskiej Federacji
Przedsiębiorczych. Inne serce –
tortowe – upieczone i ofiarowa−
ne przez Martynę Karkoszkę
tradycyjnie kupił Marian Bie−
gański, były dyrektor Powiato−
wego Zespołu Szkół i przekazał
nauczycielom tej szkoły. Za
200 zł w posiadanie bombki
choinkowej podarowanej przez
premiera Donalda Tuska
wszedł poseł Marek Wójcik.
Parę przedmiotów nabył wice−
marszałek województwa Śląs−
kiego Piotr Spyra. Za 60 zł po−

szedł zestaw gadżetów ofiaro−
wany przez minister Elżbietę
Bieńkowską. Obraz olejny
i model szybowca nabył bur−
mistrz Wiesław Stambrowski. 

Ważnym eksponatem sprzeda−
nym podczas tegorocznego finału
było pióro Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego ofiarowane przez
„Xann – Internet Solutions” – To−
masz Wieliczko i Mariola Kaiser.
Ma ono swoją historię. „Shaeffer”
ze stalówką z 22 karatowego zło−
ta, w pudełku z autografem Prezy−
denta RP, zostało przekazane
przez prezydenta Lecha Kaczyń−
skiego i wylicytowane do kwoty
1.800 zł podczas aukcji na rzecz
ofiar wypadku w Serbii. Od tego
czasu wartość pióra się zdewaluo−
wała. Teraz zainteresowanie nim
było bliskie zeru i po tegoro−

cznym finale WOŚP stało się
własnością Przedsiębiorstwa Go−
spodarki Komunalnej „Partner”
za jedyne 500 zł.

Atrakcją tegorocznego finału
były przejażdżki samochodami
terenowymi klubu „Kajman”,
które zorganizował Tomasz
Szwedo. Jego członkowie wozi−
li 15 swoimi terenówkami
wszystkich chętnych po byłym
kąpielisku w ośrodku Zalew.

– Przewieźliśmy ponad sto
osób, które zamiast biletów
wrzucały datki pieniężne do
dwóch puszek kwestorów.
Uzbieraliśmy ponad 300 zł –
poinformował Tomasz Szwedo. 

– Było wspaniale, chociaż
czasami miałam duszę na ramie−
niu. Zwłaszcza jak zjeżdżaliśmy
po schodach do niecki byłego

kąpieliska i wyjeżdżaliśmy po
nich z powrotem – mówi młoda
lędzinianka Karina Szarlej, która
wraz Iwoną Ochab i jej córeczką
Natalką miały przyjemność być
wożone wojskowym Mercede−
sem G przez offroadowca Jaros−
ława Wilczyńskiego, który pod−
sumował: „Te panie były bardzo
odważne. Niektóre piszczały
i wrzeszczały, że się zabijemy,
gdy w lesie ostro skręcaliśmy
tuż przed drzewami albo śmiało
zjeżdżaliśmy z nasypu czy więk−
szych górek”.

– Takie przejażdżki to nowość
lędzińskiego finału Orkiestry
i radzi jesteśmy, że cieszyły się
tak dużym zainteresowaniem
uczestników naszej imprezy,
a od dzisiaj również imprezy of−
froadowców z Klubu „Kajman”

– powiedział Ireneusz Wróbel,
członek lędzińskiego sztabu.

Lędziński finał po raz szósty
zakończony został „Światełka−
mi do nieba”. Wspaniałe ognie
sztuczne wystrzeliły w niebo
dzięki życzliwości prezesa Cen−
trum Badań i Dozoru Górni−
ctwa Podziemnego w Lędzi−
nach Zygmunta Folty. 

W organizację finału aktywnie
włączyli się pracownicy Urzędu
Miasta i Miejskiego Ośrodka
Kultury, który był współorgani−
zatorem finału. Bez ich zaanga−
żowania przygotowanie tak dużej
imprezy w „Piaście” nie byłoby
możliwe. W organizacji imprezy
pomagali: Dagmara Michalak
i Aleksandra Natonik. Podkreślić
również należy wszelką po−
moc i życzliwość burmistrza 

46 000 zł! Lędzinianie kolejny raz okazali 

Rekordowa
Tak najkrócej można podsumować XVIII Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Lędzinach. W niedzielę, 10 stycznia, już
od 6.30 setka kwestorów rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na rzecz
dzieci z chorobami onkologicznymi. Ani ostry atak zimy, ani

SSttyycczznniioowwaa  nniieeddzziieellaa  zz sseerrdduusszzkkiieemm  
ttoo  nnaajjbbaarrddzziieejj  ssppoonnttaanniicczznnaa,,  rraaddoossnnaa  
ii pprrzzyyggoottoowwyywwaannaa  zz nnaajjwwiięękksszzyymm  zzaaaannggaażżoo−−
wwaanniieemm  oossoobbiissttyymm  iimmpprreezzaa  ww mmiieeśścciiee..
LLęęddzziinniiaanniiee  zz rrookkuu  nnaa  rrookk  ccoorraazz  mmooccnniieejj  sseerr−−
cceemm,,  dduusszząą  ii wwłłaassnnyymmii  ppiieenniięęddzzmmii  wwssppiieerraajjąą
ttoo  pprrzzeeddssiięęwwzziięęcciiee  ii sszzllaacchheettnnee  ddzziieełłoo  ppoommooccyy
ppoottrrzzeebbuujjąąccyymm
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Wiesława Stambrowkiego, który
udostępnił między innymi salę,
w której odbywają się sesje Rady
Miasta.

Jak podkreśla Krystyna Wró−
bel, lędziński Finał WOŚP to
nie tylko zbiórka pieniędzy, ale
ważne wydarzenia w życiu
miasta. Świetny, wymierny
i rekordowy wynik finansowy

jest istotny i przejdzie do histo−
rii. Najważniejsze w całym
przedsięwzięciu związanym
z Finałem WOŚP w Lędzinach
są jednak wartości niewymier−
ne: radość dzieci i młodzieży –
uczestników imprezy oraz po−
czucie satysfakcji, sukcesu
i wspólnoty mieszkańców na−
szego miasta. /IW, ML, MR/

swą serdeczność i pomoc 

dobroczynność
prawie godzinna awaria prądu w sali widowiskowej, nie prze−
szkodziły w przeprowadzeniu rekordowego finału WOŚP w Lę−
dzinach. Było nie tylko radośnie, ale także bezpiecznie. Nie
stwierdzono żadnych przypadków naruszenia porządku.

Sukces zorganizowanego po raz siódmy w Lędzinach Finału Wiel−
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest sukcesem wszystkich osób
zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy, wyko−
nawców, wolontariuszy i darczyńców. Nie możemy wymienić wszy−
stkich lędzinian, którzy swą pracą, talentem, zaangażowaniem i gro−
szem wsparli to szlachetne dzieło.

Pamiętając o wszystkich i dziękując wszystkim za wszystko bar−
dzo serdecznie i szczerze przedstawmy niektórych, niewymienionych
w naszej relacji z imprezy, którzy szczególnie się wyróżnili.

Surowiec na orkiestrowe serduszko o numerze 1/2010 ofiarowali:

Elżbieta Ostrowska, Katarzyna Stańczyk, Beata i Joanna Brzęczek,

Joanna i Patrycja Szypuła, Anna i Weronika Urbańczyk, Ewa i Maciej

Pawłowscy, Bernadeta i Andrzej Pieńkowscy, Agata i Martyna Połeć, Ali−

na i Natalia Cyganik, Marzanna i Paulina Kolonowska, Wioletta i Pauli−

na Kryta, Barbara i Marta Morkisz, Aleksandra i Zofia Dzierżak, Magda−

lena i Julia Zygadło. 

Przedmioty do sprzedaży ofiarowali: Agnieszka Kupczyk, Anna i Ja−

cek Gajer, Jan Gruca, Alicja Bobiec, Beata Stelmach, Wiesław Stam−

browski, Marek Bania, Danuta Karkoszka, Danuta Płucieńczak, Dyrek−

cja KWK „Ziemowit”, Jadwiga Strzelczyk, Firma „Carbon”, Marcin Biało−

żyt, Gimnazjum nr 1, Henryk Fyda, Irena Chromy, Irena Kowalska –

Gonszcz, Janina Kubicka, Janusz Gondzik, Joanna Wicik, Klub Plastyka

„Kontrast”, Lidia Majer, Martyna Karkoszka, Modelarnia LOK w Lędzi−

nach, Patrycja i Mirosław Bestry – Fantasy Studio, ZZ Kadra KWK „Zie−

mowit”, poseł Grzegorz Tobiszowski, Andrzej Wójcik, Teresa Galas,

sklep z firankami Marii i Bernarda Kolnych, Wiesław Barnaś – PH „Aga−

ta”, Ośrodek Zdrowia „Medix”, Dariusz Oleś, Teodor Mickiewicz, Firma

„Kwant” Leszek Hachuła, Janusz Musik, uczestnicy I Powiatowych

Warsztatów Plastycznych dla Osób Niepełnosprawnych „Interart

2009”, WZZ „Sierpień’80” KWK „Ziemowit”, „Xann – Internet Solu−

tions”, ZZ Kadra KWK „Ziemowit”, ZZ Pracowników Dołowych KWK

„Ziemowit”. Dzięki staraniom Krzysztofa Pawlasa z Powiatowego Komi−

tetu Obywatelskiego do licytacji pozyskano przedmioty ufundowane

przez premiera Donalda Tuska, Elżbietę Bieńkowską – ministra rozwoju

regionalnego oraz posła Grzegorza Tobiszowskiego. 

Przedmioty wystawione do sprzedaży zostały zakupione przez: Ada−

ma Wiśniewskiego, Alicję Bobiec, Andrzeja Wójcika, Anetę Widacha,

Annę Felkel, Artura Urbańczyka, Beatę Hajduk, Bernarda Urbańczyka,

Bogumiłę Rudol, Bożenę Kozaczuk, Henryka Barcika, Henryka Fydę,

Ireneusza Wróbla, Janusza Gondzika, Joannę Figurę, Katarzynę Biegań−

ską, Krystynę Wróbel, Krzysztofa Bednarczyka, Krzysztofa Pawlasa, Lę−

dzińską Federację Przedsiębiorczych, Marcina Białożyta, Mariana Bie−

gańskiego, Marka Banię, Marka Bromboszcza, Marka Spyrę, Marka

Wójcika, Piotra Buchtę, Piotra Gorzenia, Piotra Spyrę, PGK „Partner”,

Beatę Kucharską, Szymona Gondzika, Teodora Mickiewicza, Teresę

Samulak, Wiesława Stambrowskiego, Zdzisława Rudola, Zytę Barcik.

Wiele radości, nie tylko najmłodszym uczestnikom finału, dała zaba−

wa „Nie chybił – zawsze trafił”. Każdy los wygrywał, a zróżnicowane na−

grody ofiarowali: dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej, FHU M&M Network Solution Mariusz Mucha, FH „Joanna”

Janina Hołowińska, Lędzińska Federacja Przedsiębiorczych, nauczycie−

le Powiatowego Zespołu Szkół, Ośrodek Zdrowia „Medix” w Lędzinach

– Dariusz Oleś, PTHU „Dragon” Beata Kucharska, SP 1 w Lędzinach,

Wiesław Barnaś – PH „Agata”, KWK „Ziemowit” (Dział Informacji, ZZ

„Kadra”, ZZ Górników w Polsce, ZZ Pracowników Dołowych, WZZ

„Sierpień’80”, ZZ Ratowników Górniczych, ZZ „Solidarność’80”), Anna

i Jacek Gajer, Apteka „10” Adam Peruń i Mirosław Drzyzga, Dariusz

Oleś, F. H. „Edgar” S. C. Ewelina Ganc, Adam Krzyżowski z Imielina,

Firma „Kwant” Leszek Hachuła, Firma „DAR” Tomasz Chwistek, Firma

„Kacper” Urszula i Jan Kasprzykowie, Firma „Picco Bello” Tomasz

Gawron, FH „Joanna” Janina Hołowińska, Gimnazjum nr 1 i nr 2, Han−

del Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi S. C. Maria Ścierska

i Krystyna Porwit, Jan Gruca, kawiarenka Katarzyny Biegańskiej, kluby

modelarskie przy LOK i MOK w Lędzinach, kwiaciarnia „Kaktus”, Ma−

rek Bania, Piekarnia i Ciastkarnia – Dorota i Jerzy Wagstyl, Rafał Gru−

ca, Sklep „Jantar” Aurelia Nowrocka, Sklep „Marko” Ewa Latusek,

„Delikatesy” Irena Musioł, Sklep Przemysłowy Marcin Synowiec z Imie−

lina, Sklep spożywczy Krystyna i Grzegorz Kamińscy, sklepik „Jagódka”

Beata Rozmus, Powiat Bieruńsko−Lędziński, SP 3 w Lędzinach, SP 1,

Zespół Szkół w Goławcu.

Konto lędzińskiego sztabu WOŚP zasilili finansowo: pracownicy Urzę−

du Miasta w Lędzinach, ośmioro radnych Miasta Lędziny, uczniowie

i nauczyciele wszystkich lędzińskich szkół, Marek i Aleksandra Obtuło−

wicz, związki zawodowe KWK „Ziemowit”: Pracowników Dołowych,

„Solidarność’80”, Ratowników Górniczych.

Danone Sp. z o. o. w Bieruniu – przekazał do degustacji różne rodza−

je swoich wyrobów.

Scenografię XVIII Finału WOŚP opracowali i wykonali Agnieszka

i Przemysław Czerniakowie. Obsługę techniczną imprezy zapewniali

Franciszek Moskwa z synami Grzegorzem i Rafałem, natomiast nad jej

przebiegiem zgodnie z harmonogramem czuwali Aneta Mrozek i Prze−

mysław Wisiorek. Imprezę filmowali: Alan Michalski, Kamil Hajduk,

Marcin Majer i Robert Klekot.

Orkiestrowym centrum finansowym zarządzała Anita Olubińska. Cer−

tyfikaty i potwierdzenia wpłaty drukował Ireneusz Wróbel.

Pracą wolontariuszy kierowała Danuta Płucieńczak.

Nad sprawnym wydawaniem nagród w zabawie „Nie chybił – zawsze

trafił” czuwały Ilona Kaiser, Aneta Madejska, Joanna Poradzisz – Kru−

pa.

Jolanta Wojciechowska wraz z wolontariuszkami z PZS w Lędzinach

dbały o kawę, herbatę i ciasto dla gości.

Dzięki Joannie Figurze dyrektorce Miejskiego Ośrodkowi Kultury

w Lędzinach wszyscy mali uczestnicy lędzińskiego finału otrzymali balo−

niki, z dużym poświęceniem napełnione przez Piotra Gajera, Błażeja

Kotwicę, Krystiana i Kamila Kucharskich, Krzysztofa Gorzenia i Szymo−

na Gondzika, który w sposób szczególny zaangażował się w przygoto−

wanie tegorocznego finału. 

Sztaby WOŚP działały również w lędzińskich szkołach, a na ich czele

stali: Beata Malmon, Anna Buchała, Agnieszka Budner, Eugeniusz Cze−

kaj, Joanna Gluch, Iwona Janecka, Ewa Kosteczko.

Z lędzińskim sztabem WOŚP kolejny raz współpracował Zespół

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach, kierowany przez lę−

dziniankę Ewę Zając. Również lędzinianka Justyna Wanot umożliwiła

zbiórkę pieniędzy przedszkolakom i rodzicom Przedszkola nr 10

w Kosztowach.

Nad bezpieczeństwem kwestorów oraz uczestników wszystkich im−

prez czuwali policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Bieruniu, Straż

Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna z Lędzin oraz Dorota Rudol i Elżbie−

ta Mikrut, które gotowe były nieść pomoc medyczną potrzebującym.

Aby kwestorów wracających do domu nie spotkały żadne nieprzyjemno−

ści, puszki z miejsc kwesty odbierali: Krzysztof Biolik, Jerzy Żołna, Da−

riusz Grzesica, Danuta Płucieńczak i Ireneusz Wróbel.

Przeliczaniem pieniędzy przez wolontariuszy kierowali: Krzysztof

i Joanna Biolikowie oraz Bożena Krzemień. 
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WAŻNE TELEFONY (32…)
BEZPIECZEŃSTWO

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

lub 998
Ochotnicza Straż Pożarna 216−62−57

ZDROWIE
Pogotowie Ratunkowe w Tychach 219−38−43

327−49−99 
lub 999

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

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

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

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

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

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

MIASTO
Urząd Miasta Lędziny 21−66−511, 21−66−291

21−66−301, 21−66−512
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216−67−91
Targowisko Miejskie 032 326 63 95
Gminna Kawiarenka Internetowa 032 216 71 42
Świetlica Socjoterapeutyczna 326−63−96
Ekorec 326−79−90, 326−79−91
− baza przy ul. Fredry 216−60−20
PGK Partner 216−61−23, 216−75−26
Miejski Ośrodek Kultury 326−78−33
Miejska Biblioteka Publiczna 21−67−509
Fundacja RSiKF − Ośrodek 

Sportowo−Rekreacyjny Centrum 326−27−00, 326−71−02

POWIAT
Starostwo Powiatowe w Bieruniu 216−38−20

216−38−27
fax 326−92−87 

Wydział Komunikacji 216−79−19
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 324−08−12 
Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego 216−63−30
Powiatowy Urząd Pracy

w Tychach − Filia Lędziny 216−79−71
Powiatowy Rzecznik 

Praw Konsumenta 324−25−33
Państwowy Powiatowy 

Inspektorat Sanitarny w Tychach 227−52−47

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

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

od 7.00 do 15.00 

− w pozostałych godzinach oraz w weekendy 

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

Informacja telefoniczna − Biuro numerów 118−913

A P E L
W okresie jesienno−zimowym Państwowa Straż Pożarna, notuje

zwiększoną ilość interwencji do pożarów powstałych od niesprawnych

urządzeń grzewczo− kominowych.

Często przyczyną pożaru jest brak okresowej konserwacji przewo−

dów kominowych oraz ich kontroli. Dlatego też apelujemy, aby prze−

strzegać przepisów przeciwpożarowych i budowlanych.

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi (rozporządzenie Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.06.2006 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych

i terenów – Dz. U. z 2006 roku Nr 80, poz. 563), przewody kominowe,

do których podłączone są urządzenia grzewcze powinny być czyszczo−

ne w następujących częstotliwościach:

– urządzenia na paliwo stałe – minimum 4 razy w roku,

– na paliwo gazowe lub olejowe – 2 razy w roku,

– przewody wentylacyjne – minimum jeden raz w roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini−

stracji z dnia 16.08.1999 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 836) w sprawie wa−

runków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, użytkownik

lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych lub spalinowych

oraz wentylacyjnych, może powierzać naprawę i konserwację tych urzą−

dzeń wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne,

określone w odrębnych przepisach (mistrz lub czeladnik kominiarski).

Ponadto zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) przewody komi−

nowe winny być poddawane okresowej kontroli ich sprawności, mini−

mum jeden raz w roku, a czynności te powinna wykonywać osoba po−

siadająca kwalifikacje mistrza w zawodzie kominiarskim.

Biorąc pod uwagę powyższe wymogi prawne oraz dla zapewnienia

bezpieczeństwa użytkowników lokali mieszkalnych apelujemy, o prze−

strzeganie przepisów przeciwpożarowych i budowlanych. Prace doty−

czące kominiarstwa należ powierzać do wykonania osobom z odpowie−

dnimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, co będzie miało

bezpośredni wpływ na wyeliminowanie występujących zagrożeń pożaro−

wych lub zatrucia tlenkiem węgla w czasie użytkowania wszelkiego ty−

pu urządzeń grzewczych.

Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Rączka

Młodzież i nauczyciele Gim−

nazjum z Oddziałami Integracyj−

nymi nr 2 im. G. Morcinka bio−

rą udział w ogólnopolskim kon−

kursie „Usuwamy azbest”, ko−

ordynowanym przez Ministra

Gospodarki. Patronat nad kon−

kursem objęła Minister Eduka−

cji Narodowej i Prezes Narodo−

wego Funduszu Ochrony Środo−

wiska i Gospodarki Wodnej.

Konkurs ma na celu dotarcie

poprzez młodzież do dorosłych

mieszkańców Polski z informa−

cjami dotyczącymi bezpieczne−

go eliminowania z użytkowania

wyrobów zawierających azbest.

Działania, jakie zostały podjęte

w ramach konkursu w gimnazjum

polegają na przygotowania i dy−

strybucji ulotek tematycznych, wy−

konywaniu plakatów, organizacji

wystawy prac plastycznych, prze−

prowadzeniu i opublikowaniu wy−

wiadu ze służbami odpowiedzial−

nymi za stan środowiska na po−

ziomie administracji lokalnej,

przeprowadzeniu wśród rodziców

i uczniów ankiety dotyczącej

świadomości zagrożenia, jakie

niesie za sobą niewłaściwa utyli−

zacja azbestu i opracowaniu jej

wyników. Jedną z form działań

konkursowych będzie próba do−

tarcia do świadomości społe−

czności gimnazjum poprzez przy−

gotowanie spektaklu teatralnego.

Wymienione działania konkur−

sowe będą dokumentowane

i uatrakcyjnione poprzez udział

telewizji TVS, która przedstawi

na swojej antenie reportaż do−

tyczący działań szkoły w zakre−

sie podniesienia świadomości

społecznej na temat szkodliwo−

ści azbestu. Wychowawcy klas

prowadzą lekcje mające na ce−

lu uświadomienie młodzieży

konsekwencji wynikających

z nieprawidłowego sposobu ob−

cowania z wyrobami zawierają−

cymi azbest. /G/

Gimnazjaliści przeciwko azbestowi



– zmian w budżecie miasta na
2009 rok,

– miejscowego planu zago−
spodarowania przestrzennego
terenu położonego w rejonie
ulicy Lędzińskiej w Lędzinach,

– określenia stawek podatku
od środków transportowych na
rok 2010,

– określenie wysokości sta−
wek podatku od nieruchomości
na 2010 rok,

– zwolnień w podatkach na
2010 r. obowiązujących na tere−
nie gminy Lędziny,

– przyjęcia Gminnego Pro−
gramu Profilaktyki i Rozwiązy−
wania Problemów Alkoholo−
wych na 2010 rok,

– przyjęcia Gminnego Pro−
gramu Przeciwdziałania Narko−
manii na 2010 rok,

– uchwalenia rocznego pro−
gramu współpracy z organiza−
cjami pozarządowymi,

– określenia warunków i try−
bu wspierania, w tym finanso−
wego, rozwoju sportu kwalifi−
kowanego,

– przyjęcia do realizacji pro−
jektu pod nazwą „Słucham, ro−
zumiem mówię, tworzę …”
w ramach Poddziałania 9.1.2
„Wyrównywanie szans eduka−
cyjnych uczniów o utrudnio−
nym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości

usług edukacyjnych” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego przez Eu−
ropejski Fundusz Społeczny
w latach 2010 – 2011,

– przystąpienia do realizacji
projektu pod nazwą „Wyró−
wnywanie szans edukacyjnych
uczniów Szkoły Podstawowej
nr 1 i Gimnazjum nr 2 z Gminy
Lędziny” w ramach Poddziała−
nia 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie
różnic w jakości usług eduka−
cyjnych Programu Operacyjne−
go Kapitał Ludzki współfinan−
sowanego przez Europejski
Fundusz Społeczny – w 2009 r.
i 2010 r.,

– ustalenia trybu i rozliczania
dotacji dla niepublicznych
przedszkoli oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości jej wy−
korzystania,

– udzielenia poręczenia poży−
czki zaciągniętej przez Samo−
dzielny Publiczny Zakład Opie−
ki Zdrowotnej w Lędzianach
pn. MZOZ w Lędzianach
w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo−
darki Wodnej w Katowicach na
realizację zadania pn. „Montaż
kolektorów słonecznych dla po−
trzeb wspomagania przygoto−

wania ciepłej wody użytkowej
dla budynku Przychodni Spe−
cjalistycznej zlokalizowanej
przy ul. Pokoju 17”.

– budżetu miasta Lędziny na
2010 rok,

– przyjęcia „Programu Lik−
widacji Niskiej Emisji dla Gmi−
ny Lędziny”, 

– przyjęcia dokumentu pod
nazwą: „Generalne założenia,
kryteria kwalifikacyjne i zasady
dofinansowania zadań moderni−
zacji budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, w zakresie
wynikającym z przeglądu ener−
getycznego w ramach Progra−
mu Likwidacji Niskiej Emisji
w Gminie Lędziny na rok 2010
– etap V”, 

– zmiany uchwały nr LXIII
/08/03 Rady Miasta Lędziny
z dnia 28.08.2003 r. w sprawie:
określenia zasad usytuowania
na terenie miasta miejsc sprze−
daży i podawania napojów al−
koholowych,

– zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obo−
wiązkowego wymiaru godzin
nauczycielom, którym powie−
rzono stanowiska kierownicze
w szkołach, zasad zwalniania
od obowiązku realizacji zajęć
oraz określania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć
niektórych nauczycieli,

– zmiany uchwały nr XXIII
/156/08 Rady Miasta Lędziny
z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie: opłat za świadczenia

prowadzonych przez gminę Lę−
dziny przedszkoli,

– określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami
Gminy Lędziny.

Wszystkie uchwały Rady
Miasta opublikowane są na
stronie internetowej www.ledzi−
ny.pl i w Biuletynie Informacji
Publicznej. 

Do treści i znaczenia wybra−
nych uchwał oraz zagadnień
budżetu miasta na rok bieżący
wrócimy w następnym wydaniu
„BIL−Lt!”.
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Z PRAC RADY MIASTA

12.01.2010 r. godz. 13.00 Komisja ds. zmian w statucie

18.01.2010 r. godz. 11.00 Komisja Rewizyjna

18.01.2010 r. godz. 14.30 Komisja Handlu

19.01.2010 r. godz. 14.30 Komisja ds. Infrastruktury

20.01.2010 r. godz. 15.30 Komisja Edukacji

21.01.2010 r. godz. 15.00 Komisja Budżetu

22.01.2010 r. godz. 13.00 

Komisja Ochrony Środowiska

25.01.2010 r. godz. 11.00 Komisja Rewizyjna

28.01.2010 r. Sesja Rady Miasta 

Posiedzenia Komisji Rady Miasta Lędziny w styczniu 2010 r.

Redakcja strony internetowej

www.ledziny.pl

zaprasza do udziału

w konkursie fotograficznym

„e−kartka”

W konkursie może wziąć

udział każdy internauta, nie

tylko z naszej gminy. Czeka−

my na Wasze zdjęcia. Opubli−

kujemy każdą nadesłaną fot−

kę! (nie łamiącą regulaminu).

Co warto wiedzieć:

1. Konkurs potrwa od

7 grudnia do 28 lutego. 

2. Fotografie muszą być te−

matycznie związane z mia−

stem Lędziny 

3. Fotografować możesz

wszystko /przyroda, architek−

tura, portret/

4. Wysyłaj zdjęcia na adres

strona@ledziny.pl /koniecznie

podaj swoje dane, adres oraz

informację jak podpisać fotki

– imieniem i nazwiskiem czy

pseudonimem/

5. Możesz nadesłać dowol−

ną liczbę zdjęć o rozdzielczo−

ści nie więcej niż 800 x 600

pikseli 

6. Nadesłane fotografie bę−

dziemy na bieżąco prezento−

wać w fotogalerii, najlepsze

zostaną umieszczone w „Wy−

ślij e−kartkę” 

7. Jury oceni nadesłane

zdjęcia w skali od 1 do 5. 

8. W przypadku tej samej

ilości punktów wyżej w klasy−

fikacji traktowane jest zdjęcie

wcześniej przysłane. 

9. Autorzy trzech najlep−

szych zdjęć otrzymają na−

grody.

W końcu ubiegłego roku odbyły się dwie sesje Rady Miasta Lę−
dziny (3 i 28 grudnia). Na obu sesjach radni podjęli szereg
uchwał, między innymi w sprawach: 

Od 1 stycznia nie ma już opłat za wyrobienie

dowodu osobistego. Zmianę wprowadza znoweli−

zowana ustawa o ewidencji ludności i dowodach

osobistych. Obecnie za dowód osobisty nie po−

biera się opłaty, niezależnie od tego, czy wyda−

wany jest po raz pierwszy, w związku ze zgubie−

niem lub kradzieżą starego dokumentu tożsamo−

ści, czy wymieniony jest z powodu zmiany adresu

zameldowania lub stanu cywilnego.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach gmina nie po−

bierała tej opłaty m. in. od osób przebywających

w domach pomocy społecznej lub pobierających

zasiłek stały z pomocy społecznej, podobnie

w przypadku małoletnich przebywających w pla−

cówkach opiekuńczo−wychowawczych, ośrodkach

wychowawczych i ośrodkach socjoterapii.

Ponadto opłaty nie obowiązywały, gdy zmiana

spowodowana była przekształceniami administra−

cyjnymi (np. zmianą nazw ulic). 

W 2008 r. w Urzędzie Miasta Lędziny wydano

1 759 dowodów osobistych, w roku ubiegłym

941.

W 2011 r. rozpocznie się kolejna zmiana do−

wodów, tym razem na elektroniczne.

Dowody osobiste bez opłat
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Sportowcy – stypendyści
Sportowa Komisja Stypendialna w połowie grudnia przedstawiła

Burmistrzowi Miasta listę zawodników osiągających znaczące wyni−

ki sportowe w roku 2009, stanowiące podstawę dla przyznania

stypendium sportowego Burmistrza Miasta Lędziny. 

Burmistrz Miasta, uwzględniając sugestie komisji, przyznał sty−

pendia sportowe na rok 2010 jedenastu osobom. Otrzymali je:

Sara Marzec – pływanie, Bartosz Oleś – pięciobój nowoczesny, Pa−

weł Budzyński – tenis stołowy, Piotr Wołowik – tenis stołowy, Ma−

rzena Budzyńska – tenis stołowy, Mateusz Roszak – piłka nożna,

Łukasz Gardawski – piłka nożna, Szymon Freitag – pływanie, Mar−

ta Miłkowska – pływanie, Emilia Makosz – pływanie, Paweł Ada−

mus – pływanie. /G/

Zawodnicy Skat Klubu OSP
Lędziny spotkali się 19 grudnia
grono na uroczystym podsumo−
waniu sezonu sportowego 2009.
I drużyna uplasowała się
w środku tabeli I ligi. W roz−

grywkach Grand Prix Polski
2009 najlepiej spośród lędzi−
nian spisali się: Krzysztof Koło−
dziejczyk (w kategorii open był
24 na 895 zawodników ogó−
łem), Paweł Czarnynoga (zajął
31 lokatę wśród 299 seniorów
skata), a 10 i 11 miejsce w ry−
walizacji kobiet wywalczyły
Lidia Segeth oraz Aleksandra
Łańska.

Prezes okręgu tyskiego
PZSkat Krzysztof Kołodziej−
czyk wręczył wymienionym
skacistom bukiety kwiatów, na−
tomiast prezes zarządu klubu
Adam Kołodziejczyk uhonoro−
wał dziesięciu najlepszych za−
wodników po 37 ubiegłoro−
cznych wewnątrzklubowych
wtorkowych turniejach skrom−
nymi nagrodami, a czołową trój−
kę również pucharami.  Nagrody
otrzymali: Krzysztof Kołodziej−
czyk, Leszek Dąbrowski, Krzy−
sztof Orocz, Janusz Drzyzga,
Henryk Krzymiński, Adam Ko−
łodziejczyk, Marian Przypaliń−
ski, Janusz Musioł, Aleksandra
Łańska i Helmut Klima. /WM/

Najlepsi zawodnicy naszego Skat Klubu OSP

Dziesiątka nagrodzonych

Podczas centralnych uroczystości 25−lecia PZSkat, zorga−
nizowanych w grudniu w Katowicach, Krzysztof Bednar−
czyk, kierownik Referatu Kultury, Spraw Społecznych,
Sportu i Promocji Miasta UM, otrzymał honorową odznakę
PZSkat za wspieranie działalności klubów skatowych.
Z wnioskiem o wydanie odznaki wystąpił Zarząd Skat Klu−
bu OSP Lędziny.
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Czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia nauczyciele
Miejskiego Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi nr 2
w Lędzinach umilili dzieciom organizując wiele ciekawych za−
jęć. Były zatem otwarte zajęcia „Jak rozweselić choinkę?”,
„Jasełka”, warsztaty z cyklu: „Opowiadamy o świecie” pt.
„Święta, święta”. W każdej sali wspólnie ubierano choinkę
oraz zorganizowano grupowe „wigilie”, podczas których
przedszkolaki składały sobie życzenia łamiąc się opłatkiem,
śpiewały znane i lubiane kolędy oraz częstowały się łakocia−
mi. Grudzień upłynął w świątecznej atmosferze wypełnionej
melodią kolęd oraz zapachem korzennych pierniczków i zielo−
nej choinki.
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FOTOREPORTAŻ
ZA NAMI KOLEJNY OKRES ŚWIĄTECZNO−NOWOROCZNY, W KTÓRYM TRA−
DYCYJNIE ODBYŁO SIĘ WIELE SPOTKAŃ OPŁATKOWYCH, WIGILIJNYCH,
NOWOROCZNYCH. NA FOTOGRAFIACH PRZYPOMINAMY NIEKTÓRE Z NICH.

Spotkanie opłatkowe Klubu Plastyka „Kontrast” odbyło się
w nowej siedzibie przy ul. Kolonia Piast w niemalże rodzin−
nej atmosferze. Łamanie się opłatkiem i wzajemne składa−
nie życzeń świątecznych rozpoczął senior lędzińskich mala−
rzy Jan Śmiłowski.

9 stycznia spotkali się członkowie Rejonowego Koła
Pszczelarzy. Honorowy gość, proboszcz ks. Ryszard Bregu−
ła, zainicjował wspólną modlitwę, złożył wszystkim życze−
nia noworoczne, po czym łamano się opłatkiem, śpiewano
kolędy i pastorałki przy akompaniamencie muzyka pszcze−
larza Karola Czypionki i lampką miodu pitnego tradycyjnie
wzniesiono toast za udany nowy sezon pszczelarski.

Po raz trzynasty tradycyjny opłatek zgromadził członków,
sympatyków i gości Klubu Seniora przy MKS Lędziny. Przy−
byłych do Sali OSP powitał prezes klubu Emil Piątek.
Ksiądz Jerzy Goppek, emerytowany proboszcz parafii św.
Anny oraz były kapelan sportu śląskiego, podziękował or−
ganizatorom za dziesiąte już zaproszenie go na spotkanie
opłatkowe. Poinformował, iż poza Lędzinami takie doro−
czne spotkania urządza w regionie śląskim jedynie klub se−
niorów Ruchu Chorzów. Burmistrz Wiesław Stambrowski
gratulował działaczom aktywności, a przedstawicielom lę−
dzińskich klubów sportowych dobrych wyników. Do życzeń
i gratulacji dołączyli się inni oficjalni goście. 
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21 grudnia dzieci z młodszych klas SP 1 obejrzały przedsta−
wienie „Bajkowy pokłon”, przygotowane przez uczniów
z klas IIIa i IIIc. Dzień później uczniowie klas starszych obe−
jrzały przestawienie „Mały książę oddaje pokłon Jezusowi,
który jest Miłością”, zaprezentowane przez grupę z VIb. 

Towarzystwo Kulturalne im. Anielina Fabery powróciło do
tradycji rozpoczynania działalności w danym roku kalenda−
rzowym od organizowania „Wieczoru kolęd i pastorałek”.
14 stycznia członkowie Towarzystwa (m. in. burmistrz Wie−
sław Stambrowski i przewodniczący Rady Powiatu, Henryk
Barcik) spotkali się „U Pinocego”. Wysłuchali kolędy i pa−
storałki w różnym wykonaniu i różnej aranżacji, od klasy−
cznej po awangardową. Oklaskiwano młodą lędzińską wo−
kalistkę Ewę Kapałę, zespoły „Ars Nova” i „Stars Show”,
widowisko pantonimy „Król przychodzi” w wykonaniu Tea−
tru Tańca „Pneuma” z hołdunowskiego Gimnazjum nr 2.F
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Dla większości uczestników
była to pierwsza okazja do oglą−
dania spotkania siatkarskiego

na „żywo”. Jak na zawołanie
zawodnicy stworzyli piękne,
pięciosetowe widowisko, które

dostarczyło wszystkim nieza−
pomnianych wrażeń.

Lędzinianie, przybrani w bar−
wy klubowe Jastrzębia przyłą−
czyli się do fantastycznego do−
pingu w jastrzębskiej hali „Ja−
stor”. Dzięki wielkiemu zaan−
gażowaniu zawodników i kibi−
ców mecz zakończył się pier−

wszym zwycięstwem polskiej
drużyny w fazie grupowej Ligi
Mistrzów.

Po meczu była okazja do otrzy−
mania autografu oraz zrobienia
kilku pamiątkowych zdjęć z je−
dnym z siatkarzy jastrzębskiego
klubu. Zachrypnięci, zmęczeni,
ale bardzo zadowoleni kibice
z Lędzin wrócili do domu z prze−
konaniem, że nawet najlepsza
transmisja telewizyjna nie oddaje
atmosfery i emocji związanych
z kibicowaniem „na żywo”. 

TOMASZ SZWEDO
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www.niepelnosprawni.org

Kibicowali siatkarzom OGŁOSZENIE
23 lutego 2010 r. (wto−

rek) o godz. 16.00 w Sali
Kinowej „Piast” w Lędzi−
nach odbędzie się Walne
Zebranie Członków Lędziń−
skiego Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób Niepełnospra−
wnych I Ich Rodzin. Obec−
ność obowiązkowa.

Zapraszamy również oso−
by, które chciałyby zostać
członkami stowarzyszenia.
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Dzięki uprzejmości prezesa Klubu Sportowego „Jastrzębski
Węgiel” Zdzisława Grodeckiego, członkowie Lędzińskiego Sto−
warzyszenia Na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin zo−
stali zaproszeni na mecz siatkarskiej Ligi Mistrzów pomiędzy
KS „Jastrzębski Węgiel” a Vfb Friedrichshafen. 
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Jubilaci raz jeszcze…

W poprzednim numerze za−
mieściliśmy tradycyjne wspól−
ne zdjęcie Jubilatów 2009 oraz
podstawowe informacje z doro−
cznego spotkania choinkowego,
które 11 grudnia w sali „Piast”
zorganizowała kierownik USC
Renata Ścierska. Więcej –
z uwagi na cykl produkcyjny –
nie zdążyliśmy napisać, zatem
uzupełniamy tamten tekst. 

Władzom miasta i powiatu
(obecni byli burmistrz Wiesław
Stambrowski, przewodniczący
Rady Miasta Piotr Gorzeń,
przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Barcik) oraz organiza−

torom uroczystości w imieniu
jubilatów podziękowała wier−
szem własnego autorstwa Mela−
nia Trojnar, pochodząca z Wi−
leńszczyzny. Wiele wzruszeń
dostarczył seniorom występ ze−
społu „Lędzinianie” pod kie−
runkiem Franciszka Moskwy.
Proboszcz ks. Marek Płaza roz−
weselił jubilatów śląskimi wi−
cami, natomiast fotograf Jacek
Filipiak przedstawił zebranym
multimedialną prezentację naj−
ważniejszych wydarzeń w Lę−
dzinach w latach 1991−2009.

– Po obejrzeniu tej prezenta−
cji jeszcze bardziej identyfiku−

jemy się z Lędzinami, a ja,
chociaż urodziłem się w sąsie−
dniej gminie, jeszcze bardziej
jestem dumny ze swojej nowej
małej ojczyzny – powiedział
Jan Raszka, obchodzący z żo−
ną Genowefą szmaragdowe
gody (55 rocznicę ślubu). Pani
Genowefa dodała: Mam wiel−
kie uznanie dla kierownik
Ścierskiej za pełny profesjona−
lizm i za stworzenie takiej at−
mosfery serdeczności, iż czu−
liśmy się tutaj jedną wielką ro−
dziną.

Spotkanie zakończyły wspól−
ne zdjęcia i poczęstunek. /WM/

Swój wiersz czyta Melania Trojnar. Obok kierownik USC
Renata Ścierska.

Genowefa i Jan Raszkowie z Piotrem Gorzeniem i Wiesła−
wem Stambrowskim. 
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Sala była wypełniona po brzegi. Przy takiej frekwencji wreszcie pora następnym razem pomyśleć o innym miejscu organi−
zowania imprezy. 

Adam Wiśniewski kupił serduszko
nr 1/2010.

Grupa Federacji Przedsiębiorczych 
− nabywców serduszka nr 2/2010
− z burmistrzem.

Organizatorzy i zwycięzcy konkursu
"Nie chybił − zawsze trafił".

Atrakcją były przejażdżki samocho−
dem terenowym.

Występujący przedszkolacy nie
przestraszyli się braku światła.

Krystyna Wróbel i prowadzący imprezę
zapraszają ponownie za rok.

Na akordeonie gra Marek Jarema.
Darek Kryla dziękuje widzom za
serdeczne przyjęcie. 
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