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Clemensy 
za aktywność

����������	
���
	���� ����������������

���������
�����������������������
�������

�������
��� !�
���
�"�������������

#$$%&�

��������	
���
	�����������'��()� ���
���

����
�
���������������������*� ��
�����


�������+�� ������������� ���
������
�

�
���������	�������������� �*
���
���

�(��� ������
����������� ��������(
(��,	�&

-��
�)�����
���)��� ���
������
�
������

.��
+������)������ � ,����/������������
(

�����'��0�����'�����"���������������*������

� ��
'���1�)��
��2

����
����)���	��
�����&���������	
���
�

	���+����
�����0
(��
������
��������� 3��

���'������
�����(�������#+�(
��� �*,'��'��

4��
��)�-� ������ ��"��������
����&�.�
��

���5�	
��+���,�
���*�
�
��(
����677%��&+���

�(�����)� �����������)� 
���*��
��� ��8

������������+�9:��'�4��)�����"�������0����

������9�; #$$#�����<&����������������

�
��������������
���������+� '�/��
���
���

�� ��
���������+���
��
4��*�'
����+��
�
�

���� ���������������&�= *�*��
��
(����
��(

	�'�*��
 �����)����>������ �����
����

�����������
��&

��������	
���
	����� *���������(
(�������

����� ���'����� ��*����&�:��
��� �'�

��(*
� �� �
�� 
����
�+���
�������*��
�

	������
���(�����
� *�
��������-��(
���

� �������(�������� �����/�+���,�
��
�����

����������()���� 4���&�����������������

����� �������
�*�� 
���
�
+�4
����������

	������ 
��������� ����������'�	����
��

 (
���*�4��
���
����������&�-�� ���� *�
��+

������'��� �����+������
�����/�+����	��
(

�����?���(� �*
'�
�����*� 
���'�&�

��������*���������(�4�*�������,���&�=��

	��������
��, �������'����*��'�+���,���6@

���������	���� �'�� ��'���
A�������������

����������������	
��������������+�B
����

��������*��
 �����)���>������ ���+�0���

���
������?����������
����=����'��"������+

�*����� ������(��� ���+�0�������������*��
�

 �����)���"���(�C�����(+�"������� �
�*
�

��
��� ����	����
���>������ �����������&

��������,�
?�����	�'������
����	
������ ���

������*�������>���������+�����
�������,�

��
�
���� �	
�'����������&�

������������; ����� ��������������

��<��
��
���
��������(
����
���*�
��4� 
��

 ��,4�
��&���������������)� ������


 �����+�*��������?�(���
(������� ������)�
(

�
�(�>������ ���� �����& �����

ISSN 1732−6818

��Tito, czyli Rafał Kryla,
finalista telewizyjnego
programu "You can dance
− Po prostu tańcz", był 10
stycznia gościem podo−
piecznych Ośrodka Bło−
gosławiona Karolina.
Spotkanie odbyło się

w sali "Piasta". Gwiazda
tańca obejrzała sponta−
niczne występy młodych,
odpowiadała na pytania,
przedstawiła krótki pro−
gram i rozdała autografy. 

Tito jest samoukiem. Za−
czął tańczyć w wieku 14

lat, występując z bratem na
szkolnych imprezach. Od
najmłodszych lat fascyno−
wał go styl tańca Michaela
Jacksona, później do listy
jego idoli tanecznych dołą−
czyli Usher oraz Justin
Timberlake. 

Taniec jest dla Tity naj−
lepszym sposobem rozła−
dowanie napięcia. Dzięki
niemu może się w pełni
zrelaksować. Z tańcem
wiąże też swoją przy−
szłość. Obecnie swój styl
tańca nazywa połączeniem
funky i break dance'u. Po−
za występami na estradzie
udziela również lekcji
w szkołach tańca. ���

Podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebraliśmy
w Lędzinach prawie 30.000 zł, które przeznaczone zostaną na chore dzieci,
potrzebujące laryngologicznej pomocy. Sztab Orkiestry mieścił się w Powiato−
wym Zespole Szkół i skupiał kilkadziesiąt osób. Po raz kolejny szefowała mu
Krystyna Wróbel, nauczycielka i radna miejska.

Serca dla Orkiestry
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"#�� Więcej − na stronie 13.

Tito w Piaście



��W końcu grudnia Powiatowy
Zarząd Dróg zainstalował przy
ulicy Lędzińskiej, naprzeciwko
tzw. wysepki (mieszczącej dom
wielorodzinny i Pomnik Po−
wstańców) okrągłe, drogowe
lustro. Dzięki niemu kierowcy
pojazdów włączających się
w tym miejscu do ruchu mają
teraz lepszy ogląd tego, co
dzieje się na drodze. Widzą
nadjeżdżające pojazdy, a w no−
cy przynajmniej ich światła.

O poprawę bezpieczeństwa
w tym miejscu zabiegał radny
Emil Piątek. Dochodziło tutaj
do wielu kolizji i wypadków
drogowych (także ze skutkiem
śmiertelnym), których przy−

czyną była nie tylko ograniczo−
na widoczność, ale także
nadmierna prędkość wielu po−
jazdów, szczególnie tych zjeż−
dżających z górki z kierunku
ratusza. ����

Auta w lustrze

��Oczywiście dla tych bałwa−
nów, których nie można było
ulepić z tak prozaicznego po−
wodu jak brak śniegu. Pod−
czas tegorocznych ferii zimo−
wych (14 − 25 stycznia) pogo−
da była taka, że łyżwy, narty
i sanie musiały zostać zastą−
pione sportami halowymi
i zajęciami w pomieszcze−
niach, ale tak naprawdę żaden
uczeń nie miał prawa się nu−
dzić.

Najbogatszą ofertę dla dzie−
ci i młodzieży na ten dwuty−
godniowy okres przygotowała
jak co roku Fundacja Rozwoju
Sportu, Kultury Fizycznej
i Turystyki. Każdego dnia
(oprócz sobót i niedziel) jej
pracownicy organizowali dla
uczniów szkół podstawo−

wych, gimnazjalnych i śre−
dnich w pomieszczeniach
ośrodka sportowo−rekreacyj−
nego "Centrum" (w godz. 9.00
− 13.00) turnieje piłki nożnej,
koszykówki, siatkówki, tenisa
stołowego, szachów, a ponad−
to gry zręcznościowe, rzuty
lotkami do tarczy, turniej uni−
hokeja, rzuty piłką do kręgli,
rzuty rzepami do tarczy, hula −
hop itp. Codziennie wszyscy
uczestnicy zajęć otrzymywali
od organizatorów słodycze.
Podsumowanie wyników
i wręczenie nagród zaplano−
wano na 25 stycznia.

W godz. 9.00 − 14.00
uczniowie lędzińskich szkół
mogli korzystać z pływalni
krytej (za jedyne 2 zł za godzi−
nę) bądź codziennie rano wy−

jeżdżać autokarem w góry (do
Szczyrku, Wisły, Ustronia −
też tylko za 2 zł). Dla przed−
szkolaków przewidziano bal
przebierańców (24 stycznia)
w kawiarni na IV piętrze. 

Miejski Ośrodek Kultury
nastawił się − co zrozumiałe −
na organizowanie zajęć pla−
stycznych czy rzemiosła ar−
tystycznego, na wyświetlanie
w kinie "Piast" bajek dla naj−
młodszych i filmów dla mło−
dzieży. Miejska Biblioteka
Publiczna uzupełniła ofertę
programową innych instytu−
cji miejskich, głównie po−
przez organizowanie różnego
rodzaju konkursów (pla−
stycznych, piosenkarskich,
recytatorskich, scrabble itp.),
podobnie jak Świetlica So−
cjoterapeutyczna, która prze−
prowadzała otwarte konkursy
plastyczne z nagrodami.

Wskutek kaprysów aury
działaczom Miejskiego Klubu
Sportowego "Lędziny" nie
udało się przeprowadzić za−
planowanych gier i zabaw na
śniegu.

Wszystkie lędzińskie szkoły
podstawowe i gimnazjalne zor−
ganizowały zajęcia w pierw−
szym tygodniu ferii. Przeważa−
ły rozgrywki sportowe w sa−
lach gimnastycznych bądź na
korytarzach (tenis stołowy), ale
sporo było też zajęć z aerobiku,
gier świetlicowych czy zajęć
z komputerem. �����

Ferie nie dla bałwanów Szampańskie
powitanie
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�W sobotni wieczór 5 stycznia Rejono−
we Koło Pszczelarzy Bieruń zorganizo−
wało w swojej siedzibie na piętrze poczty
w Górkach doroczne spotkanie opłatko−
we. Rozpoczęło je wspólne odśpiewanie
kolędy "Bóg się rodzi" oraz modlitwa
proboszcza ks. Ryszarda Breguły w in−
tencji pszczelarzy i ich rodzin. Łamano
się opłatkiem, składano sobie najlepsze
życzenia, a lampka miodu pitnego wznie−
siono toast noworoczny. 

Podczas spotkania Zofia Piętas, naczel−
nik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Sta−
rostwa Powiatowego w Bieruniu, za wielo−

letnią współpracę z kołami pszczelarzy
w Bieruniu i Bojszowach została uhonoro−
wana dyplomem i srebrnym medalem Ślą−
skiego Związku Pszczelarzy w Katowi−
cach. Podobne wyróżnienia (złote i srebrne
odznaki) otrzymali wyróżniający się ak−
tywnością i działalnością dla rozwoju
pszczelarstwa: Zygmunt Ścierski, Paweł
Ryszka, Walenty Laby i Gerard Berger.

W spotkaniu uczestniczyli między in−
nymi Edmund Bryjok − członek Zarządu
Śląskiego Związku Pszczelarzy w Kato−
wicach, Stanisław Czempas − prezes Ko−
ła Pszczelarzy Bieruń, Kazimierz Wi−

śniowski − prezes Koła Pszczelarzy Boj−
szowy oraz liczni członkowie tych kół.

Przy okazji mówiono o różnych proble−
mach hodowlanych. Prezes Czempas roz−
dał instrukcję pn. "Całoroczne metody
walki z warrozą" − groźną pszczelą cho−
robą. ����

Opłatek pszczelarzy

�Tradycyjne noworoczne spotkanie Ko−
ła Miejskiego Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Po−
litycznych odbyło się 4 stycznia w sali
przyjęć OSP Lędziny. Gośćmi kombatan−
tów byli burmistrz Wiesław Stambrow−
ski, wiceburmistrz Mariusz Żołna, wice−
przewodniczący Rady Miasta Edward
Żołna. Przyjechali też szef Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Tychach ppłk
Maciej Radziak, komendant powiatowy
policji w Bieruniu nadinsp. Jan Słoninka,
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie Lidia Żurek, komendant Straży
Miejskiej Jan Hudzikowski oraz dyrekto−
rzy instytucji miejskich.

Prezes Koła Kombatantów Jan Mich−
niak powitał gości, którzy złożyli komba−

tantom gorące podziękowania za dawne
zasługi, a także najlepsze życzenia nowo−
roczne. Kombatanci, ich żony, a także żo−
ny zmarłych już kombatantów oraz go−

ście biesiadowali przy muzyce i śpiewie
w wykonaniu Mirosława Popiołka
z Górek. Nie zabrakło też chętnych do
tańca. ����

Wspomnienia i tańce 

<



�Ogółem na 2008 rok plano−
wane wpływy dochodów bu−
dżetowych wyniosą 34.989.923
zł.

Z tego
− dochody własne: 

32.100.000 zł
− dotacje na zadania zlecone

i własne: 2.758.733 zł
− dotacje wg umów ze Staro−

stwem Powiatowym: 
131.190 zł.

Ponieważ na dzień 30 wrze−
śnia 2007 roku liczba mie−
szkańców Lędzin wynosiła
16.021 osób, planowany do−
chód na jednego mieszkańca
wyniesie − łącznie z dotacjami
na zadania zlecone i według
umów − 2.184 zł (1567,63 zł

uwzględniając tylko dochody
własne). Dla przykładu w 1999
roku było to 1.145 zł,  w 2001 r.
− 1.325, w 2002 r. − 1.155 zł,
w 2004 r. 1.660 zł. 

Planowane na rok bieżący
wydatki budżetowe wynoszą
40.642.827 zł, z czego wydatki
własne bieżące wyniosą
32.482.800 zł.

Największe kwoty przezna−
czone są na następujące działy:
� oświata i wychowanie: 

11.126.448 zł,
� gospodarka komunalna

i ochrona środowiska: 
7.031. 000 zł,

� administracja publiczna: 
5.790.000 zł,

� pomoc społeczna: 
2.785.160 zł,

� transport i łączność (czyli
komunikacja publiczna i drogi
gminne): 1.400.000 zł,
� kultura i ochrona dziedzic−

twa narodowego 1.001.800 zł,
� bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa:

742.000 zł (w tym 100.000 zł
na ochotnicze straże pożarne),

− gospodarka mieszkaniowa: 
590.000 zł,

− kultura fizyczna i sport: 
378.200 zł,

− ochrona zdrowia: 
260.000 zł,

Ponadto przykładowo 200
tys. zł zaplanowano na dopłaty
do wody, 14 tys. zł na pomoc
materialną dla studentów. 

Z porównania kwot plano−
wanych wydatków i wpływów
wynika, że powstaje deficyt bu−
dżetowy w kwocie 5.652.904
zł. Niedobór ten i spłaty rat po−
życzek w kwocie 772.324 zł
pokryte zostaną preferencyjną
pożyczką zaciągniętą na likwi−

dację niskiej emisji zanieczy−
szczeń i termomodernizację
budynków (5.200.000 zł) oraz
z niespłaconych, a uzyskanych
w latach ubiegłych pożyczek −
tzw. wolnych środków w kwo−
cie 1.225.228 zł.

Przyjętej uchwale budżeto−
wej towarzyszy aż dziesięć za−
łączników. Nie sposób ich tutaj
przytoczyć ani przeanalizować
(dla szczegółowo zaintereso−
wanych są one dostępne na
stronie internetowej miasta,
w Biuletynie Informacji Pu−
blicznej). Wypada tylko podsu−
mować słowami skarbnik mia−
sta Ireny Gajer, że jest to budżet
na miarę możliwości, a nie na
miarę potrzeb. Faktycznie mia−
sto mogłoby zagospodarować
znacznie większe kwoty, prze−
znaczając je na inwestycje oraz
na bieżące wydatki w każdej
dziedzinie. Jednak budżet, tak
jak bilans wpływów i wydat−
ków dla każdego z nas − nie
może być oderwany od rzeczy−

wistości, bo inaczej każdy z nas
łatwo i szybko by wpadł w dłu−
gi i kłopoty. Budżet miasta tak
samo musi uwzględniać realną
sytuację. Zdaniem burmistrza
miasta tegoroczny budżet pre−
zentuje optymalne wielkości
i jest całkowicie do wykonania.

Do projektu uchwały dołą−
czony jest Wieloletni Program
Inwestycyjny dla miasta Lędzi−
ny na lata 2008−2010 (czyli do
końca bieżącej kadencji władz
samorządowych). Zawiera on
zestawienia inwestycji w ujęciu

trzyletnim, z określeniem źródeł
finansowania. WPI uwzględnia
pozyskanie środków zewnętrz−
nych (unijnych), które pozwolą
na realizację zadań. Za wyjąt−
kiem uporządkowania gospo−
darki wodno−ściekowej w mie−
ście i termomodernizacji budyn−
ku Miejskiej Biblioteki Publicz−
nej, resztę stanowią zadania
przyjęte uchwałami Rady Mia−
sta w 2007 roku. Z tego doku−
mentu najlepiej widać, że samo−
rząd tej kadencji stawia na inwe−
stycje i rozwój miasta. �

Po raz pierwszy w historii Lędzin, 27 grudnia 2007 r., Rada Miejska przyjęła uchwałę budżetową przed rozpoczęciem nowe−
go roku. Od pierwszego dnia 2008 r. finanse miasta oparte zostały o konkretny, uchwalony dokument, a nie projekt uchwa−
ły budżetowej.

Stawiamy na inwestycje i rozwój miasta

Budżet na 2008 rok

44  mmiieessiiąąccee  tteemmuu  lliicczzbbaa  mmiieesszzkkaańńccóóww  LLęęddzziinn  
wwyynnoossiiłłaa  ddookkłłaaddnniiee  1166..002211  oossóóbb..
WW 22000088  rrookkuu  ppllaannoowwaannyy  ddoocchhóódd  mmiiaassttaa  
nnaa  kkaażżddąą  zz nniicchh  wwyynniieessiiee  22..118844  zzłł..
NNaa  ccoo  wwyyddaammyy  ttee  ppiieenniiąąddzzee??

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
DLA MIASTA LĘDZINY NA LATA 2008−2010
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XXI  sesja Rady Miasta Lędziny −
27.12.2007 r.

Radni uchwalili zmiany w budżecie Miasta
Lędziny na 2007 rok oraz budżet Miasta Lędzi−
ny na 2008 rok (o czym piszemy na stronie …).
Za przyjęciem proponowanego budżetu na rok
bieżący głosowało 12 radnych. Trzech (Marek
Korba, Tomasz Noras, Kazimierz Gut) − głoso−
wało przeciw. 

Ponadto Rada przyjęła Gminne Programy
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al−
koholowych oraz Przeciwdziałania Narkoma−
nii na 2008 rok. Zmieniła też uchwałę nr
LIV/354/2006 z 28.09.2006 r. w sprawie prze−
kazania na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach
środków trwałych stanowiących własność gmi−
ny Lędziny (chodzi o działki na których znaj−
duje się oczyszczalnia ścieków). Zatwierdziła
również zmiany w Statucie Samodzielnego Pu−
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod na−
zwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lę−
dzinach, które polegają na zastąpieniu w Statu−
cie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie−
ki  Zdrowotnej pn. Miejski Zespół Opieki
Zdrowotnej w Lędzinach wyrazów  "Gimna−
zjum Nr 2 − Lędziny" ul. Hołdunowska" wyra−
zami: "Gimnazjum z Oddziałami Integracyjny−
mi  nr 2 im. Gustawa Morcinka  Lędziny, ul.
Hołdunowska 72" oraz zmianie: "Zespół Pielę−
gniarskiej Opieki Środowiskowej" na "Zespół
Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej".

XXII nadzwyczajna sesja 
Rady Miasta Lędziny − 10.01.2008.

Sesję zwołano w trybie nadzwyczajnym
z konieczności powołania − zgodnie z nowym
Statutem Miasta, który wszedł w życie
13.12.2007 r. − odrębną uchwałą komisji sta−
łych Rady Miasta. Rada powołała komisje i ich
członków w składzie:

1. Komisja Budżetu, Finansów i Samorząd−
ności: Teresa Ciepły (przewodnicząca), Otylia
Bubiak, Kazimierz Gut, Tomasz Noras, Krysty−
na Wróbel, Zdzisław Rudol i Ludwik Kubica.

2. Komisja ds. Infrastruktury: Edward
Żołna (przewodniczący) oraz Otylia Bubiak,
Zofia Dudek, Kazimierz Gut, Alojzy Palka,
Emil Piątek, Marian Ptaszkowski. 

3. Komisja Handlu, Usług, Komunikacji,
Ładu i Porządku Publicznego: Marian Pta−

szkowski (przewodniczący), Teresa Ciepły,
Ludwik Kubica, Alojzy Palka, Zdzisław Ru−
dol, Jerzy Żołna.

4. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Re−
kreacji, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecz−
nej: Krystyna Wróbel (przewodnicząca), Tere−
sa Ciepły, Zofia Dudek, Kazimierz Gut, Marek
Korba, Emil Piątek.

Radni zmienili uchwałę nr II/8/06
z 30.11.2006 w sprawie ustalenia wysokości
diet radnych. Uzasadnieniem było to, że
z dniem 1 stycznia 2008 r wzrosła kwota ba−
zowa określona w ustawie budżetowej na
2008 rok dla osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe. Podstawą dla ustale−
nia miesięcznej wysokości diet jest 75% (dla
gmin 15 tys. − 100 tys. mieszkańców) półto−
rakrotności wspomnianej kwoty. Postanowio−
no również dowartościować pracę komisji re−
wizyjnej. W konsekwencji zmiany wysokość
kwoty bazowej dla określenia diet w przy−
padku Rady Miasta Lędziny wynosi 1 987,26
zł (do 31 grudnia 2007 r. wynosiła 1 942,58
zł).

Nowe wysokości diet wynoszą odpowiednio: 
− przewodniczący Rady Miasta

− 77,23% podstawy − 1.534,76 zł
− wiceprzewodniczący Rady Miasta 

− 61,80% podstawy − 1.228,13 zł
− przewodniczący komisji rewizyjnej

− 56,63% podstawy − 1.125,39 zł 
− przewodniczący komisji

− 51,50% podstawy − 1.023,44 zł
− radny − członek komisji rewizyjne

− 46,34% podstawy −    920,89 zł
− radny

− 41,19% podstawy −    818,55 zł.
W przypadku łączenia funkcji radnemu przy−

sługuje tylko jedna, wyższa dieta.
Diety radnych ulegają każdorazowo zmniej−

szeniu w przypadku: 
− nieobecności na sesji rady miasta − 20%

diety, 
− nieobecności na posiedzeniu komisji − 10%

diety, 
− opuszczenia obrad rady miasta przed ich

zakończeniem bez uzgodnienia z przewodni−
czącym − 20% diety.

W tym zakresie nastąpiło złagodzenie kar za
nieobecność, ponieważ dotychczas wielkości
te wynosiły odpowiednio 30, 20 i 30%. �

Z PRAC RADY MIASTA

�Na doroczny "Wieczór ko−
lęd i pastorałek", zorganizo−
wany w sali "Piast" przez To−
warzystwo Kulturalne im.
Anielina Fabery po raz pierw−
szy zaproszono kapelę góral−
ską "Po Ćmoku" ze Szczyrku. 

Ich ponad godzinny kon−
cert, w którym z góralską we−
rwą zagrali i zaśpiewali kilka
kolęd i pastorałek, ale przede
wszystkim polskie, słowac−
kie i czeskie pieśni góralskie
oraz utwory węgierskie i cy−
gańskie, tak porwał publicz−
ność, iż oprócz gorących
oklasków część widzów włą−
czała się z ochotą do wspól−
nego śpiewu, a grupa dzieci
tańczyła spontanicznie przed
sceną.

Bardzo dobrze zaprezento−
wały się też maluchy z hołdu−
nowskiego Przedszkola nr 2 −
zespół wokalno−instrumental−
ny "Koniczynki", prowadzony
przez Annę Musioł i Beatę
Rother. 

Kilka godzin wcześniej
"Koniczynki" zdobyły III
miejsce (drugiego nie przy−
znano) w grupie wiekowej 3−
13 lat na II Regionalnym Prze−
glądzie Kolęd i Pastorałek
w bieruńskim Domu Kultury
"Gama", rywalizując z 27. ze−
społami z całego wojewódz−
twa.

− Moim zdaniem równie
wysoki poziom zaprezento−
wała nasza młodzieżowa
grupa kabaretowa "Na Zi−
cher"− powiedział Jan Bo−
gacki. − Ich satyryczne
przedstawienie "We dworze
króla Marcepana" jest kon−
trowersyjne, ale mnie bardzo
się ono podobało. Gorąco
młodych aktorów amatorów
oklaskiwałem. Nie dopatrzy−
łem się w tej sztuce żadnych
złośliwości czy obraźliwych
żartów.

− Na palcach jednej ręki po−
liczyłam oficjalnych gości
z miasta i powiatu. Praktycz−
nie nie było lędzińskich nau−
czycieli, poza członkami na−
szego stowarzyszenia, a i mło−
dzieży było jak na lekarstwo −
zauważyła z żalem Ilona Cu−
ber − Cebula, główna organi−
zatorka tego wieczoru. ����

Występ 
Po Ćmoku

>



�Spółdzielnia Socjalna "Per−
spektywa" powstała 15.06.2007
roku (wpis KRS), a rozpoczęła
działalność 30 sierpnia 2007 r.
Wykonała kilka zleceń dla firm
zewnętrznych, między innymi
polegających na remoncie po−
mieszczeń, wycince drzew,
usunięciu materiałów zawiera−
jących azbest. Do tego rodzaju
działalności jest przygotowana
merytorycznie, ma opracowa−
ny program zgodny z przepisa−
mi polskimi i Unii Europej−
skiej, jest na liście Starostwa
Powiatowego jako firma upo−
ważniona do działalności
w tym zakresie. 

Jednocześnie spółdzielnia
prowadzi działalność szkolenio−
wo−doradczą dla społeczności
lokalnej. W oparciu o Fundusze
Europejskie utworzyła Punkt
Konsultacyjny w Lędzinach
przy ul. Lędzińskiej 24 w siedzi−
bie Inkubatora Przedsiębiorczo−
ści. W wyremontowanej części
budynku pracownicy spółdziel−
ni zagospodarowali użyczony
pokój, w którym dyżurują dwie
osoby, służące pomocą zgłasza−
jącym się bezrobotnym, którzy
nie znajdują dla siebie oferty
pracy na tablicy ogłoszeń w są−
siednim punkcie Powiatowego
Urzędu Pracy. W punkcie tym

osoby zainteresowane znalezie−
niem pracy, założeniem własnej
działalności gospodarczej otrzy−
mają pełny zakres wiedzy, po−
nadto mogą skorzystać z kon−
sultacji prawnej, psychologicz−
nej, księgowej. 

Spółdzielnia jest przygoto−
wana merytorycznie do prowa−
dzenia księgowości nowo po−
wstałych firm.

W zakresie własnej działal−
ności spółdzielnia ma możli−
wość prowadzenia zadań dla
gmin na rzecz społeczności
lokalnej w oparciu o ustawę
o pożytku publicznym i wo−
lontariacie. Jednocześnie spół−
dzielnia prowadzi działalność
w zakresie pozyskiwania Fun−
duszy Europejskich dla róż−
nych podmiotów gospodar−
czych (od napisania wniosku
do końcowego rozliczenia).

Spółdzielnia chętnie nawiąże
współpracę z każdą zaintereso−
waną  osobą fizyczną i firmą. 

Celem spółdzielni socjalnej
jest integracja społeczno−za−
wodowa jej członków. Całość
wypracowanej nadwyżki bi−
lansowej jest przeznaczona na
fundusz zasobowy, reintegra−
cyjny, co powoduje, że działal−
ność ta nie ma charakteru czy−
sto komercyjnego. �

Perspektywa 
z perspektywami 

Spółdzielnia socjalna jest przykładem przedsiębiorczości
społecznej, która jako jedyna daje szanse na funkcjonowa−
nie w życiu społecznym i gospodarczym dla osób, które z róż−
nych przyczyn znalazły się poza rynkiem pracy, czy też poza
obszarem działalności gospodarczej.
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Jest widoczny, ale atakuje niespostrzeżenie

Groźny wróg: azbest

"Azbest zabija Polaków" −
alarmował ostatnio jeden
z dzienników. Azbest ze
względu na swoje zalety
(m.in. odporność na wysokie
temperatury, działanie mrozu,
kwasów, substancji żrących,
elastyczność) stosowany był
szeroko od ponad 100 lat.
Dziś wiemy, że jest szkodliwy
dla zdrowia. Dlatego produk−
cja, stosowanie oraz obrót
azbestem i wyrobami zawiera−
jącymi azbest zostały zakaza−
ne (ustawa z 19.06.1997 r.
o zakazie stosowania wyro−
bów zawierających azbest,
"Dziennik Ustaw" z 2004 r. nr
3, z późniejszymi zmianami).

Na Śląsku problem ze
śmiercionośnym azbestem jest
największy w kraju. W na−
szym województwie nadal
znajduje się go ok. 700 tysięcy
ton. Pokryte są nim dachy,
ocieplone są domy, "siedzi"
w rurach wodociągowych, ka−
nalizacyjnych i centralnego
ogrzewania, w przewodach
kominowych i zsypów w blo−
kach, w izolacjach cieplnych
bojlerów, kotłów, wymienni−
ków ciepła, przewodów cen−
tralnego ogrzewania. Azbest
był stosowany w około 3.000
produktów, dlatego jeżeli tyl−
ko zachodzi podejrzenie, że
dany wyrób może zawierać
azbest, bezpieczniej jest zało−
żyć, że tak jest. Azbest stano−
wi zbyt duże zagrożenie dla
zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego, aby ponosić ja−
kiekolwiek ryzyko pomyłki.

Kawałki azbestowych (ace−
kolowych) płyt, resztki zawie−
rających azbest okładzin
sprzęgieł czy hamulców, pod−
kładek i rur możemy, niestety,
spotkać na dzikich wysypi−
skach, w rowach, na prywat−
nych parcelach.

Azbest to włóknisty mine−
rał. Jest groźny dla zdrowia,
gdy unosi się w powietrzu. Je−
go włókienka są czterokrotnie

cieńsze od ludzkiego włosa.
Oddychanie powietrzem,
w którym znajdują się takie
niewidzialne dla oka włókna
azbestu, prowadzi do chorób
układu oddechowego, w tym
do pylicy azbestowej (azbe−
stozy), raka płuc, międzybło−
niaka opłucnej i otrzewnej (są
to nowotwory o wysokiej zło−
śliwości). Nie wiadomo, jaka
minimalna ilość pyłu azbesto−
wego wywołuje choroby.
Wiemy jednak, że im więcej
włókien azbestu wdychanych
jest do układu oddechowego,
tym większe ryzyko choroby,
która może pojawić się nawet
po 30 latach od momentu kon−
taktu z włóknami azbestu. 

Azbest staje się zagroże−
niem dla zdrowa, gdy dojdzie
do korozji lub jakiegokolwiek
uszkodzenia wyrobów zawie−
rających azbest (łamanie, kru−
szenie, cięcie i każda inna
obróbka). Procesy te powodu−
ją uwalnianie się włókien do
powietrza i możliwość wdy−
chania ich do płuc. Azbest do−
brze zabezpieczony i nie−
uszkodzony nie stanowi za−
grożenia.

Obowiązek inwentaryzacji
i usuwania wyrobów zawiera−
jących azbest ciąży na właści−
cielach nieruchomości (do−
mów, sklepów, hurtowni, itp.),
wspólnotach i spółdzielniach
mieszkaniowych, a w przy−
padku budynków komunal−
nych − na gminach. Sprawdze−
nie, czy na terenie nierucho−
mości znajdują się wyroby za−
wierające azbest i powiado−
mienie o tym właściwej jed−
nostki samorządu terytorialne−
go to nie tylko powinność na−
łożona na właścicieli przez
państwo, ale i wyraz troski
o zdrowie własne, naszych
bliskich oraz o czystość śro−
dowiska.

Do 31 stycznia każdego ro−
ku właściciel nieruchomości
musi złożyć burmistrzowi pi−

Co roku na nowotwory płuc umiera w Polsce ponad dwadzie−
ścia tysięcy osób. Obok papierosów jednym z powodów jest
wdychanie pyłu azbestowego. Szacuje się, że w Polsce wciąż
znajduje się prawie 15,5 miliona ton wyrobów z azbestem,
które ze względu na stwarzane zagrożenie powinny zostać
usunięte do 31 grudnia 2032 roku. 

PRZYJĘCIE INFORMACJI O RODZAJU, ILOŚCI 
I MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA SUBSTANCJI STWARZAJĄCYCH 

SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA
/�� ����������$

6&�.��&�6@#����&�H�F+����&�6@E����� ��� ����#%�� 
����#$$6��&

��� ����������/���� ����;!�&L&�� #$$@��&����6#7+�*��&�7$#

�
�������<+

#&�>��*���)��
�
�0������J��*�����+�������  ��������*��

'
���
(�� ����#E�*�G��
�����#$$E��&� �*�� 
� ������

 ����
�
� ��������� ���� *��
�
����������	
��������

 ��������� ���� �  ������������ �������(� ��	� ���)��
�+

 ��,�����	�'���	�(
��� ��������� ������	
���;!�&L&����67#

*��&�6D%@<&

E&�>��*���)��
�
�0������J��*������� ����#H���
� ���#$$#

�&� �*�� 
� ������� ����
�
� ��������� ���� *��
�
�

����������	�����(��� ����()���������
�,��
������4
������

/���� ��������� ��������� ���� �������������������(���	

���)��
�+� ��,�����	�'�� ��	� �)� ��������� ��
� ��	�����(


�� ����()�
�����
�,��
������4
�
�����/���� ����;!�&�L&���

7@+�*��&�D@$<2

����2������������$

����?�����(���  ���	������ 
��()�������	
��� �
(������� ��

�������� ���&

����?�����(���  ���	������ 
��()�������	
��+���,����� ����

�������
������'�����������


9����
���� �	�� :������
�;����	�(�����
���.:��	
����


 �����<��	
�����+�� ��3
����=

������$�
�*���
����*'��
&�

;��� ��	��8��������������$

>
?
����3�������1���� ���+�>����� �� ���,��J,�������

��&����������H%+�� *����+�*��,(����!J#+��
�&�;E#<�#6@�@F�66���

6E+� &�#%


����A������� �R�
����&*�

7��	�����	(�������$

���*��
���'������*)���A����%E$����6FE$

?�� �
	���������� �����$

:
� ��
������������
�;���� �� �������
� ��
��<� ?���

�
��
���(�����������(�
(&�

C�����	���������� �����$

�
� '����
���� �� �)��'�4
����?�����(&��*��,	�*��
�����

����?�����(�� �*�� 


C��
��������	�

�
�*����'���(


/�	� ������!�������

=��������� ��
���	
���� ��	� ���	, ��� 
��()�������	
��

��*���������� �4���� �������������(������	����)��
����

�
��'�4
(��4��������E6��������#$E#��&�='�/��
�+�����)���

��	��4���� ����
(��+� ��,�����	�'� ��	� (
��� ��������� ���

��	
�����	� ���	���� 
��()�
���	
��+�������(
�� 
��������

�(� ������� ������  ���	, � �� 
��()����� ��	
��+� *�*��
�

�*���)��
�
��*���� ������� �
���
�@��
������������ 
(�

/��� 4��
� ���*���)��
��+� ?���
����
/���
(� ��')����

��������>��*���)��
���  *��
��'���� ���)� �?�����(�������

����� &

��?�����(�����*� ����	�8��������� �����������
� �
���


�������E6�����������4�
�������&

3��	�� ?�����
� �
	��)�
� *��
���	������ *��
��'���()� ��

?�����(�� � �����(�+� ��/��  �
(����  ����*� ���� ��	�����(

�� ����()���������
�,��
������4
�
�����/���� ���� ?���


�*��������
(&

R



semną informację o wyro−
bach zawierających azbest
i miejscu ich wykorzystywa−
nia albo informację o wyro−
bach zawierających azbest,
których wykorzystanie zosta−
ło zakończone, zaś burmistrz
przedkłada te informacje wo−
jewodzie do końca marca.

Do końca 2005 roku każda
gmina miała dokonać inwen−
taryzacji azbestu. W Lędzi−
nach inwentaryzację tę zakoń−
czono w połowie sierpnia
2006 roku. Głównym źródłem
danych była ankieta przepro−
wadzona przez pracowników
firmy Ekokonsulting. Ankie−
terzy odwiedzili wszystkie
obiekty na terenie miasta, gro−
madząc dane na temat miejsc
i ilości materiałów zawierają−
cych azbest. Z ankiet wynika−
ło, że na terenie Lędzin znaj−
duje się 226 obiektów pokry−
tych azbestem, w tym 141 do−
mów mieszkalnych jednoro−
dzinnych, 2 domy mieszkalne
wielorodzinne, 5 bloków mie−
szkalnych, 15 garaży, 62 bu−
dynki gospodarcze i jeden
obiekt edukacyjno−sportowy.
Najwięcej azbestu stwierdzo−
no na indywidualnych budyn−
kach mieszkalnych. Został on
użyty głównie do ocieplenia
zewnętrznych ścian budyn−
ków. 

Prace polegające na usuwa−
niu wyrobów zawierających
azbest powinny być wykony−
wane wyłącznie przez wyko−
nawców posiadających sto−
sowne zezwolenie wydane
przez starostę. Niedopu−
szczalne jest podzlecanie
usługi usuwania lub unie−
szkodliwiania odpadów za−
wierających azbest podmio−
tom, które nie mają takiego
zezwolenia.

Większość ludzi ma świado−
mość, ze azbest jest szkodliwy
i należy się go pozbyć. Pro−
blem w tym, że koszty usunię−
cia, transportu i unieszkodli−
wienia materiałów zawierają−
cych azbest są bardzo wyso−
kie. Ponadto na przykład usu−
nięty ze ścian acekol należy
zastąpić innym materiałem lub
tynkiem, a to oznacza dodat−
kowy, niemały wydatek. Co−
raz częściej jednak posiadacze
domów prywatnych decydują
się na takie działanie i moder−
nizację swoich budynków. 

Koszty usuwania wyrobów
zawierających azbest ciążą na

właścicielu nieruchomości.
Nie każdy właściciel może
jednak podołać tak wysokim
wydatkom. Istnieje jednak
możliwość uzyskania dofinan−
sowania (dotacji, a przede
wszystkim pożyczki) ze środ−
ków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Re−
gionalnego Programu Opera−
cyjnego Województwa Ślą−
skiego na lata 2007−2013, Wo−
jewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo−
darki Wodnej w Katowicach
oraz Banku Ochrony Środo−
wiska S.A. Jednak ze względu
na wysoką minimalną kwotę
dofinansowania lub kredytu,
o które można się starać,
wnioski powinny być składa−
ne wspólnie przez większe
grupy właścicieli lub jednost−
ki samorządu terytorialnego.

Co zatem mogą zrobić zwy−
kli obywatele?

Przede wszystkim mogą
zwrócić się o dofinansowanie
do powiatu, który dysponuje
środkami na ten cel. Wnioski
złożone do 31 marca 2008 r.
Zarząd Powiatu rozpatrzy do
30 kwietnia roku i podpisze
umowę w terminie 30 dni od

daty rozpatrzenia wniosku.
Przekazywanie dotacji odby−
wać się będzie do czasu wy−
czerpania środków przezna−
czonych na ten cel (w tym ro−
ku jest to kwota 100.000 zł). 

Dofinansowaniu podlegają
koszty inwestycji związane
z utylizacją odpadów azbesto−
wych powstałych przy wy−
mianie lub likwidacji pokrycia
dachowego lub elewacji,
a mianowicie:
� rozbiórka pokrycia z płyt

zawierających azbest
� zabezpieczenie odpadów

azbestowych zgodnie z obo−
wiązującymi przepisami
� załadunek, transport

i składowanie odpadów
� oczyszczenie terenu

z pyłu azbestowego
Maksymalna wysokość dofi−

nansowania wynosi 22 zł.
/brutto/ za 1 m2 usuniętych

wyrobów zawierających azbest
i maksymalnie 0,50 zł /brutto/
za 1 kg odpadów zawierają−
cych azbest. Kwota dofinanso−
wania nie może przekroczyć
100% kosztów (określonych

na podstawie przedłożonych
faktur VAT bądź rachunków)
poniesionych przez inwestora.

Szczegółowe informacje
dotyczące zasad udzielania
dotacji oraz składania wnio−
sków można uzyskać pod ad−
resem: Wydział Środowiska
i Rolnictwa Starostwa Powia−
towego w Bieruniu, ul. Jagieł−
ły 1, pok. 4 kontakt telefonicz−
ny:  (032) 216 38 20,  216 32
15,  216 38 27,  wew. 340 oraz

na stronie internetowej powia−
tu: www.powiatbl.pl/ekopo−
wiat/azbest.

Jak poinformowała Zofia
Piętas, naczelnik Wydziału
Środowiska i Rolnictwa Sta−

rostwa Powiatowego w Bieru−
niu, z dofinansowania do li−
kwidacji azbestu skorzystało
dotychczas 30 osób (w 2006 r.
7, w 2007 roku 23). Do końca
pierwszej dekady stycznia
z Lędzin wpłynęło już 12
wniosków (na 27 zgłoszo−
nych). Mieszkańcy Lędzin
chętnie korzystają możliwości
uzyskania takiego dofinanso−
wania, co ilustruje powyższa
tabela.

Wnioski z Lędzin
w stosunku do ogólnej liczby rozpatrzonych w powiecie wniosków
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SEGREGACJA: (SZKŁO, PLASTIK, PAPIER, METAL)
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OGŁOSZENIE 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia
1997r. (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) oraz Rozpo−
rządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze−
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 r. Nr 207
poz. 2108),

BURMISTRZ  MIASTA  LĘDZINY  OGŁASZA
DRUGI  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działki numer:
1014/30, 1016/31, 1018/31, 615/32, 618/33, 619/34, 624/35, 625/36, 630/37, 631/38,
636/39, 637/40, 642/41, 643/42, 648/43, 649/44, 654/45, 655/46, 660/47, 661/48,
666/49, 667/50, 672/51.
Własność powyższych działek wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w KW  19070,
39163, 37068, 51317, 8850, 39219 prowadzonych przez Wydział V Ksiąg Wieczystego
Sądu Rejonowego w Tychach.
W planie zagospodarowania przestrzennego powyższe grunty oznaczone są symbolem
PU −  tereny aktywności gospodarczej o charakterze usługowo−przemysłowo−
składowym.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Lędzinach, obręb Hołdunów, km. 1 przy
trasie  szybkiego ruchu S−1. Kompleks utworzony z wyżej wymienionych działek o
łącznej powierzchni 5,9235 ha o kształcie zbliżonym do trójkąta, położony jest
pomiędzy trasą szybkiego ruchu i torami kolejowymi oraz nasypem kolejowym. Na
terenie działek brak uzbrojenia.  
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamier−
zonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie
zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych nieruchomości sieci nie ujawnionych na
istniejących mapach i dokumentach a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina
Lędziny nie będzie ponosiła    z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie powyższej nieruchomości
przeprowadzony został dnia 14 września 2007 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów
złotych 00/100). 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
Do ceny nieruchomości wylicytowanej w drodze przetargu  doliczony zostanie podatek
od towarów     i usług VAT w wysokości 22%.
Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie  nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność. 
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu,
zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieru−
chomości.
Wadium ustalone zostało na kwotę 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości
250.000,00 zł w terminie do dnia 10 marca 2008 r. przelewem bankowym na rachunek
Urzędu Miasta Lędziny: PKO BP S.A. O/LĘDZINY 22 1020 2528 0000 0202 0191 2211.
Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu
Miasta Lędziny.
Wadium może być wniesione również w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach
wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.  
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie
później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub
zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
Wadium wniesione  w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zal−
icza si na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który
przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie
nabycia nieruchomości.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w
zawiadomieniu o zawarciu  umowy sprzedaży.
Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji
Przetargowej:
· dowód wniesienia wadium (oryginał),
· dokument tożsamości,
· oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości

będącej przedmiotem zbycia,  co do którego nie wnosi zastrzeżeń, 
· oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi z treści niniejszego

ogłoszenia oraz ich akceptacji,
· osoby reprezentujące uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im

pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu.
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się 
w dniu 14 marca 2008 r. o godz. 14.30

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargu udziela Wydział Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203−205, tel. (032) 21−66−
511 wew. 20, 36, 28
w godzinach od 7.30 do 15.30. 
Ogłoszenie niniejsze podlega :
− publikacji w prasie,
− zamieszczeniu na stronie internetowej www.ledziny.pl, w biuletynie informacji pub−

licznej,
− wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul.

Lędzińskiej 55 do dnia przetargu.
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V lędziński finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

�� Na rzecz WOŚP kwesto−
wało około 100 uczniów
z PZS, natomiast około 50
pomagało przy organizacji
i przebiegu imprezy w sali
"Piast". Z naszym sztabem
współpracowała też społecz−
ność Zespołu Szkół Ponad−
gimnazjalnych nr 2 w Mysło−
wicach.

13 stycznia Orkiestra zagra−
ła w Lędzinach już po raz pią−
ty. XVI Finał WOŚP rozpo−
częła orkiestra dęta KWK
"Ziemowit" pod dyrekcją Bro−
nisława Latochy, która zachę−
cała mieszkańców do udziału
w imprezie. Później w sali wi−
dowiskowo−kinowej "Piast"
zaprezentowało się około 300
lędzińskich uczniów i przed−
szkolaków, którzy byli głów−
nymi aktorami wielkoorkie−
strowego grania. Nad przygo−
towaniem bogatego i zróżni−
cowanego programu pracowa−
ło wraz z nimi prawie 60 nau−
czycieli. 

Występy kabaretowe, ta−
neczne i wokalne, insceniza−
cje − dla każdego było coś in−
teresującego i każdy mógł
stwierdzić, jak utalentowani

są młodzi lędzinianie, jak
wspaniałą pracę − począwszy
od przedszkola − wykonują lę−
dzińscy pedagodzy. 

Nikt nie ściąga co roku na
lędzińskie finały Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomo−
cy takich rzesz młodych wi−
dzów − przy całym szacunku
dla innych wspaniałych i peł−
nych poświęcenia wykonaw−
ców − jak grupa break dance
braci Dariusza i Rafała Kry−
lów z Mysłowic.

− Z Lędzinami związaliśmy
się od pierwszego waszego
orkiestrowego finału, kiedy
otrzymaliśmy zaproszenie od
Krystyny i Ireneusza
Wróblów. Zostaliśmy od razu
bardzo gorąco przyjęci przez
publiczność i pozostajemy
wam wierni, mimo że co roku
jesteśmy zapraszani przez
organizatorów finałów w in−
nych miastach − powiedział
Darek Kryla. − Tym razem
krótkie show z elementami
break dance i typowego hip
hopu zaprezentowała jedna
z prowadzonych przez nas
grup "B. BOYMAGIC", sku−
piająca dorosłą młodzież

z kilku miast (Mysłowice,
Katowice, Sosnowiec i Bę−
dzin).

Imprezę prowadziły Justyna
Kściuk i Barbara Krzyżowska
z Powiatowego Zespołu Szkół.
Z wielką swobodą prezentowa−
ły występujących artystów. Ta−
necznie zaprezentował się rów−
nież zespół "Wir" z Mysłowic
trenujący w Lędzinach (Remi−
giusz Kula i Aleksandra Dudek
oraz Maria i Bartłomiej Procz).
Wystąpiły zespoły muzyczne,
kabaretowe i taneczne: "Lędzi−
nianie", Kabaret "Rozruba",
"At full speed", "Ars Nova",
"Moderato", "Vitality", "Stars
Show", "Vitality", "Track" oraz
indywidualnie: Łukasz Palej,
Ewa Kapała, Wiktoria Kapała
i Remigiusz Kula. Granie za−
kończył rockowy występ ze−
społu "Eksperyment".

Licytację 43 przedmiotów
ofiarowanych WOŚP przez
różnych darczyńców brawuro−
wo poprowadził, podobnie jak
w ubiegłym roku, Teodor
Mickiewicz w towarzystwie
Szymona Gondzika. Za wy−
stawione na aukcję przedmio−
ty wylicytowano 5.090 zł. �

Bardzo cieszę się, że udało się nam zebrać tak dużą kwotę. Jak na 16−tysięczne miasto jest to bardzo dobry wynik, świad−
czący o hojności mieszkańców oraz o operatywności i determinacji wolontariuszy − powiedziała Krystyna Wróbel.
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��Największą kwotę wylicy−
towano za grawerowane złote
serce o numerze 1/2008 (cenny
kruszec ofiarowali: Elżbieta
Ostrowska, Izabela Lazaro−
wicz, Larysa Ostrowska−Kwo−
ka, a serce bezpłatnie wykona−
ła Pracownia Złotnicza An−
drzeja Wójcika). Najcenniejszy
eksponat tegorocznego finału
za 1.000 zł nabyła Beata Ku−
charska z P.T.H.U. "Dragon"
w Lędzinach−Goławcu. 

− Od dawna marzyłam o tym
serduszku i wreszcie mi się
udało, a to dzięki mężowi Józe−
fowi, który wsparł mnie finan−
sowo − cieszyła się pani Beata,
która wylicytowała jeszcze dwa
obrazy za łączną kwotę 250 zł.

Inne serce − tortowe, upie−
czone i ofiarowane przez Mar−
tynę Karkoszkę, uczennicę
Powiatowego Zespołu Szkół
w Lędzinach, wylicytował
Marian Biegański, były dy−

rektor PZS i poczęstował
uczestników lędzińskiego fi−
nału. Dwa dzieła plastyczne
kupił burmistrz Wiesław
Stambrowski.

Najwyższą kwotę za jeden
z obrazów malarzy z Klubu Pla−
styka "Kontrast" (500 zł za "Sło−
neczniki" autorstwa Heleny Sza−
brańskiej) wyłożył Zbigniew
Szewczyk, przewodniczący zie−
mowickiej "Solidarności". Pan
Zbigniew wylicytował też trzy

inne przedmioty, w tym obraz
Jana Śmiłowskiego pt. "Zamek
w Promnicach" za 230 zł. 

Dużym wzięciem cieszyła
się loteria "Nie chybił − za−
wsze trafił', w której każdy
los wygrywał. Tradycyjnie fi−
nał zakończył się pokazem
ogni sztucznych pn. "Świateł−
ka do nieba", ofiarowanych
przez Komisję Zakładową
NSZZ "Solidarność" KWK
"Ziemowit". ���)��)��
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nie odpowiada.

�Henryk Krzymiński wygrał
turniej, którym członkowie
Skat Klubu OSP Lędziny za−
kończyli 29 grudnia kolejny se−
zon sportowy. Następne miej−
sca wywalczyli Adam Koło−
dziejczyk i Paweł Czarnynoga.
Prezes klubu Adam Kołodziej−
czyk podsumowując ubiegło−
roczne wyniki, stwierdził, że
pierwsza drużyna klubowa do−
brze sobie radzi w rozgryw−
kach I−ligowych, a Krzysztof
Kołodziejczyk (aktualny prezes
Okręgu PZSkat w Tychach)
odnotował znaczące sukcesy
sportowe. Między innymi grał
w lipcu w reprezentacji Polski
podczas drużynowych zawo−
dów Champions League
w Gelsenkirchen, w marcu wy−
walczył X miejsce naindywi−
dualnych mistrzostwach Pol−
ski.

Podczas okolicznościowego
spotkania nagrody otrzymało
ośmiu najlepszych zawodni−
ków ubiegłorocznego cyklu co−
tygodniowych (wtorkowych)
turniejów wewnątrzklubowych:
Krzysztof Orocz, Janusz Drzy−
zga, Henryk Krzymiński, Krzy−

sztof Kołodziejczyk, Jan Gruca,
Ernest Orszulik, Marian Przy−
paliński i Adam Kołodziejczyk
(na zdjęciu obok). Czołowa
trójka skacistów otrzymała też
puchary.

Przeprowadzono także wy−
bory władz klubu na czterolet−
nią kadencję. Prezesem ponow−
nie został Adam Kołodziej−
czyk, wiceprezesem Bogdan
Hernas, a skarbnikiem Ernest
Orszulik. W skład nowej komi−
sji rewizyjnej weszli Jan Gruca
jako przewodniczący i Alojzy
Grzesica. ����
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REPERTUAR KINA PIAST
Luty

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Bieruniu przeprowadził się do Lędzin. 
Jego nowa siedziba znajduje się przy 

ulicy Lędzińskiej 24. Nowy numer telefonu 
i faksu: (032) 216−63−30. 

Wśród osób, które nadeślą poprawne rozwiązanie krzyżówki do Referatu Edukacji, Kultury
i Spraw Społecznych UM do 8 lutego, rozlosujemy 3 komplety upominków miejskich.
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�10 stycznia odbył się werni−
saż XIII wystawy poplenero−
wej "Kontrastu" w ramach cy−
klu "Widziane z Górki Kle−
mensowej". Tym razem tema−
tem były "Krajobrazy polskie
− od Lędzin po Warszawę".

Niektóre z prezentowanych
prac widzieliśmy już na wy−
stawie wieńczącej tegoroczny
lipcowy II Powiatowy Plener
Malarski "Między wieżami".

Witając uczestników werni−
sażu przewodnicząca klubu
Helena Szabrańska podkreśla−
ła, że zgromadził on rekordo−
wą liczbę osób.

− W dużej mierze zawdzię−
czamy to uprzejmości prze−
wodniczącego Rady Miasta,
Piotra Gorzenia − mówiła. −
Zarządził kilkunastominutową
przerwę podczas odbywającej
się właśnie sesji nadzwyczaj−
nej i dzięki temu możemy go−
ścić tu wszystkich radnych
i kierownictwo magistratu
z burmistrzem Wiesławem
Stambrowskim na czele oraz
przewodniczącego Rady Po−
wiatu, Henryka Barcika
i członka Zarządu Powiatu
Marka Banię.

Najmłodsza uczestniczka
pleneru malarskiego, 11−letnia
Klaudia Stolorz z Chełmu Ślą−
skiego z dumą prezentowała
swoją akwarelę.

− Namalowałam kilka we−
rsji pomnika Syreny war−
szawskiej, bo mnie zachwycił
jej kształt. Jeden z moich
obrazków spodobał się pani
Szabrańskiej, więc umieściła
go na tej wystawie − powie−
działa. 

Nestor lędzińskich mala−
rzy, Jan Śmiłowski, dopowie−
dział: − Nic dziwnego, że Ka−
mila robi tak duże postępy,
gdyż szkolą ją zarówno Hele−
na Szabrańska na warszta−
tach plastycznych w klubie,
jak i jej utalentowana pla−
stycznie mama Bożena,
skarbniczka klubu "Kon−
trast".

Zachęcamy do obejrzenia
tej wystawy, która czynna bę−
dzie do 7 lutego. ����

Od Lędzin po Warszawę
Prawie 30 plastyków, w tym wielu z sąsiednich miast i gmin,
prezentuje w holu ratusza 55 prac. Są one po części pokło−
siem dwudniowych wyjazdowych warsztatów plastycznych
w Warszawie, zorganizowanych przez zarząd Klubu Plastyka
"Kontrast" w październiku ubiegłego roku. Stąd w zasadzie
ich tematyka dotyczy kamienic, zabytków historycznych czy
pomników warszawskich, ale nie brak też motywów lędziń−
skich. Są to głównie obrazy olejne, ale również akwarele
oraz grafiki.
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