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Wymiana wodociągu na Paderewskiego
Trwa modernizacja sieci wodociągowej, która obejmuje ulicę Paderew−

skiego wraz z przyłączeniami. Dwa lata temu inwestycję tę rozpoczęło

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacyjne w Tychach.

W tym roku na mocy porozumienia kontynuuje ją gmina Lędziny. Dzięki

temu koszty powyższej modernizacji nie będą miały wpływu na wysokość

taryfy za wodę.

Pierwszy etap prac obejmuje wymianę starych rur wodociągowych na

rury nowej generacji PCV o średnicy 110 mm wzdłuż ulicy Paderewskiego

i potrwa do końca października br. Przetarg na wykonanie tego zadania

wygrała firma Hydro Service z Wojkowic.

Etap drugi stanowić będzie wymiana przyłączy wodociągowych wzdłuż

całej ulicy Paderewskiego, czyli od ulicy Lędzińskiej do ulicy Pokoju. Po

przetargu okaże się, czy zadanie to będzie mogło być zrealizowane już

w następnym roku, czy też w ciągu dwóch lat.

Inwestor, czyli gmina Lędziny, przeprasza wszystkich użytkowników uli−

cy Paderewskiego jako ciągu komunikacyjnego za powstałe utrudnienia.

Planowano zrealizować pierwszy etap wspomnianej inwestycji już pod−

czas tegorocznych wakacji, lecz przedłużające się procedury administra−

cyjne spowodowały przesunięcie terminu rozpoczęcia prac. /ML/ 

„Sahara” przechodzi do historii

W ramach rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej z O. I. nr 1,

26 września rozpoczęto budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyj−

nego o nawierzchni syntetycznej wraz z oświetleniem na części powie−

rzchni starego boiska piłkarskiego przy ul. Asnyka. Prace wykonuje Przed−

siębiorstwo Wielobranżowe Greta Sport Ilona Stańczyk z Dąbrowy Górni−

czej. Na zachodniej połowie dotychczasowego boiska planuje się urzą−

dzić do 15 listopada br. trawiaste mini boisko piłkarskie.

Tym samym przechodzi właśnie do historii wybudowane w latach

1932−1933 przez miejscowych bezrobotnych boisko zwane potocznie

„Saharą” (z racji piaszczystego podłoża). Boisko zostało zmodernizowa−

ne po awansie drużyny piłkarskiej Górnika Lędziny jesienią 1954 roku do

klasy A. Wtedy zlikwidowano znaczną jego pochyłość, co wiązało się z ko−

niecznością wysadzenia skały wapiennej w rejonie wyżej położonej bram−

ki oraz nawiezienia ziemi na teren niżej położony. /ML/ 

Przebudowa powoduje czasowe utrudnienia.
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Na budowie boiska.

Ruszyła nowa kampania społe−

czna „Nie reagujesz – akceptu−

jesz!”, obejmująca mieszkańców wo−

jewództwa śląskiego. „Chcemy

uwrażliwić mieszkańców na przypad−

ki łamania prawa, określane jako

przestępstwa szczególnie uciążliwe

społecznie. Przede wszystkim kła−

dziemy nacisk na kradzieże, włama−

nia, kradzieże samochodów, bójki

i pobicia oraz przestępstwa rozbójni−

cze.” deklarują na stronach interne−

towych Komendy Wojewódzkiej Poli−

cji śląscy policjanci.

W Lędzinach taka edukacja jest

z pewnością potrzebna. Świadczy

o tym choćby niedawne wydarzenie,

które rozegrało się w sklepie NETTO

w samym centrum miasta. W nie−

dzielne popołudnie znany bieruńskim

policjantom młody mieszkaniec Lę−

dzin wszedł do sklepu z zamiarem

kradzieży alkoholu. Gdy zabrał go

z półki i nie płacąc zaczął wychodzić,

dwie pracownice sklepu zatrzymały go

i obezwładniły. W czasie, gdy praco−

wnicy wzywali policję, do sklepu,

w celu „odbicia kompana” wbiegło

czterech rosłych mężczyzn. Pracowni−

ce sklepu zostały pobite i skopane

przez osiłków tak dotkliwie, że trafiły

do szpitala. Sprawców, młodych lędzi−

nian w wieku 20−28 lat, złapano je−

szcze tego samego dnia. Zdążyli już

jednak dokonać kolejnego przestęp−

stwa – włamania do altany na dział−

kach. Na koniec znieważyli jeszcze

funkcjonariuszy policji. Dwóch ze

sprawców działało w warunkach recy−

dywy. Najsmutniejsze jest to, że klien−

ci nie zareagowali (pomijając fakt, że

ochrona sklepu uciekła!).

Przytoczone zdarzenie z 18 wrześ−

nia dowodzi, jak bardzo zdemoralizo−

wani i rozzuchwaleni są niektórzy

mieszkańcy naszego miasta i jak

bezkarnie się czują. Ich pewność

siebie bierze się także z naszej obo−

jętności na zachowania, które nijak

się nie mieszczą w katalogu społe−

cznych norm. Policyjna kampania

„Nie reagujesz – akceptujesz!” jest

dobrą okazja do zastanowienia się,

czy ciągłe ustępowanie chuliganom

i przestępcom jest dobrą strategią

działania. Czy unikanie współpracy

z policją, niepowiadamianie jej o za−

uważonych przypadkach wykroczeń

lub przestępstw jest zasadne.

Wszak uczciwych i prawych lędzinian

jest o wiele więcej. Muszą jednak

swój sprzeciw wyrażać solidarnie

i w zdecydowany sposób.

Kampania społeczna realizowana

będzie na wiele sposobów. W TVP Ka−

towice i Polskim Radio Katowice emi−

towane będą spoty, Dziennik Zacho−

dni załączy specjalny dodatek do je−

dnego ze swoich wydań. Na billboar−

dach, stronach internetowych zaanga−

żowanych podmiotów oraz poprzez in−

ne formy (zakładki do książek, plany

lekcji, wklejki) publikowane będą pla−

katy i hasła promujące główne założe−

nia kampanii „Nie reagujesz – akcep−

tujesz!”. Organizowane będą spotka−

nia z mieszkańcami naszego regionu.

W kampanię zaangażowani zostaną

wszyscy policjanci garnizonu śląskie−

go. Wszystko po to, aby zwiększyć

wrażliwość społeczną mieszkańców

na różne przejawy przestępczości. Do

kampanii włączyli się także Wojewoda

Śląski, Marszałek Województwa Śląs−

kiego, TVP Katowice i inne środki spo−

łecznego przekazu, kościoły i związki

wyznaniowe, podmioty gospodarcze.

Własny program działań przygotowu−

je również Komenda Powiatowa Policji

w Bieruniu. Kiedy będzie już znany

w szczegółach, opublikujemy go w na−

szym miesięczniku. Oficer prasowy

Komendy Powiatowej Policji w Bieru−

niu asp. Jakub Juszczak podkreśla je−

dnak, że i bez kampanii społecznej

bieruńscy policjanci prowadzą stałe

działania prewencyjne i edukacyjne

dotyczące walki z przestępczością.

– Przez cały czas prowadzimy mię−

dzy innymi prelekcje w szkołach, po−

gadanki z młodzieżą, organizujemy

spotkania z rodzicami poświęcone

zjawisku przemocy – wylicza asp. Ju−

szczak. – Kampania przyczyni się je−

dnak do zintensyfikowania działań

i nagłośnienia problemu. 

Oprac. na podst.: 

www.bierun.slaska.policja.gov.pl

Policja zachęca do współpracy

W OREW−ie ściany pomalowali artyści

Kolor cieszy i leczy
Przez cztery dni (21 – 23 oraz 26 września) gościliśmy w Ośrodku Błogosławiona Karolina niezwykłego arty−
stę plastyka, Macieja Kota, który od jedenastu już lat prowadzi nietypowe akcje charytatywne i, jak sam to
określa, ma ambicje „pokolorowania świata” – mówi Anna Kołodziejczyk, kierownik Ośrodka Rehabilitacyj−
no−Edukacyjno−Wychowawczego, stanowiącego część składową OBK. – Jego bardzo kolorowe malowidła
ścienne można podziwiać w ponad stu szpitalach czy placówkach rehabilitacyjnych nie tylko w Polsce, ale
także w innych krajach Europy oraz w USA.  Więcej na str. 2
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Maciej Kot przy pracy.
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W kościołach naszego powiatu trwa−

ją odbywają się coniedzielne koncerty

XII Festiwalu Jesień Organowa w Po−

wiecie Bieruńsko−Lędzińskim. 25

września w kościele św. Anny odbył

się recital wybitnego organisty – mi−

strza organowej improwizacji prof. Ju−

liana Gembalskiego, który zademon−

strował swój nieprawdopodobny kun−

szt techniczny i ogromne możliwości

kolorystyczne lędzińskiego instrumen−

tu. Prof. Gembalski wykonał między in−

nymi utrzymaną w formie wariacji im−

prowizację na temat pieśni do św. An−

ny rozpoczynającej się od słów „Ja so−

bie wybrałem…”. Wielu starszych lę−

dzinian było wdzięcznych J. Gembal−

skiemu za przypomnienie tej – obec−

nie rzadko wykonywanej – pieśni, za

co nagrodziło organistę dodatkowymi

brawami. 

Zapraszamy na koncert do kościo−
ła Chrystusa Króla w Hołdunowie
w niedzielę, 16 października, o godz.
17.30. Wystąpią Witold Zalewski
(pierwszy organista Królewskiej Ka−
tedry na Wawelu) i Krakowskie Trio
Stroikowe.

Młodzi artyści w Piaście
Miłośnicy muzyki klasycznej mieli

możliwość przeżycia w niedzielny wie−

czór, 25 września, w sali „Piast”,

prawdziwej uczty duchowej podczas

koncertu poświęconego twórczości

Claude’a Debussy’ego. Jego inicjato−

rami byli 18−letnia Kaja Rekieć z Dąb−

rowy Górniczej – sopran, 19−letni An−

drzej Filipek z Będzina – fortepian oraz

19−letni Tomasz Manda z Lędzin – sło−

wo (prowadzenie koncertu i zaprezen−

towanie fragmentów biografii kompo−

zytora). Absolwenci i uczennica (matu−

rzystka) Państwowej Ogólnokształcą−

cej Szkoły Muzycznej II stopnia w Ka−

towicach, wykonali między innymi kil−

ka pieśni sławnego francuskiego kom−

pozytora, preludiów oraz sonatę na

skrzypce i fortepian. Szkoda, że z tej

możliwości skorzystało niewiele osób.

Niskiej frekwencji nie tłumaczy nawet

to, że niemal w tym samym czasie od−

bywał się w kościele św. Anny koncert

organowy.

Cieszy natomiast to, że młodzi lu−

dzie nie tylko oczekują – czy wręcz żą−

dają −organizowania im imprez różne−

go rodzaju, ale zaczynają sami je orga−

nizować.

– Mamy już pewien potencjał twór−

czy, dużo młodzieńczej energii, posta−

nowiliśmy więc włączyć się bezpośre−

dnio w upowszechnianie tak zwanej

kultury wysokiej – mówi Tomasz Man−

da, student pierwszego roku biologii

UŚl. w Katowicach. /ML/ 

Wirtuozi w kościołach
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W wyborach do Sejmu w ramach
naszego okręgu wyborczego nr 31
o 12 mandatów poselskich ubiega
się 181 osób zarejestrowanych przez
8 komitetów wyborczych. 

Wśród kandydatów na posłów za−
rejestrowani są mieszkańcy naszego
powiatu. 

z listy nr 1 – Komitet Wybor−
czy Prawo o Sprawiedliwość – kan−
dyduje Henryk Paruzel, emeryto−
wany nauczyciel z Bierunia (miejsce
7. na liście);

z listy nr 2 – Komitet Wyborczy
Polska jest Najważniejsza – Włady−
sław Rybka, farmaceuta z Chełmu
Śląskiego (miejsce 8. na liście);

z listy nr 5 – Komitet Wybor−
czy Polskie Stronnictwo Ludowe –
Sławomir Wawrzyniak, nauczyciel
z Bierunia (miejsce 3. na liście);

z listy nr 7 – Komitet Wybor−
czy Platforma Obywatelska – Sabi−
na Klimek, dziennikarka z Chełmu
Śląskiego (miejsce 13. na liście).

Okręg wyborczy nr 31 obejmuje:
powiat bieruńsko−lędziński, Cho−
rzów, Katowice, Mysłowice, Pieka−
ry Śląskie, Rudę Śląską, Siemiano−
wice Śląskie, Świętochłowice, Ty−
chy.

W tym roku po raz pierwszy bę−
dziemy głosować na senatorów w je−
dnomandatowych okręgach wybor−
czych. O mandat senatora z naszego
okręgu wyborczego do senatu nr 75,
obejmującego powiat: bieruńsko−lę−
dziński oraz Mysłowice i Tychy,
ubiegają się:

Elżbieta Bieńkowska, mini−
ster rozwoju regionalnego z Mysło−
wic, zgłoszona przez KW Platforma
Obywatelska RP;

Dariusz Dyrda, dziennikarz z
Lędzin, zgłoszony przez KWW Au−
tonomia Dla Ziemi Śląskiej;

Marek Szczepański, profesor
socjologii z Tychów, zgłoszony
przez KWW Unia Prezydentów –
Obywatele do Senatu. 

9 października głosuj na przedsta−
wicieli swojego powiatu!

W 2005 roku mieszkańcom po−
wiatu bieruńsko−lędzińskiego udało
się wprowadzić do sejmu dwóch
swoich przedstawicieli. Teraz mamy
szanse poprawić ten wynik, bo ma−
my czworo kandydatów na posłów
i jednego na senatora. Jeśli będziemy
solidarnie głosowali na nich, jest to
możliwe!

Posiadanie własnych przedstawi−
cieli w parlamencie to dla każdego
miasta czy powiatu świetna sprawa.
Dzięki posłowi czy senatorowi łat−
wiej ze swoją sprawą dotrzeć wła−
dzom powiatu do odpowiedniego
ministra czy chociażby władz woje−
wódzkich. Taki parlamentarzysta
z sąsiedztwa działa dla dobra nie tyl−
ko swojej gminy, ale także na rzecz
całego powiatu. Dlatego w interesie
nas wszystkich jest, by wysłać na−
szych powiatowych przedstawicieli
do sejmu, senatu.

Większym miastom i powiatom
często nie udaje się wypromować
swoich kandydatów. My tego doko−
naliśmy sześć lat temu, właśnie
dzięki tej solidarności. Wprowadza−
jąc jednocześnie dwie takie osoby:
Alojzego Lysko (PiS) i Józefa Ber−
gera (PO). Teraz znów stoimy przed
taką szansą. Bo zarówno z Platfor−
my Obywatelskiej, jak i z Prawa
i Sprawiedliwości, Polskiego Stron−
nictwa Ludowego oraz komitetu
Polska Jest Najważniejsza na li−
stach jest tylko po jednym przedsta−
wicielu naszego powiatu. Ponadto
mieszkaniec powiatu znajduje się
też w trzyosobowej stawce kandy−
datów do senatu. 

I nie chodzi wcale o to, by głoso−
wać przeciw swoim przekonaniom.
Zwolennik Prawa i Sprawiedliwości
niech zagłosuje na PiS. Zwolennik

Platformy Obywatelskiej niech zag−
łosuje na PO. Tylko niech na liście
swojej partii postawi krzyżyk przy
nazwisku kandydata z powiatu bie−
ruńsko−lędzińskiego.

To, że na liście znaczących partii
jest tylko po jednym kandydacie
z powiatu – jest szansą kandydata,
ale i naszą.

Kto kandyduje?
Sabina Klimek z Chełmu Śląskie−

go jest osobą młodą, ale gdy zostanie
posłanką woda sodowa na pewno nie
uderzy jej do głowy. Jej ojciec, Jan
Klimek, był posłem kiedy Sabina
chodziła do szkoły średniej czy stu−
diowała. Wychowując się w domu
posła, miała od wczesnej młodości
kontakt z politykami z pierwszych
stron gazet. Ma zresztą z nimi także
dziś – Sabina jest dziennikarką tele−
wizyjnej Panoramy, a swoją pracę
w telewizji zaczęła do wygrania pro−
gramu „Przebojowa Polka”. Ale też
jest naprawdę przebojowa, mimo
młodego wieku ma skończone dwa
fakultety, pisze doktorat, zna języki.
Po prostu przebojowa dziewczyna,
którą możemy się szczycić. Takich
dziewczyn powiat bieruńsko−lędziń−
ski ma więcej, ale najwyższy czas
czynić z nich naszych ambasadorów.

Sytuacja Henryka Paruzela jest
trudniejsza niż Sabiny Klimek, z tej
prostej przyczyny, że najprawdopo−
dobniej (jak wynika z sondaży) PO
dostanie w naszym okręgu więcej
mandatów niż PiS. Trzy z nich wy−
dają się być pewne dla bardzo zna−
nych posłów PiS, jednak o kolejny
powalczy kilka osób, wśród nich
właśnie Henryk Paruzel, jeśli skupi
wokół siebie powiatowy elektorat
PiS. Listę osób z powiatu, które ma−
ją szanse na sejmowy mandat zamy−
ka Sławomir Wawrzyniak, bieruń−
ski radny i nauczyciel. Najmniej
wiemy o Władysławie Rybce
z Chełmu Śląskiego, z którym nie
udało się nam, niestety, skontakto−
wać. 

Na dzień 9 października zostały zarządzone wybory do Sejmu I Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej. Głosować będziemy mogli w godzinach od
7.00 do 21.00.

Dokończenie ze str. 1

Anna Kołodziejczyk widziała pra−
ce Macieja Kota w Górnośląskim
Centrum Zdrowia Dziecka w Kato−
wicach – Ligocie. Bardzo jej się spo−
dobały i postanowiła zaprosić artystę
do Lędzin, by pomalował ściany no−
wej siedziby OREW−u przy ul. Lę−
dzińskiej 6. Poprosiła o pomoc Ma−
riusza Seiferta, pracownika lędziń−
skiego OBK, który ma szerokie zna−
jomości w świecie artystycznym.
Pan Mariusz chętnie podjął się tego
zadania i w efekcie nie tylko Maciej
Kot, ale także – w skromnym co
prawda zakresie – do charytatywnej
akcji włączyli się w dniach 21 – 23
września inni znani artyści, głównie
kabaretowi. Symbolicznego wspar−
cia udzielili Jacek Łapot z Kabaretu
Długi, Kabaret Młodych Panów,
Łowcy. B, Formacja Chatelet, zespół
muzyczny Finsky z Katowic, akto−
rzy serialu kryminalnego w TVN pt.
W−11, Joanna Czechowska i Seba−
stian Wątroba oraz znany tancerz
Rafał Kryla Tito, sporo malowała też
wspomniana Anna Kołodziejczyk.
Na pamiątkę swego udziału wszyscy

artyści odbili na jednej ze ścian swo−
je dłonie pokryte farbą.

Jacek Kot (urodził się w Dąbrowie
Górniczej) pracuje jako rzecznik
prasowy Wojewódzkiego Szpitala
Dziecięcego w Warszawie.

– Widziałem, jak pielęgniarki
z własnej inicjatywy próbowały malo−
wać szaro−białe ściany szpitali na róż−
ne kolory i postanowiłem zaangażo−
wać się w tę sprawę – opowiada. –
Różne autorytety naukowe potwier−
dziły, że kolor nie tylko cieszy, ale
i leczy, bo korzystnie wpływa na psy−
chikę człowieka, zwłaszcza chorego
i cierpiącego. W lędzińskim OREW−
ie namalowałem głównie bajkowe
i baśniowe postacie ludzkie oraz zwie−
rzęce w kolorach pastelowych, bo to
jest właśnie świat dzieci, które są ob−
darzone wielką fantazją – podkreśla.

– Oprócz Jacka Kota i pozosta−
łych artystów chcielibyśmy też ser−
decznie podziękować sponsorom po−
wyższej akcji – firmie Inchem Polo−
nia z Wiśniowej Góry oraz spółce
miejskiej Partner i Centrum Badań
i Dozoru Górnictwa Podziemnego
w Lędzinach – dopowiada Anna Ko−
łodziejczyk. /ML/ 

Kolor 
cieszy i leczy

Gratulacje dla młodych wykonawców.

WIEŚCI Z RATUSZA

Pod koniec września odbyły się posiedzenia wszystkich komisji stałych
Rady. Na posiedzenie Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Po−
rządku Publicznego zaproszeni zostali i co ważniejsze – po raz pierwszy
przyszli niemal w komplecie (jedynie radny Alojzy Palowski był nieobec−
ny – usprawiedliwiony) nasi radni powiatowi. 

Temat dotyczył chodników i dróg powiatowych w naszym mieście,

w tym m. in. bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Hołdunowskiej i Gwar−

ków, progów zwalniających w rejonie pomnika, zakończonej budowy cho−

dnika na ulicy Gwarków i trwającej budowy chodnika na Wygody. Dwie

ostatnie inwestycje miasto sfinansowało wspólnie z powiatem. Goście zo−

bowiązali się przedstawić wnioski z posiedzenia na Radzie Powiatu. 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Opieki

Społecznej odbyła posiedzenie wyjazdowe. Radni wizytowali Przychodnię

Specjalistyczną, która działa w ramach Miejskiego Zakładu Opieki Zdro−

wotnej.

Komisja ds. Ochrony Środowiska skupiła się na uchwałach w sprawie sta−

wek za wywóz odpadów i dopłat do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Na

wspólnym posiedzeniu wraz z Komisją ds. Infrastruktury i Komisją Budżetu,

Finansów i Samorządności radni pozytywnie zaopiniowali propozycję nowych

stawek za odbiór śmieci, która trafi teraz do społecznych konsultacji, a na−

stępnie pod głosowanie Rady. 29 września na sesji Rady Miasta podjęto

uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na rea−

lizację dopłat na budowę przyłączy kanalizacyjnych. Rada wniosła jednak

o uzupełnienie przygotowanego programu o posesje przy Lędzińskiej, gdzie

nowa sieć kanalizacyjna powstała już wcześniej, przy okazji remontu ulicy.

Dokończenie na str. 3

Podczas sesji, w roku jubileuszowym 100−lecia Ochotniczej Stra−
ży Pożarnej w Lędzinach, burmistrz Wiesław Stambrowski w imie−
niu władz miasta złożył serdeczne podziękowania i przekazał
symboliczne upominki za długoletnią służbę, działalność i zasługi
trzem zasłużonym druhom: Jerzemu Mantajowi, Ryszardowi 
Hachule (za 50 lat) i Andrzejowi Wanotowi (za 45 lat). 
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Burmistrz oraz radni rozważają możliwość waloryzacji obowiązujących w niezmienionej po−
staci od trzech lat stawek opłat za odbiór śmieci i nieczystości ciekłych na terenie miasta.
W zależności od wielkości pojemnika, wzrost ów miałby wynieść od 5 do 11% dotychcza−
sowej ceny. Wiadomo, że żadne podwyżki entuzjazmu, delikatnie mówiąc, wśród mie−
szkańców nie budzą. Dlaczego więc miasto je wprowadza?

Wypada zacząć od tego, że stawki,
które mieszkańcy płacą obecnie,
uchwalone zostały w styczniu 2009
roku. Od tego czasu wzrosły koszty
wywozu i składowania odpadów.
Opłata za korzystanie ze środowiska,
zwana tez podatkiem ekologicznym
lub opłatą marszałkowską, zmieniała
się co roku i o ile w 2009 wynosiła
100 zł za tonę odpadów, to w 2011
roku wynosi już 107 zł i 85 groszy.
Podrożało też przyjęcie zmieszanych
odpadów na składowisko (ze 170 zł
przed niespełna trzema laty do 180
zł obecnie, a na rok 2012 stawka pla−
nowana jest na poziomie 185 zł). Nie
inaczej rzecz się ma z cenami pali−
wa, które podrożało o 10%.

Tymczasem, jeśli porównać gór−
ne stawki wywozu śmieci w na−
szym mieście i sąsiednich
Bieruniu oraz Bojszowach,
okaże się, że w Lędzinach są
one najniższe. Za wypełniony
odpadami pojemnik 110−
i 120−litrowy lędzinianin płaci
17,08 zł netto, bierunianin – 21 zł
netto, a bojszowianin – 20 zł netto.
Pojemnik 240−litrowy kosztuje
w Lędzinach 34,58 zł plus VAT,
w Bieruniu – 36,47 zł netto, a w Boj−
szowach – 34,50 zł netto. Za opróż−
nienie 1100−litrowego pojemnika
w Lędzinach zapłacić trzeba 73,83 zł
netto, w Bieruniu – 75 zł plus VAT,
w Bojszowach 77 zł netto. Czyli
w Lędzinach jest najtaniej. Za odbiór
odpadów posegregowanych lędzi−
nianie, w odróżnieniu od bierunian
i bojszowian, nie płaca nic, bo
wszelkie koszty pokrywa miasto.

Każdy medal ma jednak dwie stro−
ny. Niższe od okolicznych stawki
opłat za odbiór śmieci oznaczają bo−
wiem niższe wpływy do miejskiej
spółki „Ekorec”. W tej chwili są one
już na tyle niskie, że spółka nie wy−
pracowuje wystarczających zysków,
by zainwestować w nowy sprzęt nie−
zbędny do prowadzenia działalności.
Jedna ze śmieciarek nadaje się wyłą−

cznie na złom, nie ma jednak czym
jej zastąpić.

Jeśli obecny stan rzeczy będzie się
nadal utrzymywał, „Ekorecowi”
w niedługiej perspektywie grożą po−
ważne finansowe tarapaty. Perspekty−
wę tę uprawdopodobnia dodatkowo
szykowana zmiana w prawie dotyczą−
cym gospodarki odpadami. Nowa
ustawa o odpadach, która ma wejść
w życie w przyszłym roku zupełnie
zmieni dotychczasowe zasady. Za−
miast zawierać indywidualne umowy
z odbiorcami śmieci, będziemy płacić
gminie podatek, potocznie nazywany
„śmieciowym”, a gmina w imieniu
wszystkich mieszkańców wybierze
w drodze przetargu odbiorcę „swoich”
śmieci. Ustawodawca dał samorzą−
dom czas do połowy 2013 roku na do−

stosowanie swoich uchwał do nowej
ustawy i na przeprowadzenie przetar−
gu. „Ekorec”, jeśli chce stawać do
przetargów na odbiór odpadów,
musi dobrze wykorzystać ten czas.
Jeśli się nie doposaży, nie zrestruk−
turyzuje swoich finansów, może nie
spełnić wymogów narzuconych
przepisami. Tracąc zaś rynek, straci
podstawę egzystencji i 70 mieszkań−
ców Lędzin zatrudnionych w spółce
może trafić na bruk. Bieruń swoje
Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynie−
rii Komunalnej chroni przed takim
niebezpieczeństwem i tam mieszkań−
cy płacą wyższe od naszych stawki od
co najmniej dwóch lat, kiedy przyjęta
została obowiązująca uchwała.

Z punktu widzenia przeciętnego
Kowalskiego, który chce płacić za
śmieci jak najtaniej, zniknięcie
„Ekorecu” niczego nie zmieni, bo
pojawi się ktoś inny. Choćby i dzia−
łająca po sąsiedzku bieruńska spó−
łka. Czy jednak na pewno?

Na terenie miasta poza „Ekore−
cem” działa międzynarodowa firma
SITA z kapitałem francuskim, która
ma na Śląsku swój oddział. Trudno
nie zauważyć, że jej oferta w seg−
mencie większych pojemników jest
korzystniejsza: na pojemniku 240−
litrowym o ok. 6 zł, a na 1100−litro−
wym o ponad 8 zł. Za pojemniki
najmniejsze, czyli 110− i 120−litro−
we SITA Śląsk jednak liczy już so−
bie więcej, choć niby tylko o 11
groszy.

Na chłopski rozum, wystarczy
więc wziąć większy pojemnik, rza−
dziej go opróżniać (na przykład
wzywać firmę na telefon raz na pół−
tora czy dwa miesiące) i już jest ta−
niej. Problem jednak w tym, że zgo−
dnie z obowiązującymi w Lędzinach

regulacjami śmieci muszą być
odbierane częściej i nie na tele−
fon, ale zgodnie z podanym do
publicznej wiadomości harmo−
nogramem. Zalegające w po−
jemnikach śmieci wydzielają

bowiem fetor i są realnym zagroże−
niem dla zdrowia mieszkańców, za
to pożywką dla gryzoni i insektów
idealną. Tak naprawdę więc ten niby
tańszy, 240−litrowy pojemnik powi−
nien być opróżniany przynajmniej
raz w miesiącu niezależnie od tego
czy jest pełny, czy nie. A to już ko−
rzyść niepewna.

Duże spółki chętniej też odbierają
śmieci z głównych traktów, boczne
uliczki i zakamarki obsługuje właś−
nie „Ekorec” ponosząc koszty dojaz−
du do każdej posesji. Trudno przewi−
dzieć, czy SITA lub ALBA po prze−
jęciu rynku lędzińskiego nie podnie−
sie stawek za odbiór śmieci, by zre−
kompensować sobie rosnące wydat−
ki np. na paliwo.

Według nowych stawek za naj−
mniejsze pojemniki zapłacilibyśmy
19 zł netto (nadal mniej, niż sąsie−
dzi), za średnie – 38 zł netto a za naj−
większe, 1100−litrowe – 78 zł plus
VAT. 

Tanio, nie znaczy
korzystnie

DOROCZNE PARAFIALNE DOŻYNKI w starej części Lędzin, których głó−

wnym organizatorem był zarząd miejscowego Kółka Rolniczego, odbyły się

18 września. Korowód dożynkowy z małym wieńcem, który niosła czworo

dzieci rolników wyruszył do kościoła św. Anny tradycyjnie sprzed lokalu

Domżoła. Na czele maszerowała orkiestra dęta z „Ziemowita”, starosto−

wie nieśli bochen chleba z tegorocznej mąki, w korowodzie szli też ksiądz

proboszcz Janusz Jarczyk i ksiądz rekolekcjonista, rolnicy, grupa kobiet

z zespołu folklorystycznego „Lędzinianie” w strojach śląskich oraz przed−

stawiciele władz miasta. Po uroczystej mszy dziękczynnej w intencji lędziń−

skich rolników w sali biesiadnej budynku OSP odbył się uroczysty obiad

dożynkowy. /ML/ 

XI OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA FAS odbyły się 12 września w „Pia−

ście” pod patronatem burmistrza Wiesława Stambrowskiego. Głównym

punktem była konferencja naukowa „FASD (poalkoholowe spektrum wro−

dzonych zaburzeń rozwojowych – przyp. ml) a inne zaburzenia rozwojowe”,

poświęcona generalnie problematyce spożywania alkoholu przez kobiety

w ciąży i skutkom takiego nieodpowiedzialnego postępowania. Jeden

z siedmiu referatów „Uszkodzenia mózgu charakterystyczne dla FASD”,

poparty multimedialną prezentacją, wygłosiła Małgorzata Klecka, terapeu−

ta neurorozwoju i terapeuta psychodynamiczny, wiceprzewodnicząca Od−

działu Śląskiego Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa w Lędzinach.

Wśród materiałów rozprowadzanych w trakcie konferencji była broszura

współautorstwa jej i Iwony Palickiej pt. „Uwaga – problem! Pierwsza po−

moc dla dzieci i młodzieży z poalkoholowymi zaburzeniami rozwoju

(FASD)”. Współorganizatorami obchodów były: Fundacja Fastryga, Oddział

Śląskiego Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa w Lędzinach, MOPS

i Urząd Miasta przy wsparciu MOK. /ML/ 

NA SWÓJ SIEDEMNASTY PLENER WYJAZDOWY członkowie i sympatycy

Klubu Plastyka „Kontrast” udali się 17 i 18 września do Berlina i Poczda−

mu. 25 osób podziwiało, szkicowało i fotografowało najciekawsze zabytki,

historyczne budowle i pomniki. Dwie godziny poświęcono na obejrzenie eks−

pozycji Starej Galerii Narodowej na wyspie muzeów w Berlinie. Po drodze

obejrzeli w Świebodzinie drugi co do wielkości pomnik Chrystusa Króla

Wszechświata. Plonem wyjazdu będzie wystawa poplenerowa „Od Lędzin

po Berlin i Poczdam”, której otwarcie nastąpi pod koniec października. /ML/ 

PODSUMOWANE ZOSTAŁY WYNIKI otwartego dorocznego turnieju skato−

wego „O Puchar Lata”, zorganizowanego przez Skat Klub OSP Lędziny. Pucha−

ry wywalczyli Adam Kołodziejczyk, Leszek Dąbrowski i Piotr Niemiec. /ML/ 

BYŁO…
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WIEŚCI Z RATUSZA

Dokończenie ze str. 2

W czasie sesji, na której uchwalono wszystkie wnie−

sione przez burmistrza uchwały, powrócił temat cho−

dnika przy ulicy Wygody. Mieszkańcy rejonu skrzyżowa−

nia ulic: Kontnego, Zawiszy Czarnego, Zamkowej i Wy−

gody liczą na uregulowanie nietypowego kształtu tego

skrzyżowania przy okazji budowy chodnika w taki spo−

sób, by wyjeżdżający z Zamkowej na Wygody nie mu−

sieli jechać po istniejącym tam łuku, tylko skręcali pod

kątem prostym, jak na większości skrzyżowań. Zda−

niem kierowców korekta kształtu tego skrzyżowania

znacznie poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu. O to

właśnie w imieniu mieszkańców upominali się na sesji

radni. Problem jednak w procedurach na etapie przygo−

towywania inwestycji: inna obowiązuje dla budowy cho−

dnika, inna dla przebudowy skrzyżowania. Co nie prze−

kreśla skorygowania go w przyszłości. Radni wybrali

także ławników do Sądu Rejonowego w Tychach

(6 osób) i Sądu Okręgowego w Katowicach (4 osoby).

Burmistrz poinformował o pracy w okresie międzyse−

syjnym. Między innymi o ogłoszeniu przetargów na re−

witalizację historycznego centrum Lędzin – Plac FArski

(z planowanym terminem ukończenia zadania do koń−

ca listopada 2013 roku) oraz sprzedaż nieruchomości

przy ulicach Długosza (cena wywoławcza 3,5 mln zł),

Lędzińskiej (za 2,1 mln zł), Hołdunowskiej (za 700 tys.

zł) oraz innych (patrz ogłoszenie na stronie 6). Pozyty−

wną ocenę zdobył wniosek do Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na termomoder−

nizację obiektu Centrum – FRSiKT przy Lędzińskiej 14

wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

i czeka na ostateczne rozstrzygnięcie. Zakończone zo−

stały zasadnicze prace związane z wykonaniem chodni−

ka na ulicy Gwarków, dobiegają końca prace związane

z wykonaniem chodnika na ulicy Wygody. Zakończono

remont sieci ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul.

Lędzińskiej 47. Trwają procedury związane z inwesty−

cjami dotyczącymi oświetlenia na ulicach Stadionowej,

Botanicznej i Lędzińskiej. 

NNiiżżsszzee  ssttaawwkkii  zzaa  ooddbbiióórr  śśmmiieeccii
oozznnaacczzaajjąą  nniiżżsszzee  wwppłłyywwyy  ddllaa
„„EEkkoorreeccuu””
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Jest Pani ministrem rozwoju re−
gionalnego, jedynym ministrem ze
Śląska w obecnym rządzie. Urzędu−
je Pani w Warszawie, mieszka
w Mysłowicach.

– Tak, na Ćmoku mówiąc dokła−

dniej. Urodziłam się w Katowicach,

ale w Mysłowicach mieszkam od

drugiego roku życia. Z tym miastem

i regionem jest związane całe moje

życie i pomimo, że do pracy dojeż−

dżam do Warszawy, to na wszystkie

wolne weekendy wracam do siebie

na Śląsk. Jeśli nic się po wyborach

nie zmieni i nadal będę ministrem,

dalej będę wracać do domu do Mys−

łowic w piątek i wyjeżdżać w ponie−

działek rano. Nie wyobrażam sobie

wyprowadzki z mojego miasta. To

chyba rodzinne, bo córka, która stu−

diuje w Hiszpanii, też Mysłowic opu−

szczać nie zamierza.

Zajmując się najpierw funduszami
unijnymi w Urzędzie Marszałkow−
skim Województwa Śląskiego, po−
tem w Ministerstwie Rozwoju Regio−
nalnego osiągnęła Pani sukces. Nie−
trudno usłyszeć opinię, że jest Pani
jednym z najlepszych ministrów tego
rządu. Trudno zdobyć taką markę?

– Podwaliny zdobyłam w domu,

gdzie nauczono mnie solidnie praco−

wać, poświęcać się temu, co się ro−

bi. W Urzędzie Marszałkowskim

przez wiele lat skupiałam się na po−

lityce regionalnej Śląska, współtwo−

rzyłam Regionalny Program Opera−

cyjny Województwa Śląskiego, czyli

regionalną strategię wydatkowania

środków unijnych. Wiele wiedzy i do−

świadczenia dawały mi kontakty

z gminami, firmami czy instytucjami,

które otrzymywały dotacje. Mam

wielką frajdę patrząc, jak moje de−

cyzje z przeszłości przynoszą dziś

efekty. Do rządu trafiłam, bo zosta−

łam zarekomendowana jako urzę−

dnik, który dobrze radzi sobie z fun−

duszami na Śląsku. Moim atutem

było to, że pracowałam na poziomie

regionalnym i obserwowałam wszy−

stko, co się dzieje, zarówno w mini−

sterstwie, jak i w terenie. Znałam

silne i słabe strony funkcjonowania

tego systemu. Wiedziałam, co zro−

bić, żeby go poprawić i usprawnić.

No i nie działałam w pojedynkę.

Sukcesu Polski w skutecznym wyko−

rzystywaniu unijnych pieniędzy nie

byłoby bez wielkiej pracy, jaką wyko−

nały samorządy. Rząd i minister−

stwo, którym kieruję, tworzy dodat−

kowo warunki, by te ambitne przed−

sięwzięcia się udały. Tam, gdzie jest

dobra współpraca między urzędami

centralnymi a samorządami, wyko−

rzystujemy każdą szansę na rozwój.

Jest pani odpowiedzialna za in−
westycje w Polsce w wysokości
ok. 113 mld euro, czyli jakieś pół
biliona złotych. To głównie środki
unijne. Proszę powiedzieć, jak jest
z pozyskiwaniem i wydawaniem
tak gigantycznych sum?

– W Polsce bardzo dobrze. Budżet

na lata 2004 – 2006 zakończyliśmy

najlepiej w Europie. Były to pierwsze

fundusze europejskie po wejściu

Polski do Unii. Wcześniej korzysta−

liśmy z tzw. środków przedakcesyj−

nych. Proszę pamiętać, że kiedy

w 2004 roku staliśmy się członkiem

Unii Europejskiej budżet unijny, pla−

nowany na 7 lat, był akurat w poło−

wie realizacji. Polska nie będąc

członkiem UE pod koniec lat 90. nie

miała wpływu na jego kształt. Gdy

pod koniec 2007 r. zaczynałam pra−

cę w ministerstwie wydatki nie prze−

kraczały 70%, a czasu było coraz

mniej. Mimo to wykorzystaliśmy

wszystkie dostępne pieniądze,

a dzięki wahaniom kursowym nawet

105% zaplanowanych dla naszego

kraju środków. Współpraca admini−

stracji publicznej i samorządów

sprawdziła się w tym okresie dosko−

nale. Wykorzystaliśmy wszystkie

możliwe szanse. 

W latach 2007 – 2013 otrzyma−

my w sumie rekordową kwotę pra−

wie 68 mld euro, czyli ok. 270 mld

zł. Rozdzieliliśmy już ponad 80% tej

puli. Do 25 września br. na inwesty−

cje współfinansowane z funduszy

UE przeznaczyliśmy ponad 267,4

mld zł, z czego fundusze UE to pra−

wie 185 mld zł. Takie pieniądze są

już w obrocie gospodarczym, a z ty−

godnia na tydzień kwoty te zwięk−

szają się o kolejne miliardy złotych.

W kryzysowym 2009 roku Polska

okazała się gwiazdą gospodarki eu−

ropejskiej. Według wyliczeń minister−

stwa połowa z osiągniętego wów−

czas 1,8% wzrostu PKB była wyni−

kiem przemyślanego wdrażania fun−

duszy europejskich. 

Polska niezmiennie jest zdecydo−

wanym liderem w wykorzystaniu fun−

duszy unijnych. Potwierdzają to da−

ne Komisji Europejskiej. Do 17 sier−

pnia br. Unia wypłaciła państwom

członkowskim 96,2 mld euro. Aż 21

mld euro, czyli więcej niż jedna pią−

ta tej kwoty, trafiło do Polski.

W prawie każdej wielkiej inwesty−

cji w Polsce jest unijny wkład. Do−

tychczas Polacy, samorządy, firmy

sfinalizowali 90 tys. różnych projek−

tów. Kolejnych 60 tys. jest w reali−

zacji. Co tam, daleko szukać: do Lę−

dzin trafiły w ostatnich latach duże

środki na kilkanaście projektów ze

sztandarowym, dofinansowanym

kwotą 157 milionów złotych progra−

mem uporządkowania gospodarki

ściekowej.

W tej chwili wyobraźnię poten−
cjalnych beneficjentów rozbudza
już kolejny budżet unijny na lata
2014−2020. 

– Mamy szansę na to, żeby w na−

stępnym budżecie Polska nadal była

poważnym biorcą unijnych pieniędzy,

bo Polska dobrze sobie z tymi pie−

niędzmi radzi. Mamy badania, które

pokazują, jak pieniądze wydane

w Polsce w ramach polityki spójno−

ści, wracają do krajów starej piętna−

stki. Przede wszystkim w postaci

zwiększonego zapotrzebowania na

ich artykuły i usługi oraz tego, że

wiele firm europejskich wygrywa

u nas przetargi. Polityka spójności

nie jest grą jednostronną. Płatnicy

netto nie tylko ponoszą wydatki, ale

także otrzymują wiele w zamian. 

Wstępem do negocjacji o pienią−

dze dla Polski na nową perspektywę

jest suma 80 mld euro, czyli więcej,

niż wynosi obecny budżet. Choć –

jak to w negocjacjach bywa – suma

wyjściowa może się zmienić, to i tak

mamy szansę uzyskania większej

ilości środków od przyznanej nam

na lata 2007−2013.

Ale jego struktura będzie już inna
– Nie zostały jeszcze ogłoszone

oficjalnie nowe szczegółowe zasady

wdrażania europejskiej polityki spój−

ności, ale znamy priorytety i wyzwa−

nia, jakie Unia określiła na najbliż−

sze dziesięciolecie. Strategia Euro−

pa 2020 stawia na budowę zielonej,

innowacyjnej i wykorzystującej wszy−

stkie zasoby społeczne gospodarki

europejskiej. Prawdopodobnie na−

stąpi przesunięcie strumienia unij−

nych pieniędzy na przedsiębior−

czość, współpracę biznesu z uczel−

niami, walkę z bezrobociem i czysty

transport, czyli na przykład kolej.

Nie oznacza to jednak, że zabraknie

funduszy na budowę spalarni śmieci

czy gospodarkę odpadami. Na drogi

też znajdą się środki, ale już mniej−

sze, niż dotychczas i premiowane

będą raczej projekty o znaczeniu

krajowym i regionalnym. 

Co możemy zrobić, by szczęściu
na następnych siedem lat pomóc?

– Dokładnie zastanowić się nad

przyszłością, mieć dobry program

i sprawnie działający system admini−

stracyjny. Kluczem jest jakość pro−

jektów – ciągle jest jeszcze czas na

ich solidne opracowanie. Chodzi

o taki wybór celów, aby pieniądze

były kierowane do każdego regionu

z uwzględnieniem jego specyfiki

i z gwarancją ich efektywnego wyko−

rzystania.

Deklaracja wzmacniania finanso−
wego samorządów brzmi dobrze,
ale rzeczywistość wygląda inaczej.
Gminy są zadłużone, obciążenia
rosną i trudno im będzie utrzymać
dotychczasowe tempo inwestycji
finansowanych ze środków unij−
nych, bo wiąże się to z posiada−
niem wkładu własnego.

– Widząc, jak sprawnie gminy in−

westują środki unijne stanęłam po

ich stronie w sporze z Minister−

stwem Finansów o ograniczenie de−

ficytu samorządów. Uważam, że sa−

morządom trzeba zostawić w dyspo−

zycji więcej dochodów własnych, niż

dotychczas..

Po co pani się ubiega o fotel se−
natora, skoro sprawdza się Pani
znakomicie jako minister?

– Te funkcje wzajemnie się nie

wykluczają. Jestem jednym z nieli−

cznych ministrów, który nie jest par−

lamentarzystą. Jaka to różnica? Mi−

nister – parlamentarzysta ma społe−

czny mandat do działania, ma za−

plecze w parlamencie, które może

go wspierać. Ja tego wszystkiego

nie miałam. Poradziłam sobie mimo

to, to prawda, ale łatwo nie było.

Teraz liczę, że po wyborach nie

zmieni się premier i ja będę nadal

ministrem rozwoju regionalnego. Je−

śli jeszcze okaże się – a nie jest to

wykluczone – że Platforma Obywa−

telska wprowadzi do obu izb parla−

mentu silną reprezentację, a ja zo−

stanę senatorem, pojawią się nowe

możliwości działania. Polska wyko−

nała w ostatnich latach gigantyczny

skok cywilizacyjny. To, na co nor−

malnie pracowalibyśmy 20 czy 25

lat, osiągnęliśmy w 5 czy 6. Może−

my to kontynuować i nie ukrywam,

że taka perspektywa jest kusząca.

Poza tym jest jeszcze coś, na czym

mi zależy. Rząd przyjął rok temu

Krajową Strategię Rozwoju Regio−

nalnego. To dokument, który przed−

stawia nową wizję polityki regional−

nej. Zawiera katalog działań, które

dają napęd rozwojowi kraju. 

/Rozmawiali: MAŁGORZATA JĘDRZEJCZYK, 

MARIAN RYGLEWICZ/

W parę lat nadrobiliśmy zaległości z ćwierćwiecza
Rozmowa z ELŻBIETĄ BIEŃKOWSKĄ, ministrem rozwoju regionalnego 

Minister Elżbieta Bieńkowska była gościem młodzieży szkół powiato−
wych na jednym ze spotkań poświęconych polskiej prezydencji w Unii
Europejskiej, organizowanych przez PZS w Lędzinach. Spotkanie odby−
ło się 28 września. Tu − na konferencji prasowej w Katowicach.
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15 lędzińskich przedsiębiorców
wzięło 22 września udział w zor−
ganizowanym wspólnie przez
Urząd Miasta i Centrum Przedsię−
biorczości S. A. z Woli spotkaniu
informacyjnym dla osób prowa−
dzących firmy i zainteresowanych
zdobyciem środków unijnych na
sfinansowanie planowanych in−
westycji.

Obecnie uruchomionych jest
7 konkursów w ramach różnych pro−
gramów, z których nasi przedsię−
biorcy mogliby uzyskać dofinanso−
wanie. Ci, którzy w spotkaniu nie
wzięli udziału, szansy na zdobycie
wiedzy o unijnych projektach nie

stracili, bowiem na bieżąco mogą
kontaktować się z pracownikami CP
S. A. w sprawie bezpłatnych osobi−
stych konsultacji w Punkcie Konsul−
tacyjnym pod numerem telefonu
(32) 211 91 77 w. 28 lub 29, (32)
211 99 31 lub spotkać się z nimi
w siedzibie Centrum Przedsiębior−
czości SA w Woli, przy ul. Przemys−
łowej 6 w następujących godzinach:
poniedziałek 7.00 – 15.00, wtorek
7.00 – 15.00, środa 7.00 – 15.00,
czwartek 7.00 – 15.00, piątek 7.00 –
15.00. 

Ponadto można skorzystać z dyżu−
rów w Pszczynie, Tychach i Lędzi−
nach. Konsultanci Centrum dyżurują
w Tychach w drugi i czwarty czwar−
tek miesiąca, w Lędzinach w pier−
wszą środę miesiąca między 9.00
a 13.00 a w Pszczynie w trzecią śro−
dę miesiąca. Godzinę spotkania
ustala się telefonicznie.

– Czujemy się zobligowani do in−
formowania naszych przedsiębior−
ców o dostępnych środkach unijnych
na inwestycje i rozwój, bo sami je
zdobywamy – wyjaśniał burmistrz

Wiesław Stambrowski, który przy−
witał w urzędzie uczestników spot−
kania – Miasto zdobyło ponad 150
milionów na budowę sieci kanaliza−
cyjnej, 4 miliony na Plac Farski, ko−
lejnych kilka milionów na programy
edukacyjne realizowane w szkołach,
przedszkolach czy Ochotniczej Stra−
ży Pożarnej. To nie są „łatwe” pie−
niądze, ale możliwe do zdobycia –
podsumował. 

12 października o godz. 15.00
Urząd Miasta Lędziny we współ−
pracy z przedstawicielami ING Fi−

nanse oraz Powiatowym Urzędem
Pracy w Tychach organizują szko−
lenie „ABC Przedsiębiorczości”.
Program obejmie następujące zaga−
dnienia: Jak zostać Przedsiębiorcą,
Założenie własnej działalności go−
spodarczej krok po kroku, Szanse
i zagrożenia prowadzenia działalno−
ści gospodarczej, Spotkanie z księ−
gową, Pomysł na własny biznes.
Przedstawiciele urzędu pracy przed−
stawią możliwości pozyskania fun−
duszy unijnych na otwarcie działal−
ności gospodarczej oraz formy
wsparcia oferowanych przez PUP
osobom rozpoczynającym własną
działalność. Szkolenie jest bezpłatne
i odbędzie się w ratuszu. 

Unijne granty czekają
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W wyścigu, w którym startuje minister i wieloletni rek−
tor tyskiej wyższej szkoły nie jest pan faworytem.

– Wcale tak nie uważam. Ale dlaczego mówisz do mnie

per pan? Przecież jesteśmy na ty, podobnie jak na ty jestem

z kilkuset mieszkańcami Lędzin. Więc czemu naraz ten pan?

W wywiadzie z kandydatem do senatu takie „ty” nie
bardzo wypada.

– Niby dlaczego? Jeśli tym senatorem zostanę, nadal bę−

dę z tymi setkami lędzinian na ty. Senator to nie jest żadna

święta krowa. Żadna dostojna figura. Ludzie wybierając czło−

wieka do sejmu czy senatu robią go swoim wysłannikiem do

Warszawy. Ma ich tam reprezentować, działać w ich intere−

sie. Więc czemu nie miałby być z nimi na ty?

Nie jesteś faworytem w tych wyborach…
– A przynajmniej tak uważa „Dziennik Zachodni”, który

chyba jeszcze w lipcu ogłosił, że jest to wyścig między Bień−

kowską a Szczepańskim. Tak się może wydaje w sosnowiec−

kiej redakcji „Dziennika Zachodniego”, ale u nas na miejscu

wygląda to inaczej. Przede wszystkim dlatego, że w naszym

okręgu RAŚ to też bardzo mocny szyld. W naszym powiecie

czy w Mysłowicach poparcie RAŚ w wyborach samorządo−

wych przekraczało 20 procent. W Lędzinach czy Imielinie po−

konaliśmy Platformę, z której kandyduje Bieńkowska. RAŚ to

też mocniejszy szyld, niż Andrzej Dziuba, a Szczepański kan−

dyduje pod szyldem Dziuby. Więc czemu miałbym uważać, że

ich pozycja startowa jest lepsza, niż moja?

Są bardziej od ciebie znani. Bieńkowska jest ministrem,
Szczepański znanym socjologiem, ulubieńcem mediów, lo−
kalnym celebrytą.

– Nie badałem popularności Bieńkowskiej, ale wątpię, by

w Tychach czy Lędzinach więcej osób słyszało o niej, niż

o mnie. 

Ale na pewno mają znacznie mocniejszą niż ty kampa−
nię.

– O tak, na pewno. Tylko ludzie są mądrzejsi, niż się poli−

tykom wydaje. Nie dają się łapać na same bilbordy, nawet

jeśli na jednych z Bieńkowską jest Buzek, na innych ze

Szczepańskim Dziuba. Ludzie chcą faktów, dokonań. No

i jakie mamy te dokonania? Otóż Elżbieta Bieńkowska

z Mysłowic jest od czterech lat ministrem rozwoju regional−

nego. Rozwoju regionalnego! A my nie umiemy się docze−

kać, kiedy ruszy budowa trasy ekspresowej S−1, która ma

iść między Imielinem i Chełmem a Lędzinami. Ta droga to

szansa rozwoju dla całego naszego powiatu, dla Tychów,

Mysłowic, ale ślimaczy się w nieskończoność. Ponoć znowu

mają być dokonywane korekty w planach jej przebiegu, co

inwestycje realnie odsuwa o kolejnych kilka lat. Jakoś nie

chce mi się wierzyć, że jedyny minister ze Śląska nie mógł−

by zainterweniować w tej sprawie u premiera i resortowych

ministrów. A my się tu męczymy. Po Lędzinach widać to

bardzo. Skoro nie może albo nie chce pomóc jako członek

rządu, to co wskóra jako senator? Konkretnych i skute−

cznych działań na rzecz regionu nie zastąpi bilbord z Buz−

kiem, zjawienie się znienacka na Jesieni Organowej w lę−

dzińskim kościele czy spotkaniu z młodzieżą. Zresztą, wi−

dział ją ktoś tutaj inaczej, niż z okazji wyborów? Nie! I spo−

łeczeństwo się na takie chwyty nabrać nie da. A chwalenie

się pani minister przyznanymi gminom naszego powiatu,

w tym Lędzinom, dotacjami, jest przypisywaniem sobie cu−

dzych sukcesów, bo to samorządy, nie Elżbieta Bieńkowska

skutecznie zawalczyły o te pieniądze pokonując niejedną

przeszkodę.

Ale Szczepańskiego można już było w Lędzinach zoba−
czyć.

– Owszem, chociażby głoszącego wykład, a głosił go wiele

razy, o tym, że gwarancją zatrudnienia będzie tylko wyższe

wykształcenie. Kiedy próbowałem z nim i jego żoną przed la−

ty dyskutować, że to bzdura, że zawsze będzie praca dla

dobrego mechanika, kafelkarza, hydraulika, a dla socjologa

niekoniecznie – to twierdzili, że się nie znam. Dziś, gdy wielu

absolwentów tyskiej wyższej uczelni, której szefował Szcze−

pański, ma problemy ze znalezieniem pracy, okazuje się je−

dnak, że rację miałem ja, a nie on. Ci wszyscy absolwenci

WSZiNS nie mają dziś powodu, by darzyć go sympatią. A jaki

inny elektorat może mieć Szczepański? Owszem, poparcie

Andrzeja Dziuby. Ale to tym bardziej dowodzi, że będzie dzia−

łał tylko w interesie Tychów. Więc po co miałby na niego gło−

sować ktoś w Lędzinach, Bieruniu czy Mysłowicach? Zresztą

wystarczy spojrzeć na ulotkę Szczepańskiego. Popiera go

Dziuba, Czerkawski i inni ludzie związani z Tychami. Tylko Ty−

chami. To dowodzi, że chce być senatorem Tychów i tylko

Tychów. Mnie dla odmiany popiera Alojzy Lysko, którego

w Lędzinach przedstawiać nie trzeba; najbardziej znany mys−

łowiczanin, profesor Alfred Sulik a nie tylko znani tyszanie

czy lędzinianinie. To też o czymś świadczy, prawda?

Co masz do zaoferowania?
– Przede wszystkim program RAŚ czyli autonomię. Autono−

mia nie jest oderwaniem Śląska od Polski, ale autonomią

wewnątrz Polski. Taką mieliśmy przed wojną. Województwo

śląskie samo ściągało podatki, niewielka ich część odprowa−

dzało do Warszawy, ale o reszcie decydowaliśmy sami.

Efekt? Maleńkie wówczas województwo śląskie wydawało

więcej na ochronę przeciwpowodziową, niż cała reszta kraju.

Dlatego u nas powodzie miały łagodne skutki. Wtedy jeśli

Warszawa chciała od nas więcej pieniędzy, to musiała je od

nas pożyczyć, a nie zabrać. I powrotu takiej autonomii chce−

my. Autonomii, w której to my będziemy sami decydować, jak

ma wyglądać u nas służba zdrowia, edukacja. Autonomii,

w której to z Katowic, a nie z Warszawy będzie się zarządzać

śląskim górnictwem. To dlatego RAŚ wspiera z całych sił cho−

ciażby Alojzy Lysko. Jako poseł widział, jak w Warszawie trak−

tuje się Śląsk. I zrozumiał, że autonomia jest jedyną szansą.

I wierzysz, że to uda się osiągnąć w kadencji 2011 –
2015?

– Nie, ale jeśli mamy Polaków przekonać do tej autono−

mii, to trzeba to robić w parlamencie. Trzeba ich oswajać

z tą myślą, uchwalając chociażby, że mowa Ślązaków jest ję−

zykiem, a nie gwarą. Trzeba wyjaśnić sprawę spisu powsze−

chnego. Dziwnym trafem rachmistrze spisowi tym razem nie

odwiedzali tych wszystkich, którzy w 2002 roku zadeklarowa−

li narodowość śląską. Wielu, jak na przykład Rafał Bula, pró−

bowało się spisać w Internecie i też się nie dało. Te sytua−

cje trzeba wyjaśnić – ale jeśli mamy to wyjaśnić, to RAŚ mu−

si mieć przedstawicieli w parlamencie.

Zawsze może paść pytanie: dlaczego akurat ty?
– Takie pytanie padało w RAŚ, gdy zastanawiano się, kto

powinien być kandydatem do senatu. Odpowiedź była, że

w walce o język śląski będę kandydatem najlepszym, bo to

przecież ja jestem autorem pierwszego podręcznika mowy

śląskiej. Ja jestem autorem pierwszej sztuki w języku śląs−

kim, zresztą zapraszam na nią 14 października do tyskiego

Teatru Małego. Padało pytanie, kto na pewno nie zdradzi

idei RAŚ. I znowu odpowiedź, że Dariusz Dyrda, który założył

struktury tej organizacji w Tychach i powiecie bieruńsko−lę−

dzińskim, który był pomysłodawcą i organizatorem pierwsze−

go prareferendum w sprawie autonomii, w Lędzinach i Imieli−

nie. Poza tym jestem znany w Tychach skąd pochodzę,

i gdzie chodziłem do szkół, w Lędzinach, gdzie mieszkam,

w Mysłowicach, gdzie kierowałem gazetą miejską. W każdym

z tych miast mam setki znajomych, choćby ze szkolnych cza−

sów. I to też moja przewaga nad panią Bieńkowską, która

do liceum chodziła w Sosnowcu, potem pracowała w Katowi−

cach, w Warszawie. Nad Szczepańskim, który już jako doros−

ły człowiek sprowadził się do Tychów z Częstochowy. Ja je−

stem stąd od zawsze, od pokoleń, tutaj jest mój świat, który

kocham i któremu chcę służyć. Dlatego uważam, że w inte−

resie tego regionu jest, abym wybory senackie wygrał ja.

Mocno odwołujesz się do rdzennych Ślązaków. A prze−
cież ich nie ma już tak wielu, zwłaszcza w Tychach.

– Ja, ostało nos juże mało. Ale eli bydymy solidarni, eli

pódymy 9 października głosować, to nos styknie, coby dob−

rze wybrać dlo Ślonska. Przy czym autonomia, o którą idę

się upominać, jest w interesie każdego mieszkańca regionu,

nie tylko rdzennych Ślązaków. I tak na zakończenie: telefon

o numerze 501 411 994 mam niezmiennie od 11 lat. Zaw−

sze podaję go do kontaktu w swoich gazetach i na spotka−

niach. I odbieram, gdy ktoś dzwoni. Jeśli zostanę senato−

rem, ten numer nadal będzie aktualny. Nie schowam się za

nowym numerem, jak wielu polityków.

/Rozmawiała: MAŁGORZATA JĘDRZEJCZYK/

Jestem stąd od zawsze
Rozmowa z DARIUSZEM DYRDĄ, kandydatem na senatora

Dlaczego znany i ceniony pro−
fesor angażuje się w politykę
i kandyduje do Senatu?

– Postanowiłem ubiegać się o go−
dność Senatora RP gdyż w pełni
popieram inicjatywę, aby w izbie
wyższej naszego parlamentu zna−
leźli się nie tylko przedstawiciele
partii politycznych, ale także osoby
publicznego zaufania, przedstawi−
ciele samorządów, organizacji po−
zarządowych oraz ruchów społe−
cznych. Dzisiejszy Senat nie przy−
pomina tego z 1989 roku, który był
miejscem pogłębionej refleksji nad
Polską. Jest raczej kalką skłóconej
sceny politycznej. Jestem bezpar−
tyjny. Chciałbym, aby Senat stał się
miejscem dla ludzi cieszących się
autorytetem, którzy nie będą posłu−
giwać się wyłącznie ściągami przy−
gotowywanymi przez kierownictwa
partii, ale będą potrafili merytory−
cznie brać udział w tworzeniu pra−

wa. Obserwowałem i komentowa−
łem poczynania polityków, teraz
sam chciałbym wcielać zdobytą
wiedzę w praktykę i sprawdzić się
na scenie politycznej. 

Uznałem przesłanki, które przy−
jęło ugrupowanie Obywatele do Se−
natu, proponując obywatelom –
mieszczanom – kandydowanie do
wyższej izby parlamentu. Było to
założenie, ze każdy z kandydatów
jest wolny od związków partyj−
nych, ma ustabilizowaną sytuację
zawodową, życiową i finansową
i nie traktuje Senatu jako miejsca
pracy w kategoriach zarobkowania.

Obywatele do Senatu to repre−
zentanci dużych miast. Dlaczego
mają was popierać mieszkańcy
mniejszych miejscowości?

– Każdy z nas budował swój pro−
gram dla kraju i ojczyzny prywat−
nej, którą zna. Ja budowałem go
wykorzystując swoją wiedzę aka−
demicką, wyniki 30−letniej pracy
naukowej i badań problematyki
społecznej i gospodarczej Śląska,
w oparciu o osobiste kontakty i roz−
mowy. Czynię to nieustannie
i mam olbrzymią satysfakcję, kiedy
moja naukowa i osobista refleksja,
poparta wynikami badań, staje się
wskazówką i zaczynem prakty−
cznych działań dla różnych środo−
wisk.

Współpracowałem przy strategii
rozwoju metropolitalnego. Metro−
polia Śląsk to problemy nie tylko
Katowic, Tychów czy Mysłowic,
ale także przylegających do niej
Lędzin, Bierunia czy Bojszów.
Każde z tych nich ma inne proble−
my. W swoim programie nie za−
jmuję się szczegółami, ale zwracam
uwagę na kluczowe, fundamentalne
problemy społeczności lokalnych. 

Doświadczenie ostatnich 22. lat
pokazuje, że to samorządy i aktywnie
działający lokalni przedsiębiorcy
zmieniają Polskę na lepsze. Chcę być
strażnikiem i współtwórcą dobrego
prawa sprzyjającego naszym małym
ojczyznom i jego mieszkańcom.

Śląsk jest moją drugą małą oj−
czyzną prywatną, bliską mi i fascy−
nującą. Podkreślałem to między in−
nymi niedawno w swoim referacie
na I Światowym Zjeździe Śląza−
ków, o który mnie poproszono.

Każdy z nas powinien mieć pod−
wójne zakotwiczenie – w świecie
globalnym i w swojej małej ojczyź−
nie. Jedno drugiemu pomaga.

Jakimi sprawami chce się pan
zająć w Senacie?

– Jako długoletniemu nauczycie−
lowi akademickiemu bliskie mi są
tematy edukacyjne: ukierunkowa−
nie systemu edukacji na naukę
praktycznych umiejętności, organi−
zacji pracy, samodzielnego pode−
jmowania decyzji, opracowanie sy−
stemu stypendialnego dla najzdol−
niejszych uczniów i studentów.

Ponieważ nasze ugrupowanie
reprezentuje środowisko samorzą−
dowe, przedstawicieli ruchów po−
zarządowych i społecznych po−
święcę uwagę przekształceniu Se−
natu w Izbę Samorządową, która
zajmie się usprawnianiem funkcjo−
nowania społeczności lokalnych.
Zajmę się reformą finansów samo−
rządowych, umożliwiającą zwięk−
szenie wydatków na modernizację
szkół, dróg, bezpieczeństwo, zmia−
ną systemu wsparcia finansowego
budowy mieszkań komunalnych,
szczególnie dla ludzi młodych oraz
wprowadzeniem pakietu ustaw po−
lityki prorodzinnej, obejmującej
w szczególności rodziny wielo−
dzietne, matki i ojców samotnie
wychowujących dzieci. 

Znam Śląsk
i jego problemy
Rozmowa z prof. MARKIEM SZCZEPAŃSKIM

Prof. zw. dr hab. Marek Stani−

sław Szczepański jest socjologiem,

badaczem Śląska, wieloletnim dy−

rektorem Instytutu Socjologii Uni−

wersytetu Śląskiego, współzałoży−

cielem Wyższej Szkoły Zarządzania

i Nauk Społecznych im. ks. Emila

Szramka w Tychach – pierwszej

w Polsce uczelni o municypalnym

i jednocześnie niepaństwowym

charakterze. Jako wybitny ekspert

od spraw śląskich jest koordynato−

rem prac nad Strategią Rozwoju

Metropolii Silesia do 2025 roku,

członkiem Komisji Studiów nad

Przyszłością Górnego Śląska, prze−

wodniczącym Rady Naukowej Insty−

tutu Śląskiego w Opolu. Jest człon−

kiem Polskiej Akademii Nauk, lau−

reatem wielu prestiżowych nagród

i wyróżnień, przyznanych mu na

Śląsku i przez Ślązaków, w Polsce

i zagranicą.

F
O

T
O

:
A
R

C

F
O

T
O

:
A
R

C



6

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ? Takie było hasło spotkania 28 września

w MBP w Lędzinach redaktora Jana Mazurkiewicza z uczniami klas IV−V

z SP nr 1. Redaktor przypomniał młodzieży, że książka to nadal najlepszy

przyjaciel, który nigdy nie zawiedzie. Opisał zalety świata przedstawionego

w książkach, sugerując dobry wpływ utożsamiania się ze światem bohate−

rów. Zapewniał, że nie ma złej literatury i warto czytać, bo to rozwija wyob−

raźnię i umiejętność pisania. Jesteśmy przekonani, że spotkanie zaowocu−

je większym zainteresowaniem książką – stwierdza Regina Białoń. 

PODCZAS XII POWIATOWEGO ŚWIĘTA LATAWCA, 24 września, rywali−

zowało 48 dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjów. Tra−

dycyjnie dobrze, a nawet lepiej niż dobrze, wypadli w tych zawodach mło−

dzi lędzinianie, którzy w poszczególnych konkurencjach zajęli czołowe loka−

ty. Dotyczy to zwłaszcza gimnazjalisty Michała Uzdrzychowskiego, który po−

wtórzył ubiegłoroczne sukcesy i zwyciężył w swojej kategorii wiekowej zaró−

wno w konkurencji latawców płaskich, jak i przestrzennych, czyli skrzynko−

wych. Wyprzedził on Bartka Duczmala z Bojszów i Daniela Kupienia z Imie−

lina oraz Daniela Jędrzejczaka z Bojszów.

W kategorii szkół podstawowych Hubert Karkoszka i Dawid Tomala zajęli

drugie miejsce, natomiast w konkurencji latawców przestrzennych zwycię−

żyła Weronika Komandera przed swym kolegą z SP nr 3 Dawidem Tomalą. 

Za zwycięstwa drużynowe swoich podopiecznych puchary starosty Ber−

narda Bednorza odebrała Sylwia Komandera. /ML/  

WAKACJE W OBIEKTYWIE. Do końca roku w holu ratusza można oglądać

wystawę wybranych ponad 70 prac spośród około 200 zdjęć nadesłanych przez

70 młodych pasjonatów „malowania światłem” z powiatu bieruńsko−lędzińskie−

go oraz sąsiednich miast na piątą już edycję otwartego konkursu fotograficzne−

go dla dzieci i młodzieży „Wakacje w obiektywie 2011”, zorganizowanego przez

MOK. Zdecydowanie przeważają zdjęcia kolorowe, tematyka i technika wykona−

nia prac jest bardzo różnorodna. Jury, w składzie: Józef Brom – przewodniczący

oraz Małgorzata Jędrzejczyk, Beata Kozioł i Kamil Pakuła, wyłoniła następują−

cych laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe

(6−12 lat) – Hanna Dworak z Lędzin, Maciej Pawłowski z Mysłowic, Emilia Dwo−

rak (młodsza siostra Hanny). Gimnazja (13−15 lat): Jesica Miklas (Lędziny), Mar−

lena Sarna (Mysłowice) i Paulina Bałys (Imielin). Szkoły ponadgimnazjalne (16−

20 lat): Katarzyna Piętka, Angelika Stanisławska i Magdalena Tomalka (wszy−

stkie z Lędzin). Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród laureatom dokonały

25 września Joanna Figura wraz Agnieszką Czerniak z MOK−u. /ML/ 
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DOBIEGA KOŃCA PRZEBUDOWA GARAŻU w budynku OSP Lędziny dla

nowego samochodu ratowniczo−gaśniczego z napędem 4x4. Na 14 paździer−

nika zaplanowano odbiór tego samochodu, zakupionego w ramach przetar−

gu w firmie Wawrzaszek ISS Sp. z o. o. w Bielsku−Białej za kwotę 648 tys.

zł brutto (z budżetu gminy pokryto 50 procent kosztów). /ML/ 

SKATE PARK W OŚRODKU ZALEW. Zakończono już prace budowlane

i zamontowano zestaw Fun – Box−5, w skład którego wchodzą: 8 x Box 700

+ 6 x Bank 700 + 2 x Stairs + 2 x Grind Box 700 ukośny + 2 x Grind Box

prosty + 2 x Rail lub równoważne. Obecnie „Ekorec” – wykonawca tej inwe−

stycji – przygotowuje dokumentację odbiorczą celem oddania obiektu do

użytku jeszcze w październiku br. W przyszłym roku planuje się dalszą rozbu−

dowę skate parku, czyli jego doposażenie. /ML/ 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Lędziny rozpoczyna realizację projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania ucz−
niów klas I−III szkół podstawowych w mieście Lędziny w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edu−
kacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług eduka−
cyjnych” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty”, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Otrzymaliśmy dofinansowanie 100% kosztów projektu w wysokości 238 597,00 zł. 
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwinięcie zainteresowań poprzez indywidualizację
procesu kształcenia dzieci z klas I−III szkół podstawowych w mieście Lędziny. Wsparcie w zakresie indywidua−
lizacji nauczania otrzyma 243 uczniów lędzińskich szkół podstawowych. 
Projekt będzie realizowany od 01.09.2011 do 30.06.2012.
W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: 

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 
zajęcia logopedyczne,
gimnastyka korekcyjna, 
zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno−przyrodniczych.

Ponadto projekt umożliwi doposażenie bazy dydaktycznej lędzińskich szkół podstawowych, m. in. poprzez:
zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów,
zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych z zakresu matematyki, logopedii i gimnastyki korekcyjnej,
zakup sprzętu, w tym komputerów,
zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych z zakresu języka polskiego,
zakup pomocy dydaktycznych do pozostałych zajęć (plansze i tablice edukacyjne, gry dydaktyczne i inne).

W ramach projektu w szkołach objętych wsparciem uczniowie z trudnościami w uczeniu się oraz uczniowie wy−
jątkowo uzdolnieni otrzymają ofertę edukacyjno – profilaktyczną dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb
i możliwości rozwojowych. Dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej i metodycznej szkół stworzone zostaną wa−
runki umożliwiające indywidualną pracę z dzieckiem oraz wykorzystanie aktywizujących metod nauczania.

A MOŻE DZIAŁKĘ?
Burmistrz Miasta Lędziny ogłosił:

A/  CZWARTE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE:
I. Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Goławiec, k.

m. 2 w rejonie ul. Ziemowita, oznaczonej numerem geodezyjnym 765/ 85 o pow. 0,0882 ha.
Działka położona jest w strefie peryferyjnej miasta. Bezpośrednie sąsiedztwo to zabudowa jednorodzinna
oraz grunty rolne. Działka posiada kształt nieregularny, jest płaska i porośnięta trawą. Uzbrojenie ogólno−
miejskie, w tym: sieć wodociągowa, sieć gazowa, kanalizacyjna i energetyczna, przebiegają w ulicy Ziemo−
wita w odległości ok. 120 m od działki 765/ 85. Dojazd do działki odbywa się drogą wewnętrzną (ślepą uli−
czką), usytuowaną pomiędzy budynkami 2a i 4a, od ul. Ziemowita.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 45.000,00 zł netto
II. Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, k.

m. 11, przy ul. Ks. Kontnego, oznaczonej numerem geodezyjnym 134/ 7 o pow. 0,1038 ha
Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy jedno− i wielorodzinnej, handlowo−usługowej
oraz gruntów budowlanych niezabudowanych i gruntów rolnych. Posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest
płaska i porośnięta trawą. Od strony północnej działka przylega do gruntu wydzielonego pod drogę wewnę−
trzną dojazdową, od wschodu przylega do nieruchomości, na której zlokalizowany jest kontener telekomuni−
kacyjny Telekomunikacji Polskiej, od południa przylega do ul. Ks. Kontnego oraz zatoki autobusowej, od za−
chodu do działki budowlanej niezabudowanej. Uzbrojenie ogólnomiejskie, w tym: sieć wodociągowa, sieć
gazowa, kanalizacyjna i energetyczna, przebiegają w ulicy Ks. Kontnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 78.750,00 zł netto. 

B/  PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, k. m. 5, w rejonie ulic
Modrej i Asnyka, oznaczonej jako działka nr 2795/ 35 o powierzchni 0,0475 ha
Działka położona jest w strefie miejskiej Miasta Lędziny. Bezpośrednie sąsiedztwo to istniejąca zabudowa
jednorodzinna. Działka przeznaczona do zbycia przylega: od strony wschodniej do nasypu terenu zagospo−
darowanego jako boisko sportowe, od strony zachodniej do działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym
i budynkiem gospodarczo−garażowym przy ul. Modrej 10, od strony południowej do działki stanowiącej
własność Gminy Lędziny, od strony północnej do działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynka−
mi gospodarczymi przy ul. Asnyka 7. Działka nr 2795/ 35 o kształcie zbliżonym do prostokąta, jest płaska
i posiada niewielki spadek w kierunku zachodnim. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej i z trzech
stron jest ogrodzona. Uzbrojenie ogólnomiejskie, w tym sieć wodociągowa, gazowa i energetyczna przebie−
gają w ul. Asnyka. 
Cena wywoławcza działki wynosi 17.000,00 zł netto

Przetargi na sprzedaż trzech wymienionych nieruchomości odbędą się 17 października 2011 r. o godz.
13.30, 14.00 i 15 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest wniesienie wadium w terminie do dnia 11 paź−
dziernika 2011 r. 
Dodatkowych informacji na temat warunków powyższych przetargów udziela Wydział Geodezji, Go−
spodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203−205, tel. (32) 21−66−511 wew. 135, 120,
136 w godzinach pracy Urzędu. 

HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH
W PAŹDZIERNIKU:

Gimnazjum nr 2, ul. Hołdunowska 72 – 18 października, 17.00 – 18.00
Anna Gajer, Halina Resiak, Krystyna Wróbel

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hołdunowska 13 – 10 października, 17.00 – 18.00
Anna Wójcik – Ścierska

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hołdunowska 13 – 11 października, 17.00 – 18.00
Janusz Gondzik, Jerzy Sklorz, Edward Urbańczyk, Jerzy Żołna

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Paderewskiego 5 – 11 października, 18.00 – 19.00
Eugeniusz Chrostek, Kazimierz Gut, Błażej Musioł, Emil Piątek 

Gimnazjum nr 1, ul. Pokoju 29 – 11 października, 17.00 – 18.00
Krystyna Piątek, Andrzej Zwoliński

Zespół Szkół w Goławcu, Goławiecka 36 – 11 października, 17.00 – 18.00
Teresa Ciepły

Koło Pszczelarza, ul. Szenwalda 49 – 12 października, 16.45 – 17.45
Teresa Ciepły

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH W PAŹDZIERNIKU:
Komisja Handlu 17.10.11 r. godz. 15.30

Komisja ds. Infrastruktury 18.10.11 r. godz. 15.30

Komisja Edukacji 19.10.11 r. godz. 15.00

Komisja Budżetu 20.10.11 r. godz. 15.00

Komisja ds. Ochrony Środowiska 21.10.11 r. godz. 13.00

Komisja Rewizyjna 24.10.11 r. godz. 14.00

Sesja Rady Miasta 27.10.11 r. godz. 16.00



O turnieju tenisa ziemnego senio−

rów amatorów, rozegranym

3 i 4 września, już informowaliśmy.

Tydzień później o puchar starosty

Bernarda Bednorza walczyli juniorzy

(do lat 18). W finale walczyli dwaj

lędzinianie. Zdecydowanie zwyciężył

18−letni Szymon Noras pokonując

17−letniego Przemysława Pczyckiego

6:1 i 6:0.

Cykl wrześniowych otwartych tur−

niejów, organizowanych na kortach

ośrodka Zalew przez FRSKFiT, za−

mknęły tradycyjnie otwarte zawody

kobiet. 24 i 25 września rywalizowa−

ło 12 tenisistek amatorek. Po raz

trzeci z rzędu Anna Zambrzycka

z Bierunia wygrała ze swoją główną

„odwieczną” rywalką Bożeną Wie−

czorek z Tychów w dwóch setach.

Trzecie miejsce wywalczyła Beata

Opitek z Oświęcimia po pojedynku

z lędzinianką Kingą Czardybon. /ML/
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W hali sportowej ośrodka Cen−

trum zorganizowano 24 września

odbyła się już szósta edycja Ogól−

nopolskiego Turnieju Tańca Towa−

rzyskiego „Taneczna Jesień – Lę−

dziny 2011”. Zaprezentowało się

119 par z 47 klubów tanecznych

południowej i środkowej Polski.

O puchary ufundowane przez bur−

mistrza Wiesława Stambrowskiego

rywalizowały one w piętnastu kate−

goriach wiekowych, klasach i sty−

lach. 

Spośród lędzinian największy

sukces odnotowała para Remi−

giusz Kula i Aleksandra Dudek,

która w kategorii wiekowej 14−15

lat, w klasie C i w stylu standard

wytańczyła brązowe medale, nato−

miast w tańcach latynoamerykań−

skich (latin) zajęła czwartą lokatę.

Lędzinianka Wiktoria Kapała i jej

partner Daniel Patryjas z Mysłowic

w kategorii wiekowej ponad 15 lat,

w klasie C i w stylu standard upla−

sowali się na szóstym miejscu.

Obydwie pary trenują od lat w mys−

łowickiej Szkole Tańca „Wir” pod

kierunkiem Marzeny Lozinszek.

– Mamy po 14 lat, a trenujemy ze

sobą już szósty rok, cały czas ra−

zem – mówi Remigiusz Kula. –

Chodziliśmy do jednej klasy w SP

1 Lędziny, dobraliśmy się sponta−

nicznie. 

Jego partnerka Ola Dudek zwie−

rza się, że trzecim i czwartym miej−

scem w tym turnieju nie są w pełni

usatysfakcjonowani. – Liczyliśmy

po cichu na lepszy wynik. Tańczyło

się nam dobrze, nie mamy sobie

nic specjalnie do zarzucenia, je−

steśmy z siebie zadowoleni, ale wi−

docznie inne pary były od nas tro−

chę lepsze. 

/MIROSŁAW LESZCZYK/

Turniejowe granieBrąz dla Oli i Remigiusza

www.niepelnosprawni.org

W rajdzie rywalizowało 20 załóg.
Kierowcami byli głównie off−roa−
dowcy z Kajmana i z innych klubów
off−roadowych oraz zawodnicy niez−
rzeszeni. Rajd terenowy odbywał się
po wyznaczonej trasie na czas i na
punkty podczas czterech prób spe−
cjalnych. 

– Na przykład próba wodna pole−
gała na tym, ażeby członek załogi
będący osobą niepełnosprawną nie
wylał wody z kubka, który trzymał
w trakcie przejeżdżania przez naj−
większy dołek – wyjaśnia Tomasz
Szwedo, prezes Kajmana oraz sędzia
główny zawodów. Zwyciężyła ro−
dzina Haśników z Lędzin, której kie−
rowcą był Piotr Bobowiec z Mikoło−

wa. Drugą lokatę zajął Ewald Ścier−
ski z Lędzin z kierowcą niezrzeszo−
nym Tomaszem Barczewskim
z Mysłowic, a trzecią imielińska ro−
dzina Magoszów z kierowcą o ksyw−
ce Nick, reprezentującym Klub Big
Team z Zabrza.

Po zawodach wszyscy chętni mogli
skorzystać z przejażdżek samochoda−
mi terenowymi trasą rajdu, by pod−
nieść sobie poziom adrenaliny. – Nie
bałam się, ale faktycznie poziom adre−
naliny na trasie podniósł mi się zdecy−
dowanie – mówi lędzinianka Domini−
ka Bizacka, która jechała razem z 4−let−
nim synkiem Pawełkiem oraz dwulet−
nią córeczką Antosią i z lędzinianinem
Damianem Ledwoniem samochodem
prowadzonym przez jej męża Bartło−
mieja. – Przecież powinnam mieć zau−
fanie do umiejętności i odpowiedzial−
ności swojego małżonka – podkreśla.

W międzyczasie trwał piknik in−
tegracyjny zorganizowany przez
Stefana Bogackiego, Barbarę Haśnik
i Piotra Szydłowskiego. Przygoto−
wali oni namioty, prowiant, różne
napoje, a także kiełbaski, które moż−
na było sobie upiec przy ognisku. 

/MIROSŁAW LESZCZYK/ 

Ognisko przy zbiorniku
Stowarzyszenie po raz drugi urządziło na „Pożegnanie lata” spotkanie in−

tegracyjne przy ognisku obok zbiornika „Ziemowit” dzięki gościnności za−
rządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 32 w Lędzinach. 17 wrześ−
nia bawiło się tu ponad sto osób. MOK wypożyczył ławki, Modelarnia przy
TSM „Oskard” w Tychach zademonstrowała na akwenie modele pływające,
a Józef Habelok ze Smardzowic użyczył po raz kolejny koni na przejażdżki
dla dzieci i młodzieży. Nie zabrakło zabaw z chustą Klanza i różnych gier to−
warzyskich czy sprawnościowych, ale także chleba z tustym i ogórkiem, róż−
nych napojów, słodyczy, ciast i szaszłyków z rożna. Koordynatorem impre−
zy był Stefan Bogacki, wiceprezes LSNRONiIR. /ML/ 

Pływanie, żagle i szachy
27 września prezes zarządu Stowarzyszenia Krystyna Cuber oficjalnie

podsumowała zakończony projekt pod nazwą „Sport drogą do integracji”,
w ramach którego po 15 osób uczestniczyło bądź w nauce pływania, bądź
uczyło się grać w szachy. Osoby te otrzymały z certyfikaty ukończenia szko−
leń. 24−godzinny kurs nauki pływania „Pływanie drogą do równości” odby−
wał się na basenie krytym w ośrodku Centrum, natomiast 32−godzinny kurs
„Szach mat” w MOK−u. 

Trwa jeszcze 100−godzinny kurs żeglarski w ramach kolejnego projektu
„Z wiatrem w żaglach” w Yacht Clubie „Opty” w Chełmie Śl. – Uroczyste
podsumowanie tego projektu nastąpi 15 października podczas biwaku żeglar−
skiego, w trakcie którego 15 uczestników szkolenia otrzyma certyfikaty i pu−
chary – mówi Piotr Szydłowski, pomysłodawca projektów oraz ich koordy−
nator. /ML/ 

Terenówki z adrenaliną
Około 100 osób uczestniczyło
1 października w III integracyjnym
rajdzie terenowym i pikniku inte−
gracyjnym na Wopience zorgani−
zowanym przez off−roadowy Klub
Kajman oraz Lędzińskie Stowarzy−
szenie Na Rzecz Osób Niepełno−
sprawnych i Ich Rodzin. Z zapro−
szenia skorzystali też członkowie
stowarzyszeń osób niepełnospra−
wnych z Imielina i Chełmu Śl. 
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A. Dudek, M. Lozinszek, R. Kula.

Puchar dla Anny Zambrzyckiej.
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Występ Grzegorza Halamy
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, zaprasza wszystkich, którzy lu−

bią się śmiać, dobrze bawić, mają poczucie humoru, oraz dystans do

samego siebie i otaczającego go świata, na występ Grzegorza Halamy,

który wystąpi w sali widowiskowej „Piast” 13 listopada o 18.00

Grzegorz Halama zawsze prezentuje silny program, który sprawdza

się we wszystkich warunkach. Jest popularny i ma swoją rzeszę fanów.

Znany z kreacji Pana Józka, hodowcy kurczaków, jak również z wielu

parodii, monologów czy skeczy.

Bilety w cenie: 30 zł/osoba; 25 zł/grupa zorganizowana od 10 osób;

22 zł/grupa zorganizowana powyżej 25 osób do nabycia od 1 październi−

ka w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach (ul. Hołdunowska

39), a także w kasie sali widowiskowej „Piast” w dniu występu. 

Wszelkie informacje dotyczące występu Grzegorza Halamy można
uzyskać pod numerem telefonu 32/326 78 33.

Dwa ostatnie tygodnie września upłynęły

w Miejskim Przedszkolu nr 2 pod hasłem „Je−

stem Europejczykiem.” Przedszkolaki „podró−

żowały” po krajach Unii Europejskiej. Pozna−

wały ciekawe miejsca, zabytki, barwy narodo−

we, a także podstawowe słowa w obcych ję−

zykach. Robiły pizzę, tańczyły czardasza, wal−

czyły z bykiem na corridzie, piły herbatkę

u królowej Anglii, oglądały pokaz mody w Pa−

ryżu itd.

Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w „Fe−

stynie Europejskim”. Każda grupa przedszkol−

na reprezentowała inny kraj Unii Europejskiej.

Dzieci ubrane w barwy narodowe wybranego

państwa, przemaszerowały w korowodzie uli−

cami miasta, następnie wraz z rodzicami bra−

ły udział, w zabawach i konkursach o tematy−

ce europejskiej, dzięki którym mogły wykazać

się zdobytą wiedzą. Uczestnicy degustowali

potrawy i napoje typowe dla danego kraju.

Rozstrzygnięto również konkursy: fotografi−

czny pt. „Moje europejskie wakacje” (I miej−

sce zdobył Arek Guszy, II – Oliwia Piłka, III –

Zosia Kudła) oraz plastyczny pt.: „Pozdrowie−

nia z …” (I miejsce – Kinga Jasińska, II –

Kacper Palka, a III miejsce zdobyła praca

zbiorowa Gosi Sobań, Sonii Kubarek, Mai

Szymańskiej, Emilii Jagieło, Weroniki Kozak

i Amelki Cichy. /JOANNA POPIELA/ F
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Przedszkolak Europejczykiem


