
W kategorii gminy miej−
skie i miejsko−wiejskie Lę−
dziny zajęły drugie miejsce
za gminą Hel (woj. pomor−
skie), a przed niedalekim
dla nas Mikołowem. Dzien−

nik podaje, że średnia war−
tość podpisanych do końca
2009 r. umów o dotacje
w przeliczeniu na jednego
mieszkańca wyniosła w tym
zestawieniu ok. 1 100 zł, je−

dnak „gminni mistrzowie
dotacji” daleko wyprzedzili
resztę. W przypadku Helu
kwota przypadająca na je−
dnego mieszkańca wynosiła
około 10 200 zł, Lędzin –
ponad 9 800 zł, a Mikołowa
9 200 zł. Dla porównania
w kategorii gminy wiejskie
zwyciężył Nadarzyn (8 500
zł), a w kategorii miast na
prawach powiatu Sopot
5 100 zł). W najsłabszych
gminach wykorzystanie do−
tacji wynosiło kilkadziesiąt
złotych na mieszkańca. Ga−
zeta podaje, że przygotowu−
jąc ranking uwzględniała
wartość dotacji z Unii Euro−
pejskiej w podpisanych
umowach w ramach progra−
mów operacyjnych: „Infra−
struktura i środowisko”,
„Innowacyjna gospodarka”,
„Kapitał ludzki”, „Rozwój
Polski wschodniej” oraz 16
programów regionalnych. 

„Rzeczpospolita” pod−
kreśla, że rok 2009 był prze−
łomowy pod względem wy−
korzystania funduszy unij−
nych na lata 2007 – 2013. 

Dokończenie na str. 7
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Świynta
Godajom żech biydno
i że niy mom grosza, 
a jo jeszcze gości 
na świnta zaprosza.

Natarłach już krzonu,
przi tym żech płakała, 
to za grzychy w poście
gorzkoch żałowała.

Już żech gornek zupy
Z krzonu nawarzyła,
jajca i wyndzonka
tyż żech poświynciła.

Baranka na stole 
mom upieczonygo,
malowane jajca
podziela kożdego.

Radośnie zaśpiywomy
wszyscy Alleluja!
Świontecznym obiadym
gości poczynstuja.

Wesołe to bydom
Świynta Wielkanocne,
że Chrystus zmartwychwstoł
żodnymu nie obce!

W Lany Poniedziałek
żałować niy bydymy,
fto się nom nadarzy,
to go łoblyjymy!

MMoonniikkaa  BBeeddnnoorrzz

Kancelaria Usług Księgowych
i Doradczych

1. Roczne zeznania podatkowe PIT, 

ceny promocyjne do 15 kwietnia.
2. Zwrot VAT za materiały  budowlane 

z budownictwa indywidualnego.

3. Pełny zakres usług księgowych dla firm.

(Księga Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, 

Księgi Handlowe)

Lędziny, ul. Długosza 31/2 
Tel. 32 326 77 52

505 830 897; 514 815 729

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Wszystkim Mieszkańcom Lędzin życzymy,

aby te Święta były pełne radości 
i wzajemnej życzliwości.

Niech radość ze Zmartwychwstania Pańskiego 
ciągle Wam towarzyszy, 

promieniuje na trudy dnia codziennego
i staje się źródłem prawdziwego szczęścia.

Niech Święta Wielkanocne napełnią Was wiarą i pokojem,
pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wesołych Świąt!

Prawie 10 000 zł na głowę dało nam drugie miejsce w Polsce

Jesteśmy wśród 
mistrzów dotacji
Z początkiem marca dziennik „Rzeczpospolita” (z 08.03.2010) przedstawił wyniki
rankingu gmin, które najlepiej korzystają z pieniędzy Unii Europejskiej. W rankin−
gu tym na czołowej pozycji znalazły się Lędziny. 
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W     zdaniach22..

W związku z tegorocznymi ob−

chodami 850−lecia Lędzin zwra−

camy się do Państwa z apelem

o pomoc w organizacji „wystawy

wspomnień”. Prosimy o akty−

wne zaangażowanie w stworze−

niu wystawy miejskiej poprzez

udostępnienie przez Państwa

starych, archiwalnych zdjęć

przedstawiających nasze mia−

sto (mile widziane będą zdjęcia

obrazujące aktualny wizerunek

danego miejsca), pocztówek,

scen dokumentujących życie

w Lędzinach, wycinków praso−

wych.

Zebrane materiały posłużą do

zorganizowania jubileuszowej

wystawy p. n. „Ocalić od zapom−

nienia”. Przy każdej fotografii

powinny znaleźć się (na kartce)

informacje: 

– imię i nazwisko właściciela fo−

tografii, adres, telefon kontaktowy

– opis zdjęcia (kogo i co

przedstawia zdjęcie)

Stare fotografie zostaną

zeskanowane na miejscu,

a oryginały oddane właścicie−

lom. 

Termin składania dokumenta−

cji upływa 31 maja.

Prace należy składać w Miej−

skim Ośrodku Kultury w Lędzi−

nach przy ul. Hołdunowskiej 39

lub w Wydziale Administracji UM

w Lędzinach u pani Alicji Zaręby.

Liczymy na Państwa pomoc

i wsparcie w organizacji wystawy. 

Wystawa będzie czynna od 14

czerwca w Ratuszu Urzędu Mia−

sta. Zapraszamy! 

Dzięki Wam, to może być naprawdę niezwykła wystawa i podróż w przeszłość!

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

W ubiegłym roku mieszkańcy Lędzin wypo−
czywający na odkrytym basenie mogli skorzystać
z nowo wykonanej plaży z kolorowej kostki beto−
nowej, która zastąpiła stare, zdeformowane płytki
lastrykowe. Zadanie to było pierwszym elemen−
tem wieloletniego planu zmierzającego do przy−
wrócenia ośrodkowi „Zalew” głównej funkcji –
centrum rekreacji letniej w regionie, którą pełnił
przez wiele lat.

W bieżącym roku (przed sezonem letnim) zo−
stanie wykonany remont niecki, którego celem

będzie uszczelnienie basenu a zarazem wykona−
nie nowych okładzin wewnętrznych.

Wykonana została dokumentacja projektowa bu−
dowy i modernizacji obiektów rekreacji sportowej
na „Zalewie” (przedstawionych na wizualizacji)
a przewidzianych do realizacji w latach 2011−2012.
W ramach tego zadania zostanie wykonany: skate
park, boisko do piłki plażowej z trybunami, nowe
boisko i ściana do ćwiczeń w tenisa oraz plac za−
baw. Całość zostanie skomunikowana alejkami
spacerowymi, a teren zostanie oświetlony. /KB/ 

Co dalej z Ośrodkiem „Zalew”?

Widok od strony istniejącego parkingu przy
ul. Stadionowej.

Widok od strony kortów tenisowych.

Dziękując za poświęcenie i troskę

o zdrowie naszej społeczności 

składam wszystkim pracownikom 

lędzińskiej służby zdrowia serdeczne

życzenia z okazji Dnia Pracownika

Służby Zdrowia.

Życzę wszelkiej pomyślności 

i realizacji planów zawodowych

wszystkim, którzy niosą 

nam pomoc w potrzebie

i ulgę w cierpieniu. 

Wiesław Stambrowski
Burmistrz 

Miasta Lędziny

Wszystkim pracownikom  Miejskiego Zespo³u 
Opieki Zdrowotnej w Lêdzinach 
sk³adamy najserdeczniejsze 
¿yczenia z okazji Dnia Pracownika 
S³u¿by Zdrowia.

Niech nadchodz¹ce œwiêta 
Wielkanocne bêd¹ natchnieniem 
dla pomyœlnoœci w rodzinach 
i nape³ni¹ nas si³¹ i zdrowiem.

Dyrekcja 
MZOZ Lêdziny

Od 13 do 17 marca praco−

wnicy firmy ELMAT z Katowic

wykonali nowe przyłąze elektry−

czne. Położyli w ziemi nowe

około 200−metrowy odcinek

kabla elektrycznego do dwóch

domów mieszkalnych usytuowa−

nych przy „odnodze” ulicy Pade−

rewskiego w Lędzinach (w są−

siedztwie SP 1).

W grudniu ubiegłego roku auto−

rzy naszej miejskiej strony inter−

netowej ogłosili konkurs na inter−

netową pocztówkę (e−kartkę). Na−

płynęło 76 zdjęć, które oglądać

można w galerii mieszkańców na

stronie www.ledziny.pl. 1 marca

jury w składzie: Marzanna Fa−

bian, Barbara Berger, Alicja Zarę−

ba zadecydowało o następującym

podziale nagród. I miejsca posta−

nowiono nie przyznawać. II miej−

sce zdobyły Lidia Loska za zdję−

cie „Wszystkie drogi prowadzą na

Klimont” oraz Katarzyna Biolik za

zdjęcie „Zimowy wschód słońca”.

III miejsce otrzymał Grzegorz Kru−

czek za zdjęcie „Klimont w pod−

czerwieni” oraz Grzegorz Handy

za zdjęcie „Lędzińskie lasy”. Lau−

reaci konkursu 9 marca otrzymali

z rąk burmistrza Wiesława Stam−

browskiego nagrody rzeczowe, al−

bumy fotograficzne i dyplomy. 16

wybranych fotografii, w tym prace

laureatów, można oglądać w ga−

lerii mieszkańców oraz na stronie

e−kartka. Laureatom serdecznie

gratulujemy! 
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W ratuszu czynna była wysta−

wa obrazów Krystyny Stompor

z Lędzin, wykonanych techniką

haftu artystycznego. Autorka za−

prezentowała 16 prac o różnej

tematyce i kolorystyce. Do tej

pierwszej publicznej ekspozycji

swojego hobby zachęciły ją wy−

stawy tego rodzaju obrazów lę−

dzińskiego małżeństwa Ireny

i Romana Chromych.

Nauczycielka Sylwia Wituła−

Majchrzyk i Powiatowy Zespół

Szkół byli 12 marca organiza−

torami III Rejonowego Konkur−

su Biologicznego „Człowiek –

zagadka życia” dla uczniów

ponagminazjalnych szkół te−

chnicznych. Bardzo dobrze spi−

sały się uczennice PZS. Karoli−

na Kowalska była druga, Moni−

ka Szczepańska czwarta

a Magdalena Musioł piąta.

W konkursie uczestniczyli mi−

łośnicy biologii ze szkół po−

nadgimnazjalnych z Tychów,

Mysłowic i Katowicach – łą−

cznie 32 osoby z ośmiu szkół.

Laureaci otrzymali nagrody

ufundowane przez Powiat Bie−

ruńsko−Lędziński i Radę Rodzi−

ców przy PZS.

Uczennice klas szóstych SP

nr 1 Magda Dubiel i Patrycja

Brzeskot bardzo dobrze spisały

się w Wojewódzkim Konkursie

Interdyscyplinarnego dla szkół

podstawowych „Podróże w głąb

naszej przeszłości”, zorganizo−

wanym przez Śląskiego Kurato−

ra Oświaty oraz Regionalny

Ośrodek Doskonalenia Nauczy−

cieli „WOM” w Katowicach. 

Dokończenie na str. 6 
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18 marca na cmentarzu para−
fii św. Anny odbyły się pogrze−
by dwóch cenionych i zasłużo−
nych dla Lędzin społeczników.

Przedstawiciele władz miej−
skich, rodzin, przyjaciele i znajo−
mi pożegnali inż. Józefa Biolika
(82 l.). Józef Biolik był radnym
Miejskiej Rady Narodowej w Ty−
chach oraz radnym I i III kadencji
(1991−1994; 1998−2002) i prze−
wodniczącym przez część III ka−
dencji Rady Miasta Lędziny
((29.10.1998 – 07.06.2001). Przez
kilkadziesiąt lat prowadził własny
warsztat elektryczny, wykształcił
wielu następców w zawodzie.
Działał w Cechu Rzemiosł Róż−
nych w Tychach, w którym przez
dwie kadencje (8 lat) pełnił fun−
kcję starszego cechu. Kilkakrotnie
był wybierany do zarządu i komi−
sji egzaminacyjnej Izby Rzemieś−
lniczej w Katowicach.

Zmarłego pożegnały delega−
cje i poczty sztandarowe Rady
Miasta i Urzędu Miasta Lędziny
oraz Cechu Rzemiosł i Przed−
siębiorczości w Tychach. 

Wcześniej odbył się pogrzeb
Jana Bogackiego (59 l.), emery−
towanego pracownika kopalni
„Ziemowit”, działacza sporto−
wego (przez wiele był człon−

kiem zarządu Miejskiego Klubu
Sportowego Lędziny, człon−
kiem zarządu i kronikarzem
Klubu Seniora przy MKS−ie). J.
Bogacki angażował się też
w działalność Towarzystwa
Kulturalnego im. Anielina Fa−
bery, w którym przez pięć lat
pełnił funkcję wiceprzewodni−
czącego. 

Pożegnaliśmy zasłużonych lędzinian

– W ubiegłorocznym kwietnio−
wym numerze BIL−a ukazał się
tekst Ireneusza Wróbla prezentu−
jący niewielki tylko fragment
dziejów Powiatowego Zespołu
Szkół w Lędzinach, odsłonięty
przez Alojzego Lyskę. Do podję−
cia tego tematu zainspirował mnie
ogrom nieuporządkowanych ma−
teriałów archiwalnych dotyczą−
cych szkoły, z jakimi się stykałem
i które zgromadziłem pełniąc fun−
kcję wicedyrektora i dyrektora
PZS – mówi Ireneusz Wróbel. –
Sam nie byłbym w stanie zająć się
ich opracowywaniem w formie
książkowej. Zwróciłem się o po−
moc do Alojzego Lyski, który ma
bardzo bogate doświadczenie
i zasługi w zakresie badań histo−
rycznych naszego regionu, cieszy
się dużym autorytetem w naszym
środowisku i zna tematykę w du−
żej części z autopsji, gdyż był
uczniem, następnie nauczycielem
i dyrektorem lędzińskiej szkoły
górniczej. 

– Będzie to kalendarium hi−
storyczne lędzińskich szkół za−
wodowych, któremu nadaliśmy
roboczy tytuł „Uczyła żyć i pra−
cować” – mówi Alojzy Lysko.
– Od roku zbieramy materiały,

prowadzimy kwerendę w archi−
wach, a równolegle opracowu−
jemy kolejne rozdziały tej
książki, gdyż planujemy jej wy−
danie jesienią br. Dzięki żmu−
dnym poszukiwaniom dotarliś−
my do dokumentów, dzięki któ−
rym możemy w 2010 roku ob−
chodzić 65−lecie lędzińskiego
szkolnictwa zawodowego.

Alojzy Lysko i Ireneusz Wró−
bel apelują za pośrednictwem
BIL−a do byłych uczniów i pra−
cowników lędzińskich szkół za−
wodowych o nadsyłanie wspo−
mnień (na jedną stronę maszy−
nopisu) bądź o kontakt z nimi
w tej sprawie do końca kwietnia
br. (numer telefonu: 32 21 89
388 lub 32 21 67 649). /WM/

65 lat szkolnictwa zawodowego

Jeszcze jeden jubileusz
Pod roboczym tytułem „Uczyła żyć i pracować” powstaje kalendarium historyczne dokumentu−
jące przypadające w tym roku 65−lecie lędzińskiego szkolnictwa zawodowego.

Alojzy Lysko i Ireneusz Wróbel omawiają materiał do kolej−
nego rozdziału książki.
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Dobiega końca remont w Przy−
chodni Specjalistycznej Miej−
skiego Zespołu Opieki Zdrowot−
nej w Lędzinach. Przypomnieć
należy, że prace rozpoczęto
w maju 2009 roku, kiedy MZOZ
pozyskał pierwszą dotację z fun−
duszy unijnych na remont Od−
działu Rehabilitacji Narządu Ru−
chu. Całkowity koszt remontu
oddziału wyniósł 840 000 zł,
a uzyskane dofinansowanie wy−
niosło 691 000 zł. Za te pieniądze
całkowicie zmieniony został wy−
gląd oddziału: wyremontowano
sale chorych, zmodernizowano
sale zabiegowe i gabinety lekar−
skie. Odnowione zostały sanita−
riaty, korytarze oraz zaplecze so−
cjalne. Cały oddział został przy−
stosowany do wymagań osób
niepełnosprawnych.

W kolejnym etapie MZOZ
pozyskał dotację ze środków
unijnych w wysokości ok.
1 mln zł na remont Przychodni
Specjalistycznej. Nowy wygląd
zyskała elewacja budynku, wy−
remontowano korytarze i klatki
schodowe. Cały został przysto−
sowany do nowych przepisów
przeciwpożarowych. Przepro−

wadzono remonty w poradniach
specjalistycznych i gabinetach
zabiegowych (m. in. poradni
chirurgicznej, dermatologi−
cznej, ortopedycznej, laborato−
rium analitycznym). Zamonto−
wano pochwyty dla osób nie−
pełnosprawnych oraz przepro−
wadzono remont wejścia głó−
wnego oraz wejść bocznych.

Dzięki szerokiemu zakresowi
zaplanowanych prac wygląd
przychodni uległ całkowitej
zmianie.

Ogólny koszt przeprowadzo−
nych w przychodni prac wyniósł
1,5 mln złotych. Wydatek został
sfinansowany ze środków unij−
nych i dotacji Gminy Lędziny
oraz środków własnych MZOZ.
Warto jednocześnie przypom−
nieć, że zakończone prace były
kolejnym etapem modernizacji
Przychodni Specjalistycznej, po−
nieważ już wcześniej (także z do−
tacji uzyskanych przez MZOZ
z Ministerstwa Zdrowia, Woje−
wódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska oraz PFRON) zlik−
widowano w obiekcie bariery ar−
chitektoniczne dla osób niepełno−
sprawnych, wymieniono stolarkę
okienną i drzwiową, wyremonto−
wano instalację centralnego
ogrzewania oraz wodną i kanali−
zacyjną.

Systematycznie prowadzone
prace modernizacyjne w zdecy−
dowanej większości oparte na
pozyskanych z zewnątrz środ−
kach pozwoliły doprowadzić
budynek do stanu, z którego
mieszkańcy Lędzin, pacjenci
i personel, naprawdę mogą być
zadowoleni. /G/ 

4

Panujące w połowie marca
warunki pogodowe nie pozwa−
lały na opracowanie szczegóło−
wego harmonogramu remontów
cząstkowych dróg, gdyż trwały
jeszcze czynności związane
z zimowym utrzymaniem dróg.
Jak informuje Ekorec Sp. z o.o.,
jako pierwsze remontowane bę−
dą drogi należące do głównych
ciągów komunikacji: ulica Pa−
derewskiego, Fredry, Palmowa,
Lewandowskiej, Łanowa, Fol−
warczna, Zakole, Ekonomiczna.

W następnej kolejności (uw−
zględniając ich stan techniczny)
remontowane będą pozostałe
drogi.

Interwencje dotyczących złe−
go stanu technicznego nawie−
rzchni zagrażających bezpośre−
dniemu bezpieczeństwu osób
realizowane będą w trybie na−
tychmiastowym.

Planowany termin zakończe−
nia pozimowych remontów czą−
stkowych to 30 kwietnia bieżą−
cego roku. /E/ 

Pozimowa naprawa dróg

Przychodnia lepsza i ładniejsza niż była

Remont ul. Asnyka. 
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JANEM RASZKĄ, byłym przewodniczącym Rady Miasta
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 20 lat temu powstał Lę−
dziński Komitet Obywatel−
ski. Został pan wybrany je−
go przewodniczącym.

– Na początku 1990 roku

Janusz Długajczyk, ówczes−

ny działacz NSZZ „Solidar−

ność” w kopalni „Ziemowit”,

Ryszard Buchta, wtedy radny

Miejskiej Rady Narodowej

w Tychach, Józef Białożyt

i inni lędzinianie zainicjowali

starania na rzecz organizo−

wania LKO. Pomimo, iż

wcześniej trzymałem się

z daleka od działalności

społeczno−politycznej, od ra−

zu pozytywnie odpowiedzia−

łem na propozycję pana Dłu−

gajczyka i z ochotą przyłą−

czyłem się do działań. Prze−

miany, jakie w szybkim tem−

pie zachodziły w naszym kra−

ju na przełomie lat 80−tych

i 90−tych, były zgodne z moi−

mi osobistymi oczekiwania−

mi oraz nadziejami i wyszły

naprzeciw moim wewnę−

trznym potrzebom.

10 marca powołaliśmy

16−osobowy komitet założy−

cielski LKO. Mnie wybrano

jego przewodniczącym, a Ja−

nusza Długajczyka wiceprze−

wodniczącym. Działaliśmy

bardzo zgodnie i sprawnie,

więc już 13 kwietnia stowa−

rzyszenie to zostało zareje−

strowane. Podjęliśmy owoc−

ną współpracę z sąsiednimi

komitetami obywatelskim,

a zwłaszcza z tyskim i bie−

ruńskim, które bardzo nam

pomogły w fazie organizacyj−

nej.

 Czym zajęliście się jako
LKO?

– Ponieważ błyskawicznie

zbliżał się termin wyborów

do Rady Miejskiej w Tychach

(26 maja 1990 r.) więc włą−

czyliśmy się w kampanię wy−

borczą. Planowaliśmy już

wówczas podjęcie intensy−

wnych starań na rzecz od−

zyskania przez Lędziny sa−

modzielności administracyj−

no−terytorialnej, utraconej

w 1975 r. Chcieliśmy być

wyrazicielami woli ogółu lę−

dzinian, którzy nigdy nie po−

godzili się z takim stanem

rzeczy. Uważaliśmy niemal

za konieczność dziejową wy−

branie do tejże rady ludzi,

którzy – zgodnie z demokra−

tycznymi procedurami – bę−

dą usilnie dążyli, w sojuszu

z radnymi wybranymi w Bie−

runiu czy Bojszowach, do se−

cesji tych historycznych

miejscowości od miasta Ty−

chy. LKO zorganizował pra−

wybory, które wyłoniły pięciu

kandydatów z Lędzin do RM

w Tychach.

 Na ile Wam się to uda−
ło?

– Były realne szanse na

zdobycie czterech, a nawet

wszystkich pięciu mandatów

w lędzińskim okręgu wybor−

czym. W wyniku zakuliso−

wych działań dosłownie

w ostatniej chwili doprowa−

dzono do rezygnacji z naszej

listy wyborczej jednego kan−

dydata i startowaliśmy tylko

w czwórkę. Sprawdziło się

stare porzekadło, że zgoda

buduje, a niezgoda rujnuje…

Najważniejsze, że w końcu

osiągnęliśmy dla Lędzin za−

mierzone cele. 

Mimo zaskoczenia wspo−

mnianą sytuacją LKO uzys−

kał ponad 60% oddanych

ważnych głosów w okręgu lę−

dzińskim. Z naszej listy do

Rady Miasta Tychy wybrano

Klemensa Ścierskiego, Wła−

dysława Trzcińskiego oraz

mnie. Pozostałymi radnymi

z naszej miejscowości wy−

brani zostali Zygfryd Ścierski

i Wilhelm Śmiłowski. Cała

piątka, ściśle ze sobą

współpracując, skupiła się

na działaniach służących

przywróceniu Lędzinom jak

najszybciej samodzielności

administracyjnej. Dalsza

owocna współpraca komite−

tów obywatelskich oraz ra−

dnych z miejscowości ubie−

gających się o odłączenie

się od Tychów doprowadziła

do podjęcia odpowiednich

decyzji przez Radę Miejską,

które w konsekwencji dopro−

wadziły do secesji Lędzin,

Bierunia, Bojszów, Wyr i Ko−

bióra od Tychów. Dobrą wo−

lę w tym względzie wykazały

władze tyskie, a zwłaszcza

przewodnicząca Rady Miasta

Rita Stożyńska i prezydent

Jerzy Śpiewak. Dużego

wsparcia i efektywnej pomo−

cy legislacyjnej udzielił nam

też ówczesny wojewoda ka−

towicki Wojciech Czech.

Zwieńczeniem tych wszy−

stkich żmudnych i cierpli−

wych starań było podpisanie

22 grudnia 1990 roku przez

kończącego właśnie urzędo−

wanie premiera Tadeusza

Mazowieckiego rozporządze−

nia o utworzeniu nowych

gmin. Rozporządzenie we−

szło w życie 2 kwietnia

1991 roku. Jego konsek−

wencją były wybory uzupeł−

niające do rad nowo powoła−

nych gmin i ukonstytuowa−

nie się ich władz statuto−

wych. W przypadku Lędzin:

Rady Miasta i jej organów

oraz Zarządu Miasta. Prze−

wodniczącym Rady wybrano

mnie, burmistrzem został

Władysław Trzciński.

 Pana osobiste refleksje
z perspektywy 20−lecia od−
rodzenia się lędzińskiej sa−
morządności …

– Samorządność w naszej

gminie rzeczywiście odra−

dzała się od czasu 

20 lat odrodzonej samorządności
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W     zdaniach22..transformacji ustrojo−

wej w Polsce. Co prawda jej

droga biegła meandrami, ale

pomimo to społeczność lę−

dzińska zadbała, ażeby głó−

wny kierunek zmierzał ku two−

rzeniu dobra wspólnego.

W kolejnych kadencjach li−

czba obywateli chętnych do

rywalizacji o mandat w Radzie

Miasta Lędziny wzrosła od

dwóch w 1991 roku do ośmiu

w 2004 roku na jedno miej−

sce. Zjawisko to należy spo−

strzegać przede wszystkim ja−

ko przejaw wzrostu świado−

mości obywatelskiej lędzi−

nian.

Obecny poziom oświaty

i ochrony zdrowia w gminie

(kadra, baza lokalowa, wypo−

sażenie w nowoczesny

sprzęt itp.), dbałość o zabyt−

ki, troska o kulturę rodzimą,

handel i usługi bankowe,

prawie powszechna już tros−

ka o ekologię i szeroki do−

stęp mieszkańców miasta

do najnowszych osiągnięć

cywilizacyjnych dają mi ra−

dość spełnienia się w dużej

mierze moich wizji jako sa−

morządowca.

Jeśli zrealizowane zostaną

plany obecnych władz samo−

rządowych miasta, to Lędziny

mogą stać się według mnie

najpiękniejszym miejscem do

zamieszkania. 

Widzę potrzebę następują−

cych zmian legislacyjnych

w naszym kraju: wprowadzić

na szczeblu gminy ustawową

dwukadencyjność w piastowa−

niu mandatu radnego i w spra−

wowaniu urzędu burmistrza

czy wójta, kandydowanie w wy−

borach samorządowych tylko

do jednego organu władzy,

a także ustawowy obowiązek

wyboru bądź mianowania za−

stępców burmistrza i wójta.

 Dziękuję za rozmowę.
/WM/

Jan Raszka (77 l.). Przewodniczący Rady Miej−

skiej w Lędzinach w latach 1991 – 1996. Eme−

rytowany pracownik służby zdrowia. 

Dyplom magistra mikrobiologii uzyskał na Uniwer−

sytecie Łódzkim. Pracował w Wojewódzkiej Stacji

Sanitarno−Epidemiologicznej w Katowicach, w labora−

torium diagnostycznym w Pszczynie i aż do emerytu−

ry w Przychodni Specjalistycznej w Lędzinach. Od

1960 roku pełnił funkcję inspektora d. s. diagnosty−

ki laboratoryjnej Górniczego Zespołu Opieki Zdrowot−

nej w Tychach. Był wiceprzewodniczącym Towarzy−

stwa Kulturalnego im. Anielina Fabery w Lędzinach.

Na Uniwersytecie Trzeciego
Wieku 1 marca rozpoczął się II
semestr nauki. Przed rozpoczę−
ciem pierwszego wykładu, kiero−
wnik UTW dr Sonia Kędziora
wręczyła indeksy kolejnym sied−
miu słuchaczom.

Od II semestru na UTW rozpo−
częły się dodatkowe zajęcia.
Można uczestniczyć w wykła−
dach i ćwiczeniach z języka an−
gielskiego i niemieckiego, artete−
rapii, relaksacji, informatyki, pla−
styki i muzyki. 

Funkcję organizatora i koordy−
natora działań Uniwersytetu Trze−
ciego Wieku pełni Zakład Andra−
gogiki i Gerontologii Górnośląs−
kiej Wyższej Szkoły Pedagogi−
cznej w Mysłowicach, którego
kierownikiem jest prof. dr hab. El−
żbieta Górnikowska – Zwolak.
Uniwersytet Trzeciego Wieku po−
wstał w Lędzinach z myślą o akty−
wizacji intelektualnej i społecznej
osób, które zakończyły swoją dzia−
łalność zawodową. Aktywność ży−

ciowa człowieka nie kończy się
bowiem wraz z odejściem na eme−
ryturę. Gdy nie ciążą już obowiąz−
ki rodzinne i zawodowe można
oddać się robieniu tego, co daje
przyjemność i satysfakcję. Ucze−
stnictwo w zajęciach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku pozwala słucha−
czom na poszerzenie wiedzy, za−
spokojenie zainteresowań, pozna−
nie nowych osób i nawiązanie
przyjaźni. Z drugiej strony przyję−
cie na siebie obowiązków słucha−
cza to konieczność wyboru najod−
powiedniejszego dla siebie rodzaju
zajęć, później systematycznego
w nich uczestnictwa. Ma to istotne
znaczenie dla organizacji czasu
wolnego, pokonywania bezczyn−
ności, dyscyplinuje i mobilizuje in−
telektualnie i fizycznie, co ma nie−
bagatelne znaczenie dla utrzyma−
nia dobrego zdrowia psychofizy−
cznego.

Słuchaczem Uniwersytetu
Trzeciego Wieku może być każda
osoba w wieku dojrzałym zamie−

szkała w Lędzinach bądź w okoli−
cy, która zakończyła działalność
zawodową i jest zainteresowana
dalszą edukacją i szeroko pojętą
aktywnością. Wykształcenie słu−
chaczy nie ma znaczenia. Można
zostać słuchaczem niezależnie od
stopnia wykształcenia. Na Uni−
wersytecie Trzeciego Wieku nie
ma stresujących kolokwiów, zali−
czeń i egzaminów jak na tradycyj−
nych uczelniach. Wiedzę i umie−
jętności nabywa się z przyjemno−
ścią, nawiązując przy okazji nowe
relacje z ludźmi w podobnym
wieku i sytuacji życiowej.

Opłata za semestr, jaką ponosi
słuchacz, wynosi 50 zł.

Zapraszamy serdecznie do
uczestnictwa w zajęciach. Przy−
jmowane są zapisy na kolejny rok
akademicki 2010/ 2011. 

Bliższe informacje: kierownik
UTW dr Sonia Kędziora (tel.
602−739−810) i koordynator
UTW Joanna Figura (508−313−
376). /AC/ 

Drugi semestr na naszym uniwersytecie

Obie zostały finalistkami kon−

kursu, a Magda została je−

dnym z 14 laureatów w skali

województwa (do finału zakwa−

lifikowało się ponad 300 ucz−

niów). 

Zakres konkursu był obszerny,

od języka polskiego począwszy

poprzez historię, przedmioty

przyrodnicze, edukację ekologi−

czną i czytelniczo−medialną aż

po matematykę. Dzięki tytułowi

laureatki Magda zostanie zwol−

niona z zewnętrznego spraw−

dzianu na zakończenie szkoły

podstawowej, co oznacza uzys−

kanie maksymalnego wyniku ze

sprawdzianu.

MOK zorganizował konkurs

na najciekawszy stroik wielka−

nocny dla dzieci i młodzieży do

lat 16. Wpłynęło ponad 100

prac. W poszczególnych katego−

riach nagrody otrzymali: Kacper

Pioskowik (SP 1 Lędziny), Ha−

nia Balon (SP 1 Bieruń) i Dawid

Bogarski (SP 4 Tychy); Maciek

Ścierski (SP 6 Tychy), Dominika

Trąbka i Patrycja Nowak (obie

z SP 3 Lędziny). W grupie

przedszkoli wyróżnienie otrzy−

mała praca Jakuba i Maćka Ki−

szków (Przedszkole nr 25 Ty−

chy) a w grupie gimnazjów pra−

ca Magdy Kubicy (G 2 Lędziny).

W czwartek, 25 marca,
w Urzędzie Miasta będą dyżu−
rować pracownicy Urzędu
Skarbowego w celu przeprowa−
dzenia konsultacji w sprawie
rozliczenia podatku dochodo−
wego od osób fizycznych. Po−
rady będą udzielane bezpłatnie
w godz. od 9.00 do 14.00
w sali 013. 
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Zbadaj swoją tarczycę
Urząd Miasta Lędziny, Stowarzyszenie Ochrony

Zdrowia Pracowników KWK „Ziemowit” oraz Miej−

ski Zespół Opieki Zdrowotnej zapraszają do bez−

płatnego udziału w programie promocji zdrowia

„Profilaktyka tarczycy”, współfinansowanego

przez Urząd Miasta Lędziny. Stowarzyszenie za−

mierza przeprowadzić akcję zdrowotną o choro−

bach tarczycy wraz z badaniami USG tarczycy.

Program kierowany jest do 150 grupy młodzieży

miasta Lędziny w wieku 13 – 20 lat. 

Zadanie to będzie realizowane w Gimnazjach,

Zespole Szkół w Lędzinach oraz w Przychodni

Specjalistycznej MZOZ Lędziny.

Szczegółowe informacje można uzyskać
w Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia, tel. 32−
224−5165 lub osobiście w Przychodni Specjali−
stycznej przy ul. Pokoju 17, pok. 36. 
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Lędziny wśród mistrzów dotacji
Dokończenie ze str. 1

Ruszyły konkursy na wszy−
stkie rodzaje zadań, wyłania−
no najlepsze projekty, podpi−
sywano tysiące umów. W re−
zultacie liczba zawartych
umów wzrosła w ciągu roku
o ponad 20 tys. (łącznie do
27,2 tys.), a ich wartość – o 65
mld zł (do 72,8 mld zł). W su−
mie do końca 2009 r. udało się
zakontraktować prawie 30%
z 67,3 mld euro funduszy unij−
nych na lata 2007 – 2013. Na
koniec 2008 r. było to raptem
3,3%. 

Oczywiście, najwięcej sko−
rzystały gminy, w których ak−
tywne władze samorządowe
przygotowały dobrze opraco−
wane i uzasadnione wnioski.
Nie bez znaczenia jest również
gotowość wniesienia sporego
wkładu własnego. W wielu
przypadkach ograniczy to na−
kłady na inne zadania, odsunie
w czasie ich realizację, ale
summa summarum i tak będzie
to z korzyścią dla ogółu mie−
szkańców, którzy – jak w na−
szym przypadku – będą mogli
korzystać z sieci kanalizacyj−
nej, z nowych dróg, wyremon−
towanych szkół lub placówek
zdrowia. Dlatego właśnie
z tych względów – jak napisała
„Rzeczpospolita” – władze sa−
morządowe zwycięzców pre−
zentowanego zestawienia zgo−
dnie podkreślają, że wykorzy−
stanie szansy, jaką dają unijne
fundusze, jest dla nich sprawą
priorytetową.

– Nie muszę dodawać, jak
bardzo cieszymy się z tej loka−
ty. Przede wszystkim cieszy−
my się, że pozyskaliśmy środ−
ki na tak gigantyczne zadanie
jak kanalizacja w naszym mie−
ście, a to, że zajęliśmy tak wy−
soką pozycję w rankingu
„Rzeczpospolitej” jest sprawą
wtórną, ale również daje nam
wiele satysfakcji. Zdobyta lo−
kata przecież wstydu nam nie
przynosi. W jakimś stopniu
jest to uhonorowanie naszych
długotrwałych starań o pomo−
cowe środki zewnętrzne. Li−
czymy, że już nie w takiej ska−
li, ale w najbliższym czasie
uda się nam sięgnąć po kolejne
– mówi burmistrz Wiesław
Stambrowski. 

Najnowsze projekty dofinansowane z funduszy zewnętrznych
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Z inicjatywy radnych Otylii Bu−
biak i Jerzego Zołny wszyscy
radni miejscy podpisali adre−
sowane do Prezydenta Miasta
Tychy pismo−skargę na Rejo−
nowe Przedsiębiorstwo Wodo−
ciągów i Kanalizacji Tychy SA
w związku z wprowadzeniem
zawyżonej taryfy za wodę na
2010 rok. 

„W związku z ciągłym podno−
szeniem taryf za wodę na terenie
Miasta Lędziny przez RPWiK
Tychy wnosimy skargę na niedo−
puszczalne praktyki stosowane
przez w/w spółkę w okresie
ostatnich lat. W naszym odczu−
ciu RPWiK Tychy stosuje w na−
szym mieście metody monopoli−
styczne. Na poparcie naszej skar−
gi przemawia fakt ciągłego ob−
ciążania odbiorców ogromnymi
stratami wody, a tym samym
brakiem działań ze strony
RPWiK zmierzających do ich
obniżenia. Pragniemy nadmie−
nić, że zapewnienia o usilnych
działaniach zmierzających do
obniżenia strat mają odzwier−
ciedlenie tylko na piśmie.

Nas, mieszkańców, interesują
działania w praktyce. I tak po−
zwolimy sobie przytoczyć wiel−
kości strat wody na sieci, których
właścicielem jest RPWiK Tychy
na terenie Lędzin:

– rok 2008 – straty zakładane
49% – straty faktyczne 51,1%

– rok 2009 – straty zakładane
46% – straty faktyczne 50%

– rok 2010 – straty zakładane
47% – straty faktyczne?

Panie Prezydencie, jak Pan
sam zauważy, podane powyżej
liczby procentowe nie świadczą
o dążeniu do obniżenia wielkości
strat, a tym samym wysokości ta−
ryfy za wodę na terenie Lędzin.

W uzasadnieniu taryfy otrzy−
mujemy niezmiennie te same
materiały od kilku lat o zamie−
rzeniach RPWiK, ale za nimi
w naszym odczuciu nie idą czy−
ny.

Zadajemy sobie pytanie: gdzie
tu ze strony RPWiK Tychy – go−
spodarność, rzetelność i celo−
wość działań.

Jako uzasadnienie naszej skar−
gi załączamy:

1. Ksero protokołu ze spotka−
nia zespołu ds. analizy i weryfi−

kacji danych zawartych w kon−
strukcji taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę przez
RPWiK Tychy w Urzędzie Mia−
sta Lędziny w dniu 08.01.2010 r.

2. Ksero wyroku NSA z dnia
26.03.2007 r. sygnatura akt
SA/GL 814/06

3. Ksero wyroku UOKiK
z dnia 17.07.2007 r. sygnatura
akt RKT−411−23/06/AW

Na zakończenie pragniemy za−
uważyć, że praktyki prowadzone
przez RPWiK Tychy na terenie
Lędzin naruszają prawa mie−
szkańców i są niezgodne z art. 76
i art. 79 Konstytucji RP.

Prosimy o podjęcie stoso−
wnych działań i kroków w sto−
sunku do zarządu RPWiK Tychy
zmierzających do poprawy zaist−
niałej sytuacji oraz poinformo−
wanie nas na piśmie o podjętych
działaniach i krokach.

W razie nie podjęcia stoso−
wnych kroków będziemy zmu−
szeni do poinformowania a zara−
zem odwołania się do instancji
wyższych.

Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Mia−

sta Tychy
2. Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej Miasta Tychy
3. Rada Nadzorcza RPWiK

Tychy
4. Burmistrz Miasta Lędziny.

Spotkanie zespołu ds. analizy
i weryfikacji danych zawartych
w konstrukcji taryfy dla zbioro−
wego zaopatrzenia w wodę przez
RPWiK SA Tychy w UM Lędzi−
ny dnia 2010.01.08.

Zespół w składzie:
1. Adam Kaleta – przewodni−

czący
2. Kazimierz Gut
3. Otylia Bubiak
4. Jerzy Żołna
5. Krzysztof Pogoda
6. Teresa Ciepły
7. Jacek Saternus
8. Piotr Palej
ustalił co następuje:
1. RPWiK podczas awarii sie−

ci wzdłuż ulicy Lędzińskiej (w li−
stopadzie 2009 r. – red.) w okoli−
cy Strzyżówki zetknął się ze
wzrostem ciśnienia i zauważył
praktyczny brak strat wody do−
starczanej do Lędzin. RPWiK
SA Tychy nie potrafił jednak
zlokalizować miejsca powstawa−
nia ubytków wody (nielegalnego
podłączenia). Dalsze działania
w tej kwestii nie zostały przez
RPWiK podjęte.

2. W dniach 18−19 listopada
(2009 r. – red.) podczas awarii
sieci pogorszyła się znacznie ja−
kość wody odbieranej przez mie−
szkańców ulicy Lędzińskiej od
UM w kierunku sklepu „Netto”.
W opinii mieszkańców woda
miała nieprzyjemny zapach”.
UM Lędziny wystąpił z pisemną
prośbą o wyniki badań laborato−
ryjnych wody z tych dni do
RPWiK SA Tychy. Spółka w od−
powiedzi przesłała informację,
że próbki wody pobrane w dniu
20.11.2009 (a więc następnego
dnia po usunięciu awarii) „są
zgodne z rozporządzeniem Mini−
stra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 (Dz. U. nr 61 poz. 417). Na
ponowną prośbę UM z dnia

27.11.2009 RPWiK przesyła
dnia 09.12.2009 wyniki badań
laboratoryjnych próbek wody
z dnia 20.11.2009 z informacją,
że woda z pobranych próbek
„spełnia wymogi jakościowe sta−
wiane wodzie przeznaczonej do
spożycia przez ludzi zachowując
parametry zawarte w rozporzą−
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 (Dz. U. nr 61 poz
417). UM Lędziny zlecił zbada−
nie próbek wody z dnia
19.11.2009 przez laboratorium
Centrum Badań Dozoru i Górni−
ctwa Podziemnego w Lędzinach.
Wyniki badań potwierdzają
nieakceptowalny poziom zapa−
chu w/w próbek wody.

3. W czasie trwania awarii
w p. 2. RPWiK Tychy zobowią−
zany był do dostarczenia mie−
szkańcom Lędzin z rejonu obję−
tego awarią wodę do picia be−
czkowozem oraz do udzielenie
precyzyjnej informacji o termi−
nie tychże dostaw dostaw.
RPWiK co prawda dostarczył
wodę mieszkańcom, jednak je−
dynie trzykrotnie w ciągu doby
po 15 minut, bez uprzedniego,
dokładnego poinformowania
mieszkańców o planowanym
przyjeździe beczkowozu.

4. Zespół zauważył, że wnio−
sek o zatwierdzenie Wniosku Ta−
ryfowego na rok 2010 jest kopią
wniosków z lat poprzednich ze
zmienionymi jedynie wartościa−
mi liczbowymi dotyczącymi
podwyżek cen m3 wody oraz ak−
tualnym bilansem spółki.
RPWiK SA Tychy posługuje się
od lat tym samym wzorem pis−
ma, zawierającego takie same
stwierdzenia w „Uzasadnieniu
wniosku o zatwierdzenie taryfy”
jak w latach poprzednich. Czyta−
my tam m. in., że do zakresu
świadczonych przez przedsię−
biorstwo usług należy:

– prowadzenie konserwacji,
remontów, modernizacji, rozbu−
dowy sieci wodociągowej

– wykrywanie i lokalizacja
awarii ukrytych.

Zespół zauważa, że z punktu
widzenia odbiorcy realizacja
w/w usług przez przedsiębior−
stwo pozostawia wiele do życze−
nia. Podstawą do wyrażenia ta−
kiej opinii jest fakt utrzymywa−
nia się na terenie Lędzin od kilku

Radni nie odpuszczają RPWiK

Skarga na spółkę
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Rada Miasta w tej kadencji poświęciła tematowi wody
kilkanaście posiedzeń.



9

lat (od 2005 roku) strat wody na
poziomie ok. 50%. Ponadto
przedsiębiorstwo będąc świado−
me, iż tak wielkie straty najpraw−
dopodobniej spowodowane są
przez jednego dużego (być może
nieświadomego tego faktu) nie−
legalnego odbiorcę wody na tere−
nie Lędzin nie podjęło jak do−
tychczas zdecydowanych działań
w celu jego wykrycia. Nie leży to
bowiem w bezpośrednim intere−
sie przedsiębiorstwa, gdyż za
wodę bezpowrotnie utraconą,
a niedostarczoną do odbiorców,
płacą wszyscy mieszkańcy Lę−
dzin. Pozostaje to w sprzeczności
z uzasadnieniem do „Uzasadnie−
nia wniosku o zatwierdzenie ta−
ryfy”, w którym przedsiębior−
stwo podnosi, że jedną z przesła−
nek jego działalności jest „ochro−
na interesów odbiorców usług”.

5. Zespół pragnie podkreślić,
że wyrok NSA w Gliwicach

z dnia 26.03.20007 sygn. akt
SA/GL 814/06 jednoznacznie
precyzuje, iż „koszty strat wody,
niezmienne na tym samym po−
ziomie od lat w wysokości okreś−
lonej w taryfach czynią te taryfy
niezgodne z przepisami”. Ponad−
to UOKiK w wyroku dnia
17.07.2007 sygn akt RKT−411−
23/06/AW mówi o „bezpodsta−
wnym wliczeniu w koszty
RPWiK SA Katowice koszt strat
wody”. Stąd też zespół wnosi
o pominięcie kosztów strat wody
w nowej taryfie.

6. Analizując poziom inwesty−
cji dokonanych przez RPWiK na
terenie miasta Lędziny w latach
2008−2009 na kwotę 691 256,42
zł zespół zauważa, że w tym cza−
sie KWK „Ziemowit” partycy−
powała w kosztach ponoszonych
przez RPWiK SA Tychy w re−
montach sieci powodowanych
przez ruch zakładu górniczego

(szkody górnicze) na łączną
kwotę 446 000 zł. Zespół prosi
RPWiK o wyjaśnienie w kwestii
realizacji inwestycji na sieci wo−
dociągowej w Lędzinach podno−
szonej w uzasadnieniu do wnios−
ku o taryfy.

7. Zespół prosi o wyjaśnienie
przez RPWiK spraw związanych
z kosztami napraw na rurocią−
gach nowych PE. Czy wymie−
nione odcinki rurociągów typu
PE podlegają gwarancji, a ich
awarie obciążają bezpośrednio
producenta?

8. Zespół zwraca się z prośbą
do RPWiK o przedstawienie do−
kumentacji technicznej potwier−
dzającej wykonanie tzw. sektoro−
wania miasta – mającego na celu
szybkie wykrycie nieopomiaro−
wanych podłączeń do sieci, a po−
wodujących znaczne straty wody.

9. Zespół wnosi o jednoczesne
odczyty wskazań przepływomie−

rzy na wodociągach zasilających
Lędziny w obecności uprawnio−
nego pracownika RPWiK Tychy
oraz UM Lędziny.

10. Zespół zauważa, że wo−
da pobierana przez Straż Po−
żarną rozliczana jest osobno na
podstawie faktur przez UM
Lędziny i nie może być zali−
czana na poczet strat wody
w mieście”. 

Do chwili zamykania bieżące−
go wydania nie znaliśmy odpo−
wiedzi na pismo lędzińskich ra−
dnych. 

Podczas spotkania z Radą Po−
wiatu 18 marca prezydent Ty−
chów Andrzej Dziuba poinfor−
mował o zgodzie Ministra Skar−
bu na komunalizację RPWiK
i rozdział akcji przeniesionych
w 2007 r. na rzecz miasta Tychy
(85% wszystkich akcji spółki)
pomiędzy miast i gminy z obsza−
ru działania RPWiK S. A. 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (Dz.
U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zmianami),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Lędzinach, obręb Lędziny, k. m. 12 przy ul. Lędzińskiej, obe−
jmującej działki numer: 116/22, 117/22, 118/22, 119/22,
120/22, 121/22, 122/22 o łącznej powierzchni 2,4166 ha,
z przeznaczeniem na cele zgodne z zapisami miejscowego planu za−
gospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny.
Własność powyższych nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczy−
stej KW KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowe−
go w Tychach. W dziale III KW KA1T/00021882/9 wpisane są obciążenia w postaci ograni−
czonych praw rzeczowych, które nie dotyczą zbywanej nieruchomości. Pozycja rejestrowa
gruntów G. 1575, symbole użytków: RIVa, ŁIV, W, dr.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny, zatwierdzonym przez Radę Mia−
sta Lędziny Uchwałą Nr LVI/06/2003 z dnia 26.06.2003 r. przedmiotowe grunty oznaczone są
symbolem:
PU – tereny aktywności gospodarczej o charakterze usługowo−przemysłowo−składowym,
G – teren drogi głównej.
Kompleks działek gruntowych posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej ul. Lędziń−
skiej. Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Lędziny w sąsiedztwie grani−
cy z miastem Bieruń. Połączenia komunikacyjne bardzo dogodne: droga krajowa nr 44 w od−
ległości 0,7 km, droga krajowa S−1 w odległości 6,7 km. Bezpośrednie sąsiedztwo to istnieją−
ca zabudowa usługowo−magazynowo−składowa i handlowa oraz grunty rolne. Nieruchomość
posiada kształt zbliżony do rombu. Teren jest niezabudowany, nieogrodzony, obecnie użytko−
wany rolniczo. Wzdłuż południowej granicy kompleksu gruntów przebiega uzbrojenie, w tym
sieć wodociągowa przesyłowa oraz sieć gazowa przesyłowa. Od strony zachodniej gruntów
wzdłuż ul. Lędzińskiej przebiega kabel energetyczny. Wzdłuż północnej granicy przebiega
rów otwarty. 
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwe−
stycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy me−
diów a także niwelacji i uporządkowania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych nieruchomości sieci nie ujawnionych na istnie−
jących mapach i dokumentach a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie bę−
dzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej nieruchomości został prze−
prowadzony w dniu 9 listopada 2009 r. Z uwagi fakt, iż wyznaczonym terminie nie zostało
wniesione żadne wadium, licytacja na zbycie przedmiotowej nieruchomości nie została prze−
prowadzona. Przetarg zakończył się więc wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 980.000,00 zł netto (słownie: dziewięćset
osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych
opłat. 
Do ceny nieruchomości wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek od to−
warów i usług VAT w wysokości 22%.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wyno−
sić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dzie−
siątek złotych.

Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawar−
cia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania ra−
chunku bankowego UM Lędziny. 
Termin zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony najpóźniej do
21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Osoba, która wygra przetarg i ustalona zostanie jako nabywca nieruchomości w wyniku prze−
prowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych
z nabyciem nieruchomości (m. in. opłaty notarialne, wpis do księgi wieczystej).
Wadium ustalone zostało w wysokości 5% ceny wywoławczej i wynosi: 49.000,00 zł
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium – w formie pieniężnej – w ter−
minie do dnia 4 maja 2010 r. poprzez dokonanie wpłaty w kasie Urzędu Miasta Lędziny
(w godzinach pracy kasy) lub przelewem bankowym na rachunek Urzędu Miasta Lędziny:
PKO BP S. A. O/LĘDZINY 22 1020 2528 0000 0202 0191 2211.
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień dokonania wpłaty w kasie tut. Urzędu
lub datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny (w przypadku przelewu ban−
kowego)
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później
niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia prze−
targu wynikiem negatywnym. 
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się
na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przy−
stąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiado−
mieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają Komisji Przetargowej:
 dowód wniesienia wadium (oryginał),
 dokument tożsamości,
 aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu przetargu:
a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób pra−
wnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników
spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizy−
cznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
 osoby reprezentujące w/wym. Uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im po−

twierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem

faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 oświadczenie, że oferent zapoznał się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 wrześ−

nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami),
 numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wy−

grania przetargu.
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 24
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2010 r. o godz. 15.00
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Z dokumentacją dot. niniejszego przetargu zapoznać się można w Wydziale Geodezji, Gospo−
darki Nieruchomości oraz Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny (pok. 203, 204, 205
w godzinach pracy Urzędu, tel. 32 / 216−65−11 do 13 wew. 136, 120, 128). 
Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie, zamieszczeniu na stronie internetowej
www. ledziny. pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 – do dnia przetargu.
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O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ra−
dy Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetar−
gów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późniejszymi
zmianami),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow.
5,0050 ha, stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lę−
dzinach, w rejonie drogi krajowej S – 1 i ul. Zawiszy Czarnego,
z przeznaczeniem na cele zgodne z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lędziny.
Nin. nieruchomość obejmuje działki oznaczone numerami: 412/15 pow. 1,0570 ha, 413/15
pow. 1,3370 ha, 414/15 pow. 0,1130 ha, 415/16 pow. 2,4980 ha, tj. o łącznej powierzchni 5,0050
ha, położone na karcie mapy 6, obrębu Lędziny, zapisane odpowiednio w księgach wieczy−
stych: KA1T/00051060/0, KA1T/00021882/9 prowadzonych przez Wydział V Ksiąg Wieczy−
stych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale III księgi wieczystej
KA1T/00021882/9 wpisane są obciążenia w postaci ograniczonych praw rzeczowych, nie do−
tyczące zbywanych nieruchomości.
Przedmiotowe grunty położone są w północno−zachodniej części Gminy Lędziny, w peryferyj−
nej strefie miasta, w sąsiedztwie drogi krajowej S−1 (Wschodnia Obwodowa GOP) łączącej
miasta Cieszyn, Bielsko−Białą, Tychy z Częstochową, Warszawą i Gdańskiem. 
Teren płaski, porośnięty trawą, nieogrodzony, o nieregularnym kształcie, nieuzbrojony. Zasa−
dy modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej opisane zostały
w rozdziale 6 Uchwały Nr XXXVIII/240/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po−
łożonego w rejonie drogi krajowej S−1. Przez grunty przebiega rów odwadniający grunty leś−
ne i rolne.
Nieruchomość nie ma prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.
Odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu pasem drogowym o szerokości 5 m
ustanowiona zostanie na nieruchomości gruntowej, obejmującej działki o numerach: 9,
306/13, 305/12, 8, 7, 6, 208/4, 416/4, 204/4 i 590/3, dla których Sąd Rejonowy w Tychach
Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste odpowiednio o numerach:
KA1T/00055456/1, KA1T/00002074/3, KA1T/00055456/1, KA1T/00000451/6,
KA1T/00012027/2, KA1T/00006785/8, KA1T/00001095/9, na rzecz każdoczesnego właści−
ciela nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę o numerze 412/15, dla której Sąd Rejo−
nowy w Tychach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr
KA1T/00021882/9, ustalonego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Właścicielowi
gruntów, na których ustanowiona zostanie służebność, przysługiwać będzie wynagrodzenie
w wysokości 49.786,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt
sześć złotych) netto, powiększone o należny 22% podatek VAT, płatne rocznie z góry w termi−
nie do 15 marca danego roku, corocznie zwaloryzowane o wskaźnik inflacji średniorocznej za
rok poprzedni, podawany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub jego odpowie−
dnika, w przypadku likwidacji GUS.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lę−
dziny zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/240/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 listopada
2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 7 poz. 230 z dnia 19
stycznia 2009r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbo−
lami:

– 1PU – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy
usługowej – dla działek nr 412/15, 413/15, 414/15 oraz 

– 1PU – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy
usługowej i 4KDS – droga publiczna klasy ekspresowej wraz z węzłem drogo−
wym – dla działki nr 415/16. 

Przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PU jest
produkcja, magazyny, składy oraz usługi logistyczne. Przeznaczeniem podstawowym terenu
oznaczonego symbolem 4KDS jest obsługa komunikacyjna terenów objętych planem oraz
zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta.
Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone dwa przetargi ustne nie−
ograniczone w dniach: 5 października 2009 r. oraz 18 stycznia 2010 r. – zakończone wynikiem
negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.503.500 zł netto
(słownie: trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują
uczestnicy przetargu. 
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie, zgodnie z obowiązujący−
mi przepisami, podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%.
Cała cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarial−
nej umowy przenoszącej własność.
Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lę−
dziny. Termin zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony naj−
później do 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Osoba, która przetarg wygra i ustalona zostanie jako nabywca nieruchomości, zobowiązana
będzie do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości (tj. opłaty
notarialne, wpis do księgi wieczystej).

Wadium ustalone zostało w wysokości 
5% ceny wywoławczej nieruchomości

i wynosi: 175.175,00 zł
(słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
wniesienie wadium – w formie pieniężnej – najpóźniej do dnia 4 maja 2010 r. w formie
przelewu bankowego na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: PKO BP S. A.
O/LĘDZINY 22 1020 2528 0000 0202 0191 2211 oraz przedłożenie Komisji Przetargowej wy−
maganych dokumentów. 
Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lę−
dziny.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwra−
cane niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upły−
wem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał
od zawarcia umowy sprzedaży w terminie ustalonym przez Urząd Miasta Lędziny.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem prze−
targu:

dowód wniesienia wadium (oryginał),
dokument tożsamości,
aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu przetargu:
a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób pra−
wnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników
spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizy−
cznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

osoby reprezentujące w/wym. Uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im po−
twierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,

oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem
faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

oświadczenie, że oferent w przypadku wygrania przetargu, na własny koszt i własnym sta−
raniem wybuduje węzeł drogowy zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospoda−
rowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XXXVI−
II/240/08 z dnia 27.11.2008r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr
7 poz. 230 z dnia 19 stycznia 2009r., 

oświadczenie, że oferent zapoznał się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 wrześ−
nia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108),

numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wy−
grania przetargu.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2010 r. o godz. 15.30 
w sali nr 013 Urzędu Miasta w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamie−
rzeń inwestycyjnych:

1. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących
mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z te−
go tytułu żadnej odpowiedzialności.
2. Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie: 

wybudować węzeł drogowy zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodaro−
wania przestrzennego dla obszaru położonego w Lędzinach, w rejonie drogi krajowej S –
1 i ul. Zawiszy Czarnego uchwalonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XXXVI−
II/240/08 z dnia 27.11.2008r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
nr 7 poz. 230 z dnia 19 stycznia 2009r. Węzeł drogowy winien być wybudowany w porozumie−
niu i na warunkach określonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z sie−
dzibą w Warszawie. Wybudowane przez inwestora drogi, wynikające z parametrów i założeń
planu miejscowego, po uzyskaniu pozwolenia na ich użytkowanie zostaną nieodpłatnie prze−
kazane GDDKIA i będą stanowiły drogi publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o drogach
publicznych;

wykonać niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojone techniczne i uzyskać zapewnie−
nia dostawy mediów, niezbędnych do funkcjonowania inwestycji. 
3. Oddanie do użytkowania planowanych inwestycji na terenie oznaczonym symbolem 1PU
jest dopuszczalne po zapewnieniu skomunikowania z drogą publiczną klasy ekspresowej po−
przez wybudowany węzeł drogowy.
4. Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej, będącej przedmiotem prze−
targu, obejmującej działkę nr 412/15 zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa
przejazdu i przechodu pasem gruntu szerokości 5 m, na nieruchomości gruntowej obejmują−
cej działki o nr 9, 556/39, 305/12, 8, 7, 6, 208/4, 416/4, 204/4, 590/3, za wynagrodzeniem
w wysokości 49.786,00 zł netto, powiększone o należny 22% podatek VAT, płatne z góry w ter−
minie do 15 marca danego roku, corocznie waloryzowane o wskaźnik inflacji średniorocznej
za rok poprzedni, podawany przez prezesa GUS.
5. Termin zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, zostanie ustalony najpóźniej
do 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
6. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz
kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Z dokumentacją dot. niniejszego przetargu zapoznać się można w Wydziale Geodezji, Gospo−
darki Nieruchomości oraz Ładu Przestrzennego (pok. 203, 204, 205 w godzinach pracy Urzę−
du, tel. 32 /216−65−11 do 13 wew. 136, 120, 128). 
Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie, zamieszczeniu na stronie internetowej
www. ledziny. pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 – do dnia przetargu. 



 „Ekorec” prowadzi bezpłat−
ną zbiórkę odpadów wielkoga−
barytowych takich jak: stare
meble, wersalki, fotele itp. oraz
zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego w tym telewi−
zorów, komputerów, monito−
rów itp. Zbiórka zużytego
sprzętu odbywa się na terenie
bazy magazynowo – sprzętowej
„Ekorecu” przy ul. Fredry 98.
Mieszkańcy Lędzin mogą do−
starczać odpady od ponie−
działku do piątku w godzi−
nach od 6.00 do 14.00. Zużyty
sprzęt trzeba dostarczyć na
miejsce zbiórki samemu, na
własny koszt.

Istnieje możliwość wynajęcia
samochodu w firmie „Ekorec”
(tel. 32 216 60 20) w cenie 4,50
zł/km. 

Przypominamy, że tzw.
„elektrośmieci”, podobnie jak
odpadów chemicznych, akumu−
latorów, baterii, przetermino−
wanych lekarstw nie można po−
rzucać byle gdzie, tylko trzeba
dostrajać do wyspecjalizowa−
nych punktów lub na wyzna−
czone składowiska. Za ujawnie−
nie niewłaściwego postępowa−
nia grozi kara. 

11

Eko−logiczne porządki

Listy

W imieniu swoim i mieszkańców ul. Azaliowej w Lędzinach dzię−

kuję Burmistrzowi Miasta Lędziny i OSP Lędziny za kierowanie

i sprawne przeprowadzenie akcji odwadniającej w naszym regionie

oraz za ofiarną postawę, troskę i okazanie zainteresowania naszy−

mi problemami. Należy podkreślić, że dopiero obecność, postawa

i zainteresowanie Burmistrza pozwoliło na chwilę obecną rozwią−

zać nasze problemy, którymi KWK „Ziemowit”, jako główny spraw−

ca podtopienia tej okolicy, wykazuje bardzo mierne zainteresowa−

nie. Maria Głos

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Pokoju 17

zapraszają na

Bezpłatne 
badania mammograficzne

wszystkie kobiety 
w wieku 50−69 lat

Jeśli nigdy nie wykonywałaś 

badania mammograficznego

Jeśli od ostatniego badania minęły 24 miesiące

Skorzystaj
− z bezpłatnego badania

− bez skierowania  lekarskiego

− bez kolejek i terminów

Możliwość rejestracji telefonicznej:
32  326 62 53, 32  326 73 74
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Początkowo sprawy procedu−
ralne przebiegały bez więk−
szych problemów. Przewodni−
czącym obrad wybrano po raz
kolejny Jerzego Kozłowskiego.
Wyłoniono komisję skrutacyj−
ną, która stwierdziła prawo−
mocność walnego zebrania
(uczestniczyło w nim 80 człon−
ków stowarzyszenia), a także
komisję uchwał i wniosków. 

Prezes Krystyna Cuber wy−
głosiła szczegółowe sprawoz−
danie z działalności zarządu
w minionym roku. Przypomnia−
ła kilkanaście imprez i przed−
sięwzięć o charakterze integra−
cyjnym, zorganizowanych bądź
współorganizowanych przez
stowarzyszenie – począwszy od
spotkania jasełkowego w SP
1 po mikołajki dla 180 osób
w restauracji „Pinocy”. W indy−
widualnych zajęciach rehabili−
tacyjnych uczestniczy 10 osób
niepełnosprawnych, w zaję−
ciach logopedycznych sześcio−
ro, czyli nastąpił w tym wzglę−
dzie dalszy wzrost w stosunku
do poprzedniego roku. Pokrótce
scharakteryzowała też minioną
trzyletnią kadencję zarządu sto−
warzyszenia. Przypomniała, iż
dwa lata temu z pracy w zarzą−
dzie zrezygnowali Ryszard Ma−
lina, Czesław Orzegowski i Jó−
zef Fik, a w ich miejsce wybra−
no Grażynę Cyganik (skarbnik),
Piotra Szydłowskiego (sekre−
tarz) i Tomasza Szwedo. Człon−
kowie zarządu systematycznie
podnosili swoje kwalifikacje
uczestnicząc w różnego rodzaju
szkoleniach i naradach. Stowa−
rzyszenie nawiązało w ubieg−
łym roku współpracę z Lędziń−
ską Federacją Przedsiębior−

czych i z Klubem Kajman z Ka−
towic skupiającym offroadow−
ców. Od roku LSNRONiIR ma
swoje biuro w budynku MOK−u
przy ul. Hołdunowskiej 39 i do−
stęp do Internetu.

Członkowie zarządu wręczyli
osobom szczególnie zaangażo−

wanym w sprawy organizacyj−
ne stowarzyszenia dyplomy
uznania i podziękowania, po
czym przyjęto wygłoszone
przez prezes Cuber sprawozda−
nie (tylko jedna osoba wstrzy−
mała się od głosu).

Bardzo zwięźle przedstawiła
sprawozdanie finansowe skar−
bnik Grażyna Cyganik. Na kon−
to LSNRONiIR zdecydowanie
najwięcej środków finanso−
wych, ponad 35 000 zł, wpłynę−
ło z Miasta Lędziny, z Powiatu
Bieruńsko−Lędzińskiego około
15 500 zł, z PFRON−u ponad
6 200 zł, ze składek członkow−
skich prawie 7 200 zł. Stan kasy
wznosi 2 100 zł. Sprawozdanie
przyjęto jednogłośnie. 

Ustępującemu zarządowi
udzielono absolutorium (zarząd
wstrzymał się od głosowania).

Jednogłośnie przyjęto projekt
budżetu stowarzyszenia na
2010 rok (w tym wydatki na ok.
66 200 zł).

Wszyscy obecni na sali opo−
wiedzieli się za jawnym trybem
głosowania podczas wybierania
nowych władz statutowych. Pun−
ktem spornym okazała się propo−
zycja prezes Cuber, aby zmniej−
szyć skład zarządu z pięciu do
trzech osób. Czesław Orzegow−
ski zgłosił kontrwniosek – popar−
ty w dyskusji przez kilka osób –
o pozostawienie pięcioosobowe−
go składu. Wniosek prezeski ze−
brani odrzucili. Za jego przyję−

ciem głosowały 3 osoby, 6 się
wstrzymało, 71 było przeciw.
W wyborach na prezesa zarządu
kandydowały dwie osoby. Kry−
styna Cuber otrzymała 62 głosy,
a Jerzy Wodzisz (dotychczasowy
wiceprezes) 15 głosów. Dwie
osoby wstrzymały się od głosu. 

Spośród członków ustępują−
cego zarządu Jerzy Wodzisz,
Piotr Szydłowski i Tomasz
Szwedo zgodzili się ponownie
kandydować, ale Grażyna Cy−
ganik już nie. Sporo czasu zaję−
ło namówienie do kandydowa−
nia choćby jednej osoby z Sali
(a przecież ogół zebranych
chciał pięcioosobowego, a nie
trzyosobowego zarządu!). Gdy
w końcu zgodził się na to Stefan
Bogacki, wszyscy odetchnęli
z ulgą. Bogacki otrzymał naj−
większą liczbę głosów, aż 77

(przy dwóch wstrzymujących
się). Pozostali kandydaci uzys−
kali od 67 do 74 głosów. O wie−
le sprawniej wybrano komisję
rewizyjną.

Po wystąpieniu nowo (pono−
wnie) wybranej prezes Krysty−
ny Cuber rozwinęła się dysku−
sja. Tomasz Szwedo zwrócił
uwagę, iż w naszym powiecie
nie ma jeszcze żadnej organiza−
cji sportowej, ani tym bardziej
żadnego klubu sportowego sku−
piającego osoby niepełnospra−
wne ruchowo. Może warto by−
łoby podjąć w tym kierunku
konkretne starania? Stwierdził,
że koordynowana przez niego
od roku akcja „Przyjmę – od−
dam” nie przynosi spodziewa−
nych rezultatów. Wciąż niewie−
le osób niepełnosprawnych ru−
chowo wymienia pomiędzy so−
bą bądź przekazuje innym już
im niepotrzebny sprzęt rehabili−
tacyjny. 

Ryszard Kucz poruszył „od−
wieczny” problem zbyt małej li−
czby autobusów niskopodłogo−
wych kursujących na trasach do
Tychów, Bierunia czy Bojszów.
Jerzy Żołna, będący też lędziń−
skim radnym, zapewnił, że na
sesji Rady Miasta wystąpi
z wnioskiem w tej sprawie i bę−
dzie ją pilotował.

Kilka dni później zarząd
ukonstytuował się następująco:
prezes Krystyna Cuber, wicep−
rezes Stefan Bogacki oraz Jerzy
Wodzisz, Piotr Szydłowski
i Tomasz Szwedo – członko−
wie, gdyż w nowym statucie nie
przewidziano już już funkcji
skarbnika i sekretarza. Ukon−
stytuowała się również komisja
rewizyjna: Bożena Bielas –
przewodnicząca (kolejną ka−
dencję) oraz Roman Kałuża
i Janusz Dolata – członkowie.

Najbliższą imprezą o charak−
terze integracyjnym będzie
spotkanie wielkanocne w re−
stauracji „Pinocy”, zaplanowa−
ne na sobotę, 27 marca, na
godz. 16.00. /WM/ 

Działalność Lędzińskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Nie−
pełnosprawnych i Ich Rodzin jest coraz bardziej widoczna w na−
szym mieście i poza nim, więc systematycznie przybywa mu
członków (obecnie jest ich 115) i sympatyków. W tej sytuacji
ustępujący zarząd musiał znaleźć na walne zebranie sprawoz−
dawczo−wyborcze większe pomieszczenie niż sala konferencyj−
na Powiatowego Centrum Społeczno−Gospodarczego. 23 lute−
go walne zebranie odbyło się w sali „Piast”.

www.niepelnosprawni.org

WWW LSNRONiIR, czyli

Walne wybrało władze

Komisja skrutacyjna przy pracy.
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 Szeroka akcja promocyjna w mediach i na
plakatach przeprowadzona przez Fundację
Rozwoju Sportu Fizycznej, Kultury i Tury−
styki sprawiła, że każdego dnia ferii z szere−
gu propozycji korzystało od 200 do 290 ucz−
niów. Odbyło się wiele turniejów i zawodów.
Dzieci szkolne miały możliwość korzystania
z pływalni krytej za symboliczną opłatą
w wysokości 2 zł. Organizatorów trzeba
pochwalić za wprowadzenie innowacji –
na krytej pływalni dwukrotnie zorgani−
zowano zajęcia pod hasłem „Poznaj
świat nurkowania”. Młodzież mogła bez−
płatnie korzystać z nurkowania z pełnym
osprzętem pod opieką instruktora.
Ogromne zainteresowanie tą propozycją
świadczy, że była ona bardzo dobra. We
wtorki i czwartki zorganizowano wycie−
czki dla dzieci i ich rodziców, których ce−
lem były Wisła, Ustroń i Szczyrk.

W dniu zakończenia ferii zimowych
w hali sportowej została ogłoszona pun−
ktacja – podsumowanie wszystkich im−
prez, a zwycięzcy poszczególnych kon−
kurencji odebrali nagrody rzeczowe,
które wręczyli Krzysztof Bednarczyk
z Urzędu Miasta oraz Eugeniusz Plu−
szczyk, wiceprezes Fundacji.

Ciekawe propozycje (w pierwszym ty−
godniu ferii) przygotował Zespół Szkół
w Goławcu. Dzieci bawiły się na zaję−
ciach sportowych, wokalno−tanecznych,
plastycznych i muzyczno−rytmicznych.
Odbył się m. in. turniej szachowy o tytuł
mistrza szkoły. Zwolennicy komputerów
korzystali z sali komputerowej i centrum
multimedialnego, natomiast miłośnicy
książek sprawdzili się w konkursie
„Moje ulubione baśnie”. Uczniowie kla−
sy pierwszej szkoły podstawowej ucze−
stniczyli w zajęciach realizując projekt
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia
drogą do wiedzy”. W ostatnim dniu zajęć
dodatkowo zorganizowano wyjazd na
basen do Lędzin. Każdego dnia ucznio−
wie otrzymywali słodki poczęstunek,
a zwycięzcy konkursów nagrody ufundo−
wane przez Urząd Miasta.

Interesujących propozycji nie zabrakło
także pomiędzy 15 a 19 lutego w Świetli−
cy Socjoterapeutycznej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, która orga−
nizowała zajęcia plastyczno−techniczne dla
dzieci i młodzieży z terenu miasta. Codzien−
nie na zakończenie zajęć dzieci otrzymywały
nagrody w postaci słodyczy, natomiast na za−
kończenie tygodnia uczestnicy otrzymali nie
tylko łakocie, ale także wartościowe książki

i dyplomy. Łącznie w zajęciach wzięło udział
około 140 dzieci, średnio 30 dziennie. 

W Modelarni Powiatowej LOK w Lędzinach
zostały zorganizowane zajęcia integracyjne dla
modelarzy z Imielina, Bierunia, Bojszów oraz
Lędzin. Miały one na celu wymianę doświad−

czeń oraz zapoznanie się z nowymi technikami
sztuki modelarskiej. Prowadzona była nauka
i doskonalenie pilotażu modeli zdalnie sterowa−
nych na symulatorze lotu FMS. Zajęcia z 15−
osobową grupą młodzieży prowadzili doświad−
czeni instruktorzy Janusz Musik i Marek Lizak.

63 uczestników skorzystało z zajęć w hoł−
dunowskiej filii Miejskiej Biblioteki Publi−
cznej. Mieli okazję wziąć udział w drużyno−
wym konkursie kalamburów „Pokaż nary−
suj”, konkursie plastycznym „Nam zima nie−
straszna” połączonym z czytaniem fragmen−

tów ksiązki A. i Cz. Centkiewicz „Opo−
wieści spod bieguna” czy też w konkursie
recytatorskim „Ulubiona pora roku”. Pro−
gram uzupełniły także turniej zagadek
„Jaka to bajka, jaka legenda” oraz cykl
zabaw i gier planszowych. w

Powodzenie miały zajęcia artystyczne
w Miejskim Ośrodku Kultury. Dzieci
miały do dyspozycji pięć pracowni i salę
widowiskowo – kinową „Piast”. Ucze−
stniczyły w szeregu najróżniejszych za−
jęć: szachowych, plastycznych, mode−
larskich, rękodzielniczych a także z ry−
sunku, fotografii artystycznej, tane−
cznych, wokalnych (karaoke), wizażu,

makijażu i stylizacji, aktorskich, clowno−
wych. Zajęcia szachowe miały na celu
naukę podstawowych technik i ruchów
szachowych (technika „Król i Piony –
opozycja bliska”). Na warsztatach mode−
larstwa dzieci kleiły najprostsze modele
kartonowe. Na warsztatach plastycznych
dzieci wysłuchały krótkiego wykładu
o muzyce Chopina, wykonywały ilustra−
cje do utworów. Bardzo ciekawe były
ćwiczenia z fotografiki artystycznej.
Podczas pleneru fotograficznego grupa
dzieci stworzyła serię ciekawych zdjęć
obiektów naszego 850−letniego miasta. 

Dla dzieci z całego miasta 17 lutego
MOK zorganizował wyjazd do Teatru
Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach,
gdzie po spektaklu odbyły się warsztaty
lalkarskie. Dzieci mogły zobaczyć jak po−
wstaje kukła, jak wygląda praca z kukłą
na scenie. Wyjazd połączony był z wizy−
tą w Muzeum Śląskim. 

Do atrakcji należały również warszta−
ty, podczas których dzieci uczyły się tri−
ków i sztuczek klaunów.

Podczas dziesięciu dni ferii zimowych
MOK zorganizował 33 zajęcia trwające
łącznie 53,5 godziny, w których ucze−
stniczyło 300 dzieci i młodzieży w wie−
ku od 4 do 18 lat.

Czas ferii szybko minął. Uczniowie myślą
już o świętach i wakacjach. MOK rozpoczął
już przygotowania do zajęć letnich, do „Wa−
kacji bez uzależnień”, które – jak zapowiada−
ją pracownicy ośrodka – również będą obfi−
towały w wiele licznych atrakcji. 

/MARCIN PODLEŚNY, AC/

Uczniowie czekają na przerwę świąteczną w szkołach, a my denerwujemy ich wspomnieniem tego, co niedawno było, ale już mi−
nęło. Nie sposób jednak nie odnotować, że tegoroczne ferie zimowe w Lędzinach upłynęły pod znakiem różnorodnych zajęć
i atrakcji, które pomogły dzieciom i młodzieży wypełnić wolny czas. Cieszy, że co roku oferta lędzińskich placówek jest rozsze−
rzana i korzysta z niej coraz więcej dzieci i młodzieży.
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Czas sportu i zabawy

Zajęcia w „Centrum”...

... w bibliotece...

... w MOK. 
FOTO: WM, AC
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Pięć zespołów stanęło na
starcie IV edycji Lędziny Cup,
w którym brali udział zawodni−
cy z rocznika 1996 i młodsi.
W rywalizacji dwóch ekip
MKS−u Lędziny MOSiRu Mys−
łowice, Unii Bieruń Stary i Po−
goni Imielin najlepsi okazali się
gospodarze prowadzeni przez
Wiesława Szwarockiego. Lę−
dzinianie zasłużenie zwyciężyli
powtarzając swoje sukcesy
z ubiegłych dwóch lat.

Rozgrywki toczyły się w je−
dnej grupie system każdy z każ−
dym. Grano dwa razy po 10 mi−
nut. Bezapelacyjnie najlepszy
okazał się I zespół MKS−u, któ−
ry wygrał wszystkie 4 spotkania

(pokonując MOSiR 8−2, MKS II
10−2, Pogoń 7−2 i Unię 8−0),
grając efektownie i skutecznie.
Największa w tym zasługa naj−
lepszego strzelca drużyny – Ka−
mila Pawlika (12 goli) oraz
Wojciecha Szumilasa (11 tra−
fień). Temu drugiemu przypadła
w udziale pamiątkowa statuetka
i tytuł najlepszego zawodnika
turnieju. 

Drugie miejsce wywalczyła
Pogoń Imielin (6 punktów i ty−
tuł najlepszego bramkarza dla
Kamila Nowosada), trzecie –
MOSiR Mysłowice, także z do−
robkiem 6 oczek. Na czwartym
miejscu uplasowała się druga
ekipa MKS−u (też 6 punktów,

lecz niekorzystny bilans bram−
kowy zadecydował o niższej lo−
kacie podopiecznych Jacka Mi−
kolasza – MKS II prócz meczu
z MKS I przegrał z Pogonią 1−
9, a ponadto zwyciężał z Unią
4−0 i z MOSiRem 4:1). Piąte
miejsce, po czterech porażkach,
przypadło Unii Bieruń.

Lędzińskie drużyny grały
w następujących składach:

MKS I: Damian Tomalik,
Adam Grzyb (2 gole), Rafał
Mróz, Grzegorz Białorucki
(5 goli), Paweł Majer (1 gol),
Łukasz Szymura (1 gol), Woj−
tek Szumilas (11 goli), Kamil
Pawlik (12 goli), Andrzej Krzy−
kawski.

MKS II: Kamil Żmijewski,
Remigiusz Kula, Patryk Glaba,
Szymon Krzemień (5 goli), To−
masz Szprengiel (1 gol), Krzy−
sztof Rośkowicz (2 gole), Bar−
tek Kozłowski (3 gole), Paweł
Skrobol, Michał Nagi, Adrian
Hachuła, trener Jacek Mikolasz.

Organizatorami turnieju byli:
Urząd Miasta Lędziny, Funda−
cja Rozwoju Sportu Kultury Fi−
zycznej i Turystyki oraz WZZ
„Sierpień 80” przy KWK „Zie−
mowit”. Nagrody w postaci pu−
charów, dyplomów i sprzętu
sportowego wręczali burmistrz
Wiesław Stambrowski i Krzy−
sztof Bednarczyk z Urzędu
Miasta. /MP/

Lędziny Cup 2010

Zapadły decydujące rozstrzyg−
nięcia w rozgrywkach Górnoś−
ląskiej Ligi Halowej, która od li−
stopada do marca przyciągała
uwagę kibiców piłkarskich z Lę−
dzin i okolic. Uroczystego pod−
sumowania dokonano 14 marca
w hali sportowej ośrodka „Cen−
trum”. Mimo, że w tym roku ty−
tuł mistrzowski przypadł
w udziale ekipie z Tychów, w ry−
walizacji nie zabrakło mocnych
akcentów lędzińskich.

Najlepszą ekipą rozgrywek
okazało się NTG Tychy, które
w pojedynku decydującym o ty−
tule pokonało Oldboys Imielin
2:0. W drużynie wicemistrzów
od lat występuje lędziński rodzy−
nek – Jarosław Kwoka. Najlep−
szym lędzińskim zespołem kilku−
miesięcznej batalii okazała się Jo−
ga Bonito, której filar – Tomasz
Matysek uznany został najlep−
szym zawodnikiem rozgrywek,
a ponadto wywalczył tytuł naj−
lepszego strzelca I ligi. Piąte
miejsce w najwyższej klasie roz−

grywkowej wywalczyło „Cen−
trum” Lędziny, szóste CB&S,
w barażach o utrzymanie powal−
czy lędzińska drużyna FC Powiat
07, a w stawce pierwszoligow−
ców nie udało się pozostać druży−
nie WTJH Lędziny, która została
zdegradowana do drugiej ligi. 

Awans z drugiej ligi uzyskały
tyskie ekipy Śląska i Jesionów,
a miejsca w środku tabeli w tej
klasie rozgrywkowej w udziale
przypadły lędzińskim zespołom
Rossy, Fenomenu i Sierpnia 80
z Lędzin. Odkryciem sezonu na
tym szczeblu rozgrywek wybra−
no Grzegorza Michalskiego
z Fenomenu – juniora MKS−u,
który coraz śmielej puka do
bram pierwszej drużyny. Miano
najlepszego bramkarza – nie po
raz pierwszy w historii ligi –
„wybronił” Bernard Głos. O je−
go klasie świadczy to, że był za−
wodnikiem spadkowicza z II li−
gi – Eurosportu Lędziny.

W III lidze, której mecze to−
czyły się w dwóch grupach, war−

to wspomnieć o dwóch mocnych
lędzińskich akcentach. Zawodni−
cy drużyny ADHD Hołdunów –
Łukasz Gandawski oraz Kamil
Kucharczyk zostali uznani odpo−
wiednio za odkrycie rozgrywek
i najlepszego bramkarza ligi. Ich
zespół w nagrodę za dobrą posta−
wę jesienią powalczy też

o awans do II ligi w barażach.
Tegoroczne rozgrywki przy−
niosły kibicom wiele emocji.
Walka o zwycięstwo w roz−
grywkach toczyła się do ostat−
nich pojedynków i nie brakowa−
ło dramatycznych spotkań oraz
pięknych goli. Nastała pora po−
wrotu na zielone boiska. /MP/

Rozgrywki GLH zakończone

Medal odbiera Jarosław Kwoka.

Nagroda dla Wojciecha Szumilasa. Zdobywcy I miejsca – MKS Lędziny.
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Lędziny mogą poszczycić się
kolejnym tytułem mistrzow−
skim na wysokim szczeblu roz−
grywek sportowych. Zawodni−
czka Skat Klubu OSP Lędziny,
27−letnia chełmianka Aleksan−
dra Łańska−Gawlik podczas za−
wodów rozegranych 27 lutego
w Domu Kultury na Placu Pod
Lipą w Katowicach Giszowcu
wywalczyła tytuł indywidualnej
mistrzyni Polski kobiet.

Kiedy w październiku 2008
roku Adam Kołodziejczyk został
skatowym indywidualnym mi−
strzem świata, cieszył się nie tyl−
ko on, jego brat Krzysztof i kole−
dzy z klubu, ale także władze
miasta i mieszkańcy. Sukces ten
spowodował wzrost zaintereso−
wania skatem. Lidia Segeth,
właścicielka piekarni i sklepu
spożywczego w Lędzinach, za
namową syna Krzysztofa zdecy−
dowała się przystąpić do klubu.
– Żeby mi było raźniej, namówi−
łam też moją znajomą, Olę Łań−
ską−Gawlik – mówi pani Lidia. 

W styczniu ubiegłego roku
obie panie włączyły się do roz−
grywek w cyklu cotygodnio−
wych turniejów wewnątrzklu−
bowych.

– Przez 18 lat nie udało nam
się namówić żadnej kobiety do
gry w naszym klubie, a tu zgło−

siły się aż dwie naraz – cieszył
się Adam Kołodziejczyk. – Już
na starcie, w lutym 2009 roku,
zadebiutowały one w indywi−
dualnych mistrzostwach Polski
kobiet i spisały się wręcz zna−
komicie, bo Lidia była czwarta,
a Ola dziesiąta. Liczyłem więc
na ich sukcesy podczas tegoro−
cznych mistrzostw Polski (ra−
czej na podium dla bardziej
doświadczonej Lidii), a tu taka
miła niespodzianka ze strony
Oli. Chociaż nie końca była to
niespodzianka, bowiem obser−
wuję wnikliwie jej grę od ponad

roku i widzę, jaki duży postęp
zrobiła.

Nowa mistrzyni Polski jest
nauczycielką wychowania fizy−
cznego w Zespole Szkół Ponad−
gimnazjalnych w Chełmie Śląs−
kim oraz w Zespole Szkół Za−
wodowych i Ogólnokształcą−
cych w Woli.

– W skata, ale także w bry−
dża, gram od dziesiątego roku
życia. Do niedawna grałam tyl−
ko towarzysko, głównie z rodzi−
cami i dziadkami. Dopiero
w trakcie studiów na Akademii
Wychowania Fizycznego w Ka−
towicach zagrałam w zawodach
sportowych. Reprezentowałam
tę uczelnię w akademickich mi−
strzostwach Śląska w rozgryw−
kach brydżowych i raz zajęłam
nawet, w parze z pracownikiem
naukowym, drugie miejsce. Od
pewnego czasu gram systema−
tycznie w skata i w brydża spor−
towego na tak zwanym „kurni−
ku” w Internecie (www.kur−
nik.pl) – mówi pani Ola.

Po oficjalnym ogłoszeniu
wyników mistrzostw Polski ko−
biet pierwsza pogratulowała pa−
ni Oli Lidia Segeth. Dalszy ciąg
gratulacji i życzeń nastąpił
1 marca podczas turnieju we−
wnątrzklubowego. Po wręcze−
niu mistrzyni kosza kwiatów
przez Krzysztofa Kołodziejczy−
ka, obecnie prezesa tyskiego
okręgu PZSkat. w imieniu
wszystkich zawodników Skat
Klubu OSP Lędziny mistrzyni
odśpiewano gremialnie „Sto
lat”. I my przyłączamy się do
tych gratulacji i życzeń dla mi−
strzyni Polski! /WM/
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Pani Ola najlepiej rajcowała

Skatowa mistrzyni
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Gościnni radni
W XIV Halowym Turnieju Rad

Miast i Gmin Powiatu Bieruń−

sko−Lędzińskiego w Piłce Noż−

nej o puchar przewodniczącego

Rady Miasta Lędziny, Piotra Go−

rzenia, rozegranym 20 marca

w hali ośrodka Centrum, ucze−

stniczyło 43 zawodników. Nie

wystąpiła reprezentacja Rady

Miasta Bierunia. Reprezentacja

Rady Miasta Lędziny była go−

ścinna, ustępując pola druży−

nom z Imielina, Chełmu Śl.

i Bojszów, a pokonując jedynie

reprezentację Rady Powiatu.

Statuetkę dla najlepszego za−

wodnika turnieju otrzymał Miro−

sław Szendera z Imielina, a dla

najlepszego bramkarza Henryk

Mańka z Chełmu Śl. (stracił tyl−

ko 3 gole). Zawody sędziowali

Tadeusz Kufel i Robert Żmijew−

ski. /WM/ Aleksandra Łańska−Gawlik.

Najmłodsi zawodnicy UKS

„Orka” Lędziny zdobyli aż 9 me−

dali na Mistrzostwach Śląska

Dzieci 10–letnich w pływaniu,

rozegranych 13 marca na pły−

walni w Knurowie.

Indywidualnie najlepiej spisał

się Jakub Walczysko, który wy−

walczył 4 srebrne medale na

dystansach 50 m stylem motyl−

kowym, 200 m stylem dowol−

nym, 100 m stylem motylko−

wym i 100 m stylem zmiennym.

Bardzo dobrze zaprezentował

się także Kamil Krawczyk, który

wywalczył 3 medale: dwa sre−

brne na dystansach 100 m sty−

lem klasycznym i 100 m stylem

grzbietowym oraz brązowy na

100 m stylem motylkowym.

Sztafeta chłopców 4 razy 50 m

stylem zmiennym (Kamil Kraw−

czyk, Albert Bociąga, Jakub

Walczysko i Karol Popiela) oka−

zała się bezkonkurencyjna

i zdobyła pierwsze miejsce, na−

tomiast sztafeta chłopców 4 ra−

zy 50 m stylem dowolnym

(Wawrzyniec Piecha, Jakub Wal−

czysko, Kamil Krawczyk i Albert

Bociąga) wywalczyła srebrny

medal.

Do tego bogatego dorobku

warto jeszcze dodać brązowy

medal Artura Adamusa na Mi−

strzostwach Śląska Dzieci 11−

letnich, jakie w dniu 12 marca

rozegrano w Radlinie. /MP/

Dzieciaki 
na medal
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Uroczystość wręczenia na−
grody odbyła się 18 marca
w Lędzinach w sali widowisko−
wo−kinowej „Piast”. Werdykt
Kapituły Nagrody ogłosił staro−
sta Piotr Czarnynoga. Przewo−
dniczący Rady Powiatu Henryk
Barcik przedstawił uzasadnie−
nie decyzji. – Jan Śmiłowski –
wybitny malarz amator z Lę−
dzin – otrzymał nagrodę Cle−
mens Pro Arte za całokształt
pracy twórczej. Kapituła doce−
niła malarstwo olejne laureata.
Szczególnie wyróżniła charak−
terystyczny dla Pana Jana pej−
zaż śląski. Wskazała na kulturo−
we powiązanie jego sztuki z po−
wiatem bieruńsko−lędzińskim. 

Piękną laudację na cześć lau−
reata wygłosiła Sonia Wilk, kie−
rownik Działu Plastyki Niepro−
fesjonalnej Muzeum Śląskiego
w Katowicach.

– Mam niezmierną przyjem−
ność przedstawić Państwu postać
niezwykle ważną dla kultury po−
wiatu bieruńsko−lędzińskiego.
Człowieka cichego, skromnego,
którym zawładnęła życiowa pa−
sja – mówiła S. Wilk, przypomi−
nając życiową i twórczą drogę J.
Śmiłowskiego. – Jan Śmiłowski
jest twórcą – amatorem. Ale sło−
wo amator wbrew obiegowym
opiniom nie oznacza wyłącznie
antynomii profesjonalizmu.
Amator to
przede wszy−
stkim mi−
ł o ś n i k ,
ktoś kto
za jmuje
się czymś
z upodo−
baniem, kto
swojej pasji prze−
znacza każdą
wolną chwilę,
a jednocześnie
pogłębia wiedzę
na temat ukocha−
nej dziedziny.
Pan Jan swo−
jej pasji od−
dany jest
bez

reszty, maluje codziennie, spę−
dzając w pracowni każdą wolną
chwilę, wiedzą na temat ulubio−
nych twórców przewyższa czę−
stokroć absolwentów szkół arty−
stycznych, którzy jakże często
podkreślają swój profesjonalizm,
jego pokaźna biblioteka zawiera
zbiór najistotniejszych dla arty−
sty i historyka sztuki pozycji.
Przez wszystkie lata przygody
z malarstwem laureat tegoro−
cznej nagrody doskonalił zaró−
wno warsztat, jak i, a może
przede wszystkim, wiedzę
o sztuce, a wszystko to robił, bez
przymusu, nie z powodu konie−
czności zadania jakichkolwiek
egzaminów, czy uzyskania
określonych kwalifikacji, ale
z wewnętrznej potrzeby i z zami−
łowania. Po pięćdziesięciu la−
tach, jakie upłynęły od namalo−
wania pierwszego obrazu olejne−
go, Pan Jan Śmiłowski zyskał
uznanie nie tylko publiczności –
gremialnie odwiedzającej wysta−
wy prezentujące jego dorobek –
ale także, a może przede wszy−
stkim mieszkańców i władz po−
wiatu, czego ukoronowaniem
jest nagroda Clemens Pro Arte
2009.

Bardzo wzruszonemu laurea−
towi pamiątkową statuetkę Cle−
mensa wręczył starosta Piotr
Czarnynoga.

Nagrodę Clemensa Pro Cultu−
ra AD 2009 za upowszechnianie
kultury otrzymali Krystyna Cza−
jowska i Zespół Folklorystyczny
„Ścernianeczki” z Bierunia. Gra−
tulacje nagrodzonym złożył m.
in. obecny na uroczystości woje−
woda śląski Zygmunt Łuka−
szczyk. W części artystycznej
wieczory wystąpiły „Ścierniane−
czki”. Uroczystości towarzyszy−
ła wystawa prezentująca dorobek
laureatów. „Żywy Clemens”
przedstawiony przez Michała Sa−
bata, witał gości w holu ratusza.
Opis nagrody, treść laudacji
i rozmowy z laureatami opubli−
kowane zostały w okolicznościo−
wym wydawnictwie. Relację
z uroczystości i wywiady z lau−
reatami przedstawiła Telewizja
Katowice. /MR/ 

Clemens dla Jana Śmiłowskiego

Szlachetne amatorstwo, życiowa pasja
– Mam w domu obraz pana Jana Śmiłowskiego. Zastanawiam się, o ile wzrośnie jego wartość po przyznaniu Panu tak cennej na−
grody. Szczerze gratuluję i życzę wielu kolejnych sukcesów – powiedział burmistrz Wiesław Stambrowski wraz z przewodniczą−
cym Rady Miasta Piotrem Gorzeniem składając życzenia i wręczając kwiaty laureatowi Nagrody Starosty Bieruńsko−Lędzińskie−
go w Dziedzinie Kultury Clemens Pro Arte AD 2009.
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