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To jest naprawdę ważne dla naszych
podopiecznych, gdy ktoś, kogo znają
z telewizji uściśnie im dłoń czy zrobi so−
bie wspólne zdjęcie. To element tera−
pii, budowania poczucia własnej warto−
ści u naszych osób niepełnosprawnych
– mówi Mariusz Seifert pracownik
Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lę−
dzinach.

W czwartek 16 kwietnia do Ośrodka
przyjechał Piotr Kupicha z zespołem „Fe−
el”. Wspólnie z niepełnosprawnymi za−
śpiewał swoje przeboje pt. „Jest już ciem−
no” i „Jak anioła głos”. Wpisał się do
„Kroniki Ośrodka” i cierpliwie pozował
do zdjęć.

– To już kolejny artysta, którego mieliś−
my okazję gościć w naszej placówce – mó−
wi Piotr Goj, dyrektor OBK. – W marcu
była u nas Kasia Kowalska, a nasi podo−
pieczni otrzymali lekcję tańca w szkole
Rafała Kryli (Tito) w Tychach. W roku
ubiegłym gościliśmy m. in. Łukasza Za−
grobelnego, zespoły: „Łzy” z Anną Wy−
szkoni, „Negatyw”, „Myslovitz”, „RH+”
oraz „Dżem”. Było to możliwe dzięki Ma−
riuszowi, który jest człowiekiem o nieo−
graniczonych możliwościach i kontaktach
w świecie artystów – dodaje z uśmiechem
dyrektor. – Także z jego inicjatywy po−
wstaje płyta w jednej z bardziej znanych
w Polsce wytwórni muzycznych. Dochód
z niej będzie przeznaczony na budowę

Ośrodka Rehabilitacyjno−Edukacyjno−
Wychowawczego przy ul. Lędzińskiej 6.
Jej promocja obejmie cały kraj. W promo−
cji będą uczestniczyć m. in. Kasia Nosow−
ska z zespołem „Hey”, Ania Dąbrowska,
Tomek Makowiecki, Kasia Stankiewicz,
„Sztywny Pal Azji”, zespoły „Negatyw”
i „T−Love”. Chcemy zdążyć z jej wyda−
niem na nasz ośrodkowy festyn, który od−
będzie się na rozpoczęcie wakacji, tj. 20
czerwca. Już teraz serdecznie zapraszamy.
Nie zabraknie na nim gwiazd i atrakcji.
Możemy zdradzić tylko, że zobaczymy m.
in. „Kabaret Moralnego Niepokoju”, Ze−
spół „RH+” i wiele innych gwiazd i zna−
nych wykonawców polskiej sceny muzy−
cznej. 

Bieżące informacje o Ośrodku Błogosła−
wiona Karolina można znaleźć na stronie
www.caritaskarolina.neostrada. pl. /AK/

Takiego menedżera jak Mariusz Seifert inni mogą szczerze zazdrościć 

Rozgwieżdżona Karolina
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Wspólne zdjęcie z zespołem „Feel”.

Piotr Kupicha wpisuje się do Kroniki
OBK.
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Jubileusz Oazy
W Parafii Św. Anny 25 kwietnia odbyło

się spotkanie uczestników Ruchu Światło−

Życie. Ruch ten należy do ruchów odnowy

Kościoła i jest potocznie znany pod nazwą

Oaza. Błędem jest jednak myślenie o Oazie

jak o ruchu młodzieżowym, co pokazało

„spotkanie po latach”. Z Oazy młodzieżo−

wej wyrosły kręgi Domowego Kościoła (Oa−

za Rodzin) oraz wspólnoty ludzi dorosłych. 

Działalność Ruchu Światło−Życie w parafii

św. Anny zainicjował ks. Adam Gramatyka

w roku 1974. Od tej pory jej działalność by−

ła skrzętnie archiwizowana w kronikach

(obecnie czwartej). Na spotkanie oprócz ks.

Adama przybył także ks. Jerzy Matoga, któ−

ry był jednym z siedmiu opiekunów wspól−

noty (w latach 1990−1992). Najpierw odby−

ła się uroczysta msza koncelebrowana

przez trzech księży (oprócz wymienionych

wyżej celebrował ją także obecny opiekun

i moderator Ruchu ks. Henryk Skorupa).

W części mniej oficjalnej (w OSP w Lędzi−

nach) każda grupa, która istniała na prze−

strzeni 35−lat działalności, miała okazję

coś o sobie opowiedzieć, powspominać

specyfikę czasów, w której działała i za−

śpiewać ulubione piosenki. Dla niektórych

uczestników była to okazja zobaczenia się

po kilkunastu, czasem po kilkudziesięciu

latach. Wiele emocji i śmiechu wzbudziło

oglądanie kronik i starych zdjęć.

Każdy taki jubileusz to okazja do poodkurza−

nia wspomnień dla starszych oraz nabrania

szacunku do tradycji dla najmłodszych. Najbar−

dziej jednak cieszy, że zdecydowana więk−

szość z uczestników spotkania nadal działa

w Ruchu w formach dostępnych dla dorosłych,

a ich dzieci w Oazie Młodzieżowej. /AK/

Uczestnicy spotkania oglądają kroniki
i wspominają...
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Zgodnie z planem, przed 30

kwietnia, firma PRIM S. A. z Mys−

łowic zakończyła prace na kilku−

dziesięciometrowym odcinku hoł−

dunowskiej ulicy Fredry przy wy−

mianie starych plastikowych rur

kanalizacyjnych na nowe. Ostat−

nie prace miały miejsce na skrzy−

żowaniu ulic Fredry i Hołdunow−

skiej. Tak, jak zapewniał wyko−

nawca, w czasie trawjąych po−

nad miesiąc robót mieszkańcy

nie odczuli przerw w funkcjono−

waniu kanalizacji. /WM/

Nowe rury na Fredry

W sali notowań Giełdy Pa−
pierów Wartościowych w War−
szawie 27 kwietnia br. odbyła
się uroczysta gala zespołów,
które osiągnęły najlepszy wy−
nik inwestycyjny w tegorocznej
edycji Szkolnej Internetowej
Gry Giełdowej. Po raz drugi
w siedmioletniej historii tej gry
reprezentacja Powiatowego Ze−
społu Szkół w Lędzinach była
najlepsza w województwie śląs−
kim i zajęła 5 miejsce w Polsce.

Od października 2008 r. do sty−
cznia 2009 uczniowie szkół po−
nadgimnazjalnych z Polski, Lit−
wy, Ukrainy i Słowacji zmagali
się z koniunkturą na warszaw−
skiej giełdzie inwestując 100 ty−
sięcy wirtualnych złotych w ak−
cje spółek i lokaty bankowe. Re−
ceptą na sukces w tej edycji
SIGG była krótka sprzedaż,
umiejętne podejmowanie decyzji
i ryzyka oraz stalowe nerwy. Mi−
mo 14% spadku indeksu WIG20
w czasie szkolnej rywalizacji, aż
1.065 zespołom udało się pomno−
żyć wartość wirtualnego portfela.
Warto jednak podkreślić, że
prawdziwymi triumfatorami

SIGG 7 są 5.023 zespoły z 1.569
szkół, które w rekordowej liczbie
przystąpiły do tegorocznej edycji,
w atmosferze paniki i krachu na
światowych giełdach.

Szkolna Internetowa Gra Gieł−
dowa to największy ogólnopol−
ski projekt edukacyjny poświę−
cony inwestowaniu. Co roku za−
interesowanie konkursem wzra−
sta. Ostatnia edycja przyciągnęła
uwagę blisko 20 tys. uczestni−
ków. Celem SIGG jest pogłębia−
nie znajomości zarządzania fi−

nansami wśród młodych ludzi.
Uczestnicy gry mają dostęp do
internetowego modułu edukacyj−
nego, który uczy jak inwestować
na giełdzie i wyjaśnia tajniki
praw rządzących rynkiem.

„Wigingowie 2008” Szymon
Goździk, Sławomir Konieczny,
Krystian Kucharski wraz
z opiekunem Ireneuszem Wrób−
lem otrzymali cyfrowe aparaty
fotograficzne, szkoła wzbogaci−
ła się o projektor multimedial−
ny. /G/

Lędzinianie pokonali bessę

Zespół wraz z założycielem i wieloletnim prezesem GPW
Wiesławem Rozłuckim (po środku) w sali notowań giełdo−
wych w Warszawie. 
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2 maja Olszyce były miej−

scem tradycyjnej majówki dla

mieszkańców Lędzin i okolic,

zorganizowanej przez wędkarzy

przy wsparciu finansowym Urzę−

du Miasta. Najpierw 48 osób

rywalizowało w otwartych zawo−

dach wędkarskich. Zwyciężył ty−

szanin Leszek Buncal (4,7 kg

złowionych ryb) przed Bronisła−

wem Janią i Henrykiem Dud−

kiem z Lędzin, Janem Bożkiem

i Bogdanem Kotasem z Ławek.

Najlepszy połów wśród dzieci

zanotował 7−letni lędzinianin

Maciek Nawrocki. 30 pucharów

i nagród wręczał burmistrz Wie−

sław Stambrowski (z sędzią głó−

wnym zawodów Teresą Urbanek

i prezesem klubu Ryszardem

Chrobokiem) Wieczorem na te−

renie starej Rybaczówki zorgani−

zowano piknik rodzinny i do

późnej nocy można było się ba−

wić na gratisowym koncercie

Piotra Załachowskiego, Andrze−

ja Króla i Antoniego Kani. 

Z okazji 64. rocznicy zakoń−

czenia II wojny światowej w Eu−

ropie, 8 maja delegacja Koła

Miejskiego Związku Kombatan−

tów Rzeczypospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych

z prezesem zarządu Janem Mi−

chniakiem oraz przedstawiciele

Urzędu Miasta z burmistrzem

Wiesławem Stambrowskim za−

palili znicze i złożyli wiązanki

kwiatów pod Pomnikiem Wete−

ranów Powstań Śląskich oraz

pod obeliskiem przy ul. Pade−

rewskiego poświęconym pamię−

ci więźniów lędzińskiego podo−

bozu KZ Auschwitz−Birkenau

Obecna była również delegacja

uczniów Szkoły Podstawowej nr

1. W tym samym dniu, dla

uczczenia poległych i pomordo−

wanych w czasie II wojny świa−

towej, uczniowie i nauczyciele

Powiatowego Zespołu Szkół po

raz piąty zorganizowali Marsz

Pamięci do Oświęcimia

Brzezinki. /WM/
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Przedwyborczy „najazd” PiS
W ramach kampanii przed wyborami do Europarla−

mentu wraz z grupą kandydatów Prawa i Sprawiedliwo−

ści 11 bm. odwiedził Lędziny Jarosław Kaczyński. Po

powitaniu przez przedstawicieli władz miasta i powiatu

prezes PiS spotkał się z członkami i sympatykami swej

partii z naszego miasta i okolic. Krytykując obecny rząd

Jarosław Kaczyński powiedział, że Polska powinna mieć

lepszą reprezentację w parlamencie Unii Europejskiej,

która zadba o równoprawne traktowanie z innymi pań−

stwami, o interesy naszego kraju, o szacunek dla Pola−

ków i naszej historii.

Gospodarzami spotkania byli posłanka Maria Nowak

i Henryk Paruzel. /R/ F
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20 kwietnia odbyła się piąta edycja Mło−
dzieżowego Powiatowego Festiwalu Szan−
ty i Pieśni Żeglarskiej „Róża Wiatrów”,
zorganizowana przez Młodzieżowe Żeglar−
skie Koło Ligi Obrony Kraju przy PZS w Lę−
dzinach, kierowane przez Helenę Palkę
przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Kultury.

Gdy po koncercie tegorocznej gwiazdy
imprezy – występującego gościnnie zespo−
łu „Szantana”, ogłoszono werdykt jury (Bo−
lesław Rozmus, Janusz Szlachetko i Szy−
mon Szczepańczyk), dziewczęta i chłopcy
ze zwycięskiego zespołu wokalno−instru−
mentalnego „Ars Nova” zareagowali eks−
plozją radości.

Zespół wystąpił w składzie: Maria Gaw−
liczek, Aleksandra Wysoka, Klaudia Kula,
Beata Popiołek, Kasia Bąk, Ania Kraw−
czyk, Monika Mendrela, Kasia Szczepanek,
Mateusz Długajczyk, Rafał Jastrzębski, gi−
tarzysta Wojtek Ostrowski i zaprezentował
szanty „Tańcowanie” oraz „Shenandoah”
(w wolnym tłumaczeniu z języka Indian
z plemienia Dakota – „Córka Gwiazd”).

Ciekawa interpretacja pieśni żeglarskich
„Życie pisane pianą” i „Irlandzki żeglarz”
zaowocowała przyznaniem drugiej lokaty
zespołowi „Lebry i Narybek” z PZS Lędzi−
ny, który prowadzi występujący też na sce−
nie nauczyciel Włodzimierz Ferdek.

Bardzo widowiskowo wypadła na scenie
aż 25−osobowa grupa (tak licznej chyba je−

szcze na festiwalu nie było) „Morskie Roz−
gwiazdy” z LO w Bieruniu, która zaprezen−
towała nie tylko wysoki poziom wokalny,
ale i liczne akcesoria pokładowe (np. szczot−
ki pokładowe). Była to klasa I f, przygoto−
wywana do występów i kierowana na scenie
przez nauczycielkę Joannę Ditrich. Zajęła III

miejsce. Wyróżnienie otrzymał działający
od niedawna zespół młodzieżowy „Young
Band” z lędzińskiego MOK−u, który założył
i prowadzi Piotr Musioł.

Nagrodę publiczności, ogromny tort
w kształcie żaglowca od Joachima Pinocego,
otrzymała grupa „Lebry i Narybek”. /WM/

Kolejny raz popłynęły żeglarskie pieśni

20 kwietnia sprzed Przedszko−

la nr 2 wyruszył autokar z najo−

dważniejszymi przedszkolakami,

którzy nie bali się bez rodziców

spędzić kilka dni poza domem.

Celem podróży była Rabka

Zdrój, w której po raz trzeci zo−

stało zorganizowane „zielone

przedszkole”. Dzieci zamieszka−

ły w dwóch przepięknie usytuo−

wanych i nowocześnie urządzo−

nych pensjonatach. Podczas te−

go niezwykle udanego pobytu

dzieci „zaliczyły” między innymi

pieszą wyprawę do Muzeum Ta−

boru Kolejowego w Chabówce,

odwiedziły pracownię garncarza,

poznały tajniki malowana na

szkle, zwiedziły i poznały historię

Muzeum Orderu Uśmiechu. Była

zabawa w podchody w Parku

Zdrojowym, wieczór z kapelą gó−

ralską. Odważne przedszkolaki

zwiedziły także Zakopane. /BB/

Pierwszaki na Hamerli
Zapoczątkowana w lutym przez Miejską Bibliotekę Publiczną

współpraca z lędzińskim podleśniczym Jackiem Marcem zaowoco−

wała zorganizowaniem 23 kwietnia wycieczki dzieci z SP 3 do lasu

murckowskiego. Z inicjatywy bibliotekarki Reginy Białoń klasa Ia

z SP 3 pod wodzą wychowawczyni Sylwii Bhiry udała się z okazji

obchodów Dnia Ziemi na polanę Hamerla, gdzie znajduje się

pszczelarski ośrodek szkoleniowy „Trutowisko” i budynek tyskiego

Koła Łowieckiego „Daniel”. Po krótkiej pogadanki na temat typo−

wych gatunków drzew rosnących w lesie murckowskim i żyjących

tu zwierząt, Jacek Marzec oprowadził swoich małych gości po za−

gajnikach. Po powrocie na polanę bardzo smakowały im kiełbaski,

które upiekły sobie na ognisku oraz napoje i słodycze ufundowane

przez MBP. /WM/

Przedszkolaki w Rabce

Tort dla „Lebrów” odbiera Włodzimierz Ferdek.
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Jubileusz Oazy. Spotkanie po 35 latach.
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Zgodnie z zapowiedziami
władz spółki „Ekorec” młodzi pa−
rafianie z parafii Matki Bożej Ró−
żańcowej do swej I Komunii po−
szli nową, wygodną drogą. Budo−
wa wygodnej, nowoczesnej i ła−
dnej ulicy Matki Bożej Różańco−
wej dobiega końca. Wybudowa−
no 270 metrów drogi wraz z cho−

dnikami i dodatkami. 25 kwietnia
zakończono układanie kostek be−
tonowych (puzzli) od parkingu
przy kościele aż do ulicy Lędziń−
skiej. Finalizowane są prace przy
budowie chodnika wzdłuż drogi,
polegające na układaniu obrzeży
z nawierzchnią z kostki brukowej.
Patrząc od ulicy Lędzińskiej po

lewej stronie widzimy jezdnię
o szerokości 6 m, pośrodku pas
zieleni, dwuczęściowy chodnik
(dla pieszych i rowerzystów).
W pasie zieleni, przy lampach uli−
cznych znajdować się będą zato−
czki z ławkami do siedzenia. Za−
chęcamy do obejrzenia efektu
końcowego! /WM/

Finisz inwestycji

Miłość i ślub nie są przypisane wyłącznie

do młodości. Zdarza się, że w jesieni życia

też dosięga strzała Amora. Ta akurat trafiła

dwoje seniorów z hołdunowskiego klubu se−

niora.

W lipcu na ślubnym kobiercu staną Gabrie−

la Paluszkiewicz z Lędzin i Paweł Majer z Boj−

szów (wiek pomińmy; wystarczy, że – jak wi−

dać na zdjęciu – oboje wyglądają świetnie!).

Narzeczeni znają się od dawna, ale tak 

naprawdę poznali się dopiero w klubie senio−

ra. Oboje są wdowcami, dzieci dawno poszły

na swoje, pozakładały rodziny. Dla pani Gab−

rieli i pana Pawła niedługo rozpocznie się ko−

lejny etap w jesieni życia. /DAS/

W     zdaniach22..
Iwona

Klima,

uczennica

klasy 2B

Powiatowe−

go Zespołu

Szkół

w Lędzinach, uzyskała tytuł Mi−

strza Matematyki Szkół Techni−

cznych powiatu bieruńsko−lę−

dzińskiego podczas konkursu

matematycznego w Bieruniu,

29 kwietnia. Mistrzynię przygo−

towywała do konkursu Krystyna

Wróbel, nauczyciel matematyki.

Joanna Makowska ze Szkoły

Podstawowej Nr 3 zajęła 1. miej−

sce w konkursie zorganizowanym

przez profesor Genowefę Gra−

bowską na znak graficzny sym−

bolizujący Śląsk w Unii Europej−

skiej. Joasia zwyciężyła w kon−

kursie dodatkowym, towarzyszą−

cym rywalizacji profesjonalistów. 

W kwietniu pracownicy spółki

Ekorec porządkowali północny

odcinek ulicy Stadionowej – na−

wieziono ziemię, wykonano ni−

welację terenu po obu stro−

nach tej części drogi. Docelo−

wo przygotowano ten teren pod

utworzenie pasów zieleni i na−

sadzenie drzew, wówczas miej−

sce to wyraźnie zyska na wy−

glądzie. /WM/

11 maja ruszył realizowany

własnymi siłami pszczelarzy re−

mont siedziby Rejonowego Koła

Pszczelarzy „Bieruń” w Górkach,

a głównie klatki schodowej. Ter−

min zakończenia – przed czer−

wcowymi wyborami do Parlamen−

tu Europejskiego. /WM/

Jan Śmiłowski znów odnoto−

wał sukces artystyczny. Jego

obraz przedstawiający krajobraz

morski został najwyżej oceniony

„za dynamiczne zbudowanie na−

stroju malowanego miejsca

i dojrzałą kolorystykę” spośród

43 prac w otwartym konkurs

plastyczny pt. „Pejzaż”, zorgani−

zowanym przez SDK Tęcza w Ty−

chach.

W okresie świątecznym w na−

szym ratuszu można było oglą−

dać plon konkursu dla przed−

szkolaków i uczniów szkół pod−

stawowych oraz gimnazjów po−

wiatu bieruńsko−lędzińskiego

pt. „Tradycje śląskie wczoraj

i dziś – śląskie kroszonki”, zor−

ganizowanego przez hołdunow−

skie Gimnazjum nr 2 we współ−

pracy z powiatem. /WM/
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z WIESŁAWEM STAMBROWSKIM, burmistrzem miasta 
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23 kwietnia Rada Miasta
podjęła uchwałę w sprawie
udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta za rok
2008. Za udzieleniem ab−
solutorium głosowało 9 ra−
dnych, wstrzymało się 5,
1 głos był przeciw. Oczeki−
wał Pan takiego wyniku,
czy lepszego?

Lepszego na pewno nie,

znając sytuację w Radzie

Miasta. Spodziewałem się

jednak, że uzyskam absolu−

torium. Wykonanie ubiegło−

rocznego budżetu było bar−

dzo dobre, a uchwała rozli−

cza mnie właśnie z jego wy−

konania, a nie – wbrew te−

mu, co może się niektórym

wydawać – z innych działań.

Absolutorium to nie plebis−

cyt: podoba się – nie podo−

ba. 

Ale inni próbują pana
z tych działań rozliczać –
z decyzji personalnych, in−
westycyjnych, finanso−
wych. Czy nie jest zna−
mienne, że na dzień przed
sesją na które ma odbyć
się głosowanie nad absolu−
torium dla burmistrza zo−
staje zwołana nadzwyczaj−
na sesja Rady Miasta po−
święcona wielogodzinnej
dyskusji i tylko jednemu
punktowi: przystąpieniu do
sporządzenia zmiany miej−
scowego planu zagospoda−
rowania przestrzennego dla
terenu położonego w pół−
nocno−wschodniej części
dzielnicy Hołdunów? Tak,
jakby nie można było tego
jednego punktu rozpatrzyć
o jeden dzień później, pod−
czas wcześniej zaplanowa−
nej zwykłej sesji.

Sesję zwołuje i porządek

obrad ustala Przewodniczą−

cy Rady Miasta. Osobiście

uważam, że można było ten

temat włączyć do porządku

obrad zwykłej sesji, ale –

jak widać – Pan Przewodni−

czący i grono radnych miało

inny pogląd. 

Temat asfaltowni nie zni−
ka z publicznego zaintere−
sowania i dyskusji. Przy−

pomnijmy, że sesja nadzwy−
czajna była rezultatem de−
cyzji zwołanego 15 kwiet−
nia przez Przewodniczące−
go Rady Miasta spotkania
radnych z mieszkańcami
szczególnie zainteresowa−
nych tym, aby asfaltownia
nie powstała. W istocie na
spotkaniu powtórzono
wszystkie wcześniej poru−
szone aspekty i wątki tej
sprawy. Czy w tym temacie
można obecnie coś jeszcze
dodać?

Sądzę, że nie. Z zaintere−

sowanymi mieszkańcami po−

wiedzieliśmy sobie już wszy−

stko. Podtrzymuję stwierdze−

nie, że dopóki jestem burmi−

strzem, ta asfaltownia nie

powstanie. Jedynym rozwią−

zaniem żeby nie powstała

na pewno jest sprzedaż zie−

mi przez „Drogbud”. Wszy−

stko inne służy tylko odwle−

kaniu budowy asfaltowni na

drodze prawnej. Sama zmia−

na planu zagospodarowania

tego terenu jest kwestią co

najmniej 10 miesięcy.

W dzisiejszych czasach nie−

łatwo jednak znaleźć inwe−

stora, który kupi 6 hektarów

ziemi. Podtrzymując swój

sprzeciw wobec asfaltowni

skądinąd martwi mnie, że

zmieniając zasady gry

w trakcie meczu tworzymy

niedobry wizerunek gminy

wobec inwestorów.

Ciągle odżywa opinia, że−
by miasto kosztem innych
przedsięwzięć znalazło
środki, przystało na stratę
i jednak odkupiło ziemię od
„Drogbudu”.

Według przedstawionych

mi opinii prawnych nie mo−

żemy przeprowadzić tego ty−

pu transakcji. Raz – wiąże

się to z płatnościami podat−

kowymi (stracilibyśmy na

podatku VAT), a dwa – od−

kupując teren musielibyśmy

go przeznaczyć na inwesty−

cję miejską. Tego typu tran−

sakcję zakwestionuje Regio−

nalna Izba Obrachunkowa,

bo to by oznaczało, że kupi−

liśmy ziemię za wyższą ce−

nę, niż sprzedaliśmy „Drog−

bud”.

Lecz przecież na tej całej
transakcji by skorzystał tyl−
ko Skarb Państwa, który
zainkasował podatek VAT.

A my mielibyśmy zarzut

niegospodarności.

Zatem pozostaje tylko
czekać, aż „Drogbud” znaj−
dzie kupca i przeprowadzo−
ne zostaną procedury zmia−
ny planu zagospodarowania
przestrzennego dla tego te−
renu?

Tak.

Panie burmistrzu, wiele
kontrowersji wzbudza wy−
sokość cen wody w mie−
ście.

Negocjacje z RPWiK pro−

wadziliśmy w Urzędzie Mia−

sta i w siedzibie tej spółki

w Tychach. W tej sprawie

odbyły się spotkania ra−

dnych i społeczności miasta

na terenie ratusza. Mieliśmy

ekspertyzę dotyczącą taryfy.

Dzięki negocjacjom udało

się obniżyć cenę o kilkana−

ście groszy. 

Czy trwają jakieś rozmo−
wy z RPWiK pod kątem wy−
sokości przyszłorocznej ta−
ryfy, na temat współpracy
z tą spółką, inwestycji po−
wodujących ograniczenie
strat wody, aby uniknąć
kolejnej wysokiej podwyżki
cen?

RPWiK ma plan inwesty−

cyjny, ale pamiętajmy o tym,

że koszty inwestycji i tak po−

krywają odbiorcy i odbiją się

one na przyszłych taryfach.

Czy nie lepiej zrezygno−
wać z dopłaty do cen wo−
dy, a pieniądze przeznaczyć
na jasno określony cel in−
westycyjny, aby dzięki wy−
konanej za te pieniądze in−
westycji obniżyć straty
i w długofalowym planie
uzyskać obniżenie strat
wody, a więc niższą cenę?

To logiczne, ale to Rada

Miasta tej kadencji wprowa−

dziła dopłaty do cen wody

dla mieszkańców. To była

jej wola i decyzja. To ona

jest władna to zmienić. Zga−

dzam się, że kwota dopłat

byłaby pewnym zastrzykiem

inwestycyjnym.

Dopłata do cen wody
w budżetach rodzinnych ra−
czej nie waży wiele, ale
200−400−600 lub więcej ty−
sięcy w skali miasta prze−
znaczone na inwestycje
wodociągowe już przynios−
łoby widoczny efekt.

Tak, ale czy takie dopłaty

wygasić czy je kontynuować

wymaga zastanowienia. Do−

dam, że w tym roku będzie−

my przejmować wodociąg od

kopalni „Ziemowit” i przeka−

żemy go w dzierżawę

RPWiK. Mam nadzieję, że ta

dzierżawa plus wzrost sprze−

daży wody przez RPWiK przy−

hamuje wzrost cen w przy−

szłym roku i kolejnych la−

tach.

Czy władza miejska nie
bywa zbyt szczodra? Tu
dopłaty do wody, tam gest
uprzejmości wobec prywat−
nego przedsiębiorcy…

Jeśli chodzi o pana Joa−

chima Pinocego, bo pewnie

o tym przypadku myślimy,

było to uporządkowanie za−

szłości, uregulowanie praw

własności. Pan Pinocy kupił

dzierżawioną przez lata zie−

mię, na której postawił bu−

dynek o wartości przewyż−

szającej wartość gruntu.

Wszystko odbyło się legal−

nie. To, że płatność (na je−

go prośbę) została rozłożo−

na na raty było zgodne

z prawem. Dodam, że pier−

wsza rata plus VAT wyniosła

prawie 1/3 wielkości należ−

nej kwoty, a nie 10 %!

Co aktualnego w inwe−
stycjach miejskich?

Kończymy budowę ulicy

Matki Bożej Różańcowej.

Rozpisane są przetargi na

remont kapitalny Przedszko−

la nr 2, przystąpimy do re−

montu kapitalnego biblioteki

miejskiej, do termomoderni−

zacji Gimnazjum nr 2 (wy−

miana okien), kupujemy pół

hektara ziemi pod kompleks

sportowy przy Zespole Szkół

na Goławcu.  

Absolutorium to nie plebiscyt 
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lista innych, drobniejszych

przedsięwzięć. Przygotowu−

jemy się do Dni Lędzin. Po−

rządkujemy Zalew – prze−

świetlane są laski, może

w tym roku zrobimy cho−

dnik wokół basenu. Już wi−

dzimy, że skatepark, który

miał powstać w niecce ba−

senu postawimy w innym

miejscu.

Parę słów o tym. Wizja
przyszłości tego miejsca
jednym zaparła dech
w piersiach z wrażenia, in−
nym ze śmiechu. Czy fak−
tycznie nie popadnięto
w jakąś gigantomanię?

Cały czas był problem,

że nikt nie ma pomysłu na

zagospodarowanie Zalewu,

a więc została stworzona

pewna propozycja. Prezen−

towana w ratuszu i dostęp−

na wszystkim wizualizacja

to pomysł autorów. Tak wi−

dzą ten teren, możliwości

jego zagospodarowania. To

oczywiście nie znaczy, że

docelowo teren ten będzie

dokładnie tak zagospoda−

rowany i tak będzie wyglą−

dać. Najważniejsze było

określenie przyszłych fun−

kcji terenu i szlaków komu−

nikacyjnych. Najistotniej−

sze jest to, że zostały wy−

dzielone pewne obszary

z przystosowaniem, na

przykład obszar typowo

sportowy, obszar rekreacyj−

ny, obszar z przeznacze−

niem na kąpielisko, na ga−

stronomię itd. To przecież

nie są projekty techniczne!

Są korty, obok zostało za−

proponowane miejsce na

ewentualne korty kryte.

Jest wskazane miejsce na

park linowy, na restaura−

cję. To tylko wizja możliwo−

ści, zaproszenie dla przy−

szłych inwestorów, wskaza−

nie: tu, w tym miejscu mo−

że to powstać. Proszę –

działajcie, budujcie! Prze−

cież to nie miasto musi

być inwestorem.

Ktoś określił oczekiwa−
nia, potrzeby…

Zbierane były opinie

mieszkańców, dyskutowali

o tym radni na komisjach,

wreszcie pojawiła się kon−

cepcja, jakiś punkt wy−

jścia. Realizacja będzie

zależeć od możliwości, od

środków i na pewno zo−

stanie rozłożona na lata. 

Panie burmistrzu, nie lu−
bi pan podróżować?
Osłabła współpraca i wy−
miana międzynarodowa
z miastami partnerskimi.

Urzędnicy i radni mają

obecnie wiele innych

spraw na uwadze, ale niko−

mu nie ograniczamy możli−

wości. Zespół Szkół z Go−

ławca będzie wkrótce miał

wizytę gości z Revvcy, na

Dniach Lędzin i na Powia−

towych Targach Przedsię−

biorczości i Ekologii będą

goście z Uničova. Sam nie

planuję wyjazdów w najbliż−

szym czasie.

Od paru miesięcy jest
pan obiektem ostrych ata−
ków i insynuacji ze strony
niektórych osób.

Pojawiły się bezpodsta−

wne pomówienia i kłam−

stwa, dlatego rozważam

możliwość wejścia na dro−

gę prawną przeciwko ich

autorom. Nie sprzyja to

dobrej atmosferze w ratu−

szu, w mieście. Sądzę je−

dnak, że jeszcze przyjdzie

czas na właściwą, trzeźwą

ocenę sytuacji i moich dzia−

łań. Najbardziej przykre dla

mnie jest, kiedy odbija się

to na współpracownikach.

Myślę przede wszystkim

o panu Henryku Barciku.

To co się stało, w Gimnaz−

jum nr 2 nazywam wypad−

kiem przy pracy, który mógł

się każdemu i wszędzie

przydarzyć. Tworzenie wo−

kół tego atmosfery spisku

i skandalu jest skrajną na−

dinterpretacją i wyrazem

wyjątkowo złej woli. Zaist−

niały incydent nie dyskredy−

tuje jednak wieloletniego,

bardzo dobrego pedagoga

i dyrektora, a to, co go

spotyka jest absolutnie nie−

zasłużone. Przy okazji do−

dam, że ostatnio Gimnaz−

jum nr 2 dostało ponad 40

tys. zł dotacji z Unii Euro−

pejskiej, z programu „Kapi−

tał ludzki” na… działania

kółka dziennikarskiego

właśnie. /MR/

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH 

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
LĘDZINY

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż następujących nieruchomości:

I. nieruchomości położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, km. 2 przy ul. Fredry
11, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym
1073/411 o pow. 666 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym (typu „domek
fiński”) o pow. użytkowej 46,35 m2.

Oględzin nieruchomości będącej przedmiotem zbycia można dokonać w dniu 20 maja 2009
r. w godzinach 7.00 – 15.00, po uprzednim skontaktowaniu się z Wydziałem Geodezji.... UM
Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. 203−205, tel. 032 21−66−291 wew. 36, 20 lub 28.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110.000,00 zł netto
niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej nu−
merem 2670/11 o pow. 547 m2, położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, km.
5 przy ul. Jemiołowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 32.000,00 zł netto 

Przetargi odbędą się w dniu 5 czerwca 2009 r. 
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55:

o godz. 14.30 – dla nieruchomości położnej przy ul. Fredry 11, składającej się z działki nu−
mer 1073/411 zabudowanej budynkiem mieszkalnym (typu „domek fiń−
ski”);

o godz. 15.00 – dla niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem
2670/11, przy ul. Jemiołowej.

Burmistrz Miasta Lędziny zastrzega sobie prawo odwołania w/w przetargów jednie z ważnych
powodów.
Dodatkowych informacji odnośnie zbywanych nieruchomości udziela Wydział Geodezji, Go−
spodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego UM Lędziny: pok. 203−205, tel. (032) 21−
66−511, 21−66−291, 21−66−301 wew. 36, 20, 28 w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30). 
Szczegóły na stronie internetowej www. ledziny. pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 – do dnia
przetargu.

Powiat Bieruńsko−Lędziński zaprasza na trzy duże imprezy, które już wkrót−

ce odbędą się w Lędzinach, Bieruniu i Imielinie.

Pierwszą z nich już 17 maja będzie IV PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH
w Powiecie Bieruńsko−Lędzińskim na Rynku w Bieruniu (zainauguruje go

przemarsz orkiestr o 15.00). W tym roku poza znanymi nam orkiestrami

(z KWK „Ziemowit” i „Piast” oraz z Imielina) wystąpi rewelacyjna Orkiestra

Garnizonowa Sił Powietrznych z Bytomia (zaprezentuje wspaniały pokaz mu−

sztry paradnej) oraz najstarsza w Europie – Reprezentacyjna Orkiestra Dęta

Kopalni Soli w Wieliczce. Wieczorem do zabawy i tańca zagra Siemianowicka

Orkiestra Rozrywkowa. Wśród bardzo wielu atrakcji będzie spotkanie z Ada−

mem Kołodziejczykiem z Lędzin pod hasłem „Zagraj w skata z Mistrzem Świa−

ta”. Z obecnym Skatowym Mistrzem Świata można będzie zagrać w karty,

a ponadto otrzymać na pamiątkę okolicznościową talię kart do gry wydaną

z okazji jubileuszu X−Lecia Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego i ogromnego mię−

dzynarodowego sukcesu zawodnika OSP Skat Klub Lędziny. 

27 maja na stadionie MKS Lędziny odbędą się jubileuszowe X POWIA−
TOWE IGRZYSKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Jak zawsze wystąpi na

nich liczna reprezentacja mieszkańców naszego miasta, a spora grupa osób

skupionych w Lędzińskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnyh

i Ich Rodzin, wolontariuszy z Ośrodka Błogosławiona Karolina i Powiatowego

Zespołu Szkół będzie pomagać w przygotowaniu i zapewnieniu sprawnego

przebiegu tej niezwykłej, integracyjnej imprezy. 

Z kolei w Imielinie, w dniach 6−7 czerwca, odbędą się VII POWIATOWE
TARGI PRZEDSIEBIORCZOŚCI I EKOLOGII. Na dwa targowe dni złożą się

prezentacje firm oraz festyn rodzinny. Odbędą się m. in. Powiatowe Forum

Przedsiębiorców, „Giełda Pracy” współorganizowana z Powiatowym Urzędem

Pracy i „Giełda Rzemiosł”, na której zostaną przedstawione propozycje drob−

nych wytwórców i usługodawców oraz pokazy rzemiosł niejednokrotnie już nie−

mal wymarłych. Zaprezentowane zostaną zagadnienia energetyki wiatrowej.

Odbędą się występy teatru ulicznego „Z głową w chmurach”, zbiórka zużytego

sprzętu elektronicznego. Miłośnicy militariów będą mogli obejrzeć pojazdy

pancerne produkowane w WZM S. A. w Siemianowicach Śląskich. Okazją do

spojrzenia na czerwcowe, pogodne niebo będzie efektowny pokaz fajerwer−

ków. Szczegóły na plakatach, na stronie www.powiatbl.pl. /R/

Powiat zaprasza



Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Lędzin

Do napisania niniejszego tek−
stu skłonił mnie artykuł w piś−
mie „Nowe Lędziny Teraz”,
kolportowanym na terenie gmi−
ny Lędziny – relacja z rozmowy
przeprowadzonej ze mną, przez
Pana redaktora Dariusza Dyr−
dę. Dotyczyła ona głównie pro−
cesu negocjacyjnego, jaki
przedstawiciele RPWiK Tychy
S. A. i gminy Lędziny prowadzi−
li w sprawie aktualnej ceny wo−
dy na jej terenie.

Niestety, autor artykułu doko−
nał interpretacji naszej rozmo−
wy (rozmowa bowiem nie była
nagrywana), w sposób dla mnie
nie do przyjęcia.

Ponieważ przed ukazaniem się
rzeczonego artykułu nie został mi
on przedstawiony do zaopiniowa−
nia, nie miałem najmniejszej
możliwości wyrażenia moich kry−
tycznych uwag pod jego adresem.

Dzisiaj pozostało mi wyrazić
głębokie ubolewanie, że artyku−
łem tym zostaliście Państwo
wprowadzeni w błąd, poprzez
przedstawienie nieprawdziwego
obrazu prowadzonych w Urzę−
dzie Miasta rozmów i negocja−
cji na temat bieżącej taryfy wo−
dy w Lędzinach.

Absolutnie nieprawdziwa jest
informacja, jakoby cena wody
w gminie Lędziny mogła wyno−
sić o 1,50 zł mniej. 

Jest to sugestia całkowicie wy−
ssana z palca, a jej przekazanie
Państwu jest dużym nadużyciem,
co mocno podważa wiarygodność
autora artykułu. Tym bardziej je−
żeli podaje się ją wykorzystując
wspomnianą wyżej rozmowę. 

W trakcie rozmów negocja−
cyjnych z Państwa przedstawi−
cielami, każde odstępstwo
RPWiK Tychy S. A. od pierwot−
nie zaproponowanej gminie ce−
ny było obszernie przeze mnie
komentowane, ze wskazaniem
jego konsekwencji dla eksploa−
tacji sieci wodociągowej na tre−
nie Lędzin. 

Stąd też twierdzenie, że jako
prezes, mam coś do ukrycia, czy
też nie chcę czegoś ujawnić, jest
po prostu nieprawdą. 

Z dużym zdziwieniem i dezap−
robatą przeczytałem komentarz
autora dotyczący samej formy
przeprowadzonego procesu ne−
gocjacyjnego.

W rozmowie z nim stwierdzi−
łem bowiem jedynie, że po raz
pierwszy miałem okazję rozpo−
cząć negocjacje od spotkania
z komisją zwołaną przez Burmi−
strza, nie zaś z samym Burmi−
strzem, co przewidują stosowne
regulacje prawne. 

Absolutnie też nie kwestiono−
wałem kompetencji członków ko−
misji do uczestnictwa w negocja−
cjach. Byłoby to zresztą zachowa−
niem niepoważnym z mojej stro−
ny, zważywszy na to, że w spotka−
niu tym brali czynny udział Bur−
mistrz, Przewodniczący Rady
Miasta, radni oraz przedstawicie−
le społeczności lokalnej. 

Autor artykułu w sposób nie li−
cujący z rzetelnością dziennikar−
ską stworzył Państwu mylne wra−

żenie, jakoby moja opinia o takim
trybie obrad była krytyczna. 

Jako Prezes Zarządu RPWiK
Tychy S. A. pragnę Państwa za−
pewnić, ze mimo trudnej sytua−
cji eksploatacyjnej związanej
z siecią wodociągową na tere−
nie Lędzin, przedsiębiorstwo
dokłada wszelkich starań by
standard jego usług zaspokajał
Państwa oczekiwania.

Zapewniam też o rzetelności
i powadze w traktowaniu wszy−
stkich zagadnień, jakie przycho−
dzi nam z Państwem dyskutować. 

Mam też głęboką nadzieję, że
dzisiejsze wspólne przedsięwzię−
cia (ulice: Przodowników, Grun−
waldzka, Traugutta), a także
działania przyszłe (rozszerzenie
dostawy wody do osiedla mie−
szkaniowego zasilanego przez
KWK „Ziemowit”), uwiarygo−
dnią partnerską rzetelność
RPWiK Tychy S. A. 

Łączę wyrazy 
głębokiego szacunku. 

Krzysztof Zalwowski
Prezes Zarządu

RPWiK Tychy S. A.
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LISTY

Nieprawdziwe informacje

W związku z zamieszczeniem
nieprawdziwej informacji w ga−
zecie „Nowe Lędziny Teraz”
a dotyczącej rzekomej oceny
z mojej strony braku zaintereso−
wania ze strony Burmistrza
Miasta Lędziny oraz Dyrektora
MZOZ dalszą działalnością Iz−
by Porodowej w Lędzinach żą−
dam ich sprostowania. 

W listopadzie 2008 roku jako
przedstawiciel firmy NSZOZ
Med5 w Katowicach zostałam
zaproszona przez Lędzińskie
Stowarzyszenie Pracodawców
do rozmów w sprawie podjęcia
współpracy dotyczącej Izby Po−
rodowej. W powyższej sprawie
spotkałam się z Dyrektorem
MZOZ Andrzejem Furczykiem,
który przedstawił mi zarówno
stan prawny budynku, jak i za−
sady na jakich funkcjonuje Izba
Porodowa. Przekazane infor−

macje pozwoliły mi zdobyć peł−
na wiedzę dotycząca w//w pla−
cówki. Dyrektor MZOZ w cza−
sie rozmowy wyrażał otwartość
i zainteresowanie każdą formą
współpracy z nasza firmą, za−
tem stwierdzenie cyt: „w ocenie
firmy dyrektor nie był zaintere−
sowany ratowaniem porodów−
ki” jest po pierwsze niepraw−
dziwe, a co najważniejsze nigdy
nie udzieliłam takiej wypowie−
dzi dla dziennikarza gazety
„Nowe Lędziny Teraz”.

Jedynym powodem rezygna−
cji ze współpracy z Izbą Poro−
dową (nie określając ostate−
cznie zasad tej współpracy) by−
ła opinia architekta wynajęte−
go przez firmę NSZOZ Med5
specjalizującego się w adapta−
cji budynków dla potrzeb służ−
by zdrowia, który orzekł, że
przeprowadzenie remontu Izby
Porodowej w Lędzinach wraz
z budową sali operacyjnej do

cięć cesarskich tak, aby obiekt
spełniał wymogi Ministra
Zdrowia, a także normy unijne
jest całkowicie nieracjonalne
i nieekonomiczne z punktu wi−
dzenia charakteru placówki jak
i kosztów, jakie powinien po−
nieść przyszły inwestor. Po−
wyższa informacja specjalisty
w dziedzinie architektury była
jedynym powodem rezygnacji
przez naszą firmę z prowadze−
nia dalszych rozmów zarówno
z Dyrektorem MZOZ i ewen−
tualnie Burmistrzem Miasta
odnośnie przyszłości Izby Po−
rodowej. 

Wszelkie informacje podane
w gazecie „Nowe Lędziny Te−
raz” wydanie nr 1/2009 kwie−
cień oraz w jednym z poprze−
dnich numerów są nieprawdzi−
we i nie są oparte na bezpośre−
dniej rozmowie dziennikarza ze
mną, ani też nie poparte żadny−
mi faktami.

Wobec powyższego żądam
zamieszczenia sprostowania
fałszywie przedstawionych fak−
tów dotyczących prowadzenia
przez naszą firmę rozmów
w sprawie Izby Porodowej
w najbliższym wydaniu gazety
„Nowe Lędziny Teraz” zgodnie
z obowiązującymi przepisami
prawa prasowego.

Przedstawiciel 
NSZOZ Med5 Katowice

Ilona Piechuta−Kośmider 
(lek. medycyny, 

specjalista ginekolog, 
położnik, cytolog)

List ten adresowany został do
gazety „Nowe Lędziny Teraz”,
ale w odpisie trafił do BIL−a.
Drukujemy go ze względu wa−
gę poruszonej sprawy – istotnej
dla wielu mieszkańców Lędzin
i wpływającej na ocenę działań
dyrektora MZOZ i Burmistrza
Miasta. REDAKCJA
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z prof. GENOWEFĄ GRABOWSKĄ, posłanką do Parlamentu Europejskiego
R

O
ZM

O
W

A
Z

Wybory do Parlamentu Euro−
pejskiego są już w czerwcu br.
Jak zachęcić ludzi, aby wzięli
udział w tym politycznym wyda−
rzeniu? Co może dla nasz zro−
bić Poseł do Parlamentu Euro−
pejskiego?

Czy wybory do Parlamentu
Europejskiego są rzeczywiście
ważne np. dla przeciętnego
mieszkańca Śląska?

Są niezwykle ważne. Przecież

tam powstaje prawo, które doty−

czy każdego z nas. Pięć lat te−

mu głosowaliśmy trochę „w

ciemno”, wybieraliśmy znane

partie i znane nazwiska. Jeszcze

nie bardzo wiedzieliśmy po co

nam poseł w Brukseli, co on

może zrobić dla nas i dla regio−

nu. Teraz sytuacja jest inna.

Mamy pięć lat praktyki. Ludzie

już doskonale wiedzą, co posło−

wie powinni robić w Europarla−

mencie, pytają, co w ciągu pię−

ciu lat zrobili, a przy tym – jasno

formułują swoje oczekiwania

pod naszym adresem.

Dlaczego maleje frekwencja
w wyborach europejskich?

Powody są różne, dużo zale−

ży od specyfiki danego kraju.

Nie można porównywać np. Pol−

ski z Wielką Brytanią. Inna jest

kultura polityczna, podejście do

wyborów, stosunek do funkcjo−

nowania państwa oraz akty−

wność obywatelska. Tam, gdzie

ludzie wierzą, iż wybierając

posłów do Parlamentu Europej−

skiego mogą mieć rzeczywisty

wpływ na politykę europejską,

frekwencja jest wyższa. Ale

częściej to władza i polityka

krajowa są im o wiele bliższe,

niż instytucje w Brukseli. Bra−

kuje też wiedzy o pracy Parla−

mentu Europejskiego, o jego

kompetencjach…

Gdy europejskie media piszą
np. o Parlamencie Europejskim
to zazwyczaj są to uwagi kryty−
czne np. wysokie diety euro−
posłów. Czy uważa Pani, że ma
to wpływ na zainteresowanie
ludzi wyborami?

Bywają nagłośnienia medial−

ne o charakterze negatywnym

i to jest normalne. Nie chcę uo−

gólniać, ale nagłośnienie takich

informacji może okazać się

dobre. Jeśli np. pensje posłów

są wysokie, to trzeba wybrać

takich, którzy rzeczywiście bę−

dą dobrze pracować. Podnosi

to znaczenie Parlamentu jako

miejsca dla fachowców, którzy

tworzą politykę europejską,

a nie miejsca zsyłki na polity−

czną emeryturę lub przytułku

dla laureatów konkursu na zna−

ne nazwiska. Ale kiedy mówimy

o konkretach, o prawie tworzo−

nym w PE, to głos mediów się

zmienia. Wtedy czytamy rzetel−

ne informacje o nowych regula−

cjach, o ich plusach i minu−

sach. Dlatego uważam, że

współpraca europosłów z me−

diami jest niezwykle ważna.

Media nam pomagają w dotar−

ciu do mieszkańców Regionu.

Ja spotykam się z mediami

śląskimi przed każda sesją

w Strasburgu, omawiam agen−

dę sesji, dyskutujemy o najważ−

niejszych wydarzeniach w regio−

nie, kraju, Europie i na świecie.

Bardzo sobie te spotkania ce−

nię!

Jak można zachęcić wybor−
ców do udziału w wyborach?

Należy przede wszystkim po−

kazać, że ważne dla nich sprawy

krajowe i regionalne, mają czę−

sto wymiar europejski. Popa−

trzmy np. na roaming, usługi na

rynku wewnętrznym, migrację,

zmiany klimatyczne, zwalczania

przemocy wobec dzieci, młodzie−

ży i kobiet, pakiet kolejowy –

w tych sprawach kluczowe de−

cyzje zapadają na forum unij−

nym. I to właśnie jest zadaniem

dla posłów do PE, którzy muszą

pilnować tych spraw i dbać o in−

teresy obywateli, których repre−

zentują. Im ta reprezentacja bę−

dzie silniejsza i lepiej merytory−

cznie przygotowana, tym nasz

głos w Unii jest bardziej słyszal−

ny i brany pod uwagę. Proszę mi

wierzyć, że my – jako wyborcy –

mamy realny wpływ na skład

Parlamentu Europejskiego i to

należy wykorzystać, aby nam ży−

ło się lepiej! 

Z punktu widzenia udziału
w zbliżających się wyborach,
obecnie w naszej świadomości
pozostają takie ważne kwestie
jak zmiana klimatu, czy też po−
lityka energetyczna. Jakie Pani
widzi ważne problemy dla Par−
lamentu Europejskiego przy−
szłej kadencji?

Przede wszystkim widzę Par−

lament Europejski znacznie bli−

żej zwykłego Kowalskiego.

W tym roku pracowałam m. in.

nad raportem dot. dialogu oby−

watelskiego w Unii, w którym

skupiłam się głównie na popra−

wie komunikacji pomiędzy Parla−

mentem a Obywatelami UE. Nie

chodzi bowiem tylko o to, aby

informować ludzi o zmianach

w prawie, czy nowych działa−

niach Unii. Trzeba więc więcej

słuchać i szybciej reagować na

oczekiwania i potrzeby naszych

wyborców. 

Chciałabym, aby Parlament

Europejski przyszłej kadencji za−

jął się np. programami szybkie−

go reagowania na skutki kata−

strof klimatycznych. Poprosiłam

już o to Komisję Europejską.

Pamiętamy przecież trąbę po−

wietrzną, która latem 2008 sza−

lała nad Śląskiem, zdezorgani−

zowała życie setkom rodzin

i spowodowała straty wstępnie

szacowane na 11 mln zł. Chcia−

łabym, aby Unia wykazała się

solidarnością i oferowała na−

tychmiastową pomoc ofiarom

takich katastrof. Ponadto, będę

wspierała wszelkie działania PE

w zakresie zdrowia Europejczy−

ków. Trzeba kontynuować pro−

gramy walki z rakiem, choroba−

mi serca, cukrzycą, promować

zdrowy tryb życia, poradzić so−

bie ze starzeniem się społe−

czeństwa … i przeznaczać na

to znacznie, znacznie większe

środki. Zdrowie i komfort życia

obywateli UE są przecież bez−

cenne! itd. 

Prawdziwą szansą dla Polski

i Śląska, będzie jednak nasza

pierwsza prezydencja w Unii Eu−

ropejskiej, przypadająca w dru−

giej połowie roku 2011. Wtedy

będziemy mieli szansę pokazać

siłę polityczną, nasze zdolności

przywódcze, organizacyjne i dyp−

lomatyczne. W czasie sześcio−

miesięcznego przywództwa, oczy

całej Europy będą zwrócone na

nasz kraj. To u nas będą się od−

bywały spotkanie i konferencje

z udziałem europejskich VIP−ów.

Lepszej promocji dla kraju, re−

gionu, nie można sobie wyma−

rzyć. Ale tę szansę trzeba wyko−

rzystać!

Jak zachęciłaby Pani mie−
szkańców Śląska do udziału
w wyborach do Parlamentu Eu−
ropejskiego?

Musimy mieć wszyscy świa−

domość, iż każdy głos w wybo−

rach do Parlamentu, to głos za

wzmocnieniem Polski i naszego

Regionu na europejskim forum.

Wybory do Parlamentu Europej−

skiego są specyficzne i różnią

się od wyborów krajowych, bo

nie są wyborami preferowanych

partii politycznych. Do Parla−

mentu Europejskiego wybiera

się konkretnych ludzi, naszych

przedstawicieli, którzy będą

nas w Europie reprezentowali

dobrze lub źle, będą dbali o na−

sze interesy, lub pogrążą się

w miłym lenistwie. W Parlamen−

cie obecnej kadencji mamy 54

posłów, w tym 8 posłów ze

Śląska. Ale w kadencji (2009 –

2014) Polska będzie miała 50

posłów, czyli o czterech mniej.

O tym ilu będzie posłów śląs−

kich zadecyduje frekwencja wy−

borcza w naszym regionie. Im

więcej wyborców pójdzie do

urn, tym większa szansa na du−

żą śląską reprezentację.

A przecież Śląsk to jeden z naj−

większych europejskich regio−

nów. Żyje tu i pracuje niemal

5 milionów mieszkańców, czyli

1% całej unijnej populacji. Mu−

simy więc mieć solidną i facho−

wą reprezentację w Parlamen−

cie Europejskim!

Rozmawiała: JOANNA KNAPIK

Eurowybory
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PRZEDSIĘBIORCO!
Inspektor 

ds. Ewidencji 
Podmiotów Gospodarczych, 

informuje, 
że z dniem 1 stycznia 2008 r. we−
szło w życie rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007
r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD), (Dz. U.
z 2007 r. nr 251, poz. 1885). Nowa
klasyfikacja zwana inaczej PKD
2007 zawiera zmiany, które wpro−
wadzone zostały w międzynaro−
dowej standardowej klasyfikacji
rodzajów działalności SIC Rev.
4 oraz statystycznej klasyfikacji
rodzajów działalności gospodar−
czych w UE NACE Rev. 2.
Z chwilą wejścia w życie wyżej
wymienionego rozporządzenia
Rady Ministrów straciło moc roz−
porządzenie z dnia 20 stycznia
2004 r. (Dz. U nr 33, poz. 289 i nr
165, poz. 1727), według której
działalność większości przedsię−
biorców obecnie jest opisana
w Krajowym Rejestrze Urzędo−
wym Podmiotów Gospodarki Na−
rodowej REGON.
Klasyfikacja działalności gospo−
darczej wpisana wg PKD z 2004
roku i wcześniej może być stoso−
wana nie dłużej niż do 31 grudnia
2009 roku.
W związku z powyższym uprasza
się wszystkich przedsiębiorców,
którzy prowadzą działalność go−
spodarczą na podstawie wpisów
PKD z 2004 roku i wcześniej
o dokonanie zmian przed upły−
wem wyżej wymienionego termi−
nu, a w przypadku nie prowadze−
nia działalności gospodarczej
o rozważenia możliwości jej
skreślenia z ewidencji.

W celu uniknięcia kolejek
w organie rejestrowym, 

proponuję aby czynności 
tej dokonywać sukcesywnie

w proponowanych terminach:
– wpisy od nr 1−500 w termi−

nie do 30.06.2009 roku;
– wpisy od nr 501−1000

w terminie 
do 31.08.2009 roku;

– wpisy od nr 1001−1500
w terminie 

do 31.10.2009 roku
zaś pozostałe wpisy 
po 1 listopada br.

Ponadto poza wyżej wymieniony−
mi terminami w sprawie zmiany
PKD z 2004 roku na 2007 rok bę−
dą obsługiwani przedsiębiorcy
wezwani przez Urząd Statysty−
czny w Katowicach o dokonanie
weryfikacji posiadanych wpisów
na podstawie ankiety przesłanej
przez ten organ oraz odbywać się
będzie na bieżąco rejestracja no−
wych wpisów do EDG.

W związku z organizacją DNI LĘDZIN w dniach
12−14 czerwca, zapraszamy wszystkich przed−
siębiorców do zaprezentowania swojej oferty
podczas Dnia Przedsiębiorców (niedziela, 14
czerwca).

Zainteresowani przedsiębiorcy będą mieli moż−
liwość całodziennej, nieodpłatnej prezentacji swo−
jej oferty na stadionie MKS Lędziny. Każdy przed−
siębiorca otrzyma wyznaczoną powierzchnię wy−
stawową, którą będzie mógł zagospodarować we−
dług własnego uznania. Stoisko powinno jednak

znajdować się pod białym namiotem wystawo−
wym (preferowane wymiary to 3 x 3 metry). Ze
względu na ograniczoną liczbę stanowisk wysta−
wowych, obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

Mamy nadzieję, że możliwość darmowej pre−
zentacji swojej firmy spotka się z Państwa zainte−
resowaniem.

W celu otrzymania szczegółowych informacji
prosimy o kontakt z Referatem ds. Funduszy
Strukturalnych, Rozwoju Gospodarczego
i Współpracy z Zagranicą, tel. (032) 2166−511 w.
46, 51, 59; fax (032) 2166−508.

ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW

Zachęcamy przedsiębiorców
do korzystania z darmowych
usług Punktów Konsultacyj−
nych, prowadzonych przez pod−
mioty zarejestrowane w Krajo−
wym Systemie Usług dla Ma−

łych i Średnich Przedsię−
biorstw. 

Tworzą one ogólnopolską
sieć liczącą 98 punktów, świad−
czących bezpłatne usługi infor−
macyjne dla przedsiębiorców

oraz osób zamierzających roz−
począć działalność gospodarczą
z zakresu szeroko rozumianego
rozwoju przedsiębiorczości
oraz dostępnych form wsparcia
dla przedsiębiorców. 

PUNKTY KONSULTACYJNE DLA BIZNESU

Punkty Konsultacyjne w województwie śląskim usytuowane najbliżej Lędzin:

Dodatkowe informacje na temat wsparcia dla przedsiębiorców można znaleźć na stronach
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl.

Międzygminne Przedsiębior−
stwo Gospodarki Odpadami
i Energetyki Odnawialnej
„MASTER” Sp. z o. o. wspól−
nie z Urzędem Miasta Lędziny,
dziękują wszystkim mieszkań−
com gminy za udział w zbiórce
sprzętu elektrycznego i elektro−
nicznego, która prowadzona zo−
stała 16 i 17 kwietnia na parkin−
gu przy Kościele św. Anny i na
Placu Targowym.

Podstawowym celem zbiórki
było szerzenie edukacji ekolo−
gicznej oraz zwrócenie szcze−
gólnej uwagi na ochronę środo−
wiska przyrodniczego poprzez

aktywną zbiórkę materiałów
niebezpiecznych (w tym zuży−
tego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego). 

Każdy mieszkaniec, w zamian
za oddanie zużytego sprzętu
w tych dniach, miał dodatkowo

szansę brania udziału w konkur−
sie (nagrody zostaną rozlosowa−
ne podczas II Regionalnego Fe−
stiwalu Ekologicznego „EKO−
MASTER” w Tychach 30 maja).

Porównując do roku ubiegłe−
go tegoroczna zbiórka na tere−
nie Lędzin cieszyła się ogrom−
nym zainteresowaniem. Zebra−
nych zostało aż 2.060 kg zuży−
tego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 
ZA UDZIAŁ W ZBIÓRCE!

Zarząd MPGOiEO 
„MASTER” Sp. z o. o.

Podziękowanie za zbiórkę
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Sprawdź czy TWOJE picie
jest bezpieczne!

Nasza gmina, jako jeden z 1400 samorządów, przyłączyła się do ogól−
nopolskiej kampanii profilaktyczno−edukacyjnej pn.: Sprawdź czy
TWOJE picie jest bezpieczne. Uroczysta inauguracja kampanii odbyła
się 7 kwietnia 2009 roku w Sejmie RP.

Organizatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Warszawie. Przedsięwzięciu patronuje
między innymi Senat RP, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Pol−
sce oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Włączając się w tę kampanię chcemy zachęcić każdego mieszkańca
naszej gminy do oceny własnego modelu picia oraz do odpowiedzi na
pytanie: Czy moje picie jest bezpieczne? Chcemy ostrzec przed zagro−
żeniami, jakie mogą pojawić się w związku piciem alkoholu oraz poka−
zać w jaki sposób przeliczać ilość wypijanego alkoholu i jak nie przekra−
czać granicy picia o niskim ryzyku szkód.

Kampania adresowana jest do dorosłych konsumentów napojów alko−
holowych, także do tych, którym wydaje się, że piją niewiele. Celem jej
jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie szkodliwie oraz prze−
kazanie wiedzy na temat szkód, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoho−
lu. Z danych PARP wynika, iż populacja osób pijących ryzykownie
i szkodliwie w Polsce kształtuje się na poziomie około 4 mln osób i jest
ona cztery razy większa od populacji osób uzależnionych od alkoholu
(szacowana na ok. 863 tys.)

Jak wynika z badań Światowej Organizacji Zdrowia alkohol jest trze−
cim czynnikiem ryzyka powodującym choroby (ponad 60 typów różne−
go rodzaju chorób ma związek z alkoholem) i zgony ludzi na świecie po
nadciśnieniu tętniczym i nikotynie, a region europejski jest największym
producentem i konsumentem napojów alkoholowych.

Badania CBOS z ubiegłego roku pokazują, iż w społeczeństwie na−
szym funkcjonuje stereotyp dotyczący piwa jako najmniej szkodliwego
napoju alkoholowego. Nic bardziej mylnego, gdyż wypijając szklankę
piwa (250 ml) lub lampkę wina (100 ml) albo kieliszek wódki (30 ml)
wprowadzamy do organizmu ludzkiego taką samą ilość alkoholu etylo−
wego.

Celem kampanii nie jest nakłanianie do całkowitej abstynencji (choć
ta w przypadku młodzieży, kobiet w ciąży oraz kierowców jest konie−
czna), ale pokazanie, kiedy picie staje się ryzykowne i jakie są granice te−
go ryzyka.

W Polsce spożycie 100 % alkoholu na jednego mieszkańca wzrosło
na przełomie ostatnich 10 lat, tj. 1998/2007 z 7,02 l na 9,21 l. W struk−
turze spożycia rośnie udział napojów spirytusowych, a także liczbą pun−
któw sprzedaży tych napoi.

Na potrzeby kampanii przygotowano spoty telewizyjne i radiowe, pla−
katy, ulotki edukacyjne, książki i broszury. Materiały edukacyjne w na−
szej gminie trafią do: Poradni Leczenia Uzależnień w Lędzinach, Punktu
Konsultacyjnego przy MOPS w Lędzinach, GKRPA w Lędzinach,
MOPS Lędziny, oraz placówek oświatowo – wychowawczych.

Z informacją o konieczności monitorowania własnego wzoru picia
chcemy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców naszej gminy,
a w szczególności do kierowców pojazdów samochodowych. W związ−
ku z powyższym planujemy wspólną akcję z Wydziałem Ruchu Drogo−
wego Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, której celem będzie
wspieranie trzeźwości kierowców.

W ramach kampanii „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” od
czerwca bieżącego roku zostanie uruchomiona strona internetowa skiero−
wana bezpośrednio do młodzieży www. niebotak. pl. 

Do szkół trafi, przygotowany przez PARPA, scenariusz wywiadówki
dla rodziców oraz scenariusz zajęć profilaktycznych z uczniami „NIE
PIJĘ – BO TAK”. Więcej informacji na temat kampanii uzyskacie Pań−
stwo, kontaktując się z Ambasadorem Kampanii Urszulą Pomietło−Ru−
dol, Pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii Urzędu Miasta Lędziny (pok. 109, nr tel. (032) 2166−291
w. 52).

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ OD ODWIEDZENIA 
STRONY INTERNETOWEJ PROJEKTU www.wyhamujwpore.pl.

Pierścień Pinocych
Najważniejszym postanowieniem dorocznego, ósmego walnego

zebrania Stowarzyszenia Rodu Pinocy 25 kwietnia była uchwała

o przyjęciu jako zewnętrznej oznaki godności i honoru stowarzysze−

nia insygnium rodowego w postaci „Pierścienia Rodu Pinocy”.

Matrycę tego pierścienia, tak zwany egzemplarz zerowy, posta−

nowiono przekazać jako dar – votum do skarbca klasztoru jasno−

górskiego. Powołano 5−osobową Kapitułę Rodu pod przewodni−

ctwem Krystiana Pinocego z Knurowa, prezesa wspólnoty.

Stowarzyszenie skupia blisko stu członków. W minionym roku

uczestniczyło w projekcie „Aktywizacja zawodowa osób niepełno−

sprawnych”, współfinansowanym przez Unię Europejską, kontynuo−

wało poszukiwania we Włoszech dokumentów dotyczących przod−

ków rodu z lat 1500−1650. /WM/

W III Otwartych Zawodach
Modeli Zdalnie Sterowanych
w Imielinie lędzińscy ucznio−
wie zakasowali niemal wszy−
stkie najlepsze miejsca. 15−
osobowa grupa pod opieką Syl−
wii Komandery z SP 3 stano−
wiła najsilniejszą konkurencje
dla pozostałych zawodników,
których na starcie stanęło pra−
wie 50. 

Zawodników oceniano w dwóch
kategoriach: 7−10 lat i 11−14. W ka−
tegorii młodszej: 1. miejsce zdobył
Artur Musioł z SP 1 Lędziny, 2. –

Marcin Łyżwiński, 3. – Paweł Ra−
tajczyk, 4. Karol Noras z SP 3.
W kategorii starszej 1. Michał Ba−
nia, 3. Roman Musioł, 4. Magdale−
na Żurek (wszyscy z G 1 w Lędzi−
nach).

Sędziował Marek Lizak, or−
ganizatorami imprezy na „Po−
goni” byli: Powiatowy LOK,
UM Imielin, DK „Sokolnia”.
Zawody prowadzili Andrzej
Malorny i Franciszek Musioł.

Pomagali wolontariusze z Po−
wiatowego Zespołu Szkół
w Lędzinach. /DAS/

Lędziny górą
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Blokowiska nie muszą być smutne, a teren wokół nich
zaniedbany. Na zdjęciu ogródek przed jednym z budynków
w osiedlu "Centrum".



11

INFORMACJE, ZAPROSZENIA

Parkietowe łamańce 
Blisko 40 młodych adeptów tańca nowoczesnego z Lędzin i oko−

lic spędziło łącznie 20 godzin na parkiecie auli Powiatowego Ze−

społu Szkół, uczestnicząc w II edycji organizowanych przez MOK

warsztatów tanecznych (25−26 kwietnia). Pięcioro renomowanych

instruktorów z różnych stron kraju (Dariusz Kryla, Katarzyna Zielon−

ka, Damian Osiakowski „Vanill” Michał Łabuś i Kacper Matuszew−

ski) uczyło wybranych elementów różnych tańców nowoczesnych.

– Gdybym ja w sobotę dostał od instruktorów taki wycisk, jak ci

kursanci, to w niedzielę nie byłbym w stanie się ruszać, a oni sza−

leją na parkiecie jakby nigdy nic – kręcił głową z podziwem Grze−

gorz Moskwa, realizator dźwięku podczas tych warsztatów. /WM/

DDrrooddzzyy  CCzzyytteellnniiccyy!!
MMiieejjsskkaa  BBiibblliiootteekkaa  PPuubblliicczznnaa  ww LLęęddzziinnaacchh  

pprrzzyyppoommiinnaa,,  żżee

mmaajj  jjeesstt  mmiieessiiąącceemm  ddaarroowwaanniiaa  kkaarr..  

CCzzyytteellnniiccyy,,  kkttóórrzzyy  nniiee  zzwwrróócciillii  ww tteerrmmiinniiee  
wwyyppoożżyycczzoonnyycchh  kkssiiąążżeekk

mmooggąą  jjee  ooddddaaćć  ddoo  kkoońńccaa  mmiieessiiąąccaa  
nniiee  ppoonnoosszząącc  rreegguullaammiinnoowwyycchh  kkaarr**..  

AAkkccjjaa  ddoottyycczzyy  CCeennttrraallii  MMBBPP  ii jjeejj  FFiilliiii..

*Uwaga! Nie dotyczy kar naliczonych przed 1 maja 2009.

Po raz ósmy (prawdopodobnie
ostatni, bo uznano, że formuła
już się wyczerpała) w SP 1 zor−
ganizowano konkurs informaty−
czno−polonistyczny „Z kompute−
rem na Ty” dla uczniów szkół
podstawowych. 

W I etapie uczestnicy konkursu
tworzyli w programie graficznym
ilustracje na temat „Mój najlepszy
dzień w szkole”, następnie w edy−
torze tekstu opisywali te ilustra−
cje. Jury pod przewodnictwem
Marzanny Fabian spośród 86
nadesłanych prac 30 zakwalifiko−
wało do finału, który odbył się
7 kwietnia. Uczniowie z klas I−III
sporządzali rysunek w programie
graficznym Point według instruk−
cji, natomiast z klas IV−VI roz−
wiązywali komputerowy test, któ−
ry zawierał pytania z języka pol−
skiego i informatyki. 

W grupie młodszej I miejsce
zdobyła Emilia Borys z SP 1, II –
Martyna Horst z SP 4, III – Han−
na Dworak z SP 1. W grupie star−
szej I lokata przypadła Karolinie
Czarnynodze z SP 4, II – Barba−

rze Losce, III – Dawidowi Czy−
pionce (oboje z SP 1).

Tradycyjnie konkurs odbywał
się pod patronatem burmistrza
Lędzin i starosty bieruńsko−lę−
dzińskiego, a jego współsponso−
rem była Barbara Mietła.

Wszyscy uczestnicy finałowych
zmagań otrzymali dyplomy i upo−
minki z rąk Henryka Barcika, prze−
wodniczącego Rady Powiatu. Dy−
rektor SP 1 Teresa Samulak, szcze−
gólnie serdecznie podziękowała za
dotychczasowy wkład pracy nau−
czycielce informatyki Annie Truty,
pomysłodawczyni i współorgani−
zatorce wszystkich edycji konkur−
su (do ubiegłego roku organizowa−
ła je wspólnie z polonistką Barbarą
Kus, tym roku wspomogły ją Bo−
żena Gorstka i Agnieszka Budner),
Marzannie Fabian oraz najbardziej
zaangażowanym szkolnym opie−
kunom, w tym Celinie Majcher−
czyk z SP 4 i Aleksandrze Garbuli 
z SP 5 w Mikołowie. Dzieci z kla−
sy II c pod kierunkiem Urszuli
Lech zaprezentowały przedstawie−
nie. /G/

Do ośmiu razy sztuka…

WAŻNE TELEFONY (032…)
BEZPIECZEŃSTWO

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

lub 998
Ochotnicza Straż Pożarna 216−62−57

ZDROWIE
Pogotowie Ratunkowe w Tychach 219−38−43

327−49−99 
lub 999

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

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

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

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

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

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

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

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

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

POWIAT
Starostwo Powiatowe w Bieruniu 216−38−20

216−38−27
fax 326−92−87 

Wydział Komunikacji 216−79−19
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 324−08−12 
Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego 216−63−30
Powiatowy Urząd Pracy

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

Praw Konsumenta 324−25−33
Państwowy Powiatowy 

Inspektorat Sanitarny w Tychach 227−52−47

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

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

od 7.00 do 15.00 

− w pozostałych godzinach oraz w weekendy 

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

Informacja telefoniczna − Biuro numerów 118−913
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Pływacy lędzińskiej „Orki” zdążyli nas
przyzwyczaić, że z każdych zawodów przy−
wożą medale. Nie inaczej było w ostatnim
czasie. W Mistrzostwach Śląska zdobyli 10
medali w tym 3 złote, 6 srebrnych, 1 brązo−
wy. 

Adam Adamus zdobył dwa srebrne me−
dale, na dystansach 50 i 100 m stylem
grzbietowym, na marcowych Mistrzo−
stwach Śląska Dzieci 10−letnich w Woli.
W tym samym czasie Krzysztof Świstek
zdobył srebro na dystansie 100 m stylem
motylkowym, natomiast Szymon Freitag
brąz na dystansie 100 m stylem grzbieto−
wym na Mistrzostwach Śląska dla dzieci
11−letnich w Pałacu Młodzieży w Katowi−
cach. Na Mistrzostwach Śląska 12−latków
na pływalni w Tychach Sara Marzec zdoby−
ła trzy złote medale: na dystansach 100 m
stylem zmiennym, 200 m stylem zmiennym
oraz 200 m stylem klasycznym, a dodatko−
wo srebro na 800 m stylem dowolnym. Uta−

lentowana lędzińska pływaczka została wy−
brana ponadto najlepszą zawodniczką tych
Mistrzostw. 

Bardzo dobrze spisały się także sztafety
dziewcząt 4x100 m stylem dowolnym
i 4x100 m stylem zmiennym w składzie:
Sara Marzec, Marta Kieraga, Martyna Wa−
toła, Karolina Buda, które wywalczyły dwa
srebrne krążki.

Okazją do potwierdzenia dobrej formy
zaprezentowanej na Mistrzostwach Śląska,
było pływackie Grand Prix Lędzin
(8 kwietnia), w którym prócz „Orki” wy−
startowały: UKS „Wodnik” Katowice, Bes−
kidzkie Stowarzyszenie Pływackie, MKS
MOS Katowice, „Gilus” Gilowice, S. P.
Imielin oraz MOSiR Mysłowice. Nasi za−
wodnicy kolejny spełnili pokładane w nich
nadzieje.

W grupie dziewcząt Sara Marzec zwycię−
żyła na dystansie 200 m stylem motylko−
wym oraz 100 m stylem zmiennym, Sara

Jarczak wywalczyła trzecią lokatę w wyści−
gu na 200 m stylem grzbietowym, a Klaudia
Smuda była druga w wyścigu na 100 stylem
zmiennym oraz trzecia w rywalizacji na dy−
stansie 50 m motylkiem. W sztafecie 4x100
m stylem zmiennym Martyna Watoła, Mar−
ta Kieraga, Sara Marzec i Klaudia Smuda
uplasowały się na trzecim miejscu. Wśród
chłopców na 100 metrów stylem zmiennym
drugie miejsce wywalczył Radosław Oleś.
Podobną lokatę zajęła sztafeta chłopców
(Szymon Freitag, Robert Goczoł, Paweł Ra−
tajczyk, Krzysztof Świstek) w rywalizacji
na 4x100 stylem zmiennym.

Nie byłoby tych wszystkich sukcesów,
gdyby nie trenerzy i instruktorzy pracujący
w klubie: Joanna Poradzisz−Krupa, Adam
Morkisz, Sebastian Wala i Marcin Jawor,
którzy systematyczną pracą przygotowują
zawodników do zawodów i dzięki którym
można tak obszernie opisywać sukcesy lę−
dzińskich pływaków z UKS „Orka”. /MP/

„Orka” na fali

Bardzo udanie rozpoczęła się
piłkarska wiosna dla MKS−u
Lędziny. W pierwszych sze−
ściu spotkaniach zespół Mar−
cina Polarza zdobył 14 pun−
któw, wygrywając 4 spotkania
i dwukrotnie remisując.

Remis 1:1 w pojedynku
z „Sokołem” Wola uznano za
rozczarowujący, jednak – jak
pokazały późniejsze spotkania
– był to mały „wypadek przy
pracy”. Gola w tym meczu zdo−
był Dawid Frąckowiak, napa−
stnik sprowadzony z „Górnika”
Wesoła, który szybko wkompo−
nował się w zespół i okazał się
jego dużym wzmocnieniem. 

Kolejny domowy pojedynek
lędzinianie pewnie rozstrzygnę−
li na swoją korzyść pokonując
„Ogrodnika” Cielmice 3:0 (go−
le: Polarz, Frąckowiak i Sa−

mek), następnie odnieśli wyjaz−
dowe zwycięstwo z „Orłem”
Mokre 2:1 (Frąckowiak 2).
Dobrą passę zakłócił chwilowo
„Śląsk” Świętochłowice, który
urwał lędzińskiej drużynie
2 punkty za remis 1:1 (A. Gą−
sior). MKS szybko powrócił na
zwycięską drogę, bowiem
w kolejnych spotkaniach rozbił
„Naprzód” Lipiny 4:0 (Frącko−
wiak 2, Matysek, Gajewski)
oraz pokonał „Unię” Bieruń
Stary. 

Lędzinianie z niecierpliwo−
ścią czekali na derbowy poje−
dynek z „Unią”, z którą od pię−
ciu spotkań nie udało się lę−
dzińskiej ekipie zwyciężyć.
Tym razem już w drugiej mi−
nucie po akcji Brony, faulowa−
ny w polu karnym był Maty−
sek. Poszkodowany pewnie
wykorzystał jedenastkę MKS

objął prowadzeni. Gdy pod ko−
niec pierwszej połowy piłka po
strzałach Kulpińskiego i Sam−
ka dwukrotnie zatrzepotała
w siatce gości, wydawało się,
że jest po meczu. Początek dru−
giej połowy spotkania przy−
niósł jednak gola „Unii”.
Szczęśliwie Brona odpowie−
dział czwartym trafieniem 56
minucie. Niewiele zmienił gol
dla zespołu z Bierunia w 79
minucie, bowiem najskute−
czniejszy wiosną zawodnik
MKS−u – Dawid Frąckowiak
w 86 minucie zdobył kolejnego
gola i przypieczętował wygra−
ną MKS 5:2. Liczniej niż
zwykle zgromadzeni lędzińscy
kibice, gromkimi brawami po−
dziękowali piłkarzom za to
zwycięstwo.

Zespół MKS−u umiejętnie
dyrygowany na boisku przez

Marcina Polarza, w połączeniu
ze skutecznością Frąckowiaka
i coraz lepszą grą młodych za−
wodników, którzy z każdym
meczem czują się pewniej na
placu gry, jak do tej pory spisu−
je się bardzo dobrze. Przed
MKS−em pojedynki z czołowy−
mi zespołami ligi i to one poka−
żą, czy lędzińska drużyna po−
prawi 8 lokatę w tabeli, którą
zajmuje z dorobkiem 39 pun−
któw. MARCIN PODLEŚNY

PS. MKS pewnie pokonał
w wyjazdowym spotkaniu Stal
Chełm Śląski 3:1, ale u siebie
nie sprostał „Nadwiślanowi”
Góra (0:2). Goście byli zespo−
łem lepszym, stworzyli lepsze
okazje podbramkowe i zagrali
skuteczniej. Tym samym MKS
doznał pierwszej porażki wios−
ną. 

Wiosenne słońce świeci dla MKS−u

Szachiści nie zwalniają tempa
Lędzińscy szachiści nie mogą narzekać na brak możliwości

sprawdzenia swojej formy. Ostatnio okazją do zaprezentowania

umiejętności były rozegrane w ośrodku rekreacyjno−sportowym

„Centrum” indywidualne mistrzostwa szkół średnich o Puchar Bur−

mistrza Miasta Lędziny.

Kilkunastu zawodników rywalizowało system szwajcarskim

w 7 rundach. Na partię przeznaczone było 15 minut. Zwycięsko

z rywalizacji wyszedł Paweł Król, który w końcowej klasyfikacji

o pół punktu wyprzedził Pawła Kwaśniewskiego. 3. miejsce na po−

dium przypadło Markowi Gwoździowi. Wśród dziewcząt zwyciężyła

Monika Warpechowska. /MP/ F
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W trzeciomajowe popołudnie na Stawiskach do−
roczne spotkanie wyznaczył sobie Klub Seniora
przy MKS Lędziny, obchodzący dzień wcześniej
16. rocznicę powstania. Minutą ciszy uczczono
pamięć zmarłego niedawno byłego członka klu−
bu, znakomitego ongiś piłkarza „Ruchu” Cho−
rzów, Edwarda Hermana. Obecni złożyli się na za−
mówienie mszy w intencji Zmarłego w jednym
z chorzowskich kościołów. Prezesujący klubowi
Emil Piątek wręczył legitymacje członkowskie
Kazimierzowi Oleszczukowi, Bernardowi Janikowi
i Damianowi Jagucakowi. /WM/

Lędzińscy radni po raz kolej−
ny okazali się najlepsi w rywa−
lizacji piłkarskiej i zwyciężyli
w XIII Halowym Turnieju Rad
Miast i Gmin Powiatu Bieruń−
sko−Lędzińskiego o Puchar

Przewodniczącego Rady Miasta
Lędziny. 

Do tegorocznej rywalizacji
przystąpiły tylko trzy drużyny:
gospodarze, reprezentacja po−
wiatu oraz Imielina. Już po pier−

wszych dwóch meczach znany
był zwycięzca, albowiem lędziń−
scy radni pokonali reprezentację
powiatu 6:1, a następnie ekipę
Imielina 3:1. Pokonanym pozo−
stała walka o drugie miejsce

i z tej rywalizacji zwycięsko wy−
szli radni z Imielina. Potem, jako
że radnym wciąż pozostawała
ochota do rywalizacji, rozegrano
towarzyskie spotkanie, w któ−
rych wystąpili zawodnicy z każ−
dej z trzech drużyn.

Najlepszym bramkarzem tur−
nieju wybrano Bernarda Głosa,
najskuteczniejszym strzelcem
okazał się Bogdan Gwóżdź (zdo−
bywca 4 goli) – obaj z Lędzin. 

Cieszy, że samorządowcy po−
trafią znaleźć czas na relaks
i sportową rywalizację. Pozostaje
mieć nadzieję, że przyszłoroczny
turniej odbędzie się w liczniejszej
obsadzie i radość zwycięstwa dla
którejkolwiek z ekip będzie mog−
ła być jeszcze większa. /MP/

Dokopali powiatowi

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się
III Turniej Grand Prix Polski w skacie,
rozegrany w hali sportowej ośrodka re−
kreacyjno−sportowego „Centrum” w Lę−
dzinach 19 kwietnia. 

Na starcie zawodów stanęło aż 517 ska−
ciorzy co sprawiło, że lędzińska hala pęka−
ła w szwach. Przybyłych zawodników uro−
czyście przywitał Burmistrz Miasta Lędzi−
ny Wiesław Stambrowski. 

Zwycięzcą został Piotr Grzyb z Klubu
Skatowego „Barbara”. Nas cieszy, iż w tak
dużym gronie zawodników drugie miejsce
na podium przypadło Leszkowi Dąbrow−
skiemu reprezentującemu OSP Skat Klub
Lędziny. Trzecią lokatę wywalczył Krzy−
sztof Morkisz z „Nadwiślana” Góra. 

Wyłoniono także tryumfatorów w po−
szczególnych kategoriach. Najlepszą ska−
cistką została Helena Broda z „Amicusa
Katowice”. Miano najlepszego juniora
przypadło Dawidowi Gołysiowi ze
Szczygłowic. Wśród seniorów prym
wiódł Józef Myrczik z „Szombierek” By−
tom. 

Puchary i nagrody rzeczowe wręczył
Marek Bania – członek Zarządu Powiatu.
Kierownictwo imprezy i nadzór nad jej
przebiegiem sprawował Krzysztof Koło−
dziejczyk przy pomocy sędziów Romana

Juchy, Beniamina Makosza oraz Tadeu−
sza Żogały. MARCIN PODLEŚNY

3 maja Jan Gruca wywalczył 3. miejsce
w turnieju Grand Prix Okręgu Tychy (na
112 startujących). /WM/

Skatowe Grand Prix

F
O

T
O

: 
M

A
R

C
IN

 P
O

D
L
E
Ś

N
Y

F
O

T
O

: 
W

M

Na koniec turnieju wszyscy ustawili się do pamiątkowej fotografii.
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Zespół powstał siedem lat temu. Jego za−
łożycielką była Sylwia Wituła−Majchrzyk.
Zespół początkowo działał w Gimnazjum
nr 1 im. Janusza Korczaka skupiając zainte−
resowanych muzykowaniem uczniów tej
szkoły. Jednak w czerwcu 2005 r. w ramach
współpracy ze środowiskiem lokalnym na−
wiązany został kontakt z Miejskim Ośrod−
kiem Kultury w Lędzinach, pod opieką któ−
rego zespół działa od września 2005 r.
Dzięki temu „Ars Nova” skupia obecnie
dzieci i młodzież z różnych lędzińskich
szkół: głównie z Powiatowego Zespołu
Szkół i Gimnazjum nr 1 oraz z Zespołu
Szkół na Goławcu. Służy to integracji mło−
dych ludzi o podobnych zainteresowaniach.
Udział w zespole ma charakter dobrowolny
i wynika z naturalnego dążenia młodzieży
do aktywności i kontaktu z muzyką.

Nadrzędnym celem zespołu jest aranżo−
wanie i śpiewanie piosenek z repertuaru
muzyki rozrywkowej, ale wykonuje on też
utwory okolicznościowe, związane z różny−
mi uroczystościami, festiwalami, konkursa−
mi i przeglądami. 

W ciągu siedmiu lat istnienia „Ars Nova”
zdobyła wiele nagród, między innymi
I miejsce w IV British Song Festival w Mi−
kołowie (konkurs o randze wojewódzkiej),
II miejsce w II Wojewódzkim Konkursie
„Kocham Cię mamo” w Siewierzu, I miej−
sce w Rejonowym Konkursie Piosenki
w Języku Obcym „Gimsong” w Tychach,
I miejsce w I Konkursie Szanty i Piosenki
Żeglarskiej Keja, I miejsce w kategorii ze−
spół wokalno−instrumentalny „V Powiato−
wego Festiwalu Muzyki i Tańca Lędziny
2008” organizowanym przez Gimnazjum 
nr 1 w Lędzinach i inne.

W roku szkolnym 2007/2008 działalność
zespołu przebiegała bardzo owocnie. Wielo−
krotnie koncertował (18 występów) i zdobył
nagrody w dwóch konkursach. Jesienią 2008
roku dwie solistki zespołu zdobyły I miejsca

w Konkursie Karaoke po angielsku 2008 –
w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne”
I miejsce zdobyła uczennica PZS w Lędzi−
nach Maria Gawliczek, natomiast w kategorii
„gimnazja” – uczennica Zespołu Szkół w Lę−
dzinach Beata Popiołek.

Nieco krótszym istnieniem może pochwa−
lić się zespół „Track”, którego historia sięga
roku 2003. Wtedy pedagog szkolny Krysty−
na Wróbel i absolwentka szkoły Monika Bu−
chta założyły zespół taneczny. Próby odby−
wały się na szkolnej auli. W zespole ćwiczy−
ły zarówno dziewczęta jak i chłopcy. Wtedy
też została nawiązana współpraca z Dariu−
szem Krylą, który prowadził zajęcia z break−
dance. Zespół przyjął nazwę „Let’s go”. Naj−
większym jego osiągnięciem było wyróżnie−
nie w Powiatowym Przeglądzie Muzyki
i Tańca w 2005 r.. 

We wrześniu 2005 r. opiekę nad zespołem
przejęła Joanna Poradzisz−Krupa. Zespół

zmienił nazwę na „Track”. Obecnie grupa li−
czy 12 uczennic technikum i liceum. Drugim
opiekunem dziewcząt została Aneta Madej−
ska.

Repertuar zespołu charakteryzuje różno−
rodność form tanecznych, od broadway jaz−
zu, poprzez taniec z pomponami aż do afro
dance. Często zaskakuje nowymi, ciekawy−
mi choreografiami opartymi na profesjonal−
nych technikach tanecznych. 

Grupa taneczna „Track” uatrakcyjnia ar−
tystyczne przedsięwzięcia szkolne, wystę−
puje na wszelkiego rodzaju imprezach na
szczeblu miejskim i powiatowym (festyny,
Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po−
mocy, imprezy z okazji Dnia Dziecka).
Może poszczycić się również wieloma
sukcesami. Jednym z nich jest, zdobyte po
raz czwarty, pierwsze miejsce w Powiato−
wym Festiwalu Muzyki i Tańca w Lędzi−
nach. /G/

Kopalnia artystycznych talentów
Takiego sformułowania można użyć w stosunku do Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, którego uczniowie osiągają sukce−
sy na przeglądach muzyki i tańca. Najdłuższą historią działalności może pochwalić się zespół „Ars Nova”, którego solistka Alek−
sandra Wysoka zajęła 3 miejsce w Powiatowym Festiwalu Muzyki i Tańca zorganizowanym w kwietniu przez Gimnazjum 
nr 1 w Lędzinach. 

Grupa taneczna „Track” przed występem.

Zespół „Ars Nova” wraz z opiekunką (druga z prawej). „Ars Nova” z dyplomem tegorocznej „Róży Wiatrów” 



Około 150 członków Stowarzy−

szenia wraz rodzinami uczestni−

czyło w dorocznym spotkaniu

wielkanocnym. Paczki ze słody−

czami otrzymało 120 niepełno−

sprawnych. Były występy 8−letnie−

go Szymona Wróbla z Krasów

(małego „Ślązaka Roku 2008”)

oraz zespołu tanecznego „Słone−

czne Promyki” z Przedszkola nr

1. Sponsorami imprezy były Fir−

ma „Pinocy” i Lędzińska Federa−

cja Przedsiębiorczych (głównie Fir−

ma „Jordan”). 

Podczas otwartego zebrania

Lędzińskiego Stowarzyszenia

Na Rzecz Osób Niepełnospra−

wnych i Ich Rodzin, zorganizo−

wanego 21 kwietnia w sali Inku−

batora Przedsiębiorczości i Or−

ganizacji Pozarządowych

w PCSG uzgadniano plan przed−

sięwzięć do końca bieżącego ro−

ku.

Najważniejszą imprezą dla

LSNRONiIR pozostają jubileuszo−

we X Powiatowe Igrzyska Osób

Niepełnosprawnych, zaplanowane

na 27 maja, w których lędzińskie

stowarzyszenie będzie ponownie

pełnić rolę współgospodarza.

Na dobry początek, po wysłu−

chaniu propozycji zgłoszonych

przez Marka Bromboszcza, preze−

sa Lędzińskiej Federacji Przedsię−

biorczych, ustalono m. in. wspól−

ną organizację festynu integracyj−

nego z okazji Dnia Dziecka na

placu przy restauracji „Kamea”

(31 maja). Na 16 maja zaplano−

wano wycieczkę integracyjną do

Krakowa, a na 12−13 września

do Lichenia.

Lędzińskich niepełnospra−

wnych nie zabraknie też na doro−

cznym integracyjnym biwaku żeg−

larskim (15−17 czerwca), organi−

zowanym na Zbiorniku Imieliń−

skim przez Yacht Club w Chełmie

Śląskim. Na wakacje zaplanowa−

no dla dzieci i młodzieży ze sto−

warzyszenia doroczne sobotnie

zajęcia z hipoterapii w stadninie

koni Józefa Habeloka.

Prezes zarządu Krystyna Cuber

gorąco zachęcała zebranych do

zaglądania na stronę internetową

LSNRONiIR (www. niepelnospra−

wni. org) i do stałej rubryki stowa−

rzyszenia w naszym miesięczniku. 

29 kwietnia w Powiatowym

Centrum Społeczno−Gospodar−

czym przy Lędzińskiej 24 odbyło

się trzecie otwarte spotkanie

z cyklu „Większa wiedza – więk−

sza tolerancja”. Z oligofrenope−

dagogiem i logopedą Miłosławą

Kanią spotkało się przy kawie kil−

kanaście osób zainteresowanych

tematem choroby Downa i dzie−

cięcego porażenia mózgowego.

Prelegentka omówiła podstawo−

we, najczęściej występujące ce−

chy tej choroby oraz przybliżyła

zebranym efekty postępu nauki,

w tym medycyny, które pozwalają

osobom dotkniętym mongoliz−

mem coraz lepiej funkcjonować

w społeczeństwie. W części prak−

tycznej zademonstrowała m. in.

różne metody indywidualnej pracy

z dziećmi niepełnosprawnymi. 

Jesienią zostanie zorganizowa−

ne kolejne spotkanie, tym razem

na temat autyzmu. /WM/
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ZNACZENIE WYRAZÓW:
Poziomo: 3. Zespół artystyczny ze

SP nr 3 i Gimnazjum nr 2. 7. „Droga

w nieznane” zespołu „Odwróceni”

z Lędzin. 8. Dawna wytwórnia chemi−

czna z Lędzin dla której istniała pier−

wsza Państwowa Szkoła Przemysło−

wa. 9. Mara. 12. Rodzaj kilofa. 16.

Marcin, grający trener MKS−u. 17.

Przebudowywana ulica w Lędzinach.

18. Klępa, samica łosia. 21. Narzę−

dzie murarskie. 24. Jedna druga ca−

łości. 25. Wielkość czego. 26. Jest

prowadzony od marca w hołdunow−

skiej Przychodni Zdrowia nr 1.

Pionowo: 1. Duży słoik. 2. Wiel−

ki Kalicha w XIX wieku w Lędzi−

nach. 4. Karteczka od listonosza.

5. Zwolennik cynizmu. 6. Błękit. 9.

Aniumusz. 10. Zbiór map. 11. Głó−

wna tętnica. 13. Bije z lewej stro−

ny piersi. 14. Wytrzymały koń robo−

czy. 15. Sieć rybacka. 19. Łąka

w zakrętach wijącej się rzeki. 20.

Metal szlachetny. 21. Mały sporto−

wy samochód wyścigowy. 22. Hu−

laka, pijak. 23. Syn Dedala. 

Ogłoszenie
Uprasza się rodziców 

o składanie wniosków 
na dowóz dzieci 

niepełnosprawnych do szkół 
w roku szkolnym 2009/2010.

Wnioski należy złożyć w Referacie
Edukacji do dnia 30 czerwca 2009 r.
(złożone po terminie nie będą mog−
ły być rozpatrywane). Formularze
wniosków są dostępne w Referacie
Edukacji oraz w Punkcie Obsługi
Klienta Urzędu Miasta przy 
ul. Lędzińskiej 55.

www.niepelnosprawni.org

Miłosława Kania 
prezentuje działania 
na Krystynie Cuber.
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Nagrania
z Hołdunowa

Ukazała się

jubileuszowa,

piąta płyta

chóru „Jubila−

te Deo”, dzia−

łającego przy

parafii ewangelicko−augsbur−

skiej, pod tytułem „Przez dobrą

moc Twą Panie otoczony”. Wy−

dana została z okazji 55−lecia

chóru dzięki wsparciu niemiec−

kiej fundacji „Chore helfen Cho−

ren”. Nagrania dokonano w pa−

rafii ewangelicko−augsburskiej

w Hołdunowie.

Chór liczy 35 członków. Jest

zespołem ekumenicznym, wy−

stepuje w kościołach różnych

wyznań. Jego dyrygentem od

ponad dwudziestu lat jest Joan−

na Bliwert−Hoderny.

Na płycie znajduje się 14

utworów, m. in. śp Mirosława

Bliwerta, który całe życie współ−

pracował z chórem i pisał też

dla niego. Są też utwory innych

kompozytorów, do których sło−

wa polskie napisała Urszula

Myszor, jedna z chórzystek. Nie

zabrakło tradycyjnych pieśni

ewangelickich „Wierzyć mnie

Panie ucz” i „Za rękę weź mnie

Panie”. /DAS/

Spotkania i plany
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Kwiatowy sezon zaczęły
narcyzy i tulipany, które są nie−
mal przy każdym domu, ale
których piękno jest niestety
krótkotrwałe.

– Ich świetność już się koń−
czy – mówią Julian i Teresa Hu−
dziakowie, którzy mają ogród
warzywno−rekreacyjny. – Posa−
dziliśmy trochę „zieleniny” do
obiadu, mamy kwiaty, drzewka
owocowe.

Najwięcej w ogrodzie pań−
stwa Hudziaków jest bukszpa−
nów. – To
hobby męża.
On koło tego
c h o d z i ,
p r z y c i n a ,
przesadza .
W ogóle
ogród jest
jego oczkiem w głowie – wyjaś−
nia pani Teresa, która sama
ogranicza swoje zainteresowa−
nie tym 500−metrowym kawał−
kiem ziemi do letniego relaksu
oraz do zaglądania na grządki
warzywne po zieleninę na obiad

lub owoce na kompoty i zimo−
we przetwory.

W ogrodzie jest stawek z ryb−
kami, ale gospodarze przykry−
wają go dla bezpieczeństwa
wnucząt. – Wystarczy chwila
nieuwagi i nieszczęście gotowe.
Szkoda go zlikwidować, bo są
w nim rybki, ale musimy uwa−
żać na dzieci. Dlatego obecnie
nie jest on reprezentacyjny i nie
raczej nie będzie, aż dzieci nie
urosną – mówią. Panu Juliano−
wi, zapalonemu wędkarzowi,

szkoda ry−
bek. 

Pan Julian
poświęca na
prace ogro−
dowe co−
d z i e n n i e
wiele go−

dzin. Kosztów utrzymania ogro−
du nie liczy. To przecież hobby,
a przy okazji są warzywa na do−
mowe potrzeby. W ogródku są
ławeczki, stolik, ławeczki.

Pani Anna Stachoń również
uważa, że ogród przy domu to

olbrzymia przyjemność i choć
nie ma już za wiele sił do pracy
w nim, to nadal stara się po−
święcić mu czas. Gdy siły opa−
dają, do pomocy ma córkę, zię−
cia i wnuka.

Ogród pani Anny ma 1.261
m2, jest więc co obrabiać. Są

grządki warzywne, są ukocha−
ne kwiaty – głównie róże, któ−
re szczególnie radują jej serce.
– Ten ogród uprawiam od
1961 roku. Poświęcam mu ty−
le czasu, ile starcza sił i ile
kręgosłup wytrzyma, ale nie
wyobrażam sobie dni bez pra−
cy na grządkach czy przy
kwiatach. My, Ślązaczki, je−
steśmy tak wychowane – mó−
wi – że bez pracy nie ma ży−
cia. – Gdy tylko słoneczko
mocniej przygrzeje zaraz mnie
ciągnie na dwór, by coś tam
„poskubać” w ziemi, by zoba−
czyć jak kwitną kwiaty, jak
wschodzą warzywa i dojrze−
wają owoce.

Jest mały skalniaczek. Ławe−
czki, stolik i specjalne miejsce
do grillowania wyznaczają
miejsce na relaks z rodziną
i znajomymi.

Pani Anna – podobnie jak in−
ni hobbyści – nie liczy kosztów
związanych z utrzymaniem
ogrodu. Jeśli trzeba, to coś się
dokupuje. Najważniejsze, żeby
było ładnie, a zupa z własnych
warzyw najlepiej smakuje – za−
pewnia. /DAS/

Sezon ogrodowy w pełni

Fanatycy zielonego szaleństwa
W przydomowych ogrodach trwają prace porządkowe i zasie−
wowe. Większość lędzinian stara się, żeby ich obejścia były
zielone, ukwiecone, zadbane. Ogródki to najczęściej hobby
babć i dziadków, młodzi mają mniej czasu na takie „wybryki”
– ciężko pracują zawodowo, obowiązek dbania o obejście naj−
częściej spada na rodziców. To dziadkowie poświęcają temu
zajęciu cały, albo prawie cały, wolny czas, żeby było przyjem−
nie posiedzieć latem wśród zieleni, żeby odwiedzające ich
dzieci i wnuki mogły zasiąść wśród różnorodnych krzewów
i kwiatów.

Dla Anny Stachoń ogród przy domu to prawdziwa radość.

Teresa i Julian Hudziakowie przy bukszpanach.
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