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W przyjętym na ten rok budżecie po−
wiatu znalazło się kilka inwestycji,
które będą przygotowywane lub rea−
lizowane na drogach powiatowych
w Lędzinach. Wszystkie dotyczą głó−
wnych ciągów komunikacyjnych mia−
sta i ich newralgicznych punktów.

I tak kontynuowana będzie rozpoczęta
przed rokiem modernizacja ulicy Pokoju,
która jest wspólnym przedsięwzięciem fi−
nansowym z miastem. Część środków do−
datkowo pochodzić będzie z rządowego
programu tzw. „schetynówek”. Prace roz−
poczną się w miejscu, gdzie zakończył się
ubiegłoroczny etap prac a zakończą na wy−
sokości lampki górniczej u zbiegu Pokoju
i Lędzińskiej. Obecny etap, obejmujący no−
wą nawierzchnię z cichych asfaltów oraz
chodnik po jednej stronie drogi (wyjątkiem
będzie odcinek wzdłuż kopalni aż do wia−
duktu, gdzie chodnik zostanie wykonany
obustronnie), ma się zakończyć do 30 listo−
pada 2013 roku. W planach powiat ma tak−
że budowę ronda, ale jest pewien warunek.

– Na ostatnich 700 metrach ulicy Po−
koju miasto będzie budowało kanalizację
– wyjaśnia starosta Bernard Bednorz –
Od harmonogramu i tempa tych prac bę−

dzie zależało rozpoczęcie budowy ronda.
Spotykamy się w najbliższym czasie
z przedstawicielami spółki „Partner”,
odpowiedzialnej za kanalizację w Lędzi−
nach, żeby pouzgadniać terminy.

Także ulica Dzikowa pod koniec roku
powinna być wyremontowana na całej
długości. 640 metrów podbudowy wyko−
nanej jeszcze w ubiegłym roku zostanie
w ciągu najbliższych 11 miesięcy wyas−
faltowanych, a pozostały, liczący około
2 600 metrów odcinek aż do ulicy Goła−
wieckiej czeka kompleksowa przebudo−
wa.

Powiat rozpoczyna też prace na głó−
wnym ciągu komunikacyjnym miasta
w Hołdunowie, czyli na ulicy Hołdu−
nowskiej. Pierwszym zadaniem będzie
opracowanie koncepcji dokumentacji
projektowej odcinka od kolejki do ulicy
Fredry. W budżecie zarezerwowano 20
tysięcy na ten cel

– Zakładamy poszerzenie tej części
drogi o dodatkowy pas ruchu, aby uzys−
kać osobny pas do lewoskrętu w ulicę Po−
koju i pas do prawoskrętu w stronę Fred−
ry – mówi starosta – Musi się to jednak
odbyć kosztem istniejących pasów ziele−
ni. Temat będzie dyskutowany na najbliż−

szej Komisji Gospodarki Rady Powiatu
i chciałbym poznać opinie lędzińskich ra−
dnych na ten temat. 

Jeśli wszystko zostanie uzgodnione
bez przeszkód, już w marcu można bę−
dzie rozpocząć projektowanie. W sier−
pniu dokumentacja i zezwolenia powin−
ny być gotowe może więc jeszcze w tym
roku ruszy przebudowa. Nim ewentual−
nie do tego dojdzie, miasto wykona no−
we oświetlenie Hołdunowskiej między
kolejką a Fredry.

Przedyskutowania na Komisji Gospo−
darki wymaga także koncepcja budowy
ronda na ulicy Hołdunowskiej w rejonie
skrzyżowania z Gwarków i Murckow−
ską. Pomysł komplikuje bowiem fakt, że
do wybudowania ronda w tym miejscu
potrzebnych będzie ok. 700 metrów
kwadratowych terenów przyległych do
skrzyżowania, które obecnie znajdują się
w rękach prywatnych, a sam obiekt in−
frastruktury będzie zlokalizowany blisko
okolicznych zabudowań.

– Jeśli jednak opinia radnych w tej
sprawie będzie pozytywna, starostwo
rozpocznie prace projektowe. – deklaru−
je B. Bednorz – W budżecie zarezerwo−
wano na nie 45 tysięcy złotych.

Drogowe plany powiatu

Rok 2013 jako kolejny potwierdza, że
warto było porozumieć się z Rejono−
wym Przedsiębiorstwem Wodociągów
i Kanalizacji oraz kopalnią Ziemowit
w sprawie wspólnych inwestycji w sieć
wodociągową w mieście. Maleją straty
wody i skala podwyżek a miasto nie
dzierży już niechlubnego pierwszego
miejsca za najwyższą taryfę w okolicy.

21 groszy brutto – o tyle wzrośnie cena
metra sześciennego dostarczanego przez
RPWiK do Lędzin, chociaż samo przed−
siębiorstwo w ciągu roku obowiązywania
taryfy na 2013 rok, uchwalonej na sty−
czniowej sesji Rady Miasta, za wodę
w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodo−
ciągów będzie musiało zapłacić w sumie więcej o 25 groszy
(do grudnia o 9 groszy więcej, od stycznia 2014r. o kolejnych
16 gr).

– RPWiK zaproponowało miastu najpierw stawkę wyższą o 30
groszy – informuje Marek Bania, zastępca burmistrza miasta
i przewodniczący zespołu, który negocjował tegoroczne stawki –
Negocjacje zespołu ds. podejmowania działań w zakresie weryfi−
kacji wysokości ceny taryfy za 1 m3 wody przedstawionej przez
RPWiK, który powołał burmistrz dały jednak rezultat i ostatecznie
podwyżka będzie o prawie 1/ 3 niższa od zaproponowanej.

8 złotych i 18 groszy brutto kosztować będzie woda od marca
i wiele wskazuje na to, że lędzińska podwyżka będzie jedną z naj−
niższych albo nawet najniższą wśród miast objętych działaniem
RPWIK. Ostateczną informację na ten temat podamy, kiedy upra−
womocnią się stawki zaproponowane innym miastom.

Z kierunku zmian, jakie zachodzą w miejskiej sieci wodociągo−
wej zadowolona jest także znakomita większość radnych.

– Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu
ścieków daje burmistrzowi i Radzie bardzo ograniczone narzędzia

kształtowania taryf – mówił na sesji wicep−
rzewodniczący Rady Jerzy Żołna i członek
wspomnianego zespołu – Burmistrz spraw−
dza jedynie, czy zaproponowane taryfy speł−
niają wymogi ustawowe i na tej podstawie
występuje do Rady z wnioskiem o zatwier−
dzenie lub odrzucenie zaproponowanych ta−
ryf. Jednak nawet, jeśli radni odrzucą nowe
stawki, one i tak z mocy ustawy wchodzą
w życie po 70 dniach.

W taki właśnie sposób woda w Lędzinach
rosła przez lata do wygórowanych stawek.
Samo odrzucanie taryf skutkowało jedynie
tym, że wchodziły one z około 2−miesię−
cznym opóźnieniem. Skoki cen były tak do−
tkliwe, że 50−groszowe dopłaty dla mieszkań−
ców do ceny metra sześciennego wody z bud−

żetu przestawały stanowić odczuwalną ulgę finansową. Za to dla
budżetu oznaczały 250 tysięcy rocznie środków na przejedzenie,
zamiast na tak potrzebne inwestycje. Potrzebne, bo ponad połowa
dostarczanej do Lędzin wody wyciekała ze zdezelowanej sieci.

– Nowa strategia, realizowana od połowy ubiegłej kadencji przy−
nosi wymierne korzyści. Odpisy amortyzacyjne z wodociągów bu−
dowanych przez miasto nie wchodzą do taryfy a gmina powiększa
swój majątek – wyliczał J. Żołna – Zmalały też straty wody z po−
czątkowych 52% do zakładanych na ten rok 35%. Przyjęte rozwią−
zanie ma też swoja cenę: w tym roku 452 tysiące, które miasto za−
inwestuje w sieć, w przyszłym kolejne ponad 250 tysięcy.

Jak jednak widać po ostatnich latach obecna strategia jest naj−
lepsza z możliwych i z roku na rok będzie przynosić coraz więcej
korzyści. Słabym punktem jest fakt, że na Śląsku wodę dostarcza
GPW, monopolista na tym terenie. Tymczasem nic nie działa tak
dobrze, jak zdrowa konkurencja, dlatego coraz częściej rozważa−
ne jest w mieście wykorzystywanie wód podziemnych zlokalizo−
wanych pod miastem. Na dzień dzisiejszy jest to jednak melodia
przyszłości. Stawki od kuchni – str. 4

Woda w GPW o 25 groszy
w górę, w Lędzinach o 21

W niedzielę 14 kwietnia w godzinach
od 11.00 do 16.00 Targowisko Miejskie
udostępni nieodpłatnie zadaszony plac
targowy wszystkim chętnym do wzięcia
udziału w wyprzedaży garażowej czy,
jak kto woli, pchlim targu, gdzie będzie
można wystawić na sprzedaż lub zamia−

nę nieużywane już sprzęty i przedmioty
codziennego użytku. Wyprzedaże zo−
stały pomyślane jako wydarzenie cykli−
czne i będą się odbywać raz w miesiącu
w niedzielę w stałych godzinach.
W maju wypadnie ona 12 dnia miesiąca
a w czerwcu – 16.

Rusza wyprzedaż garażowa

Odszedł legendarny komisarz
stanu wojennego

30 stycznia zmarł w Warszawie płk
Jerzy Szewełło. 6 lutego br. w uroczy−
stościach pogrzebowych tego Honoro−
wego Obywatela Miasta Lędziny, któ−
ry odbył się na Cmentarzu Północnym
w Warszawie uczestniczyli: starosta
Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego Ber−
nard Bednorz, zastępca burmistrza
miasta Marek Bania, kierownik Refe−
ratu Edukacji Urzędu Miasta Krzysztof
Bednarczyk, były dyrektor KWK „Zie−
mowit” i zarazem Honorowy Obywatel
Miasta Antoni Piszczek oraz delegacja
górników reprezentujących lędzińską
kopalnię.

W trakcie uroczystości pogrzebowej
głos zabrał dyrektor Antoni Piszczek,
który w uroczystych słowach pożegnał
pułkownika, Honorowego Obywatela
Lędzin, zasłużonego dla górników ko−
palni komisarza stanu wojennego i swe−
go przyjaciela.

W asyście pocztów sztandarowych,
honorowej warty żołnierzy i górników,
przy dźwiękach werbli urna z prochami
płk Jerzego Szewełły spoczęła w Ko−
lumbarium Cmentarza Północnego
w Warszawie. Uroczystość pogrzebową
zakończyła Salwa Honorowa Oddziału
Wojska Polskiego.

Rodzinie i Najbliższym Pułkownika
wyrazy szczerego współczucia

składają 
Burmistrz Miasta Wiesław Stambrowski,

Radni VI kadencji,
pracownicy Urzędu Miasta, mieszkańcy.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. Jerzego Janoty 
Radnego Rady Miasta Lędziny I kadencji. 

Rodzinie oraz Bliskim 
wyrazy szczerego współczucia składają 

Przewodnicząca Rady Miasta Teresa Ciepły 
wraz z radnymi Rady VI kadencji

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci 

śp. Jerzego Janoty 
Nauczyciela i długoletniego Dyrektora najpierw Zespołu Szkół, 

potem Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach 
oraz Radnego Rady Miasta Lędziny I kadencji

składają
Burmistrz Miasta Lędziny Wiesław Stambrowski 

wraz z pracownikami Urzędu Miasta Lędziny
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Jak już pisaliśmy na naszych łamach
1 stycznia 2012 roku weszła w życie
znowelizowana ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Pro−
ces wprowadzania zmian ostatecznie
zakończy się 1 lipca 2013 roku i od tej
chwili gminy będą odpowiadały za go−
spodarowanie odpadami komunalny−
mi, a nie – jak dotąd – ich wytwórcy. 

Od 1 lipca to gmina zapewnia wywóz
śmieci przez przedsiębiorcę wyłonione−
go w drodze przetargu. W Lędzinach
opłata będzie naliczana od liczby mie−
szkańców zamieszkujących nierucho−
mość. Segregacja odpadów będzie się
opłacać – za odpady zmieszane stawka
wyniesie 16 złotych miesięcznie na
głowę, osoby które będą oddawać pose−
gregowane odpady zapłacą za nie 12 zło−
tych (dotychczasowy ryczałt to 13,65
zł/os.). Takie same stawki, jak u nas,
obowiązują w Chełmie i Imielinie,
w Bojszowach wynoszą odpowiednio 10
i 18 złotych, w Tychach 11 i 15 złotych
a w Mysłowicach 12 i 18 złotych.

Do 31 marca 2013 roku trzeba złożyć
w Urzędzie deklarację w sprawie wyso−
kości opłat, jakie będziemy ponosić za
gospodarowanie odpadami, której wzór
razem z metodą naliczania i stawkami
Rada Miasta przyjęła na styczniowej se−
sji. Potem wszystkie zaistniałe zmiany
(np. zmianę liczby mieszkańców czy fakt
zamieszkania w nowym domu) trzeba bę−
dzie zgłaszać w ciągu 14 dni. Druki dek−
laracji są dostępne w Urzędzie Miasta
i na stronie miasta www. ledziny. pl. 

Właściciel nieruchomości będzie pła−
cić za wszystkich domowników co drugi
miesiąc i sam musi o tym pamiętać, bo

nie będzie wzywany do ich uiszczenia.
Ponieważ nowy system gospodarowania
odpadami wejdzie, jako się rzekło, w lip−
cu, termin pierwszej wpłaty – za lipiec
i sierpień – upłynie 31 lipca 2013 roku.
Kolejne to: 30 września i 30 listopada.
W pełnym roku kalendarzowym harmo−
nogram opłat będzie wyglądał następują−
co: za styczeń i luty płacimy do 31 sty−
cznia danego roku, za marzec i kwiecień
do 31 marca danego roku, za maj i czer−
wiec do 31 maja danego roku, za lipiec
i sierpień do 31 lipca danego roku, za
wrzesień i październik do 30 września
danego roku, a za listopad i grudzień do
30 listopada danego roku. 

Rolą gminy będzie wybór w drodze
przetargu przedsiębiorcy, który będzie

się zajmować odbiorem i wywozem od−
padów zarówno zmieszanych jak i zebra−
nych selektywnie. Przedsiębiorca odbie−
rający odpady do domów jednorodzin−
nych dostarczy odpowiednie worki na
papier i tekturę, szkło, tworzywa sztu−
czne, metale i odpady zielone, a w pobli−
żu budynków wielorodzinnych ustawi
specjalne pojemniki do segregacji odpa−
dów, tzw. gniazda. Jedno ma przypadać
na 300 mieszkańców. 

Jeśli natomiast chodzi o śmieci nie po−
segregowane, kupno lub wydzierżawie−
nie pojemników od któregoś z funkcjo−
nujących na rynku dostawców należeć
będzie do właścicieli nieruchomości
(osób prywatnych, spółdzielni, wspólnot
mieszkaniowych itp.).

O śmieciach wszystko
już wiadomo

UUcchhwwaałłyy  rreegguulluujjąąccee  ggoossppooddaarrkkęę  
ooddppaaddaammii  kkoommuunnaallnnyymmii::  

Uchwała nr XXVIII/208/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała nr XXVIII/209/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie sposobu i

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Uchwała nr XXVIII/210/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie terminu, częs−

totliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny−

mi

Uchwała nr XXXI/235/13 z 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny 

Uchwała nr XXXI/236/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Uchwała nr XXXI/237/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właścicieli nieruchomości 

Zakończyła się modernizacja i prze−
budowa zaplecza socjalno−biurowego
przy oczyszczalni „Ziemowit”. Budynek
po gruntownym remoncie mieści pomie−
szczenia dla 8 pracowników i kierowni−
ka oczyszczalni: szatnie tzw. czystą
i brudną, jadalnię, węzeł sanitarny z pry−
sznicami. Ponadto mieści się tu również
podręczne laboratorium do obserwacji
parametrów pracy oczyszczalni i proce−
sów, jakie w niej zachodzą oraz dyspo−
zytornia dla pracownika obsługi oczysz−
czalni (w przyszłości także pompowni
ścieków, które powstaną na terenie mia−
sta), rozdzielnia, magazyn, archiwum
i pomieszczenia biurowe. 

Budynek, którego całkowita powie−
rzchnia wynosi ok. 235 m2 ogrzewana
jest ciepłem odzyskiwanym ze ścieków.
To rozwiązanie unikatowe w Polsce.

– Do terenu oczyszczalni nie dochodzi
żaden ciepłociąg ani gazociąg – prezes Par−
tnera Piotr Buchta wyjaśnia genezę pomys−
łu – Stary budynek ogrzewany był węglem.
Alternatywą było jedynie wykorzystanie
ścieków. Kiedy okazało się to możliwe te−
chnologicznie, ekologiczne i korzystne
ekonomicznie, zdecydowaliśmy się przyjąć
takie rozwiązanie. Tym bardziej, że działa−
nia proekologiczne idealnie wpisują się
w strategię naszego działania. Mam nadzie−
ję, że znajdziemy naśladowców.

Grzeją ściekami

Pompa ciepła.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal−
nej „Partner” zdobyło kolejną nagrodę.
W grudniu, o czym pisaliśmy, zdobyło po
raz czwarty tytuł „Przedsiębiorstwa Fair
Play” a w styczniu – „Gazelę Biznesu”,
przyznawaną firmom małej lub średniej
wielkości, które dzięki dynamicznemu roz−
wojowi doskonale dają sobie radę wśród
nawet znacznie większych konkurentów.

Gala konkursu odbyła się 26 stycznie na
terenie sosnowieckiego Expo Silesia. 

Organizatorem konkursu, przeprowa−
dzanego w różnych krajach, są dzienniki
ekonomiczne należące do szwedzkiej
grupy Bonnier Press Group. W Polsce
należy do niej „Puls Biznesu”, zaś auto−
rem rankingu jest wywiadownia gospo−
darcza Coface Poland, która jest odpo−
wiedzialna za weryfikację danych finan−
sowych zgłoszonych przedsiębiorstw.
W ostatniej edycji weryfikowane były
wyniki osiągnięte w okresie w latach
2009−2011.

Gazela dla Partnera

Wyjątkowo trudne warunki, jakie 21
stycznia zapanowały na drogach w całym
regionie, doprowadziły do ponad 140 wy−
padków i zdarzeń drogowych. Nie inaczej
było w Lędzinach, gdzie kolizji i stłuczek
odnotowano w sumie siedem. Nie w każ−
dym przypadku na miejsce przyjeżdżała
policja, ale za każdym razem za przyczy−
nę wypadku uznawano nie dostosowanie
prędkości do warunków jazdy. Wiadomo:
na lód na drodze nie ma mocnych, ale nie
wszyscy kierowcy okazali respekt zdej−
mując nogę z gazu. Przypominamy o tym,
bo zima ciągle trwa i nie da się wykluczyć
powtórki marznącego deszczu, który tak
błyskawicznie skuwał lodem auta, jezdnie
i chodniki, że drogowcy nie nadążali
z likwidowaniem coraz to nowych oblo−
dzeń.

Doświadczenia tej zimy pokazują ró−
wnież, na czym polegają utrudnienia
w czasie intensywnych opadów śniegu.
Poza warstwą śniegu na drogach i chodni−
kach dodatkowe trudności powodują sa−
mochody parkujące wzdłuż ulic. Z jednej
strony trudno się dziwić kierowcom, że
zatrzymują się na poboczu, jeśli nie obo−
wiązuje tam zakaz, zwłaszcza, że śnieg
ogranicza liczbę dostępnych miejsc par−
kingowych, z drugiej jednak parkujące
wzdłuż ulic auta utrudniają służbom dro−
gowym odśnieżanie ciągów komunika−
cyjnych w mieście i w efekcie ulice stają
się wąskie i jeszcze bardziej przez to nie−
bezpieczne. Dlatego apelujemy do kie−

rowców o unikanie, w miarę możliwości
zostawiania samochodów na ulicach
w czasie opadów śniegu albo o ogranicza−
nie postojów do niezbędnego minimum.
Dzięki temu łatwiej będzie wszystkim
użytkownikom dróg. Zbyt wąskie prze−
jazdy są też problemem bocznych uliczek.
Kierowcy narzekają, że nie ma się tam
czasem jak minąć. Nie ma jednak skute−
cznego lekarstwa na tę sytuację, bo próby
spychania śniegu jeszcze dalej na pobo−
cze na wąskich ulicach skończyłoby się
w wielu przypadkach przewróceniem
przydrożnych płotów.

Przypominamy, że zimowym utrzyma−
niem ulic w tym sezonie zajmuje się firma
PIOTR, a wszelkie interwencje i uwagi
dotyczące warunków na drogach można
zgłaszać: Piotrowi Gojowi pod nr 698
639 025 lub Dawidowi Wieczorkowi –
514 599 431.

Zima pokazała pazury

To metoda powiadamiania tyleż pro−
sta, co skuteczna, bo dziś praktycznie
każdy od uczniów szkoły podstawowej
począwszy ma swój telefon komórkowy.
Ofert firm wdrażających tego typu usługi
jest wiele i byłoby w czym wybierać. Je−
dynym warunkiem skorzystania z sms−
owych powiadomień byłaby dobrowolna
zgoda na wprowadzenie do urzędowej

bazy danych właściciela numeru telefo−
nu, na który urząd miałby wysyłać infor−
macje. 

Taki system powiadamiania działa
już z powodzeniem w wielu miastach,
m. in. w Tychach czy Bojszowach. To,
czy uruchomiony zostanie w Lędzinach,
zależeć będzie od zainteresowania mie−
szkańców. Dlatego Urząd Miasta na za−

równo w naszej gazecie, jak i na swojej
stronie internetowej www. ledziny. pl
prowadzi sondę w tej sprawie i prosi za
naszym pośrednictwem wszystkich za−
interesowanych o jej wypełnienie. Sam
udział w sondzie nie jest jeszcze równo−
znaczny z udziałem w programie, ale ma
pomóc urzędnikom zyskać wiedzę
o skali zainteresowania systemem sms−
owego powiadamiania. Kiedy okaże się
ze jest ono duże, system zostanie wpro−
wadzony w mieście a lędzinianie powia−
domieni o sposobie zarejestrowania się
w nim. Wypełniony kupon z gazety na−
leży dostarczyć na portiernię Urzędu
Miasta.

Sms−em o pogodzie, 
utrudnieniach, wydarzeniach

Imię*:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nazwisko*:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tel. Komórkowy*:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tel. Stacjonarny:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adres e−mail*:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
* pola wymagane: 

Informacje z Urzędu:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Informacje z Gminy:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Informacje kulturalne:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Informacje sportowe:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Bojszowy oraz otrzymywanie informacji,

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), oraz ustawą z dnia

18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 

podpis _____________________________

Jak już informowaliśmy w ubiegłym roku, Urząd Miasta przymierza się do
wprowadzenia systemu powiadamiania mieszkańców o ważnych sprawach
i wydarzeniach za pomocą sms−ów. Można w ten sposób przekazywać różne
informacje, między innymi o zagrożeniach niebezpiecznymi zjawiskami at−
mosferycznymi, utrudnieniach na drogach czy zaproszenia na miejskie im−
prezy kulturalne i sportowe. 
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Z PRAC RADY MIASTA

Przed pierwszą w tym roku sesją Rady Miasta odbyły się posiedzenia

wszystkich komisji stałych Rady. Komisja Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu

i Porządku Publicznego za 2012 rok zajęła się m. in.: regulaminem utrzyma−

nia czystości i porządku na terenie gminy Lędziny. Do dyskusji włączył się

obecny na posiedzeniu mieszkaniec – pan Eugeniusz Żołna, którego uwagi

i spostrzeżenia do tematu zostały przyjęte przez członków komisji oraz wice−

burmistrza Marka Banię. Komisja Budżetu, Finansów i Samorządności zaopi−

niowała projekt uchwały ws. obligacji komunalnych oraz wyboru metody usta−

lania opłaty za odbiór śmieci oraz stawek opłat. Komisja ds. Ochrony Środo−

wiska omówiła sprawozdanie z działalności komisji za 2012 rok i temat wy−

jazdów rolników na wystawy i targi rolnicze na 2013 rok. Radni wysłuchali

też relacji mieszkańca, pana Płoskiego, ze szkód, jakie na jego posesji wy−

rządziły bezpańskie psy. Zostaliśmy zobowiązani do poruszenia na łamach

tematu bezpańskich psów, artykuł na ten temat ukaże się za miesiąc. Komi−

sja Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społe−

cznej zajęła się przygotowaniem do ferii zimowych. Komisja ds. Infrastruktu−

ry, natomiast, zaopiniowała projekt taryfy za wodę przedstawione przez

RPWiK. Komisja Rewizyjna m. in. skontrolowała wydatki na administrację

w 2012 roku i przygotowała sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej

za rok 2012.

Tematem głównym styczniowego posiedzenia było sprawozdanie z działal−

ności Rady i komisji w ubiegłym roku. Jak pracowali nasi radni, zrelacjonuje−

my w numerze marcowym. Na sesji podjęto uchwały w sprawie zmian w bud−

żecie miasta na 2013 rok, emisji obligacji komunalnych, Regulaminu utrzy−

mania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny, wyboru metody ustala−

nia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wyso−

kości stawki tej opłaty, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa−

nie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, za−

twierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przed−

siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach, zaliczenia dróg do kate−

gorii dróg gminnych, uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych w gminie Lędziny na lata 2012 – 2015, podziału

Miasta Lędziny na stałe obwody głosowania oraz apelu do władz koncernu

Fiat Auto Poland w Turynie w związku z trudną sytuacją Fiat Auto Poland

z siedzibą w Tychach. 

Gośćmi na sesji byli: radny powiatowy Władysław Trzciński, który przedsta−

wił plany powiatu odnośnie inwestycji drogowych na obecny rok (piszemy

o nich na str. 1) oraz mieszkańcy. Dwoje z nich: Andrzej Wojciuch i Katarzy−

na Ficek – Wojciuch, którzy wcześniej byli także na Komisji Budżetu, poprosi−

li przewodniczącą o udzielenie głosu, zwyczajowo odczytali swoje wystąpienia

i wraz z pozostałymi opuścili posiedzenie w trakcie wystąpienia W. Trzciń−

skiego.

Tematem naszej rozmowy ma być tegoroczny
budżet i jako pierwsze ciśnie się pytanie o spra−
wę asfaltowni, która obrosła już w plotki i niedo−
mówienia a są i tacy, którzy próbują na tej spra−
wie zbić osobisty kapitał. Nie przeszkadza to Pa−
nu?

Zdaję sobie z tego sprawę, ale w imię wyższych

celów wolę raczej poczekać z oficjalną informacją.

Mogę jedynie zapewnić mieszkańców, że sytuacja

wygląda inaczej, niż się ją przedstawia w niepot−

wierdzonych źródłach. To nie są te pieniądze i nie

taka wymowa sprawy. Chętnie zdam relację z prze−

biegu zdarzeń i rozmów z Drog−Budem, ale pocze−

kajmy do momentu podpisania notarialnej umowy

między przedsiębiorstwem a miastem. Mam na−

dzieję i niemal stuprocentową pewność, że niedłu−

go wszystko stanie się jasne.

Trzymam Pana za słowo. A z rzeczy pewnych
co wiadomo o obecnym budżecie?

Zaplanowane dochody to 48 milionów 513 ty−

sięcy, w tym 6 milionów 134 tysiące środków

unijnych. Wydatki łącznie to 60 milionów 271 ty−

sięcy, z czego38 681 465 zł przeznaczono na

wydatki bieżące na które składa się min. oświa−

ta – 16 milionów 744 tysiące, pomoc społeczna

– 4 miliony 567 tysięcy, dopłaty do ścieków –

400 tysięcy, oświetlenie ulic – 800 tysięcy, dota−

cje dla Biblioteki oraz Miejskiego Ośrodka Kultu−

ry – 1 milion 95 tysięcy czy zapewnienie komuni−

kacji na terenie miasta – 1 milion 964 tysiące

złotych. 

Czemu gmina płaci za autobusy, przecież każ−
dy z nas musi kupić bilet. 

Każdy jadący autobusem, obojętnie 1 przysta−

nek czy 20, musi kupić bilet, a do tego biletu mia−

sto dopłaca 1 milion 964 tysiące złotych, czyli oko−

ło 120 złotych na mieszkańca.

A co z inwestycjami?
W budżecie na 2013 rok to kwota ponad 21 mi−

lionów złotych, czyli 1/ 3 całości budżetu. Ponad

5 milionów z tej sumy to środki pochodzące z fun−

duszy unijnych.

Najważniejsze zadania na ten rok?
Wymienię tylko najważniejsze, bo drobnych za−

dań na 21−milionowy budżet inwestycji składa się

cała masa. Ale na pewno o Placu Farski wspo−

mnieć trzeba. Gros środków na to przedsięwzięcie,

bo ostatecznie ponad 2 miliony 183 tysiące, po−

chodzi z budżetu Unii Europejskiej. My dokładamy

385 tysięcy. W powstającym budynku znajdzie się

lokum dla kawiarni lub restauracji, zakładu usługo−

wego i siedziby stowarzyszeń lędzińskich a całą gó−

rę zajmie Miejski Ośrodek Kultury, który od przy−

szłego roku znacznie rozszerzy działalność i fizy−

cznie zaistnieje w Lędzinach. Piękna multimedialna

sala, która właśnie powstaje, będzie idealnym

miejscem na spektakle, koncerty, spotkania czy

wystawy.

Kontynuujemy w tym roku także adaptację czę−

ści MKS−u na przedszkole. Oprócz dalszych prac

w budynku wykonamy w tym roku nowe przyłącze

elektryczne i zasilanie w wodę, które będzie służyć

nie tylko placówce, ale i całemu Zalewowi. To ko−

lejny krok w stronę rewitalizacji tego terenu.

Kolejne zadania, które są kontynuacją wcześniej

podjętych przedsięwzięć, to następna 2−milionowa

transza dla Partnera na sfinansowanie wkładu

własnego w projekt budowy kanalizacji i ponad

700 tysięcy dla tyskiego Mastera, którego jesteś−

my współwłaścicielem, na dokończenie Między−

gminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Komunalnych. Spółka zdobyła na niego 100 milio−

nów złotych unijnych środków, na wkład własny

muszą się złożyć właściciele.

A co będzie, jeśli przetargu na odbiór odpadów
komunalnych z Lędzin nie wygra Master tylko
całkiem inna firma? Czy te pieniądze nie pójdą
w błoto?

Ktokolwiek wygra te przetarg, będzie dostarczał

nasze śmieci na to wysypisko i do tej sortowni od−

padów, bo Lędziny przynależą terytorialnie do tego

rejonu. Pieniądze więc nie przepadną.

Czy to już wszystkie najważniejsze inwestycje
zapisane w budżecie na ten rok?

No nie, bez planów budowy wodociągów, na

które przeznaczyliśmy prawie pół miliona złotych,

ta lista byłaby niekompletna. Wodociąg na ulicy

Stadionowej, o którym wspomniałem przy okazji

przedszkola, zbuduje Partner. Urząd Miasta nato−

miast ma w planach na ten rok rozpoczęcie wo−

dociągów na Lewandowskiej, Jemiołowej, Ławec−

kiej, Karłowicza i Reja. Ponadto kanalizowane bę−

dą kolejne ulice, w tym między innymi Zawiszy

Czarnego, Hołdunowska i Dzikowa, a drogi po

przejściu kanalizacji będą miały odtwarzane na−

wierzchnie. Jeśli jesteśmy przy nawierzchniach

trudno nie wspomnieć także o ulicy Pokoju, na−

szej wspólnej inwestycji z powiatem, która ma

być ukończona w tym roku. Trwa tez projekt „Eli−

minacji wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny”,

na który w tym roku wydamy ze środków unijnych

ponad 2 miliony złotych a z własnych 300 tysię−

cy. Listę zamknąłbym nowym oświetleniem ulicy

Hołdunowskiej na odcinku od kolejki do Fredry

i budową oświetlenia na Strzyżówce oraz dalszą

wymianę okien w siedzibie MOK− u.

Po ostatniej sesji wiadomo, że część wydat−
ków majątkowych finansowana będzie z obliga−
cji.

Podjęta została uchwała o emisji obligacji warto−

ści 10 milionów złotych z przeznaczeniem na inwe−

stycje. W uchwale budżetowej zakładano, że będą

wyemitowane na kwotę 12 milionów 300 tysięcy

złotych. Obligacje zostały rozpisane na 12 serii

z założeniem, że najprawdopodobniej nie wszystkie

zostaną wyemitowane.

Czy to oznacza, że gmina wypuści w tym roku
obligacje na kwotę mniejszą, niż 10 milionów zło−
tych?

Jest to prawdopodobne. W ubiegłym roku też

uniknęliśmy prawie 4−milionowej pożyczki, którą za−

łożyliśmy na początku roku.

Na co pójdą te pieniądze?
Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

w 2013 roku spowodowanego wydatkami mająt−

kowymi w szczególności w zakresie transportu i łą−

czności, gospodarki mieszkaniowej, działalności

usługowej, administracji publicznej, oświaty i wy−

chowania, pomocy społecznej, gospodarki komu−

nalnej i ochrony środowiska, kultury i dziedzictwa

narodowego oraz kultury fizycznej. Tak to zapisano

w budżecie.

O tym co w budżecie jasne, a co się wyjaśni 
z burmistrzem Wiesławem Stambrowskim rozmawia Małgorzata Jędrzejczyk

UCHWAŁA NR XXXI/242/13
RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 31 stycznia 2013 r. 

w sprawie apelu do władz koncernu Fiat Auto Poland w Turynie 
w związku z trudną sytuacją Fiat Auto Poland z siedzibą w Tychach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 15 ust. 2 ppkt c Statutu Gminy Miejskiej Lędziny, na wniosek Bur−
mistrza Miasta Lędziny Rada Miasta uchwala:
§ 1. Apel do władz koncernu Fiat Auto Poland w Turynie wzwiązku z trudną sytuacją Fiat Auto Poland z siedzibą

w Tychach, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AAppeell  ddoo  wwłłaaddzz  kkoonncceerrnnuu  FFiiaatt  AAuuttoo  PPoollaanndd  ww TTuurryynniiee  
ww zzwwiiąązzkkuu  zz ttrruuddnnąą  ssyyttuuaaccjjąą  FFiiaatt  AAuuttoo  PPoollaanndd  

zz ssiieeddzziibbąą  ww TTyycchhaacchh

Długoletnie funkcjonowanie zakładu Fiata w Tychach i jego ścisłe związki gospodarcze z licznymi zakładami koope−
rującymi spowodowały, iż Tychy nazywane są „Stolicą Przemysłu Samochodowego w Polsce”. Fabryka Fiata to dla
miasta Tychy i województwa śląskiego gospodarcze „serce”, które daje zatrudnienie tysiącom mieszkańców i utrzyma−
nie dla ich rodzin. To dziesiątki zakładów zlokalizowanych na Śląsku i w najbliższym sąsiedztwie FAP, kooperują−
cych z tyskim zakładem i zapewniających miejsca pracy. Samorząd Miasta Lędziny wyraża swoje zaniepokojenie
w sprawie planowanych zwolnień grupowych w fabryce FIAT AUTO POLAND w Tychach gdyż wiąże się to z utratą
zatrudnienia również przez mieszkańców Miasta Lędziny. Zapowiadane zaprzestanie produkcji modelu Panda Clas−
sic doprowadzi do znacznego spadku zatrudnienia zarówno w zakładzie w Tychach, jaki i w szeregu zakładów koo−
perujących. FIAT, będący zdecydowanie największym zakładam motoryzacyjnym w Polsce i liderem całej branży, po−
siada wielu kooperantów. Jego trudna sytuacja wymusi konieczność podjęcia radykalnych decyzji oszczędnościowych
w innych zakładach produkcyjnych, czego efektem będą ograniczenie produkcji i zwolnienia tysięcy pracowników.
Apelujemy do Państwa o to, aby przy podejmowaniu strategicznych decyzji gospodarczych oraz opracowaniu długofa−
lowych programów rozwoju firmy, mieli Państwo na uwadze szczególną pozycję, jaką wśród zakładów Fiata odgrywa
fabryka w Tychach. Zakład ten wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, a nadto zatrudnia wykwalifikowaną kadrę gwa−
rantującą należytą oraz oczekiwaną przez klientów jakość produkcji. Świadczy o tym m. in. posiadany przez tyski za−
kład srebrny certyfikat WCM, potwierdzający światowy standard organizacji pracy i zarządzania oraz konkurencyj−
ność tyskiego zakładu. Rynkowy sukces samochodu Panda Classic, to w dużej mierze sukces pracowników Fiat Auto
Poland – załoga zakładu udowodniła tym samym, że jest w stanie produkować bardzo dobre samochody i osiągać naj−
wyższe wskaźniki w zakresie jakości produkcji. Apelujemy o uwzględnienie tych faktów, które jednoznacznie wskazu−
ją na atuty Tychów, jako miejsca ulokowania produkcji nowego modelu samochodu Państwa koncernu, o ile zapa−
dnie decyzja o jego powstaniu.
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W związku z wieloma niejasnościami dotyczą−
cymi procedur ustalania stawek za wodę (kto
proponuje, jaką rolę odgrywa burmistrz a ja−
ką Rada Miasta) przygotowaliśmy kompen−
dium wiedzy na ten temat w oparciu obowią−
zujące regulacje prawne. Oto ono.

Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ście−
ków zgodnie z artykułem 3 ustęp 1 ustawy o zbio−
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro−
wadzaniu ścieków należy do zadań gminy. Ustale−
nie wysokości stawki taryfy za dostarczanie wody
lub odbiór ścieków jest wyłączną kompetencją
przedsiębiorstwa wodno−kanalizacyjnego (art. 20
wspomnianej ustawy). Z kolei art. 24 określa proce−
durę zatwierdzania taryf, która wygląda następują−
co:

1. przedsiębiorstwo wodno−kanalizacyjne przed−
stawia burmistrzowi do weryfikacji wniosek o za−
twierdzenie stawki taryfy wraz z kalkulacja cenową
i opłatami

2. burmistrz sprawdza, czy taryfy i plan zostały
opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfi−
kuje koszty związane ze świadczeniem usług, po−
niesione w poprzednim roku, pod względem celo−
wości

3. Rada Miasta podejmuje uchwałę o zatwierdze−
niu lub odmowie zatwierdzenia wysokości taryf
zwykłą większością głosów w obecności co naj−
mniej połowy ustawowego składu Rady

Jeśli Rada nie przyjmie uchwały o zatwierdzeniu
stawek taryf, z mocy ustawy wchodzą one w życie
po upływie 70 dniu liczonych od dnia złożenia
wniosku o zatwierdzenie taryf.

Jak widać, ustawowe narzędzia, jakimi dysponu−
ją burmistrz i Rada Miasta są dosyć ograniczone.
W podobnym tonie utrzymane są także orzeczenia
sądów, których przykłady poniżej przytaczamy;

1. „Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzaniu ścieków stanowiąca szczegółową
i wyczerpującą regulację przedmiotowej kwestii
ogranicza rolę gminy jedynie do weryfikacji i za−
twierdzenia taryf cen oraz stawek dopłat za w/w
usługi przedłożonych przez przedsiębiorstwo wo−
dno−kanalizacyjne. Rada Gminy nie jest uprawnio−
na do samodzielnej zmiany taryf” (wyrok WSA
Wrocław z 23 listopada 2006r.)

2. „Rola organów gminy w zakresie cen i opłat za
usługi wodociągowo−kanalizacyjne ogranicza się je−
dynie do weryfikacji tych cen i opłat oraz do ich za−
twierdzania bądź odmowy zatwierdzania. Rada gminy
nie jest natomiast uprawniona do zmiany cen i opłat
zawartych w taryfie określonej prze przedsiębiorstwo
kanalizacyjne. Obniżenie przez radę gminy cen za
metr dostarczonej wody i za metr odprowadzanych

ścieków narusza prawo” (rozstrzygnięcie nadzorcze
wojewody świętokrzyskiego z 7 stycznia 2008r.)

3. „Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 7.06.2001r.
O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, taryfy podlegają zatwier−
dzeniu w drodze uchwały gminy, przepis ten nato−
miast w żadnym przypadku nie upoważnia rady
gminy do zmiany taryf” (rozstrzygnięcie nadzorcze
wojewody podlaskiego z 23 maja 2005r.)

4. „Jedynym powodem odmowy zatwierdzenia
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioro−
wego odprowadzania ścieków było uznanie przez
radnych, że koszty stałe spółki są za wysokie, przez
co ustalona została zbyt wysoka cena za wodę
i ścieki. Taka okoliczność nie może stanowić pod−
stawy odmowy zatwierdzenia taryf. Nie mieści się
bowiem w pojęciu niezgodności z przepisami. Gdy−
by ceny te zostały ustalone, na przykład, na podsta−
wie niekompletnych danych lub nie uwzględniono
by wszystkich elementów wynikających z art. 20
ustawy, wówczas radni mogliby podjąć uchwałę
w kwestionowanej formie” (rozstrzygnięcie na−
dzorcze wojewody opolskiego z 6 kwietnia 2006r.)

5. „Decyzja rady gminy w przedmiocie odmowy
zatwierdzenia taryf nie jest uznaniowa i rada może

nie zatwierdzić taryf tylko w sytuacji, gdy nie speł−
niają one wymagań przewidzianych przepisami
prawa” (rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łó−
dzkiego z 2 stycznia 2006r.)

6. „Podjęcie przez radę gminy uchwały, zatwier−
dzającej taryfy, inne niż we wniosku przedstawio−
nym przez przedsiębiorstwo wodociągowo−kanaliza−
cyjne, jest naruszeniem przepisów ustawy z dnia
7.06.2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (rozstrzyg−
nięcie nadzorcze wojewody świętokrzyskiego
z 4 stycznia 2008r.)

Jako się rzekło, rola burmistrza i rady gminy
w kształtowaniu cen taryf jest prawnie ograniczona
i pozbawia te organy bezpośredniego wpływu na
ceny wody. By działać skutecznie, a ceny wody
i odbioru ścieków są dla wszystkich mieszkańców
miasta bardzo ważną kwestią, trzeba szukać roz−
wiązań pośrednich. Lędziński patent, czyli powoła−
nie przez burmistrza Wiesława Stambrowskiego
zespołu ds. podejmowania działań w zakresie wery−
fikacji wysokości ceny taryfy za 1 m3 wody przed−
stawionej przez RPWiK, w skład którego wchodzą
przedstawiciele Rady Miasta i urzędu, okazał się
rozwiązaniem skutecznym.

Stawki od kuchni

Jak się okazuje fundacja Jurka Owsia−
ka nie jest jedynym organizatorem zbió−
rek charytatywnych w Lędzinach. Także
parafia pw. Św. Anny bez szerokiego
nagłaśniania zorganizowała wśród swo−
ich wiernych akcję charytatywną na
rzecz pomocy dzieciom z Wietnamu.
W wyznaczonym terminie przypadają−
cym zazwyczaj w Święto Trzech Króli
młodzi parafianie w strojach kolędo−
wych odwiedzają rodziny swojej parafii
śpiewając kolędy, opowiadając o trudnej
sytuacji swoich rówieśników z Wietna−
mu i kwestując na ich rzecz. Lędzińska

kwesta jest częścią szerszej akcji Ko−
ścioła.

– Najmłodsi w tym kraju, żeby przeżyć
muszą często pracować albo żebrać – mó−
wi jeden z uczestników kościelnej zbiórki
– Ta sytuacja dotyka dzieci różnych wy−
znań, nie tylko chrześcijan. Zbieramy pie−
niądze dla nich wszystkich bez wyjątku.

Kolędników na zbiórkę posyła uroczy−
ście ksiądz podczas mszy. W parafii św.
Anny uczynił to ks. dziekan Janusz Jar−
czyk a organizacją akcji i opieką nad ucze−
stnikami zajęła się siostra Aneta z klaszto−
ru Sióstr Boromeuszek w Lędzinach.

Kwestowali 
dla wietnamskich kolegów

Łatwiejszy obowiązek 
meldunkowy

31 grudnia 2012r. weszły w życie zmiany ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych oraz niektórych ustaw, na mocy której wprowadzo−
no szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego m. in.:

wprowadzenie możliwości jednoczesnego wymeldowania przy zameldowaniu

w nowym miejscu. Obecnie wymeldowania i zameldowania w nowym miej−

scu dokona jeden urząd (Urząd, w którym jest zgłaszany nowy pobyt),

zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, oby−

wateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej

na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy,

likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów,

likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomo−

ści oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełnienia obowiązku meldunko−

wego przez mieszkańców lub pracowników,

przy załatwianiu spraw meldunkowych nie ma obowiązku podawania danych

o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania do wglądu ksią−

żeczki wojskowej,

formalności meldunkowe można załatwić przez ustanowionego pełnomocni−

ka. Osoba taka musi posiadać pełnomocnictwo udzielone w formie pisem−

nej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego,

odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku mel−

dunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przed−

kładania książeczki wojskowej,

wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w or−

ganie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy,

wydłużenie czasu na zgłoszenie swojego pobytu z 4 do 30 dni
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W tym numerze inaugurujemy kącik history−
czny, który poprowadzi dla nas pani Stanisła−
wa Kaleta. Co kwartał będzie odkrywała
przed nami tajemnice historii miasta, ważne
wydarzenia, ciekawostki. Mamy nadzieję, że
Czytelnikom spodoba się nasz pomysł i że
dzięki lekturze tekstów pani Stanisławy miło
spędzą czas na lekturze zdobywając jedno−
cześnie nową wiedzę na temat swojego miejsca
na ziemi, bo przecież tym Lędziny są dla swo−
ich mieszkańców.

„„PPoozznnaawwaajjmmyy  ddzziieejjee  nnaasszzeejj  
pprrzzeesszzłłoośśccii,,  bboo  ttoo  jjeesstt  nnaasszzyymm
śśwwiięęttyymm  oobboowwiiąązzkkiieemm””..

To przesłanie, które pozostawił nam śląski pisarz,
działacz społeczny, patron lędzińskiej szkoły, Karol
Miarka (1825−1882). Sięgajmy więc w głąb dziejów
naszej Ojczyzny, naszej miejscowości, rodzinnego
gniazda. Poznajmy własne korzenie, by budować
międzypokoleniowe i wspólczesne więzi, by w na−
szych sercach odcisnęła się trwała pieczęć przyna−
leżności do tego skrawka Ziemi, który niczym w te−
stamencie „krwią i blizną” wywalczony, przekazali
nam nasi ojcowie. Trzeba go poznać, umiłować,
chronić i strzec. 

Z tych pobudek rozpoczynamy cykl artykułów
dotyczących historii Lędzin. 

LLęęddzziinnyy
Już w samym brzmieniu tego słowa gra ci 
melodia na swojską nutę, 
przeszłości słyszysz dalekie echo, 
za serce chwyta jego miękkość i ciepło,
bo „lęda” to ziemia, to wolna polana, 
niedole przodków i ich radości. 
W tym słowie jest Polska, nasza ojcowizna, 
słowiańskie źródła naszej tożsamości. (SK)

Istnieje kilka interpretacji znaczenia tego bliskie−
go nam słowa, a każda z nich kojarzy Lędziny z od−
ległą przeszłością. Według słownika etymologiczne−
go (S. Rosponda), Lędziny to nazwa topograficzna
utworzona od staropolskiego wyrazu lędo, oznacza−
jącego urodzajną ziemię, karczowisko, tzw. kopani−
nę, czyli teren przeznaczony pod uprawę, po wycię−
ciu lub wypaleniu lasów (w okresie gospodarki żaro−
wo−wypaleniskowej). Podobnie w innych językach
słowiańskich, np. w języku starocerkiewnym wyraz
lędina oznaczał ugorną ziemię, nieporosłą lasem,
wolną polanę. W słoweńskim – ledina oznacza „no−
wiznę”, tzn. ziemię wziętą pod uprawę. To samo
znaczą słowa lada i lado w czeskim, ljadzina w bia−
łoruskim, ljadina i ljado w staroruskim. Źródłosło−
wem wymienionych określeń jest prasłowiańskie
słowo lendho oznaczające ziemię wykarczowaną. 

Na tym samym pniu, co nazwa naszego miasta
Lędziny opiera się nazwa słowiańskich plemion

„Lędzian”, których Geograf Bawarski, pod nazwą
o niemieckim brzmieniu Lendizi, wymienia w spi−
sie plemion słowiańskich z połowy IX w., które rze−
komo założyły 98 grodów. Uformowały się też inne
nazwy tej grupy etnicznej jako: Lędzice, Lęchowie,
Lędici. 

Lokalizacja plemion Lędzian nie jest jednozna−
czna. Zajmowały one różne regiony dawnej Polski.
Historycy najczęściej skłaniają się ku poglądowi,
że centrum tego plemienia obejmowało południo−
wo−wschodnią część dorzecza Wisły – nad górnym
Sanem i Bugiem oraz górnym Dniestrem,
a w szczególnosci rejon Sandomierszczyzny i Lu−
belszczyzny. Nie wykluczone więc, że obszar jego
zasiedlenia mógł obejmować i nasze tereny. Profe−
sor Wiktor Zin, podczas pobytu w Lędzinach
w 1992 r. podzielił z nami się takim oto, pobudza−
jacym wyobraźnię, śmiałym przypuszczeniem:
„być może, tutaj w Lędzinach, na Górce Klemenso−
wej, znajdowała się stolica tego legendarnego ple−
mienia Lędzian (...). W odkrywaniu dziejów nie na−
leży lekceważyć legend czy podań, bo one mogą
skutkować ważnym historycznym odkryciem”.
W 1928 r. krakowski archeolog prof. T. Reyman,
w swoich lędzińskich obserwacjach, też zwrócił
szczególną uwagę na Górkę Klemensową, tak
o niej pisząc: „pagórek ten (...) swym charakterem
przypominał grodzisko przedhistoryczne, (...) na
sąsiednim wzgórzu (Szachta), (według podań),
miał istnieć pierwotnie zamek”. A może tu właśnie

znajdował się jeden z 98 grodów Lędzian, o któ−
rych pisał Geograf Bawarski? Jak dotąd badania ar−
cheologiczne nie potwierdziły tych inspirujących
dla nas przypuszczeń. 

Należy zaznaczyć, że nazwa prapolskiego ple−
mienia Lędzian stała się podstawą nazwania Pola−
ków, w językach naszych obecnych i byłych sąsia−
dów np.: Lenkas – u Litwinów, Lengyel u Węgrów,
podczas gdy od strony zachodniej utrwalił się dery−
wat słowa Polak np. Pole (niem., ang.), Polonais
(fr.), polaco (hiszp.), polacco (wł). Kraina Lędzian,
natomiast, utworzyła jeden z członów budujacych
się zrębów najdawniejszej Polski (obok Goplan,
Wiślan, Mazowszan, Pomorzan, Ślężan itd.). 

Ponieważ pisownia nazwy Lędziny zawiera spe−
cyficznie polskie brzmienie, nie zawsze była bez−
błędnie odtwarzana. W dokumentach z przeszłosci
spotykamy liczne jej odmiany: Lizini – 1242 r., Lu−
dini – 1254 r., Lenzini – 1260 r., Lenzeni – 1272 r.,
Lizin – 1295 r., Lensin – 1326 r., Lyandzini – 1340
r., Lyendzini – 1340 r., Lessina – 1346 r., Lesina –
1348 r., Landzini – 1350 r., Landzina – 1352 r, Len−
dzin – 1354 r., Lendiny – 1517 r., Lendin – 1536 r.,
Lendzin – 1572 r., Lentschin – 1588 r. 

Poza naszymi Lędzinami, w Polsce, są jeszcze
trzy miejscowości o tej samej lub podobnej nazwie,
w opolskim Lędziny, w zachodniopomorskim Lę−
dzin i Lędzina na Dolnym Śląsku. 

Stanisława Kaleta

Kronikarz Lędzin w latach 1992−1994

Nazwa miasta Lędziny

Minęły już 32 lata jak zjawił się w Ko−
palni Węgla Kamiennego „Ziemowit”
z nastaniem pamiętnego stanu wojenne−
go 13 grudnia 1981r. 

Wtedy to posłany jako Komisarz Woj−
skowy z ramienia Wojskowej Rady Oca−
lenia Narodowego powinien był zmusić
nas do pracy w reżimie ostrych wyma−
gań i do podporządkowania się władzy
komunistycznej. 

Tymczasem załoga kopalni postano−
wiła podjąć strajk pod ziemią na znak
sprzeciwu wobec nagle narzuconego za−
boru wolności uzyskanej zaledwie rok
wcześniej, kiedy to narodził się Ruch
Solidarności w całym kraju. 

Pułkownik Jerzy Szewełło natomiast
wziął nas w obronę przed wojskiem i mi−

licją, którzy chcieli wkroczyć do kopalni
i siłą zaprowadzić porządek stanu wojen−
nego.

Przed taką interwencją nas bronił, po−
wstrzymywał najazd, wyjaśniał że za−
kończenie podziemnego strajku nastąpi
dobrowolnie ze strony ponad dwóch ty−
sięcy górników zgromadzonych w pod−
ziemiach kopalni.

Po wielu dniach tuż przed Świętami
Bożego Narodzenia wszyscy strajkujący
wyjechali na powierzchnię, nikt nie zgi−
nął, a sama kopalnia została uratowana
przed zniszczeniem.

Postawa pułkownika Jerzego była tak
diametralnie różna od zadań jakie miał
tutaj do wykonania, że wprawiła
w gniew i osłupienie jego przełożonych.

Grożono mu sądem doraźnymi i roz−
strzelaniem za niewykonanie rozkazu,
a mimo to on się nie ugiął.

Był to z jego strony czyn szalony, nam
zaś pozwoliło to przetrwać i doczekać
szczęśliwego zakończenia strajku.

Dramatyczne dni pamiętnego strajku
pozostawiły trwały ślad w naszym życiu
i teraz mimo upływu czasu uświadamia−
my sobie, że gdyby nie taki pokojowo
zakończony przebieg wydarzeń wszy−
stko to mogło się zakończyć tragedią
znacznie większą niż na Kopalni „Wu−
jek”, gdzie doszło do zbrojnej interwen−
cji i zginęli górnicy broniąc kopalni
przed wkroczeniem wojska i milicji.

Lepiej nie rozważać dalej do jakiego
nieszczęścia mogło dojść, bo skala ofiar
byłaby nieporównywalnie większa.

Czasem myślę, że dobry Bóg na niebie
i święta patronka nasza Barbara obronili
nas przed katastrofą. Bo ludzkimi tylko
siłami wydawało się to niemożliwe. 

Być może nie jest to teraz moment,
aby szerzej udokumentować i przedsta−
wić przebieg wydarzeń, dokładnie minu−
ta po minucie opisać co się wtedy działo.
Ale są zachowane wiarygodne źródła –
zachowała się „Książka Akcji Ratowni−
czej” z tych dni.

Wydana została w roku 2006 stara−
niem i nakładem Urzędu Miasta książka

„Zapisy Ziemowickiej Solidarności”,
w której są te chwile opisane i do tego
można wrócić we wspomnieniach i ana−
lizach. W tym krótkim wspomnieniu te−
go się zamieścić nie da.

Dziś smutną okazją do pisania o tam−
tych dniach jest zakończenie ziemskiej
wędrówki przez niezapomnianego nigdy
Pułkownika Jerzego Szewełło, który
zmarł nagle 30 stycznia tego roku. 

Odprowadziliśmy go na wieczny spo−
czynek dnia 6 lutego na Cmentarzu Pół−
nocnym w Warszawie.

Cześć Jego Pamięci!
Antoni Piszczek

Tychy, 09.02.2013

Udowodnił, że człowiek zawsze ma wybór
Płk Jerzy Szewełło urodził się w 1935 roku w Dąbrownicy na
Wołyniu. Absolwent studiów historycznych Uniwersytetu
w Poznaniu, a następnie pedagogicznych w Wojskowej Akade−
mii Politycznej w Warszawie. Podczas kariery wojskowej pra−
cował między innymi w Akademii Sztabu Generalnego.
W 1990 roku w stopniu pułkownika przeszedł na emeryturę.
W okresie stanu wojennego w grudniu 1981r. stanął po stronie
strajkujących górników kopalni „Ziemowit”, ryzykując karie−

rą a nawet życiem. Swoją postawą udowodnił, że człowiek ni−
gdy nie musi być bezwolnym wykonawcą rozkazów, zawsze
stoi przed nim wybór pomiędzy dobrem a złem. Uchwałą
CXCVI/03/01 dnia 22.03.2001 r. za zasługi dla społeczności
miasta nadany mu został tytuł Honorowego Obywatela Miasta
Lędziny.
Wydarzenia stanu wojennego na kopalni „Ziemowit” zaowoco−
wały dozgonną przyjaźnią płk. Szewełły z ówczesnym dyrekto−

rem kopalni Antonim Piszczkiem i byłym już proboszczem pa−
rafii pw. Chrystusa Króla, późniejszym dziekanem dekanatu
bieruńsko−lędzińskiego, kanonikiem, ks. dr. Józefem Przybyłą.
Tylko jeden ze śląskich przyjaciół Pułkownika mógł pojechać
na Jego pogrzeb by wygłosić nad urną mowę pogrzebową. Dy−
rektor Antoni Piszczek, bo o nim mowa, przekazał dla naszych
Czytelników to wspomnienie, pod którym podpisuje się ró−
wnież ks. dr Józef Przybyła.

WWssppoommnniieenniiee  oo JJeerrzzyymm  SSzzeewweełłłłoo  ––  PPuułłkkoowwnniikkuu  
WWoojjsskkaa  PPoollsskkiieeggoo,,  kkttóórryy  nnaa  zzaawwsszzee  wwppiissaałł  ssiięę  
ww hhiissttoorriięę  nnaasszzeeggoo  mmiiaassttaa..

Płk Jerzy Szewełło (pierwszy z prawej) z przyjaciółmi.
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Przedsiębiorcze Lędziny
Stereotypowe myślenie o Lędzinach jest takie, że to miasto górnicze, ukształtowane – także na
poziomie społecznym – przez kopalnię, która wykształca w ludziach wiele cech z górniczym
etosem, o którym w swojej pracy doktorskiej pisał ks. dr Józef Przybyła, na czele, ale z racji
swojej specyfiki przedsiębiorczości nie uczy. Być może dawniej, kiedy kopalnie zapewniały
swoim pracownikom nie tylko pracę, mieszkanie, talony na pralkę i samochód oraz specjalne
górnicze sklepy, ale i edukację, rekreację wypoczynek i wiele innych form organizacji życia,
było w tym poglądzie sporo prawdy. Zmieniły się jednak czasy, zmienił status kopalń, więc
i Lędziny są inne. W naszym mieście, jak wszędzie, rozwija się przedsiębiorczość. I nie chodzi

jedynie o rozwój prywatnych firm, choć to przejaw przedsiębiorczości najbardziej dobitny,
ale o różne jej formy, rozumiane jako chęć tworzenia czegoś nowego, aktywność, kreatywność.
Takie cechy ma biznesmen, działacz stowarzyszenia, społecznik.... Temat jest ciekawy i zamie−
rzamy przedstawiać lędzińskich przedsiębiorczych w kolejnych wydaniach naszego miesię−
cznika. Wspiera nas w tym dziele Lędzińska Fundacja Przedsiębiorczych oraz Komisja Han−
dlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miasta. Dzisiaj prezentujemy
sylwetki dwóch lędzińskich przedsiębiorców oraz młodych ludzi, uczniów, którzy widzą swo−
ją przyszłość w biznesie.

OOdd  kkooppaallnnii  ddoo  bbiizznneessuu
Anna Moskalik−Rzemieniak, właścicielka sklepu sportowego zloka−

lizowanego przy budynku Fundacji Rozwoju Sportu i Rekreacji „Cen−
trum” to rodowita lędzinianka. Zgodnie też z lędzińską tradycją (choć
dotyczy ona po prawdzie męskiej raczej części społeczności miasta)
przez 21 lat związana była z kopalnią „Ziemowit”, między innymi ja−
ko kierownik Domu Górnika.

– Moją karierę na kopalni zniweczyła choroba kręgosłupa – wspo−
mina dziś – Najpierw było długie leczenie, potem konieczna operacja
i renta a potem.... odebrano mi świadczenia, bo komisja orzekająca
uznała, że już wyzdrowiałam.

Przez prawie trzy lata była bezrobotna. Szukała dla siebie nowej for−
muły. O tym, że zajmie się akurat sprzętem sportowym, w pewnym
sensie zadecydował przypadek i syn.

– Syn kupił mi porządny rower, taki na którym mogę jeździć nawet
z moim chorym kręgosłupem i wybraliśmy się na wycieczkę po po−
bliskich lędzińskich lasach i ścieżkach rowerowych – mówi pani An−
na – Byłam zdumiona widząc, ilu ludzi jeździ na rowerach. Spotkałam
wtedy znajomych nie widzianych od lat, którzy odbywali wycieczki

rowerowe z całymi rodzinami. Pomyślałam, że sklep rowerowy i ser−
wis to byłoby coś dla mnie, tym bardziej, że w Lędzinach nie ma tako−
wego i wypełnię lukę w lędzińskim rynku. 

Do rowerów doszły narty. Jedno i drugie szeroko rozumiane, bo
sklep oferuje sprzęt narciarski nowy i używany, rowery kilku produ−
centów, serwis narciarski i rowerowy, osprzęt, części zamienne, ubra−
nia sportowe i wiele innych artykułów przeznaczonych dla osób akty−
wnie spędzających czas wolny. 

– Staram się mieć duży wybór, ponieważ zarówno sprzęt narciarski
jak i rower dobieram każdemu klientowi indywidualnie do jego umie−
jętności, możliwości i potrzeb. Poświęcam wiele uwagi, aby dobrany
sprzęt narciarski, rower czy ubiór spełniał jego oczekiwania – zdradza.
Mam takie powiedzenie: nie jedziemy góry na narty za karę tylko dla
przyjemności!!! I dlatego nic nie może nam zakłócać dobrej zabawy
a tym bardziej źle dobrany sprzęt. A że mam też sprzęt używany, to
i do różnych kieszeni umiem się dopasować, szczególnie rodzin posia−
dających dorastające dzieci.

Pani Anna sklep prowadzi sama, chociaż wiąże się to np. z nosze−
niem towaru. W ciężkiej pracy pomaga jej syn Michał, który jest bar−
dzo zaangażowany w funkcjonowanie sklepu. Z przyjemności jazdy

na rowerze nie zrezygnowała i jest przykładem, że nawet osoba z dys−
funkcją organizmu może mieć satysfakcję zarówno z pracy zawodo−
wej jak i radość z rekreacyjnego uprawiania sportów. 

Firma Józefa Dużego istnieje od lipca
1977 roku. Ten rodowity lędzinianin, zna−
ny w okolicy elektryk, wiedzę zawodową
zdobywał w tyskiej budowlance a pier−
wsze szlify w Gliwickim Przedsiębior−
stwie Instalacji Elektrycznych. Pracę na
własny rachunek rozpoczął odrabiając
wojsko w straży ówczesnej Fabryki Sa−
mochodów Małolitrażowych.

– W początkowym okresie jako firma
jednoosobowa zajmowałem się głównie
instalacjami elektrycznymi domów jedno−
rodzinnych wykonując nowe, oraz remon−
tując stare instalacje, a dla przyłączenia
odbiorców budowałem również linie ener−
getyczne napowietrzne i kablowe – wspo−
mina – Od początku istnienia kładłem je−
dnak nacisk na ciągły rozwój i unowo−
cześnianie firmy. Dzisiaj klienci indywi−
dualni, którzy zlecają mi wykonanie insta−
lacji elektrycznej w domu trafiają się kilka
razy w roku.

Po prawie 36 latach firma pana Dużego
specjalizuje się w instalacjach elektry−
cznych w dużych obiektach, w liniach
energetycznych niskiego i średniego na−
pięcia, stacjach transformatorowych,
oświetleniu ulicznym, lecz nie odmawia
również wykonania nowych i naprawy
uszkodzonych instalacji klientów indywi−
dualnych.

Pierwszą najbardziej prestiżową insta−
lacją była instalacja elektryczna nowobu−
dowanego kościoła Św. Anny w Lędzi−
nach, następnie kompleksowa wymiana
instalacji zabytkowego kościoła Św. Kle−

mensa, MBR, WNMP w Lędzinach,
a ostatnio w Górze. 

– Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie
na montaż ozdób świątecznych – ocenia J.
Duży – Miasta coraz bogaciej dekorują
ulice i skwery, więc jest przy tym coraz
więcej pracy na dodatek terminowej.

Największe prace, jakie wykonywał,
nie wiązały się jednak z oświetleniem uli−
cznym, ale z wykonaniem instalacji elek−
trycznej hipermarketów i centrów handlo−
wych. Oświetlał sklepy sieci tesco, auchan
i makro cash and carry w Kielcach, Żo−
rach, Bielsku, Częstochowie, Katowicach.
Teraz głównymi odbiorcami usług są:
TAURON, deweloperzy, Gmina Lędziny,
firmy budowlane.

Czy jako przedsiębiorca, członek Lę−
dzińskiej Federacji Przedsiębiorczych
i Cechu Rzemiosł Różnych zdobywał po−
chwały, wyróżnienia lub nagrody?

– Owszem, ale nawet nie pamiętam
jakie – przyznaje rozbrajająco – Nie
przywiązuję do nich wagi. Robota się li−
czy. Dopiero teraz, kiedy startuję
w przetargu, w którym muszę przedsta−
wić referencje, zwracam się o nie do kli−
entów z ostatnich lat. 

Józef Duży przyznaje, że nie widzi na
razie swego następcy, ale o emeryturze je−
szcze nie myśli. Córki instalacjami elek−
trycznymi raczej się nie zajmą a syn posta−
nowił wybrać karierę strażacką. Co o ni−
czym jeszcze nie świadczy, wszak ojciec
także był kiedyś strażakiem. Właśnie wte−
dy otworzył warsztat.

DDuużżyy  oodd  dduużżyycchh  rroobbóótt

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach, jako jedna z dziesię−
ciu szkół województwie śląskim, został w ubiegłym roku za−
proszony przez Fundację na Rzecz Wspierania Edukacji i Roz−
woju Samorządności Wśród Młodzieży „Viribus Unitis” sie−
dzibą w Katowicach do udziału w projekcie „Bądź przedsię−
biorczym – aktywizacja młodzieży szkół zawodowych i śre−
dnich zawodowych przeciw wykluczeniu”, realizowanego ze
środków Unii Europejskiej.

– Projekt ten miał na celu aktywizację młodzieży w kierunku
podejmowania własnej działalności gospodarczej, więc chętnie
odpowiedziałam na to zaproszenie i zgłosiłam do udziału w nim
32−osobową klasę maturalną z naszego technikum – mówi Gabrie−
la Jagsz, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych i przedsię−
biorczości w lędzińskim PZS. – Roli liderek podjęły się Sara Siej−
ka i Marzena Kula, które najpierw wraz ze mną najpierw uczestni−
czyły w całodniowych warsztatach przeprowadzonych w Uniwer−
sytecie Śląskim, a następnie przystąpiły do opracowywania wraz
całą grupą własnego biznesplanu. 

W międzyczasie wszyscy uczestnicy projektu przeszli szko−
lenie e−learningowe na temat specyfiki lokalnego rynku, a tak−
że różnych uwarunkowań towarzyszących prowadzeniu dzia−
łalności gospodarczej Ponadto ekspert gospodarczy pomagał
im w opracowywaniu własnych biznesplanów, a na spotkaniu
z doradcą zawodowym omawiano problemy związane z wybo−
rem przyszłego zawodu. 

23 stycznia nastąpiło podsumowanie realizacji projektu
„Bądź przedsiębiorczy”, na które zaproszono też przedstawi−
cielkę Fundacji „Viribus Unitis”, Iwonę Nowak oraz trzech
przedsiębiorców: Joachima Pinocego z Lędzin – właściciela re−
stauracji i hotelu, Kacpra Bisanza – trenera biznesu z Katowic
oraz Kamila Remsaka – bardzo młodego, bo 23−letniego lę−
dzińskiego przedsiębiorcę. Goście opowiadali o swojej drodze
zawodowej, sukcesach i porażkach, odpowiadali na pytania
z sali. 

– Słuchaliśmy z ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza
pana Pinocego, naszego lokalnego przedsiębiorcę – mówi Sara
Siejka. – Mówił nam z jakimi trudnościami musiał się zmagać
od początku swojej działalności gospodarczej, szczególnie
w „zdobywaniu” surowców i materiałów, które nie były tak łat−
wo dostępne jak dzisiaj. Jest on dla nas przykładem osoby, któ−
ra dzięki sile woli i ciężkiej pracy osiągnęła życiowy sukces –
podkreśla.

– Realizacja wspomnianego projektu stanowiła dla naszej
32−osobowej grupy cenne doświadczenie dodaje Marzena Ku−
la. – Teorię zakładania firmy mogliśmy połączyć z prakty−
cznym tworzeniem własnych biznesplanów, a następnie skon−
frontować z doświadczeniami zawodowymi zaprezentowany−
mi przez zaproszonych gości na spotkaniu podsumowującym.
Dowiedzieliśmy się także, że aby osiągnąć sukces, trzeba
w niego wierzyć. Mirosław Leszczyk, MJ

PPrrzzyymmiiaarrkkii  ddoo  bbiizznneessuu
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I. Miejski Ośrodek Kultury 
ul. Hołdunowska 39

11.02.2013 11.00 – 13.00 zajęcia szachowe, gry i zabawy interakty−

wne i ruchowe

12.02.2013 11.00 – 13.00 wyjście na basen

13.02.2013 11.00 – 13.00 warsztaty teatralne w sali „Piast” 

14.02.2013 11.00 – 13.00 pokaz iluzjonisty w sali „Piast”

15.02.2013 11.00 – 13.00 karaoke, konkurs tańca

18.02.2013 11.00 – 13.00 gry i zabawy, zajęcia szachowe, rozgrywki

19.02.2013 11.00 – 13.00 zajęcia filmowe (gr. I) i plastyczne (gr. II) 

20.02.2013 11.00 – 13.00 zajęcia plastyczne (gr. I) i filmowe (gr. II)

21.02.2013 11.00 – 13.00 bal przebierańców, konkurs na najciekaw−

szy strój

22.02.2013 11.00 – 13.00 wyjazd do Zamku Królewskiego w Będzinie

II. Miejska Biblioteka Publiczna centrala
ul. Lędzińska 86

12.02.2013 10.00 – 13.00 zajęcia plastyczne, ruchowe, gry i zabawy

14.02.2013 10.00 – 13.00 zajęcia plastyczne i ruchowe

19.02.2013 10.00 – 13.00 zajęcia plastyczno−techniczne, zajęcia ru−

chowe

21.02.2013 10.00 – 13.00 zajęcia plastyczno−techniczne

III. Świetlica Socjoterapeutyczna, 
ul. Lędzińska 14 

11.02.2013 07.30 – 09.00 zajęcia dowolne 

9.00 – 11.00 zabawy z chustą Klauza

11.00 – 12.30 basen

12.30 – 13.00 posiłek

13.00 – 15.30 taniec na matach, Twister, X−Box Kinect

12.02.2013 wycieczka do Szczyrku 

13.02.2013 07.30 – 09.00 zajęcia dowolne 

09.00 – 11.00 turniej gier planszowych

11.00 – 12.30 basen

12.30 – 13.00 posiłek

13.00 – 15.30 tenis stołowy, Twister, X−Box Kinect

14.02.2013 świetlicowe „Walentynki” (wycieczka do

kościoła św. Walentego i św. Bartłomieja

w Bieruniu) 

15.02.2013 07.30 – 09.00 zajęcia dowolne 

09.00 – 11.00 turniej gry w piłkarzyki 

11.00 – 12.30 basen

12.30 – 13.00 posiłek

13.00 – 15.30 taniec na matach, Twister, X−Box Kinect

18.02.2013 07.30 – 09.00 zajęcia dowolne 

09.00 – 11.00 zabawy na śniegu 

11.00 – 12.30 basen

12.30 – 13.00 posiłek

13.00 – 15.30 taniec na matach, Twister, X−Box Kinect

19.02.2013 07.30 – 09.00 zajęcia dowolne 

09.00 – 11.00 zajęcia plastyczno−techniczne metodą De−

cupage 

11.00 – 12.30 basen

12.30 – 13.00 posiłek

13.00 – 15.30 taniec na matach, Twister, X−Box Kinect

20.02.2013 wyjazd do Novego Kina i Mc Donalds w Ty−

chach 

21.02.2013 07.30 – 09.00 zajęcia dowolne 

09.00 – 11.00 quiz wiedzy ogólnej 

11.00 – 12.30 basen

12.30 – 13.00 posiłek

13.00 – 15.30 taniec na matach, Twister, X−Box Kinect

22.02.2013 07.30 – 09.00 zajęcia dowolne 

09.00 – 11.00 klub dobrego filmu „Królewna Śnieżka 

i Łowca” 

11.00 – 12.30 basen

12.30 – 13.00 posiłek

13.00 – 15.30 taniec na matach, Twister, X−Box

IV. Fundacja Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej
i Turystyki, ul. Lędzińska 14

piłkarski turniej halowy młodzików (rocznik 2002−2004) o Puchar Burmi−
strza Miasta Lędziny (hala sportowa VI piętro)

11.02.2013 godz, 10.00 – 14.00 zgłaszanie drużyn, rozgrywki turnieju

zimowy turniej szachowy uczniów szkół podstawowych (sala wykłado−
wa, IV piętro) 

12.02.2013 godz. 09.00 – 14.00 zapisy uczestników, rozgrywki turnieju

piłkarski turniej halowy żaków (rocznik 2000−2002) o Puchar Burmi−
strza Miasta Lędziny (hala sportowa VI piętro)

13.02.2012 godz, 10.00 – 14.00 zgłaszanie drużyn, rozgrywki turnieju

zimowy szachowy turniej uczniów gimnazjów (sala wykładowa, IV piętro) 
14.02.2013 godz. 09.00 – 14.00 zapisy uczestników, rozgrywki turnieju

otwarty turniej tenisa stołowego dla dzieci szkół podstawowych i gimnaz−

jów (sala tenisa stołowego, V piętro), 

15.02.2013 godz. 09.00 – 14.00 zapisy uczestników, rozgrywki turnieju

otwarty turniej koszykówki dla uczniów szkół podstawowych miasta (ha−
la sportowa VI piętro) 

18.02.2013 godz. 10.00 – 14.00 zgłaszanie drużyn, rozgrywki turnieju

piłkarski turniej halowy uczniów gimnazjów (rocznik 1997−1999) o Pu−
char Burmistrza Miasta Lędziny (hala sportowa VI piętro) 

19.02.2013 godz. 10.00 – 14.00 zgłaszanie drużyn, rozgrywki turnieju

otwarty turniej tenisa stołowego dla uczniów szkół średnich −zawodowe,
licea, technika, (sala tenisa stołowego, V piętro), 

20.02.2013 godz. 09.00 – 14.00 zapisy uczestników. losowanie, roz−

grywki turnieju

otwarty turniej koszykówki dla szkół średnich miasta – zawodowe, li−
cea, technika, (hala sportowa VI piętro), 

21.02.2013 godz. 09.00 – 14.00 zapisy uczestników. rozgrywki turnieju

podsumowanie ferii, (hala sportowa VI piętro)

22.02.2013 godz. 10.00 wręczenie nagród

godz. 12.00 – 16.00 dyskoteka dla młodzieży lędzińskich

szkół, a w jej trakcie konkursy zabawy, gry zręcznościowe itp.

Basenczynny codziennie w okresie 11 – 22 luty 2013 (z wyjątkiem sobót

i niedziel) opłata dla dzieci i młodzieży: 5 zł./godz. w godz. 9.00 −14.00

Wyjazdy w góry
14, 21 luty 2013 wg dotychczasowych zasad (uczniowie, młodzież szkolna,

opiekunowie) zapisy dotyczące wyjazdów od dnia 08.02.2013r. od godz.
9.00 w sklepie Euro Sport (parter budynku Fundacji).

Odpłatność za ubezpieczenie: uczniowie− 4 zł., opiekunowie− 6 zł.

V. Miejski Klub Sportowy „Lędziny” 
ul. Stadionowa 1

12.02.2013 10.00 – 14.00 trening piłkarski, ogólnorozwojowy

14.02.2013 10.00 – 14.00 trening piłkarski, zajęcia rekreacyjno−spor−

towe

18.02.2013 10.00 – 14.00 rozgrywki sportowe, turniej piłkarski

20.02.2013 10.00 – 14.00 zajęcia sportowo−rekreacyjne, konkursy

sprawnościowe

21.02.2013 10.00 – 14.00 turniej piłkarski uczestników zajęć sporto−

wych

W w/w dniach czynna będzie świetlica klubowa, w której odbywać się będą roz−

grywki „piłkarzyków”, tenisa stołowego, konkursy itp. Przy sprzyjającej aurze (tem−

peratura minusowa) będzie zorganizowana ślizgawka na parkingu przy stadionie.

VI. Zespół Szkół w Lędzinach−Goławcu 
ul. Goławiecka 36

11.02.2013 09.00 – 13.00 gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe

i wokalno−taneczne

12.02.2013 09.00 – 13.00 zajęcia sportowe, szachy

13.02.2013 09.00 – 13.00 zajęcia świetlicowe, plastyczne, muzyczne

i sportowo−rekreacyjne

14.02.2013 09.00 – 13.00 zajęcia świetlicowe, plastyczne, muzyczne

i sportowo−rekreacyjne

15.02.2013 08.00 – 10.00 basen

09.00 – 13.00 zajęcia sportowo−rekreacyjne

VII. Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Hołdunowska 13

Zajęcia w ramach projektu „Aktywna szkoła – lepszy start”

11−12.02.2013 09.00 – 13.00 zajęcia plastyczno−techniczne, zajęcia 

z komputerem, biblioterapia, basen

13−14.02.2013 09.00 – 13.00 zajęcia plastyczno−techniczne, spotkanie ze

sztuką europejską, step, aerobik, basen

15.02.2013 09.00 – 13.00 spotkanie ze sztuką europejską, basen

18−19.02.2013 09.00 – 13.00 zajęcia korekcyjno−kompensacyjne spraw−

dzian na 5, step, aerobik, tenis stołowy,

warsztaty teatralno−filmowe, piłka nożna

na hali sportowej

20−21.02.2013 09.00 – 13.00 zajęcia językowe: j. niemiecki, bibliotera−

pia, step, aerobik

22.02.2013 09.00 – 13.00 zajęcia językowe: j. niemiecki

LĘDZINY − FERIE ZIMOWE 2013 (od 11.02.2013 do 22.02.2013)
Program zajęć organizowanych na terenie miasta przez:

Z A P R A S Z A M Y  D Z I E C I  I  U C Z N I Ó W  M I A S T A
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W piątkowy wieczór, 1 lutego, lę−
dzińscy i nie tylko lędzińscy melomani
mieli znów okazję doświadczyć artysty−
cznych wrażeń i wzruszeń w sali na pię−
trze budynku Miejskiej Biblioteki Publi−
cznej, bowiem wystąpił tu już po raz ko−
lejny kwartet muzyków z tyskiej orkie−
stry kameralnej „Aukso”, ale po raz
pierwszy pod własną nazwą „Sonos”.
Tworzą go: Małgorzata Hlawsa – flet,
Joanna Urbańska−Mikszta (wioloncze−
la), Ewa Sidor – altówka oraz Marcin
Sidor – skrzypce. 

Godzinny noworoczny koncert dla
ogółu czytelników lędzińskiej MBP pt.
„Taniec” prowadziła jak zwykle biblio−
tekarka Agnieszka Kucharewicz, która
była również autorką nastrojowej scene−
rii w sali. Na program koncertu składały
się więc głównie tańce klasyczne, mię−
dzy innymi polka „Trich−trach” Johanna
Straussa, suita z opery „Carmen” Bizeta,
walc Brahmsa a na zakończenie majesta−
tyczny polonez Wojciecha Kilara. Mu−
zycy zagrali też kilka popularnych kolęd
i pastorałkę góralską „Oj, maluśki, ma−
luśki”. Niestety, spośród licznie zgroma−
dzonych melomanów, tylko nieliczni od−
powiedzieli na apel pani Agnieszki

i śpiewali do muzyki Sonosu. Coraz
chętniej uczestniczymy w tego rodzaju
muzycznych spektaklach, co bardzo cie−
szy, ale nadal nie potrafimy się otwo−
rzyć, włączyć do wspólnego śpiewu czy
grupowej zabawy.

Duże wrażenie, o czym świadczyły
gorące oklaski, wywarły na słuchaczach
mini występy młodych lędzińskich adep−
tek muzyki. 12−letnia Julia Kucharewicz
na skrzypcach, 12−letnia Hania Dworak
na flecie i jej 8−letnia siostrzyczka Emi−
lia na skrzypcach, zagrały z ogromnym
przejęciem po jednej kolędzie w duetach
flet−skrzypce. W nagrodę pozowały po−
tem do wspólnego zdjęcia z muzykami
Sonosu, a 7−letni Michaś Moszkowicz
wręczył im pamiątkowe figurki anioł−
ków grających na skrzypcach. Następnie
wręczył on po róży dorosłym artystom,
wzruszonym owacją, jaką zgotowali im
słuchacze na zakończenie koncertu.

Dodajmy, że Julia szósty rok, a Emi−
lia drugi rok, uczą się gry na skrzypcach
w tyskim Ognisku Muzycznym u Marci−
na Sidora, natomiast Hanię drugi rok gry
na flecie uczy Małgorzata Hlawsa. Nic
więc dziwnego, że tak dobrze się zapre−
zentowały! Mirosław Leszczyk

Sonos w MBP

Hania i Emilka.
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W styczniu w galerii DK „Tęcza”
w Tychach odbyła się wystawa obrazów
65−letniego Mariana Kubisty, członka
Klubu Plastyka „Kontrast” w Lędzinach.
Ponad 30 osób uczestniczyło w jej otwar−
ciu, którego dokonali wspólnie przewo−
dnicząca klubu Beata Kozioł oraz instruk−
tor Jakub Chełstowski z „Tęczy”. – To
moja pierwsza malarska wystawa indywi−
dualna, tym bardziej więc się cieszę, że
w moim wieku się na to odważyłem.
Dziękuję przewodniczącej Beacie, że
mnie do tego namówiła. W sumie nama−
lowałem do tej pory około 50 obrazów,
a prezentuję w „Tęczy” 30 prac olejnych
o różnej tematyce, chociaż przeważają
pejzaże. – mówi autor wystawionych prac

Marian Kubista jest emerytowanym
pracownikiem KWK „Ziemowit”, pro−

wadził też gopodarstwo rolne. W dzie−
ciństwie malował tylko laurki okoliczno−
ściowe, a za malowanie obrazów olej−
nych zabrał się właściwie dopiero
w 1998 roku. Najpierw były to okoliczne
pejzaże, zwierzęta leśne itp. Obecnie te−
matyka jego prac obejmuje też martwą
naturę, postaci ludzkie, w tym portrety
(na wystawie w „Tęczy” jest między in−
nymi portret Jana Pawła II), architekturę
wnętrz itp. 

– Znam Mariana i jego obrazy od da−
wna, ale przyznaję bez wahania, że wy−
stawa ta zaskoczyła mnie bardzo mile
zarówno pod względem rozmachu, te−
matyki, jak i poziomu prezentowanych
prac – zwierzył się nestor lędzińskich
malarzy Jan Śmiłowski.

Mirosław Leszczyk

Kontrastowicz w Tęczy

24 stycznia odbyło się walne zgromadzenie członków stowa−
rzyszenia Lędzińska Federacja Przedsiębiorczych, na którym
wybrano nowe jego władze oraz skład Komisji Rewizyjnej.

Nowym – starym prezesem zarządu został Marek Brom−
boszcz. Poza nim w skład zarządu weszli: Marian Pilorz jako
wiceprezes do spraw finansów LFP, Mirosław Szyndler – wi−
ceprezes do spraw marketingu i reklamy LFP, skarbnikiem za−
rządu stowarzyszenia LFP została Patrycja Palka a Patryk Świ−
derski – sekretarzem.

Skład Komisji rewizyjnej LFP tworzą po wyborach: przewo−
dnicząca Małgorzata Szeligiewicz, wiceprzewodniczący Adam
Nowak oraz członek komisji Józef Mandla

– W tym roku Lędzińska Federacja Przedsiębiorczych bę−
dzie obchodziła pięciolecie swego istnienia – mówi prezes
Bromboszcz – Dla Federacji był to czas dokonań, które po−
zwoliły stowarzyszeniu zafunkcjonować w świadomości
społeczności miasta, powiatu, nawet regionu. Federacja jest

organizacją o otwartym charakterze. To powoduje, że jak
w soczewce skupiają się w niej problemy i poglądy prawie
wszystkich środowisk naszej małej ojczyzny. Stąd zaangażo−
wanie nie tylko w sprawy gospodarcze, ale i społeczne mia−
sta.

Każdego roku stowarzyszenie swym wkładem finansowym
wspiera WOŚP, Dzień Dziecka, czy też Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin. Jest moderato−
rem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a jednym z głównych
celów jest korzystanie z usług wzajemnych. 

– Nowa kadencja to nowe problemy, zakładany rozwój
a przede wszystkim praca i jeszcze raz praca. – ocenia M.
Bromboszcz – Życzyłbym sobie i pozostałym członkom nowo
wybranych władz, byśmy dorównali osiągnięciom minionej
kadencji i nie zatracili wrażliwości, którą stowarzyszenie się
charakteryzuje zwłaszcza gdy chodzi o żywotne sprawy mie−
szkańców oraz rozwój przedsiębiorczości.

Nowe władze LFP

Blisko 100 widzów z Lędzin i okolic
zebrało się 26 stycznia w sali wido−
wiskowo−kinowej Piast na otwartej
premierowej projekcji polsko−brytyj−
skiego obrazu pt. „Sparrow”, zorga−
nizowanej przez lędziński Dyskusyj−
ny Klub Filmowy. Film opowiada
o grupie młodzieży udającej się na bi−
wak do lasu, który okazuje się miej−
scem znanym z legendy o mordercy.
Ich niedowierzanie w opowieść o jego
losach zamienia się w dramat, kiedy
kolejne, tragiczne wypadki zaczynają
dotykać bohaterów. 

Pomysłodawcą nakręcenia filmu jest
28−letni lędzinianin Wojciech Stuchlik,
który sztuki filmowej uczył się w Queens
College w City University of New York
oraz na kierunku organizacja produkcji fil−
mowej oraz telewizyjnej na Uniwersytecie
Śląskim, którą ukończył w 2010 roku.

Większość widzów po pokazie wzięła
udział w dyskusji nad filmem. Padały
pytania o kulisy produkcji, ile potrzeba
pieniędzy, ile czasu trwa zrobienie filmu,
dlaczego po angielsku, dlaczego horror,
jak się robi charakteryzację i wiele in−
nych.

– Moim zdaniem dyskusja dowiodła,
że główne przesłanie naszego filmu –
trzeba cały czas pamiętać o zasadach wła−
ściwego postępowania i o moralności, bo
w życiu liczy się nie tylko dobra zabawa
– zostało zaakceptowane przez widzów –
mówi Wojciech Stuchlik. – Najwięcej py−
tań dotyczyło różnych aspektów produk−
cji filmu, przeprowadzania castingu,

kompletowania zespołu twórców i akto−
rów oraz robienia zdjęć na planie.

W pokazie filmu wziął tez udział zna−
ny już naszym Czytelnikom brat Wojtka,
Patryk Stuchlik, przyszły filmowiec
i opowiadał o swoim projekcie filmu
Paintball 3D, który planuje zrealizować
tego lata w Lędzinach. O czym będzie je−
go film, dopiero się okaże.

Powiało grozą

Twórcy „Sparrowa” i W. Stuchlik (drugi z lewej).
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Na ostatnim zebraniu
zarządu Towarzystwa
Kulturalnego im. Anieli−
na Fabery w Lędzinach
uzgodniono termin naj−
bliższego walnego ze−
brania członków tego
stowarzyszenia. Odbę−
dzie się ono 12 marca
(wtorek) o godz. 16.00
w sali konferencyjnej
Powiatowego Centrum Społeczno−Gospodarczego przy ul. Lędzińskiej 24. Osoby
chcące zapisać się do Towarzystwa Kulturalnego są również zapraszane do udziału
w tym zebraniu.

Przewodnicząca zarządu Ewa Matusik ponownie gorąco apeluje o pilne nadsyła−
nie na adres Powiatowego Zespołu Szkół Lędzinach przy ul. Pokoju 4 (adres e−mai−
lowy: sekretariat_pzs@op.pl) wspomnień o Anielinie Faberze do planowanej książki
o nim, gdyż odzew na poprzednie apele nie jest wystarczający. ml

Walne Towarzystwa

Na zaproszenie dyrekcji Miejskiej
Biblioteki Publicznej, 24 stycznia gości−
ła w lędzińskich szkołach podstawo−
wych nr 1 i nr 3 pisarka Elżbieta Bednar−
czyk, obecnie mieszkająca w rodzinnej
Częstochowie, która sięga po różne for−
my literackie i pisze zarówno dla doros−
łych, jak i dla dzieci.

Zamiłowanie do sztuki zawdzięcza
ona swoim rodzicom – matka była tan−
cerką a ojciec muzykiem (skrzypkiem).
Już w wieku pięciu lat zaczęła stawiać
pierwsze taneczne i aktorskie kroki na
deskach Teatru im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie. Pokochała teatr całym
sercem, ale marzyła, by zostać tancerką.
Uczęszczała do szkoły baletowej, ale ta−
niec klasyczny nie był całkowicie zgo−
dny z jej osobowością. – Ja pragnęłam
czegoś bardziej romantycznego, sponta−
nicznego, duchowego – zwierza się. – Po
latach poszukiwań odnalazłam to wszy−
stko w tańcach arabskich, cygańskich
i flamenco, którymi pasjonuję się i za−
jmuję do dziś.

W latach 90−tych pani Elżbieta wyje−
chała wraz z rodziną do Australii i tam
pod wpływem nowych przeżyć zaczęła
pisać. Po 20 latach postanowiła jednak
powrócić do kraju, by móc dzielić się
z Polakami swoimi wrażeniami i przeka−
zywać zdobytą wiedzę i umiejętności
osobom utalentowanym w różnych dzie−
dzinach sztuki, zwłaszcza dzieciom,
wśród których poszukuje talentów arty−
stycznych.

– Podczas spotkań autorskich z dzieć−
mi staram się poznać ich pragnienia
i sposób myślenia – mówi. – Chciałabym
ukierunkować te piękne, niewinne i ot−
warte serduszka poprzez przesłania.
Przecież za jakiś czas to dzisiejsze dzie−
ci będą budować świat – według reguł,
jakie im przekażemy – podkreśla.

Najpierw Elżbieta Bednarczyk zawi−
tała do SP 1, gdzie w pierwszej kolejno−
ści spotkała się z uczniami klas młod−
szych, a tematem tego spotkania była jej
bajka pt. „Awantura w tornistrze”. Z ko−
lei wiodącym tematem spotkania z ucz−
niami klas starszych, wzbogaconego po−
kazem multimedialnym, była Australia
rozumiana jako kraj ciekawych ludzi,
zwierząt, roślinności, krajobrazów. Po−
tem pisarkę gościli uczniowie klas I−III
w SP 3. Część dzieci w obydwu placów−

kach szkolnych chętnie nabyła jej wspo−
mnianą książkę.

– Obserwując zachowanie nauczycieli
wymienionych lędzińskich szkół odnios−
łam wrażenie, że są dumni ze swoich ucz−
niów – mówi pisarka. – Z łatwością dało
się zauważyć wsparcie, akceptację i zro−
zumienie, jakie płynęły od wychowaw−
ców w kierunku dzieci. Z kolei uczniowie
w towarzystwie swoich opiekunów zacho−
wywali się naturalnie i spontanicznie,
z dużą pewnością siebie. Korzystając
z okazji chciałabym też serdecznie podzię−
kować pracownikom Miejskiej Biblioteki
Publicznej na czele z panią dyrektor Joan−
ną Wicik za zorganizowanie spotkań, któ−
re dostarczyły mi nie tylko wielu różnego
rodzaju wrażeń, ale były także dla mnie
wspaniałym intelektualnym i emocjonal−
nym przeżyciem. Mirosław Leszczyk

Awantura w tornistrze

Spotkanie w SP 1.
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Rejonowy konkurs muzyczny karaoke
w języku angielskim dla młodzieży gim−
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych, or−
ganizowany przez Przemysława Wisior−
ka (pomysłodawcę tego konkursu), Syl−
wię Witułę−Jedlińską, Małgorzatę Kmieć
i Rafała Stuchlika, nauczycieli Powiato−
wego Zespołu Szkół w Lędzinach, cie−
szy się coraz większym zainteresowa−
niem. Do eliminacji trzeciej edycji tego
konkursu pod nazwą „Muzyczne Tete−a−
tete z angielskim” przystąpiło już 19
młodych wokalistów z dwunastu szkół
powiatu bieruńsko−lędzińskiego oraz Ty−
chów i Mysłowic. Komisja złożona
z wyżej wymienionych nauczycieli do fi−
nałowej rozgrywki zakwalifikowała po
cztery osoby w obydwu kategoriach
szkolnych – same dziewczęta.

Finał odbył się 2 lutego w auli lędziń−
skiego PZS−u. Jury: Joanna Figura – dy−
rektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Lędzinach a zarazem wokalistka i Ma−
riusz Drogokupiec – dyrektor Szkoły Ję−
zykowej „Angmen”, oceniało finalistki
pod kątem jakości językowej, jakości,

mocy i indywidualności charakteru gło−
su, interpretacji utworu oraz inscenizacji
(kostiumy). 

Okazało się, że pierwszą nagrodę
wśród gimnazjalistek „wyśpiewała”
Magda Krakowiecka z Gimnazjum
w Imielinie, drugą Julia Biaduń z G
2 w Bieruniu, a trzecią nasza reprezen−
tantka Marysia Ferdyniok z Zespołu
Szkół w Goławcu, natomiast wyróżnie−
nie Marysia Zazula z G 6 w Mysłowi−
cach. Kolejność miejsc (i nagród) w ka−
tegorii szkół ponadgimnazjalnych przed−
stawia się następująco: Aneta Czyrwik
z LO w Bieruniu, Roksana Ślawska ZS
nr 7 w Tychach, reprezentantka szkoły
gospodarza, czyli Nicole Matysek z PZS
Lędziny, a wyróżnienie przyznano Iza−
beli Leśniewicz z ZSP w Mysłowicach.

Nagrody były, jak zwykle cenne, a ufun−
dowali je: wspomniana szkoła „Angmen”,
starostwo powiatu bieruńsko−lędzińskiego
i Wydawnictwo Pearson Longman. Za
pierwsze miejsca w obydwu kategoriach
szkolnych 3−miesięczny bezpłatny kurs ję−
zyka angielskiego i tablet multimedialny,
za drugie – aparat cyfrowy, za trzecie –
pendrive, natomiast za wyróżnienie – sło−
wnik kieszonkowy języka angielskiego.
Ponadto słodki poczęstunek (w tym z okaz−
ji tłustego czwartku – pączki) ufundowali
Wanda i Józef Krzemieniowie, właściciele
piekarni w Lędzinach, a także Rada Rodzi−
ców przy lędzińskim PZS.

– Z roku na rok jest nam coraz trudniej
ustalać kolejność finalistów konkursu,
gdyż nie tylko z każdą jego edycją wzra−
sta ich poziom wokalny i opanowanie ję−
zyka angielskiego, ale poziom ten się sy−
stematycznie wyrównuje, i to w górę, co
nas jurorów bardzo cieszy – podkreśla
Mariusz Drogokupiec.

Nas też! Mirosław Leszczyk

Muzyczne Tete−a−tete
z angielskim w PZS Lędziny

Nicole Matysek z PZS Lędziny.
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W piątkowy wieczór, 25 stycznia, na za−
kończenie kolejnej dwuletniej kadencji,
odbyło się walne zebranie sprawozdaw−
czo−wyborcze członków Klubu Plastyka
„Kontrast” w Lędzinach. Skupia on plasty−
ków (głównie amatorów, ale także profe−
sjonalnych) z naszego miasta oraz okoli−
cznych miejscowości, jako że jest to jedy−
ne stowarzyszenie tego rodzaju w całym
naszym rejonie. Sprawozdanie z działalno−
ści zarządu przedstawiła wiceprzewodni−
cząca Faustyna Szyja. 

Nadal prowadzone były cotygodniowe
nieodpłatne warsztaty plastyczne dla dzie−
ci i młodzieży w siedzibie klubu przy ul.
Kolonia Piast 5, Kontrast organizował
stoiska w ramach dorocznych obchodów
Dni Lędzin oraz wystawy grupowe (w tym
poplenerowe) i indywidualne swoich
członków, a także sympatyków, w holu na−
szego ratusza. Działania i osiągnięcia Klu−
bu „Kontrast” zostały docenione w odbio−
rze społecznym, gdyż w plebiscycie czy−
telników tyskiego tygodnika „Echo” wy−
brano go organizacją roku 2011.

Na wniosek komisji rewizyjnej udzie−
lono jednogłośnie absolutorium ustępują−
cemu zarządowi, po czym przystąpiono do

wyboru nowych władz statutowych sto−
warzyszenia. Przegłosowano formalny
wniosek Mirosława Leszczyka, by wybrać
tak zwany autorski skład nowego zarządu.
Jednogłośnie przyjęto kandydaturę Beaty
Kozioł na przewodniczącą klubu, a na−
stępnie jej propozycje osobowe. Nowy za−
rząd tworzą więc: wspomniana Beata Ko−
zioł – przewodnicząca (trzecią już kaden−
cję), Monika Kostyra – wiceprzewodni−
cząca, Ewa Pawłowska – skarbnik (pono−
wnie), Renata Gołdon−Kolny – sekretarz
(ponownie) i Marian Kubista – członek.
W skład nowej komisji rewizyjnej wcho−
dzą: Józef Mandla – przewodniczący (po−
nownie), Edyta Grabowska – członek
i Mirosław Leszczyk – członek (pono−
wnie).

W planach na rok bieżący nowy zarząd
przewiduje między innymi udział w czer−
wcowych obchodach Dni Lędzin, w ob−
chodach 100. rocznicy urodzin Anielina
Fabery, patrona Towarzystwa Kulturalne−
go w Lędzinach, organizację grupowej
wystawy „Letnie malowanie”, a następnie
dorocznego malarskiego pleneru wyjazdo−
wego „Kontrastu” i wystawy poplenero−
wej w holu naszego magistratu. ml

Autorski zarząd Kontrastu

Sprawozdanie czyta Faustyna Szyja.
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OGŁOSZENIE
Dnia 26 lutego 2013 r. (wtorek), 

o godzinie 16.00.
w sali kinowej, w budynku Urzędu Miasta Lędziny,

odbędzie się Walne, Sprawozdawczo−Wyborcze Zebranie Członków
Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin.

Obecność wszystkich członków stowarzyszenia jest obowiązkowa.
Zapraszamy także wszystkie osoby zainteresowane działalnością stowarzyszenia.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Wystawa korczakowska

w Urzędzie Miasta
Gimnazjaliści z lędzińskiej „jedynki” zorganizowali w Urzędzie Mia−

sta wystawę. Była to wystawa podsumowująca Rok Janusza Korczaka,
patrona Gimnazjum nr 1. Materiał na temat całorocznej działalności
gimnazjum w ramach roku korczakowskiego przedstawimy w kolejnym
numerze.

Spotkanie przy patefonie
Tym razem na spotkanie sprawozdawcze o charakterze świą−

teczno−noworocznym zarząd Koła Terenowego Towarzystwa
Społeczno−Kulturalnego Województwa Śląskiego nr 3 w Lę−
dzinach zaprosił do swej siedziby przy ul. Kolonia Piast 5 w so−
botni wieczór, 26 stycznia, przedstawiciela grupy rekonstrukcji
historycznej „Gross Rauden”, działającej na terenie stacji ko−
lejki wąskotorowej w Rudach Raciborskich a odtwarzającej
sylwetki żołnierzy różnych armii z okresu II wojny światowej.
Przywiózł on ze sobą zabytkowy patefon, czym bardzo uroz−
maicił ten sobotni wieczór, gdyż odtwarzał na nim kolędy i mu−
zykę taneczną z lat 30−tych ubiegłego wieku oraz przeboje
Marleny Dietrich.

Po złożeniu przez prezesa Józefa Mandlę sprawozdania
z rocznej działalności zarządu koła i odpowiedzi na pytania
z sali, dalsza część spotkania miała już tradycyjnie formę

biesiady towarzyskiej przy kawie, herbacie, kołoczu, zimnej
płycie itp. Rozmawiano na różne tematy i dyskutowano,
śpiewano też popularne kolędy oraz pieśni ludowe i biesia−
dne. ml

Na spotkaniu DFK śpiewano też kolędy.

17 stycznia odbył się bal karnawało−
wy studentów – słuchaczy Uniwersy−
tetu III Wieku w Lędzinach i mie−
szkańców naszego miasta. 

Blisko 70 osób bawiło się w restauracji
Słowiańska za sprawą Rady Studenckiej
UTW Lędziny. Każdy z uczestników wy−
kazał się przeogromną fantazją, artyzmem
i zaangażowaniem dobierając profesjonal−
ny strój i tym samym przenosząc się w in−
ny świat. Można było spotkać Czerwone−
go Kapturka, Chinkę, Cezara, kilka dia−
bełków, czarownice, rajskie ptaki,
niemowlęta, więźnia, elegancika lat 20,
żabę, Mariolkę, lekarza, piratkę, uczenni−
cę gimnazjum, muszkieterkę łudząco
przypominającą dyrektor Joannę Figurę,
wiosnę, tarantulę, a nawet żonę Szejka.
Stroje były wspaniałe, a osoby w nie prze−
brane emanowały niesamowitą energią. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lę−
dzinach powstał z myślą aktywizacji
intelektualnej i społecznej osób, które za−
kończyły swoją działalność zawodową.
Aktywność życiowa człowieka nie koń−
czy się bowiem wraz z odejściem na
emeryturę. Teraz gdy nie ciążą już obo−
wiązki rodzinne i zawodowe można od−
dać się robieniu tego, co daje przyjem−
ność i satysfakcję. Uczestnictwo w zaję−
ciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku po−
zwala słuchaczom na poszerzenie wie−
dzy, rozwój zainteresowań, poznanie no−
wych osób i nawiązanie przyjaźni. Z
drugiej strony przyjęcie na siebie obo−
wiązków słuchacza to konieczność – naj−
pierw – wyboru najodpowiedniejszego
dla siebie rodzaju zajęć, później – syste−
matyczne w nich uczestnictwo. Ma to
istotne znaczenie dla organizacji czasu

wolnego, pokonywania bezczynności a
także dyscyplinuje i mobilizuje intelek−
tualnie i fizycznie, co ma niebagatelne
znaczenie dla utrzymania dobrego zdro−
wia psychofizycznego. Słuchaczem Uni−
wersytetu Trzeciego Wieku może być
każda osoba w wieku dojrzałym zamie−
szkała w Lędzinach, która zakończyła
działalność zawodową i jest zaintereso−
wana dalszą edukacją i szeroko pojętą
aktywnością. Wykształcenie słuchaczy
nie ma znaczenia, można zostać słucha−

czem niezależnie od stopnia wykształce−
nia. Wiedzę i umiejętności nabywa się z
przyjemnością, nawiązując przy okazji
nowe relacje z ludźmi w podobnym wie−
ku i sytuacji życiowej.

Uniwersytet III wieku w Lędzinach jest
bardzo prężnie działającym i mocno zinte−
growanym Uniwersytetem. Wykłady
i ćwiczenia dla studentów stanowią obo−
wiązek, który lędzińscy słuchacze wypeł−
niają sumienne i z ogromną pieczołowito−
ścią, ale tuż zaraz po pozyskiwaniu i po−
szerzaniu wiedzy ważnym aspektem życia
studenckiego jest integracja społeczna.
Słuchacze nawiązują wzajemne relacje
i pozyskują nowych przyjaciół. Aktywnie
uczestniczą w alternatywnych formach
spędzania wolnego czasu. Z ogromnym
zaangażowaniem włączają się w życie
społeczne naszego miasta. W zeszłym ro−
ku wspierali poprzez swe uczestnictwo –
obsługa punktów kontrolnych – I Grę
Miejską, którą „zasilili” swą pozytywną,
pełną radości energią. W tym roku wspar−
li Orkiestrę Świątecznej Pomocy ofiarując
złote serduszko. Uczestniczą bardzo akty−
wnie w życiu kulturalnym naszego miasta
– uczestniczą we wszystkich przedsięw−
zięciach oferowanych przez Miejski Ośro−
dek Kultury. W maju planują wspólny
wyjazd na Przełęcz Salmopolską, gdzie
już zaplanowali biesiadę góralską i zaba−
wę do białego rana. 

Życie akademickie lędzińskich studen−
tów tętni życiem i energią, której poza−
zdrościć może nie jeden młody człowiek,
bo przecież Uniwersytet to ludzie i ich
ogromne pasje. Lędziny mają właśnie ta−
kich wspaniałych pasjonatów, którzy roz−
poczęli kolejny, badawczy, nowy etap
w życiu. 

Bal karnawałowy studentów UTW
i mieszkańców miasta
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18 stycznia Miejski Ośrodek Kultury
w Lędzinach zorganizował w sali Piast
piątą już edycję Przeglądu Kolęd, Pasto−
rałek i Jasełek, w której zaprezentowało
się 14 solistów i zespołów, w tym z Ty−
chów, Mysłowic i Brzeszcz. Czterooso−
bowa komisja, Piotr Zawadzki – aktor,
reżyser, fotograf i wiceprezes Związku
Artystów Scen Polskich, Damian Holec−
ki – piosenkarz, pianista, kompozytor
i aranżer, Joanna Wicik – dyrektor Miej−
skiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach
i ksiądz Krzysztof Sontag – proboszcz
lędzińskiej parafii Matki Bożej Różań−
cowej, oceniała dobór repertuaru, inter−
pretację, dykcję, technikę wokalną,
aranżację i kompozycję, ogólny wyraz
artystyczny w przypadku solistów i ze−
społów, natomiast reżyserię, scenogra−
fię, rekwizyty, kulturę żywego słowa,
ruch sceniczny i ogólny wyraz artysty−
czny w przypadku zespołów jasełko−
wych. 

Wspomniana komisja wyłoniła na−
stępujących laureatów przeglądu: zespół
regionalny „Laryszoki” z z SP 11
w Mysłowicach pod kierunkiem Doroty
Kolonko, zespół dziecięcy „Radość”
z MOK Lędziny, prowadzony przez An−
nę Musioł i zespół dziecięcy „Koniczyn−
ki” z Przedszkola nr 2 w Lędzinach, kie−
rowany przez Annę Musioł i Beatę Rot−
her – w kategorii zespół wokalny, wo−
kalno−instrumentalny i schola, solistkę
15−letnią lędziniankę Magdę Sikorę,
a także zespół teatralno−muzyczny

„Wilkowyjki” z SP nr 8 w Tychach, któ−
ry prowadzą Barbara Więckowska, Han−
na Ryglewicz i Angelika Czop, zespół
jasełkowy „Słoneczne Promyki” z SP
1 w Lędzinach pod kierunkiem Renaty
Iwan i Barbary Wojciech i grupę teatral−
ną „Pneuma” z Gimnazjum nr 2 w Lę−
dzinach, prowadzoną przez siostrę słu−
żebniczkę Lauretę (Joannę Turek) –
w kategorii przedstawień jasełkowych.

Po zakończeniu swoich występów
wykonawcy otrzymywali z rąk dyrektor
MOK−u, Joanny Figury, upominki w po−
staci figurek aniołków i pamiątkowe
dyplomy.

Tydzień później, 25 stycznia wieczo−
rem, w sali Piast odbyła się gala V prze−
glądu. Spośród laureatów możliwość za−
prezentowania się licznym słuchaczom
mieli tylko Magda Sikora, która zaśpie−
wała kolędę „Mizerna, cicha” i piosenkę
„Raduj się świecie” oraz grupa „Pneuma”
w pantomimicznym przedstawieniu „Po−
szukiwanie światła”. Natomiast nagrody
i dyplomy z rąk dyrektor Figury oraz
członków jury, Piotra Zawadzkiego
i Joanny Wicik, otrzymali wszyscy lau−
reaci przeglądu. Tradycyjnie podczas gali
nagrodzono również laureatów grudnio−
wych otwartych konkursów plastycznych
na najpiękniejsze ozdoby i kartki bożona−
rodzeniowe, organizowanych przez MOK
Lędziny dla dzieci i młodzieży.

Atrakcją tego wieczoru był 50−minu−
towy spektakl jasełkowy pt.” Góralskie
kolędowanie” w wykonaniu kilkudzie−
sięcioosobowego zespołu „Romanka”
z Sopotni Małej (Beskid Żywiecki). –
Tak mnie te góralskie jasełka zafascyno−
wały, że nie potrafiłam wyjść z sali
przed ich zakończeniem i o mało co się
nie spóźniłam na walne zebranie Klubu
Plastyka „Kontrast” – zwierzyła się
chełmianka Bronisława Kubista. – Po
prostu kocham folklor góralski, zarówno
zwyczaje i obyczaje, wspaniałe stroje
i tańce, a nade wszystko piękny, chwy−
tający za serce śpiew góralek i górali –
dopowiedziała.

Mirosław Leszczyk

Gala przeglądu z jasełkami góralskimi

Laureaci w kategorii zespół wokalny, wokalno−muzyczny i schola.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Burmistrz Miasta Lędziny 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w roku 2013

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

I. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczona na realizację tych zadań:
1) ochrona i promocja zdrowia – kwota 15.000,00 zł.
w tym:
– badanie dzieci i młodzieży z gminy Lędziny względem możliwości czynnego uprawiania sportu 

2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kwota 17.000,00 zł.
w tym:
– aktywizacja miejskiego środowiska plastyków w ramach organizacji zajęć plastycznych, 
wystaw plenerów, organizacji wyjazdów do galerii, BWA, muzeów – 12.000,00 zł.
– przygotowanie i wydanie publikacji książkowej upamiętniającej 100 rocznicę urodzin Anielina 
Fabery− mieszkańca miasta, pierwszego dyrektora szkoły górniczej, radnego, 
działacza społecznego, muzyka, plastyka amatora – 5.000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji: 
1. W konkursie mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Lędziny.
2. Gmina Lędziny po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowę na realizację

zadania w formie powierzenia (z przekazaniem dotacji na finansowanie zadania), 
3. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, przyjmując zlecenie realizacji zada−

nia publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Gmina
Lędziny zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji. 

III. Terminy i warunki realizacji zadania: 
1. Termin realizacji zadania: od 01 marca 2013r. do 31 grudnia 2013r.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Mini−

stra Pracy i polityki Społecznej z dnia 15.12.2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011, Nr 6, poz. 25). Zło−
żenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

3. Do oferty należy dołączyć:
– aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego opatrzony datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złoże−

niem oferty lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta
i umocowanie osób go reprezentujących, 

– umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),
4. Aktualność danych dla w/ w dokumentów potwierdza się oświadczeniem oferenta, iż pozostają one zgodne ze sta−

nem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty.
5. Załączniki do oferty składane w formie kserokopii winny być potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezento−

wania organizacji (za zgodność z oryginałem, data, pieczątka, podpis). 
6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku organizacja może: 

1) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert, 
2) zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego oraz zaktualizować kosztorys

dotyczący realizacji zadania. 
IV. Terminy składania ofert: 
1. Kompletne oferty należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55 w nie−

przekraczalnym terminie do dnia 22.02.2013r. 
2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Miasta Lędziny lub data stempla pocztowego.
3. Oferty złożone po tym terminie lub oferty bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.
V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert: 
1. Oceny złożonych ofert konkursowych dokona do dnia 26.02.2013r. powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ko−

misja Konkursowa stosując następujące kryteria wyboru:
– ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przystępujący do konkursu (pracownicy, ich kwalifikacje,

zaplecze)
– ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rze−

czowego zadania
– ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie publiczne

będzie realizowane
– uwzględnienie planowanego przez organizację wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolonta−

riuszy i pracę społeczną członków.
– uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach

poprzednich realizowały zlecone zadani publiczne, biorąc pod uwagę ich rzetelność i terminowość oraz spo−
sób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2. Konkurs zostanie unieważniony, jeżeli:
– nie złożono żadnej oferty,
– żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów formalnych

3. Wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta na podstawie przedłożonej opinii Komisji Konkursowej do dnia 27.02.2013r. 
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze ofert w formie ogłoszeń w Biuletynie Informacji pub−

licznej, na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta i stronie internetowej www. ledziny. pl 
5. Od podjętej decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie. 
6. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest posiadanie przez oferenta rachunku bankowego, na który przeka−

zywana będzie dotacja na realizację zadania. 
VI. Zrealizowane przez Gminę Lędziny w roku ogłoszenia otwartego konkursu oferti w roku poprzednim zadania pub−

liczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji prze−
kazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

1. Gmina Lędziny na realizację za zadań tożsamych z ogłoszonym konkursem przekazała następujące kwoty:
a) rok 2011

– ochrona i promocja zdrowia – 30.000,00 zł.
– kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury… – 12.000,00 zł.

b) rok 2012
– ochrona i promocja zdrowia – 30.000,00 zł.
– kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury… – 12.000,00 zł.
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Pobiliśmy kolejny „orkiestrowy” re−
kord w naszym mieście. Na koncie lę−
dzińskiego sztabu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy ostatecznie znalaz−

ła się kwota 51.010,01 zł. Ponadto w tym
roku, podobnie, jak w latach ubiegłych,
średnia kwota uzbieranych przez nas pie−
niędzy na WOŚP w przeliczeniu na je−

dnego mieszkańca jest większa, a często
nawet zdecydowanie większa, niż we
wszystkich okolicznych miastach i gmi−
nach. ml

Rekordowe granie

POMÓŻMY SWOIM
Zwracamy się do wszystkich czytających te słowa o przekazanie 1% odpisu podatkowego 

za rok 2012 na cele statutowe naszego stowarzyszenia.
„Cele statutowe” – to brzmi dla większości obco, a chodzi o pomoc niepełnosprawnym

dzieciom i dorosłym, zrzeszonym w naszym stowarzyszeniu.
Organizujemy dla nich różnego rodzaju zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne.

Chcemy także pomagać w zakupie niezbędnych do normalnego funkcjonowania protez.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców Lędzin: niech lędziński 1% zostanie w Lędzinach!

Nasz nr KRS: 0000005834
Zarząd Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin



15 stycznia w Szkole Podstawowej
nr 3 w Lędzinach odbyły się zawody
szkół podstawowych powiatu bieruń−
sko−lędzińskiego, będące eliminacjami
do zawodów rejonowych, obejmują−
cych poza naszym terenem m. in. Ty−
chy i Mikołów. Swoje reprezentacje
wystawiły wszystkie gminy powiatu
oprócz Bojszów.

W klasyfikacji drużynowej chłopców
I miejsce zajęli szachiści imielińscy, II –
uczniowie SP 3 z Lędzin a III lędzinianie
z „jedynki”. W ten sposób reprezentacja
hołdunowskiej podstawówki awansowa−
ła do zawodów rejonowych razem z dru−
żyną z Imielina.

W klasyfikacji dziewcząt najlepszy
wynik lędzinianek, III miejsce, zdobyły
zawodniczki z SP 3. Do etapu rejonowe−
go, co prawda, nie awansowały, bo pre−

miowane są dwa pierwsze miejsca, ale
z pewnością zaznaczyły swoją obecność
w tej dyscyplinie sportu. Zawody pro−
wadził i sędziował Józef Kaleta.
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Tenisiści stołowi celowali w siódemkę
Zakończyła się pierwsza część prowa−

dzonych przez Śląski Związek Tenisa Sto−
łowego rozgrywek drugiej ligi, w której
z powodzeniem występują drużyny KTS
„Lędziny”. Zarówno lędzińskie tenisistki
stołowe, jak i ich koledzy, zajęli w tabeli
miejsca premiujące awansem do grupy mi−
strzowskiej, w której wiosną będzie się to−
czyć rywalizacja o awans do I ligi.

W pierwszej rundzie sezonu każdy z ze−
społów rozegrał 15 spotkań. Bilans 6 zwy−
cięstw, 5 remisów oraz 4 porażek (stosu−
nek małych punktów: 77−73) pozwolił
męskiej drużynie dopisać do swojego kon−
ta 17 punktów i zająć siódme miejsce ligo−
wej tabeli. Analogiczną lokatę zajęła dru−
żyna żeńska, która wywalczyła 19 pun−
któw, odnosząc w jesiennych rozgrywkach
8 zwycięstw, 3 razy remisując i ponosząc
4 porażki (z bilansem małych punktów 88−
62). Dzięki temu, KTS „Lędziny” w obu li−
gach znalazł się w gronie ośmiu najlep−
szych zespołów.

Panowie rywalizowali w składzie: Da−
riusz Wróbel, Adrian Eliasz, Adam
Szczęsnowicz, Jędrzej Krawczyk, nato−
miast drużynę żeńską reprezentowały: Iza−
bela Ksol, Anna Pisarzowska, Magdalena
Czaja, Marta Wieczorek, Mariola Świniar−
ska, Marlena Ruszczyk, Ewelina Kufel,
Renata Sobczyk, Karolina Ślęczka, Joanna
Ślęczka.

Druga część rozgrywek, która toczyć
będzie się w formule każdy z każdym, roz−
pocznie się dla zespołu KTS „Lędziny”
1 marca od pojedynków wyjazdowych.
Dla zespołu żeńskiego pierwsza okazja do
zaprezentowania się lędzińskim kibicom
nadarzy się 15 marca przy okazji pojedyn−
ku z Carbo−Koks Silesia Miechowice By−
tom. Tenisiści zaś tydzień wcześniej, tj.
8 marca, zmierzą się z KS Viret Zawiercie.
Przypominamy, że wszystkie mecze odby−
wają się hali sportowej ośrodka „Cen−
trum”, rozpoczynając się o godzinie 18.00.
Wstęp wolny! Marcin Podleśny

Turnieje szachowe organizowane re−
gularnie w siedzibie Miejskiego Ośrod−
ka Kultury w Lędzinach cieszą się
wciąż rosnącym zainteresowaniem.
Świadczy o tym m. in. fakt, że w zawo−
dach rozegranych w siedzibie MOK
w dniu 29 stycznia w gronie 31 zawo−
dników zobaczyliśmy szachistów nie
tylko z Lędzin, ale i Imielina, Chełmu
Śląskiego czy Bierunia Starego. Rywa−
lizacja toczyła się w systemie 7−rundo−
wym, a pojedynki na gońce i skoczki
trwały 15 minut.

W kategorii otwartej mężczyzn naj−
lepszym z lędzinian okazał się Tomasz
Kołakowski, który plasując się na trze−
cim miejscu, ustąpił pola wyłącznie Pio−
trowi Karp z KS Diagonalia Imielin oraz
Piotrowi Owieji reprezentującemu na co

dzień barwy Unii Bieruń Stary. Lędziń−
scy szachiści najlepiej wypadli w kate−
gorii do lat 18, w której to czołowe dwa
miejsca wywalczyli uczniowie PZS Lę−
dziny: Mateusz Pudzianowski oraz Da−
wid Golas, którzy wyprzedzili w klasyfi−
kacji generalnej ucznia Gimnazjum nr
2 – Karola Norasa. Natomiast, w gronie
zawodników do lat 12, reprezentant
Szkoły Podstawowej nr 3 Grzegorz Nie−
syto zajął trzecie miejsce. Odnotujmy je−
szcze pierwszą lokatę Magdaleny Tam
w otwartej rywalizacji dziewcząt, a bę−
dziemy mieć pełne podsumowanie wy−
stępów lędzinian w turnieju, nad którego
to przebiegiem z ramienia organizatora
czuwali Józef Kaleta oraz Tomek Koła−
kowski.

Marcin Podleśny

Lędzińscy szachiści dobrze czują się w MOK−u

Rejonowe z „trójką”

26 stycznia odbyło się XVI Grand Prix
Bierunia o Puchar Burmistrza Miasta
w Dalekowschodnich Sztukach Walki.
W zawodach wystartowało około 100 za−
wodników z Polski i Czech. Zawody roz−
grywane były z podziałem na kategorie
wagowe (walki semi – kontakt) i wieko−
we w konkurencjach: kata, kata zwierzo−
podobne, kata z bronią, kata synchroni−
czne oraz kata synchroniczne z bronią.
Przyznano tytuły: najlepszego zawodnika
i zawodniczki w konkurencjach kata, ka−
ta z bronią, kata synchroniczne, walki se−
mi – contact w poszczególnych katego−
riach wiekowych. Puchar i tytuł najlep−
szej zawodniczki zdobyły: w kategorii
wiekowej do 8 lat− Nicola Psota (Ryb−
nik), w kategorii wiekowej do 10 lat –
Roksana Tomera (Bieruń Nowy), w kate−
gorii wiekowej do 15 lat – Simona Pres−
sova (Czechy), w kategorii wiekowej Ko−
biet – Karolina Kula (Lędziny)

Puchar i tytuł najlepszego zawodnika
wywalczyli: w kategorii wiekowej do
8 lat− Jakub Kuś (Bieruń Nowy), w kate−
gorii wiekowej do lat 10− Adam Mężyd−
ło (Tychy), w kategorii wiekowej do 15
lat – Mateusz Saternus (Chełm Śląski),
w kategorii wiekowej mężczyzn – Szy−
mon Wojtala (Lędziny) Puchar dla naj−
lepszego technika w walkach semi kon−

takt w kategorii juniorów przypadł Kse−
ni Psocie i Danielowi Żukowskiemu,
a puchar dla najlepszego technika w wal−
kach semi kontakt w kategorii seniorów
zdobyli: Marketa Hricovova i Paweł Pu−
stelnik. Zawodnicy z Lędzin zdobyli:
Paulina Wojtala – 1 złoty medal i 4 sre−
brne, Rafał Wojtala – 1 złoty medal,
Szymon Wojtala – 1 srebrny medal

i 2 brązowe, Karolina Kula – 2 złote me−
dale, 1 srebrny, 1 brązowy, Paulina Kula
– 1 zloty, 1 srebrny i 1 brązowy medal,
Justyna Wojtala – 1 złoty i 1 srebrny me−
dal, Mateusz Kowalski – 1 brązowy me−
dal oraz Martyna Kowalska – 1 srebrny
medal.

Organizatorem zawodów był Ośrodek
Szkolenia Sztuk Walki Big Kung−Fu. 

4 lutego, 158 młodych zawodników
wywodzących się z pięciu ośrodków
pływackich rywalizowało na base−
nie w ośrodku Centrum w ramach
drugiej edycji Międzyszkolnej Ligi
Pływackiej. Lędzinianie z UKS Or−
ka stanęli na starcie wraz z repre−
zentacją klubów katowickich: Wo−
dnik 29, STO, UKS Karlik i UKS
Sprint.

Tego dnia przeprowadzono 32 wyści−
gi indywidualne dziewcząt i chłopców
w czterech kategoriach wiekowych: 10,
11, 12 i 13 lat oraz cztery konkurencje
sztafet pływackich. 

Lędzinianie w samotnej walce z silny−
mi rywalami zanotowali kilka znaczą−
cych sukcesów. Największy stał się ich
udziałem w wyścigu na 100 m stylem
zmiennym chłopców w kategorii do 13
lat, w którym zajęli całe podium! Zwy−
ciężył Jakub Walczysko, przed Kamilem
Krawczykiem i Karolem Popielą. Ponad−
to, 10−letni Paweł Popiela był pierwszy
na 50 m st. grzbietowym i drugi na 100
m kraulem, Kamil Krawczyk zwyciężył

na 50 st. klasycznym, a Karol Popiela na
50 m st. Grzbietowym. Natomiast, szta−
feta chłopców była pierwsza w wyścigu
4 razy 50 m st. zmiennym w kategorii
12−13 lat. 

Sędzią głównym zawodów była Joan−
na Krupa−Poradzisz, sędzią startowym

Adam Morkisz, a ich głównym organiza−
torem z ramienia zarządu UKS Orka, je−
go prezes Sebastian Wala. Funkcję głó−
wnego koordynatora międzyszkolnej ligi
pływackiej pełnił katowiczanin Woj−
ciech Halemba.

Marcin Podleśny

Pływacy Orki w Międzyszkolnej 
Lidze Pływackiej

Zawalczyli w Bieruniu

Najlepsi zawodnicy z Lędzin.

Wyścig sztafet chłopców.

Grupa najlepszych zawodników UKS Orka.
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IX Edycja Memoriału Jasińskiego
rozegranego 26 stycznia br. w hali
sportowej w Bojszowach, okazała się
dla piłkarzy MKS−u Lędziny wyjąt−
kowa. Lędzińscy zawodnicy albo−
wiem po raz drugi (poprzednio
w 2008 r.) zwyciężyli w tych zawo−
dach, zdobywając tym samym nieo−
ficjalne mistrzostwo powiatu bie−
ruńsko−lędzińskiego w halowej piłce
nożnej.

Już pierwszy rzut oka na skład, jaki zo−
stał desygnowany do występu w tej cykli−
cznej imprezie upamiętniającej znanego
przed laty bojszowskiego trenera mło−
dzieży świadczył o tym, iż MKS Lędziny
zamierzał powalczyć w turnieju o główne
trofeum. W składzie lędzińskiej drużyny
znaleźli się piłkarze na co dzień regular−
nie występujący w rozgrywkach halo−
wych i świetnie odnajdujący się w tej od−
mianie piłki: Łukasz Gąsior, Damian So−
pelewski, Dawid Karlik, Michał Gadaj,
Norbert Stworzyjan, Zbigniew Janik,
Grzegorz Kostrzewa, Piotr Kapela, Mate−
usz Śliwa, trener Sebastian Idczak. 

Przebieg rywalizacji potwierdził traf−
ność doboru zawodników – w zespole
MKS−u nie było słabych punktów,
a gdyby ktoś próbował dokonać wyboru
najlepszego zawodnika w tym dniu, tak−
że miałby poważny problem. Tym sa−
mym tropem poszli organizatorzy turnie−
ju, którzy miano najlepszego zawodnika
przyznali Szymonowi Bobli z wicemi−
strzowskiej Unii Bieruń Stary. Pozostałe
indywidualne nagrody podobnie zagar−
nęli rywale: Rafał Skuza z Pogoni Imie−
lin otrzymał statuetkę dla najlepszego
bramkarza, a inny reprezentant bieruń−
skiej Unii, autor 7 goli – Michał Pyrlik
został królem strzelców imprezy.

Lędzinianie w rozgrywkach grupowych
stanęli naprzeciw zespołów Polonii Mię−
dzyrzecze oraz Pogoni Imielin, z którym
zwyciężyli w stosunku 3:1. W pierwszym
ze spotkań łupem bramkowym podzielili
się Idczak, Kostrzewa oraz pieczętujący
zwycięstwo trzecim decydującym golem
Karlik. Losy rywalizacji z zespołem
z Imielina długo pozostawały nieroz−
strzygnięte, bowiem na bramkę Śliwy od−
powiedział znany z występów w Lędzi−
nach Samek i było 1:1. W ostatnich trzy−
dziestu sekundach gry lędzinianie umiejęt−

nie wykorzystali fakt gry dążących do
zwycięstwa imielinian z lotnym bramka−
rzem, pieczętując wygraną. Dwie skute−
czne kontry oraz celne strzały Kapeli
i Stworzyjana dały MKS−owi przepustkę
do finału, gdzie dotarła również bieruńska
Unia, która dzięki lepszej różnicy bramek
w drugiej grupie wyprzedziła drużynę
GTS Bojszowy.

Lędzinianie w finałowej rozgrywce
pokazali kunszt: zagrali uważnie w de−
fensywie, konsekwentnie wyczekując na
błędy rywali. Doczekali się w drugiej
połowie: najpierw na pięć minut przed
końcem gry trafił Śliwa, prowadzenie
podwyższył strzałem pod poprzeczkę
Kapela, a trzeciego gola uderzeniem
z rzutu wolnego zdobył Idczak. Trafienie
Pyrlika na 10 sekund przed końcem gry
nie mogło zmienić losów potyczki, osło−

dziło jedynie bierunianom gorycz poraż−
ki, a lędzińscy piłkarze mogli rozpocząć
świętowanie sukcesu.

W trakcie uroczystej dekoracji zespo−
łów trofeum w postaci pamiątkowego pu−
charu oraz dyplom z rąk wójta Bojszów
Henryka Utraty odebrał kapitan MKS−u –
Damian Sopelewski, a później piłkarze
mogli już stanąć do pamiątkowych foto−
grafii. Tymczasem, Przewodniczący Ra−
dy Gminy Bojszowy, a zarazem organiza−
tor oraz spiker zawodów, Marek Kumor
zaanonsował już, iż w przyszłorocznej ju−
bileuszowej edycji turnieju wystąpią do−
tychczasowi tryumfatorzy zawodów oraz,
być może, zaproszony zespół gwiazd pił−
ki. Co najistotniejsze, piłkarze MKS−u
Lędziny swoim tegorocznym występem
jednoznacznie potwierdzili, iż na takowe
wyróżnienie zasługują. Marcin Podleśny

Hala jest Nasza!

Fragment finałowej rywalizacji z Unią.

Damian Sopelewski w trakcie dekoracji.
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W tym numerze piszemy o sukcesie piłkarzy MKS−u Lędziny
w halowym turnieju w Bojszowach. Jednakże, swoje piłkarskie
święto w minionym miesiącu miały także dzieci, a wszystko to za
sprawą I edycji Halowego Turnieju piłkarskiego o Puchar Sto−
ne–Garden, jaki w dniu 19 stycznia br. odbył się w hali sportowej
Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

W zawodach wystartowało 8 zespołów: GROM Tychy, KSB Lędziny,
KSB II Lędziny, APN Lubliniec, Zagłębie Sosnowiec, GKS Katowice,
Gol Bieruń, Gwarek Zabrze. W trakcie imprezy rozegrano 28 spotkań
trwających po 10 minut. Oprócz rywalizacji na głównej hali, młodzi pił−
karze (z roczników 2005−2007!) w przerwach pomiędzy swoimi spotka−
niami korzystali ze specjalnie zbudowanego boiska z bandami (w auli
PZS), na którym to rozegrano także konkurencje indywidualne, w któ−
rych to zwyciężyli Szymon Musioł (KSB Lędziny) za bieg równoległy
oraz Szymon Woźnica (Gol Bieruń) za strzał na bramkę.

O nieco innym charakterze sportowej rywalizacji świadczy wypo−
wiedź Krzysztofa Bergera, Prezesa piłkarskiej szkółki KSB: „Nie prowa−
dzono klasyfikacji rozgrywek i nie przyznawano miejsc, na których dru−
żyny zakończyły rywalizację. Wszystko po to, by położyć nacisk na dob−
rą zabawę oraz popularyzację piłki, co uważam że – przy udziale wielu
osób zaangażowanych w przedsięwzięcie, w tym także rodziców zawo−
dników – udało się osiągnąć”.

Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, a wszystkim uczestni−
kom wręczono medale oraz piłki. Uhonorowano także najlepszego bram−
karza turnieju i najmłodszego uczestnika zawodów, a zostali nimi odpo−
wiednio reprezentant Gola Bieruń Paweł Szymański oraz Jakub Kokosiń−
ski z GKS−u Katowice.

Dodajmy, że barwy lędzińskich drużyn reprezentowali: Emilia Ware−
lis, Miłosz Płoski, Radosław Luberda, Bartosz Kansy, Szymon Musioł,
Mateusz Firlej, Piotr Ścierski, Igor Makowski, Błażej Łosiak, trener
Krzysztof Firlej (KSB Lędziny), Szymon Dudek, Małgorzata Wróbel,
Bartek Piszczek, Jakub Stolorz, Mateusz Zając, Szymon Nowak, Jakub
Nowak, Wojciech Wiecław, Dominik Szandar, Antoni Ficek, trener Ra−
dosław Roszak (KSB II Lędziny).

Warto wymienić instytucje oraz firmy, które przyczyniły się do tego,
iż można mówić o rozmachu oraz sukcesie organizacyjnym zawodów:
Centrum Architektury Krajobrazu Stone−Garden z Mysłowic, Biuro Pro−
jektowe FS PROJEKT z Lędzin, SANMAR z Lędzin, LIBET, NOVUM.
Nagrody dla uczestników turnieju wręczali przedstawiciel głównego
sponsora, Przemysław Warelis, Krzysztof Berger – Prezes KSB Lędziny,
przedstawicielka firmy Libet, która ufundowała dla zawodników nagro−
dy indywidualne w postaci klocków – Aneta Grząślewicz oraz Agnieszka
Biernat (firma NOVUM).

Zawody w roli spikera prowadził Zygfryd Matysek, a na wypełnio−
nych szczelnie trybunach młodych zawodników licznie dopingowały ca−
łe rodziny, wśród których – oprócz lędzinian – wyróżniali się na pewno
kibice GKS Katowice. Nie zabrakło dodatkowych atrakcji – młodzi za−
wodnicy w trakcie turnieju mogli w sposób dowolnie wybrany przez sie−
bie pomalować swoje twarze, z czego skrzętnie korzystali. Odwiedzają−
cy lędzińską halę mogli liczyć na poczęstunek w postaci ciast, napojów
czy ciepłych obiadów. 

Pierwszą edycję turnieju należy z całą pewnością uznać za udaną, dla−
tego wiele wskazuje na to, że zagości on na stale w kalendarzu imprez
sportowych w mieście.

Marcin Podleśny

„Piłkarskie święto dzieci”

Drużyny KSB Lędziny wraz z opiekunami już po dekoracji.

Jakub Kokosiński otrzymał z rąk Anety Grząślewicz nagrodę 
dla najmłodszego uczestnika turnieju.
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Burmistrz Miasta Lędziny
informuje, iż z dniem 1 stycznia 2013 roku na mocy zmiany ustawy z dnia 28 listo−
pada 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z póź. zm.) o świadczeniach ro−
dzinnych wprowadzone zostały nowe zasady przyznawania prawa do:

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 
(Dz. U. z 2012r., poz. 1255)
świadczenia pielęgnacyjnego,
(Dz. U. z 2012r., poz. 1548)

specjalnego zasiłku opiekuńczego 
(nowe świadczenie – Dz. U. z 2012r., poz. 1548)

Od 1 stycznia 2013 roku prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
się dziecka (tzw. becikowego), uzależnione jest od kryterium dochodowego, któ−
re wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. 
W przypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem 01.01.2013r. prawo do
jednorazowej zapomogi ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, o których mowa w art. 17 usta−
wy o świadczeniach rodzinnych, nie podejmującym lub rezygnującym z zatrudnie−
nia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymują−
cą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwa−
łej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymaga−
jącej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie
nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. ro−
ku życia (art. 17 ust 1b).

Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów do−
tychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysoko−
ści do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach do−
tychczasowych.
Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa
do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa po upływie terminu,
o którym mowa powyżej.
Z dniem 01.07.2013r osoby powyższe winny złożyć nowy wniosek w celu ustale−
nia uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego bądź specjalnego zasiłku opiekuń−
czego. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z prze−
pisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.
z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrud−
nienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej
opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnospra−
wności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konie−
czności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze zna−
cznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałe−
go współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabili−
tacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby
sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na oso−
bę nie przekracza kwoty 623,00 zł. 

Wyczerpujące informacje dostępne są na stronie internetowej lub w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych – Lędziny,
ul. Lędzińska 47, pok nr 7.


