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NIECH ŻYJE STAN GÓRNICZY! 
Dziwny jest urok górniczego stanu:
Kto raz górniczy kaganek wziął w rękę,
Kto raz choć naszą zanucił piosenkę,
Świętej Barbary nie rzuci rydwanu.

A choć często przez losów zrządzenia
W innym zawodzie znajdzie utrzymanie,
Hasłom górniczym on wierny zostanie
Do końca życia, ostatniego tchnienia.

Niech żyje strój górniczy,
Niech żyje nasza pieśń!
Niech żyje złotodajna
Ojczystej ziemi cieśń!

Niech żyje dla ludzkości
Ta spracowana dłoń!
Niech żyje stan górniczy,
Piosenko dzwoń nam, dzwoń!
(KSIĘGA TOASTÓW)

Odwołując się do tych pięknych słów,
pragnę Wam złożyć - Górnicza Braci  
oraz Waszym Bliskim szczere i gorące 
życzenia z okazji „BARBÓRKI”.
Niech św. Barbara wyjedna Wam  
ogrom wszelkich łask:
rodzinne szczęście, dostatni dom  
oraz zawsze bezpieczną pracę.

Szczęść Wam Boże!
Burmistrz Władysław Trzciński 
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Sięganie do policyjnych statystyk nie należy do rzeczy przyjem-
nych. Zawarte w nich liczby niejednokrotnie wręcz zatrważają czytel-
nika. Niemniej, warto do nich zajrzeć przynajmniej w jednym, nader 
istotnym celu – ku przestrodze! Z tej ważkiej przyczyny pozwolimy 
sobie przedstawić Państwu obszerne fragmenty „Sprawozdania z ana-
lizy stanu zagrożenia bezpieczeństwa na terenie Lędzin za 9 miesięcy 
2005 roku”.

Na wstępie zacznijmy od danych dotyczących zdarzeń drogo-
wych zaistniałych na terenie Gminy. Do końca trzeciego kwartału br. 
wydarzyło się w Lędzinach 11 wypadków oraz 70 kolizji drogowych, 
w których zginęła 1 osoba, a aż 12 osób odniosło obrażenia. Głównymi 
przyczynami wskazanych zdarzeń drogowych były: niedostosowanie 
prędkości do panujących warunków (2 wypadki, 10 kolizji), nieudzie-
lanie pierwszeństwa przejazdu (2 wypadki, 13 kolizji), nieprawidłowe 
wyprzedzanie (1 wypadek,  2 kolizje). We wszystkich wspomnianych 
zdarzeniach drogowych 12 osób zostało rannych, a jedna osoba nie-
stety poniosła śmierć. Wczytując się głębiej w statystyki dowiemy się, 
że najwięcej wypadków odnotowano we środy - 2, a kolizji w ponie-
działki – 18. Dominująca liczba wypadków przypada na godziny po-
południowe, tj. między 14.00, a 16.00. Niestety, nader często, kierowcy 
zasiadają w swych samochodach po spożyciu alkoholu. W policyjnych 
statystykach odnotowano aż 2 nietrzeźwych sprawców kolizji drogo-
wych. Do najniebezpieczniejszych ulic w Mieście należą: ul. Lędzińska 
(3 wypadki, 15 kolizji; 1 osoba zabita, 2 osoby ranne), ul. Pokoju, ul. 
Hołdunowska, ul. Gwarków, ul. Kontnego, ul. Zawiszy, ul. Jagiellońska 
oraz ul. Oficerska. 

Analizując dalej policyjne źródła znajdziemy w nich informację, 
iż w Lędzinach w ciągu 9 miesięcy dokonano 274 przestępstw. Są to: 
rozboje – 7, pobicia – 6, kradzieże z włamaniem – 61, kradzieże – 95, 
oszustwa – 4, zniszczenia – 20 oraz przestępstwa inne – 81. Wskazuje 
to na to, że bez mała co dnia w Lędzinach dzieje się coś niebezpieczne-
go. Niewątpliwie największym powodem do zmartwień jest to, iż spo-
rej części tych przestępstw i wykroczeń dopuszczają się osoby coraz 
to młodsze, czy wręcz nieletnie. Pociesza jedynie fakt spadku o 12% 
- w stosunku do ubiegłego 2004 roku - ilości dokonanych w Lędzinach 
przestępstw. Na potwierdzenie, czy będzie to tendencja stała, czy też nie, 
przyjdzie jeszcze trochę poczekać, przynajmniej do końca 2005 roku 
i kolejnego całorocznego już podsumowania policyjnych statystyk.

W grudniowym numerze kolejny odcinek przygotowanego przez 
nas specjalnie dla Czytelników BIL-a raportu o stanie bezpieczeństwa 
w mieście. Tym razem oprzemy się na informacjach Straży Miejskiej 
w Lędzinach.            Zdzisław Kantor

Marek Spyra 

O potrzebie istnienia jednostek OSP i o tym jak istotną funkcję 
spełniają w systemie zabezpieczenia przeciw pożarowego w gmi-
nach powiatu bieruńsko-lędzińskiego nie trzeba nikogo przeko-
nywać. Stąd, dokumentując tym razem działania strażaków OSP 
Lędziny, odwołamy się po prostu do prezentacji najistotniejszych 
danych statystycznych, za okres od lipca do listopada 2005 roku. 
Jak ukształtowała się ta statystyka prezentujemy poniżej:

1.  Ilość interwencji: pożary: 14, miejscowe zagrożenia: 8, fałszywe 
alarmy: 1

2. Ilość strażaków i zastępów OSP biorących udział w akcjach:
 strażacy: 125, zastępy: 32
3.  Strażacy szczególnie wyróżniający się w tym okresie(w porządku 

alfabetycznym): Piotr Busek, Mariusz Bromboszcz, Piotr Czer-
niak, Łukasz Dudziński, Piotr Hachuła, Tomasz Jackowski, Ar-
kadiusz Losoń, Alojzy Maślorz, Mateusz Mondry, Łukasz Noras, 
Łukasz Oszek, Piotr Patalong, Sławomir Sak, Klemens Strauch, 
Krzysztof Szypuła

4.  Najtrudniejsze akcje, w których brali udział lędzińscy strażacy 
we wskazanym czasie:

   -  2 wrzesień br.: pożar stodoły przy ul. Goławieckiej w Lędzi-
nach,

 -  6 listopad br.: pożar dwóch domów jednorodzinnych i garażu 
przy ul. Remisowej w Bieruniu Nowym,

 -  20 listopad br.: pożar domku fińskiego - pomimo późnych go-
dzin wieczornych (22:00-2:00) lędzińscy strażacy wraz z kole-
gami z zawodowej straży z Tychów  

              uczestniczą w akcji aż do jej zakończenia.
Zdzisław Kantor

/Redakcja składa podziękowania za pomoc w opracowaniu raportu  
Ł. Dudzińskiemu i P. Czerniakowi/

KU PRZESTRODZE!

Kontrola policyjna w Lędzinach. Przestrogą dla tzw. “szatanów drogowych” 
nie powinna być jednak kara pieniężna w formie mandatu, ale dbałość 
o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców miasta, to właśnie ten fakt 
powinnien stanowić o tym jak zachowujemy sie na drodze. 

STRAŻACKA STATYSTYKA

Domek fiński spalony w dn. 20 lisopada 2005. Jako pierwsi na miejsce pożaru 
dotarli zawodowi strażacy z Tychów. Pomimo późnych godzin ochotnicy 
z Lędzin dotarli tuż za nimi. Mimo udziału trzech wozów bojowych akcja 
trwała aż do 2 w nocy. 

KURS NA STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR

ORGANIZATOR:
Fundacja Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu w Lędzinach
MIEJSCE: Pływalnia "Centrum" - Lędziny

KONTAKT: 326-27-08 - pływalnia, 695-624-870, 693-536-518

ROZPOCZĘCIE KURSU: Styczeń 2006 r.

PŁATNOŚĆ: 490 zł 

Po ukończeniu kursu możliwość podjęcia pracy
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Pobrali się 17 października 1955 roku. Pan Jan w pierwszych 
latach życia zawodowego był pracownikiem kolei. Potem trzy 
lata odbywał służbę wojskową, a po powrocie rozpoczął pracę 
w kopalni „Ziemowit”. Pani Irena 25 lat związana była z Przed-
szkolem nr 2, wcześniej kilka lat pracowała w nieistniejącej 
już kopalni „Piast”. Mają trójkę synów, 6 wnuków i 1 wnuczkę 
oraz 9-miesięczną prawnuczkę i 2,5-letniego prawnuka. Oboje 
cieszą się nadal bardzo dobrym zdrowiem. 

Oboje urodzili się w Lędzinach. Poznali się podczas jeden 
z wielu niedzielnych potańcówek w lokalu „U Domżoła”. Po dwóch 
latach znajomości pobrali się w kościele św. Anny. Pan Robert 
przepracował 33 lata w kopalni „Piast” (stary lędziński Piast), któ-
ra w 1972 roku połączona została z kopalnią „Ziemowit”. Potem 
jeszcze osiem lat pracował w Elektrowni Łaziska. Pani Maria zaj-
mowała się domem i wychowywała córkę. W 1963 roku przepro-
wadzili się „na swoje”. Oboje cieszą się bardzo dobrym stanem 
zdrowia i samopoczuciem. Mają jedna córkę, jedną wnuczkę i jed-
ną prawnuczkę! Julia - prawnuczka, ma skończone dopiero 4 lata,  
a już pomimo tak młodego wieku jest prawą ręką dziadka. 

L Ę D Z I Ń S C Y  J U B I L A C I  2 0 0 5

Państwo  Maria i Robert Czober

ZŁOTE GODY

Państwo Gertruda i Marian Meus 

Państwo Irena i Jan Hudy 

BRYLANTOWE GODY

Państwo Cecylia i Ferdynand Szczypka

Poznali się podczas Barbórki. Pobrali się w tymczasowym kościele pa-
rafii p.w. św. Chrystusa Króla. Pan Marian w 1954 roku przyjechał do Lę-
dzin, gdzie 11 listopada tegoż roku rozpoczął pracę w kopalni „Ziemowit”. 
Jak się okazało z kopalnią tą związał się na cały okres życia zawodowego. 
Na emeryturę przeszedł w 1991 roku. Pani Gertruda pochodzi ze Smardzo-
wic. Przez lata pracowała w Imielinie w Metalach Nieżelaznych, potem w ko-
palni „Piast” i „Ziemowit”.

Mają trójkę dzieci i trójkę wnucząt. Najmłodsza z nich była najlepszą 
uczennicą w Gimnazjum nr 2. Nie doczekali się jeszcze prawnucząt, ale fakt, 
iż również ta para cieszy się bardzo dobrym stanem zdrowia pozwala oczeki-
wać, iż będą się jeszcze mogli nimi nacieszyć.    

Pani Cecylia pochodzi z Błędowa - Chełm Śląski, a pan Ferdynand z Za-
rzecza - obecnie wioska ta praktycznie nie istnieje, gdyż została zalana pod 
Zalew goczałkowicki. Poznali się w pracy, tj. na kopalni „Ziemowit”, gdzie 
oboje przepracowali 41 lat. Sakrament małżeństwa zawarli w Chełmie Ślą-
skim. Pan Ferdynand nadal bardzo aktywnie rozwija swoje wielorakie zain-
teresowania: gra na gitarze, mandolinie, skrzypcach, organach i akordeonie. 
Ponadto maluje i rzeźbi. 

Państwo Szczypka doczekali się dwóch synów, czterech wnuków oraz 
prawnuczki (ma już 14 lat) i prawnuka - lat 8. Zdrowie dopisuje jeszcze oboj-
gu, co pozwala nam oczekiwać dalszego rozwoju talentu pana Ferdynanda, 
ale o tym być może innym razem. 
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Pani Anna pochodzi z Goławca, pan Józef z Wiosek. Poznali 
się w „Gospodzie u Klimczyny”, a pobrali w kościele p.w. Trójcy 
Świętej w Chełmie Śląskim.

Pan Józef w czasie wojny brał udział w kopaniu okopów i przy-
gotowywał zasieki na linii walk. Był pod granicą francuską i holen-
derską, a pod koniec wojny w Czechach, skąd powrócił do domu. 
Po wojnie pracował w kopalni „Ziemowit”.

Państwo Urbańczyk mają córkę i syna, doczekali się już czwór-
ki wnuków. Na prawnuki przyjdzie im jeszcze trochę poczekać, 
ale ponieważ jest to kolejna para ciesząca się w miarę dobrym zdro-
wiem, patrzymy optymistycznie w przyszłość. 

Oboje są rodowitymi 
lędzinianami, pani Elżbie-
ta pochodzi ze Smardzowic, 
a pan Leon z ratusza. Pozna-
li się w kościele. Co cieka-
we, do ślubu, który odbył się 
w nieistniejącym już kościele 
św. Trójcy, jechali bryczką. 
Pani Elżbieta zajmowała się 
domem i prowadziła małe 
przydomowe gospodarstwo. 

Pan Leon od 1945 pracował na kolei, potem przez 32 lata związany 
był zawodowo z kopalnią „Ziemowit”. Mają trójkę dzieci, ośmioro 
wnucząt i trojkę prawnuków - najmłodsza Sonia ma dopiero 4 mie-
siące. Państwo Ryguła nadal cieszą się bardzo dobrym zdrowiem.

Pobrali się w Hołdunowie w kościele p.w. św. Trójcy. Pani 
Maria zajmowała się domem i przydomowym gospodarstwem. Pan 
Paweł był ślusarzem, przepracował 43 lata na „Ziemowicie”. Oboje 
ukończyli 77 rok życia. Mają trzy córki, siedmioro wnucząt i pięcio-
ro prawnucząt. Pan Paweł przeszedł niedawno dość skomplikowaną 
operację, ale powoli wraca do zdrowia, czego mu z całego serca 
życzymy.
/Materiały dot. lędzińskich Jubilatów opracował Marek Spyra/

Oficjalne otwarcie oddzia-
łu nastąpiło w dniu 16.11.2005 r., 
choć faktycznie funkcjonuje on 
już od maja br. Oddział eksploatacji 
obsługuje 3 gminy: Bieruń, Bojszo-
wy i Lędziny. Jego baza znajduje 
się w centrum obsługiwanego ob-
szaru Bieruniu – Ścierniach przy ul. 

Pszennej 20.  Zatrudnia 24 osoby (w tym 20 pracowników fizycz-
nych) i dysponuje niezbędnym sprzętem obsługi sieci (m.in.: 2 ko-
parki, 2 samochody dostawcze i 2 auta Seicento-Van).  

Zgodnie z przyjętymi założeniami 
dzięki powstaniu nowego oddziału po-
winna nastąpić:
- racjonalizacja kosztów,
- poprawa poziomu obsługi klienta,
- skrócenie czasu reakcji na awarie,
- poprawa efektywności obsługi sieci.

Po powstaniu oddziału skrócił się o 2/3 czas dojazdu sprzętu 
do miejsca usuwania awarii, podobnemu skróceniu już wkrótce 
ulegnie czas, jaki klienci poświęcają na dojazd do Biura Obsługi 
Klienta. W 2006 roku na terenie oddziału uruchomione będzie bo-
wiem jego miejscowe Biuro Obsługi Klienta, które w sposób kom-
pleksowy prowadzić będzie wszystkie sprawy klientów RPWiK 
Tychy S.A. na terenie wspomnianych 3 gmin. W BOK-u czynna 
będzie również kasa.

Wypada zatem nam wszystkim - Klientom, życzyć by nowa 
placówka spełniła pokładane w niej nadzieje, awarie były likwido-
wane bez zbędnej zwłoki, a przewidywana racjonalizacja kosztów 
wpłynęła na obniżenie rachunków za wodę. 

Redakcja

W holu Urzędu Miasta Lędzi-
ny można było obejrzeć poplenero-
wą wystawę, która była wynikiem 
I Pleneru Malarskiego „MIĘDZY 
WIEŻAMI”. Jego organizatorem był 
powiat bieruńsko-lędziński. Wzięli 
w nim udział artyści profesjonalni, 
twórcy-amatorzy oraz liczne grono 
młodych adeptów sztuki malarskiej. 
Zamierzeniem organizatorów tego 
przedsięwzięcia jest przekształcenie 
jego udanego debiutu w spotkanie 
cykliczne, które ma służyć integracji 
środowisk plastycznych powiatu bie-
ruńsko-ledzińskiego oraz umożliwić 
przeglądy dorobku naszych lokal-
nych twórców. Prace malarskie po-
wstały pomiędzy wyniosłymi wieża-
mi bieruńsko-lędzińskich kościołów, 

a wieżami wyciągowymi największych w Europie kopalń węgla. 

Redakcja

W powiecie bieruńsko-lędzińskim otwarto 
Oddział Eksploatacji Sieci RPWiK  

Tychy S.A.

Państwo Anna i Józef Urbańczyk

Państwo Elżbieta  
i Leon Ryguła

Państwo Smolorz Maria i Paweł

„MIĘDZY WIEŻAMI”

Oficjalnego otwarcia wystawy 
dokonali: Helena Szabrańska - 
Klub Plastyka "Kontrast" oraz 
Bernard Szczech - Dyrektor 
MOK
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Dobiega końca 2005 rok. Od wieków 
tradycją na Śląsku jest, iż grudzień to mie-
siąc, w którym brać górnicza obchodzi 
swoje największe święto - Barbórkę. Tak 
też zapewne będzie i w tym roku. Z pew-
nością fakt, iż nasza kopalnia - KWK „Zie-
mowit”, zakończyła obecny rok bardzo 
dobrym wynikiem również przyczyni się 
do nadzwyczaj uroczystej Barbórki 2006.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność ’80 
działający przy kopalni „Ziemowit” w mijającym roku ma jeszcze 
jeden bardzo istotny powód do dumy. W październiku związkow-
cy wzięli udział w uroczystej mszy w kościele Matki Bożej Ró-
żańcowej, podczas której poświęcony został sztandar związkowy. 
Ksiądz Krzysztof Sonntag, który odprawił mszę, z nadzwyczajnym 
uznaniem odniósł się do inicjatywy związ-
kowców. Jednocześnie ksiądz z nieukrywaną 
dumą oświadczył, że jest to dla niego wiel-
ki zaszczyt, iż związkowcy tak uroczystego 
aktu dokonali właśnie w tej nowej świątyni, 
której jest gospodarzem. Uroczystość zgro-
madziła przede wszystkim członków Związ-
ku, pracowników kopalni, nie zabrało także 
przedstawicieli Regionu Śląskiego Związku Solidarność ’80. Atmo-
sferę górniczej uroczystości uświetnił tradycyjnie udział orkiestry 
dętej kopalni pod dyrekcją Bronisława Latochy.

Inicjatywa wykonania sztandaru nie jest nowa, ale dopiero 
teraz doczekała się realizacji. Oczywiście jednym z głównym po-
wodów opóźnienia był wysoki koszt realizacji, liczony w tysiącach 

złotych. Niemniej jednak sztandar już powstał, a koszty pokryte 
zostały w całości ze składek członkowskich - podkreśla Przewodni-
czący Związku Andrzej Zwoliński. Należy jednocześnie nadmienić, 
że pomimo faktu, iż na „Ziemowicie” działa 12 różnych związków, 
to jest dopiero trzeci związkowy sztandar. Korzystając z okazji war-
to przedstawić najważniejsze osoby w związku, którymi są Andrzej 
Zwoliński - Przewodniczący, Tomasz Ziembiński - Wiceprzewodni-
czący, Ryszard Pawłowski - Wiceprzewodniczący oraz Członkowie 
Zarządu: Anita Adwentowicz, Joanna Buczko, Wiśniewska Geno-
wefa, Roman Długajczyk oraz Zdzisław Rudol.

Z okazji zbliżającej się Barbórki życzymy wszystkim górni-
kom tylu wyjazdów ilu zjazdów, dobrych wyników w pracy i przede 
wszystkim pomyślności.

Marek Spyra 

Za sprawą ciekawej inicjatywy dwóch nauczycielek: Reginy 
Pioskowik i Urszuli Karwath, zorganizowane zostały w goławie-
ckiej SP 4 „Dni Regionu”. Hasłem przewodnim imprezy było: „Z 
gwarą za pan brat”. Młodzi miłośnicy śląskiego folkloru z lędziń-
skich i chełmskich szkół oraz przedszkoli wzięli udział w barwnym 
spotkaniu, które przybrało  charakter uroczystej, artystyczno-towa-
rzyskiej biesiady. Zabawa była przednia!

Zdaniem Dyrektor SP 4 – Stanisławy Żak – ta impreza ze ślą-
ską gwarą w roli głównej ma wszelkie dane po temu by przekształ-
cić się w artystyczne wydarzenie o lokalnym, a nawet regionalnym 
zasięgu. Pierwsze kroki zostały poczynione, śląski folklor oraz 
spontaniczna zabawa połączyły dzieci i młodzież z Lędzin i Cheł-
ma. Do zobaczenia na przyszłorocznej edycji imprezy – w jeszcze 
szerszym gronie!

Marek Spyra

DUMNI ZE SZTANDARU „Z GWARĄ ZA PAN BRAT”

Atmosfera spotkania, regionalne przyśpiewki, śląskie godanie i tradycyjne 
stroje porwały najmłodszych do tańca.

Mieszkaniec Goławca, Tomasz Ferdyniok, uraczył wszystkich przybyłych 
gości udanym występem.

Informacja

Na terenie miasta Lędziny zdarzają się przypadki łamania 
przepisów ustawy art. 55 i 56 o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych. Przepisy te - w kodeksie wykroczeń art. 147, określa-
ją niedopełnienie obowiązku meldunkowego, zarówno ze strony 
właściciela obiektu, jak i osób w nim przebywających. Na dopeł-
nienie formalności wymienione osoby mają trzy doby. Osoby ta-
kie w podanym czasie winny zgłosić się w Referacie Spraw Oby-
watelskich i Administracji w UM Lędziny, gdzie właściciel wraz 
z osobą meldowaną winien dopełnić obowiązku meldunkowego. 
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Witam ponownie czytelników BIL-a!
Ostatnio omawiałem dwie główne przyczyny sprawcze zespo-

łów bólowych kręgosłupa. Jedną z nich jest zła pozycja siedząca. 
Dzisiaj chciałbym się skupić właśnie na tym. 

Nie ma leczenia przyczynowego jakichkolwiek dolegliwości 
bez wyeliminowania przyczyny – to jest oczywiste.  W  medycynie 
nie zawsze potrafimy tą przyczynę znaleźć. W zespołach bólowych 
kręgosłupa w większości przypadków znamy te przyczyny. Jeżeli 
chcemy np. naprawić samochód to każdy mechanik samochodowy 
mówi na początku o znalezieniu przyczyny uszkodzenia samocho-
du po to, żeby samochód zaczął jeździć normalnie. Bez znalezienia 
przyczyny nie ma możliwości usunięcia usterki i naprawy samocho-
du. I podobnie jest w przypadku zespołów bólowych kręgosłupa. 
Nie ma leczenia bez usunięcia przyczyny, nie ma profilaktyki bez 
unikania przeciążenia. Co z tego że wyleczymy skutek a nie zadzia-
łamy na przyczynę. 

Tak jak wspominałem wielokrotnie główną przyczyną spraw-
czą zespołów bólowych kręgosłupa u około 90% pacjentów jest zła 
pozycja siedząca. Tak wynika z badań epidemiologicznych prze-
prowadzanych w Stanach Zjednoczonych w ostatniej dekadzie 
poprzedniego stulecia. I to też się potwierdza w przypadku moich 
własnych doświadczeń zawodowych. Wobec tego nie ma leczenia 
zespołów bólowych kręgosłupa bez korekty postawy siedzącej.

Prawidłowy nawyk postawy 
siedzącej mamy używając języ-
ka informatycznego „zapisany” 
od urodzenia, ale tracimy go na sku-
tek spędzania bardzo dużej ilości 
czasu w pozycji siedzącej, gdy 
nie kontrolujemy naszej postawy. 
Ilustruje to przykład zdjęcia moje-

go syna, który ma 2,5 roku, i którego nikt nie uczył nawyku postawy 
siedzącej. On po prostu tak siedzi. To jest Jego nawyk.

Postawa siedząca – Kiedy jest dobra, a kiedy zła? Kiedy po-
prawna, a kiedy nieprawidłowa? W postawie siedzącej istotne 
jest kilka elementów:

Po pierwsze: kształty kręgosłupa patrząc z boku powinny być 
zbliżone do kształtów kręgosłupa człowieka w pozycji stojącej tzn. 
powinny występować fizjologiczne wygięcia kręgosłupa zwłaszcza 
przodowygięcie w odcinku lędźwiowym oraz ustawienie głowy nad 
klatką piersiową (a nie przed klatką piersiową)

Po drugie: Pod kręgosłup lędźwiowy powinna być włożona 
podpórka która zabezpieczy przodowygiecie kręgosłupa i uczyni 
pozycje siedzącą bardziej wygodną.

Po trzecie: jedno kolano  powinna być niżej blatu krzesła po 
to aby dodatkowo wymusić utrzymanie wygięcia kręgosłupa w od-
cinku lędźwiowym 

I po czwarte: dosunięcie krzesła do blatu, położenie przedra-
mion na blacie ma ułatwić dopasowywanie czynności wykonywa-
nych na biurku do ustawienia głowy, a nie odwrotnie. Nie należy 
pochylać głowy do książki, gazety, klawiatury czy monitora tylko 
raczej dopasować te wszystkie rzeczy do mojego ustawienia głowy 
i wzroku. 

Wreszcie na koniec prawidłowa postawa siedząca to nie tylko 
unikanie przeciążania, ale to także estetyka i elegancja w naszych 
zachowaniach.

Pozdrawiam i zapraszam do kolejnego odcinka.
Jacek Tuz

10 listopada na osiedlu „Ziemowit” stanął nowy, okazały krzyż. 
Powstał z inicjatywy Rady Parafialnej i Mieszkańców tegoż osiedla. 
Został ufundowany i podniesiony z pomocą miejscowych parafian oraz 
kopalni “Ziemowit”, która udostępniła potrzebne materiały.

U stóp krzyża złożono kamień z papieskim przesłaniem: 
,,Musicie być mocni mocą wiary, nadziei i miłości”

    Jan Paweł II 
oraz słowami: 

„Wdzięczni Bogu za dar papieża Jana Pawła II” 
 Parafianie Matki Bożej Różańcowej, A.D. 2005

11 listopada, w dniu Święta Odzyskania Niepodległości, odbyła 
się Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Dziekana 
Józefa Przebyły proboszcza ks. Krzysztofa Sontaga oraz ks. dr Andrze-
ja Kołka. Po nabożeństwie, w procesji ze świecami, wierni przeszli 
na osiedle. Tu, ks. kanonik, dziekan Józef Przybyła dokonał poświęce-
nia krzyża, a krótkie rozważanie na temat krzyża wygłosił ks. Andrzej 
Kołek. Krzyż jest wotum wdzięczności za boski dar Jana Pawła II dla 
Polaków.

/Redakcja na podstawie informacji Wojtka Horowskiego/

CO BOLI W KRĘGOSŁUPIE c.d. MOCNI WIARĄ, NADZIEJĄ I MIŁOŚCIĄ!

Budowniczowie krzyża - od lewej - Jerzy Bober, Krzysztof Piekarski, Bogdan 
Michniak, Jerzy Urzychowski, Andrzej Sopel, Adam Lachendro, Józef 
Bałos, Roman Meister oraz proboszcz parafii pw. Matki Bożej Różańcowej -  
ks. Krzysztof Sontag. 
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Nie tak dawno zapowiedzieliśmy cykl 
w ramach którego chcemy zaprezentować 
wszystkie działające w Lędzinach placów-
ki oświatowe. W związku z brakiem moż-
liwości zamieszczania bardzo obszernych 
anonsów posłużyliśmy się szablonem, który 
pozwoli na skondensowaną prezentację da-
nej placówki i jej dokonań. Dziś przed Pań-
stwem pierwsza z nich - Przedszkole nr 1.
Data powstania przedszkola: 1945 r.
Przedszkole zajmuje powierzchnię: 306 
m² łącznie z oddziałami „0”. Pomieszcze-
nia dla dzieci: 7 sal zajęć, sala rekreacyjna, 
ogród przedszkolny
Ilość dzieci: 148 – 7 grup
Kadra pedagogiczna –18 osób, pracowni-
cy obsługi – 8 osób
Godziny działania przedszkola: 6:00–17:00, 
oddziały „0”–8:00 –13:00
Zajęcia obowiązkowe - w ramach obsza-
rów edukacyjnych: 
- poznawanie i rozumienie siebie i świata, 
- nabywanie umiejętności przez działanie, 
- odnajdywanie swojego miejsca w grupie, 
- budowanie systemu wartości. 
  Realizacja treści programowych w ramach wyżej wymienio-
nych obszarów odbywa się poprzez stosowanie różnych form i me-
tod organizacyjnych procesu edukacyjnego, do których należą: 
- zabawy zaspokajające psychiczne, społeczne i fizyczne potrzeby 
dziecka z uwzględnieniem zabaw twórczych umożliwiających dzie-
ciom dokładniejsze poznawanie otaczającej rzeczywistości, wyra-
żanie siebie – budowanie własnego „ja” 
- zajęcia planowo organizowane z dominacją czynności rucho-
wych, plastyczno – konstrukcyjnych lub umysłowych,
- prace dzieci związane z obsługiwaniem siebie oraz prace porząd-
kowe i gospodarcze, umożliwiające stosowanie poznanej wiedzy 
w praktyce, a także prace na rzecz innych wykonywane indywi-
dualnie bądź w małych zespołach, których wartość wychowawcza 
polega między innymi na tym, że odwracają one uwagę dziecka 
od własnej osoby i kierują ją ku innym, np. ku członkom rodziny, a 
w przypadku dyżuru kształtują odpowiedzialność za rzetelne wyko-
nanie podjętych obowiązków,
- spacery i wycieczki posiadające zarówno walory rekreacyjne, jak 
i poznawcze, 
- uroczystości przedszkolne wiążące dzieci ze środowiskiem spo-
łecznym, pozaprzedszkolnym, umożliwiające przeżywanie i różno-
rodną aktywność,
- kontakty indywidualne nauczycielki z dziećmi mające na celu 
udzielanie im pomocy i zaspokajanie aktualnych potrzeb.
 W przedszkolu realizowany jest program XXI wieku oraz 
programy autorskie opracowane przez nauczycieli przedszkola 
takie jak: 
- „Edukacja ekologiczna dzieci 6-letnich”, 
- „Woda źródłem życia”, 
- „Rozwijanie zainteresowań czytelniczych”, 
- „Edukacja Europejska dzieci 6-letnich”

Zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, rytmika, język an-
gielski, terapia pedagogiczna, religia, zajęcia logopedyczne,  koła 
zainteresowań: taneczne, plastyczne, teatralne.
Język obcy: język angielski, 6 godziny tygodniowo. Realizowany 
jest on w ramach zajęć edukacyjnych wg programu „Zabawa słów-
kami”, którego autorami są Agnieszka Przygodzka, Lidia Wrona.
 Dotychczasowe osiągnięcia na płaszczyźnie współpracy mię-
dzynarodowej - Od dwóch lat nasze przedszkole prowadzi kore-
spondencję z dziećmi uczęszczającymi do Przedszkola st. Martina 
w Pfhorzeim w Niemczech. Z licznych listów dowiedzieliśmy się 
jak wygląda dzień w przedszkolu niemieckim. Dzieci poznały wielu 
niemieckich kolegów i koleżanek, od których otrzymały dużo prac 
plastycznych. Poznaliśmy legendy, zwyczaje panujące w ich kraju 
oraz nowe zabawy. Jesteśmy w posiadaniu zdjęć, korespondencji 
i prac plastycznych dzieci z niemieckiego przedszkola.
Cykliczne imprezy: Pasowanie na przedszkolaka, Andrzejki, Dzień 
Górnika, Mikołaj w przedszkolu, Spotkanie Wigilijne, Dzień Bab-
ci i Dziadka, Bal przebierańców, Powitanie wiosny, Dzień Matki, 
Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Konkurs – Omnibus w przedszko-
lu, Pożegnanie 6-latków, Biesiada Śląska
Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący Rady Rodziców: Ptaszkowski Marian
Z-ca przewodniczącego: Iwan Joanna
Skarbnik: Pajor Dorota, Z-ca skarbnika - Trojanowska Magdalena
Sekretarz: Soblik Alina
Komisja Rewizyjna: Pieczka Barbara, Śmiałko Maja
Najcenniejsze inicjatywy: Organizacja dwóch grup integracyj-
nych, Organizacja wyjazdów dzieci w ramach edukacji ekologicznej  
i zdrowotnej na „Zielone Przedszkole”, Modernizacja przedszkola 
w celu stworzenia warunków do przyjęcia większej ilości dzieci. 
Organizacja zajęć dodatkowych pomimo trudnej sytuacji lokalowej. 
Prowadzenie akcji charytatywnej: Mała gwiazdka, I Ty zostań św. 
Mikołajem.

/Materiał przygotowany we współpracy  
z Dyrekcją Przedszkola nr 1/

LĘDZIŃSKIE PLACÓWKI EDUKACYJNE

Przedszkole nr 1
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28 listopada br. lędzińscy szachiści uroczyście zakończyli trwa-
jące od października rozgrywki. Szachowa Liga Szkół o Puchar Bur-
mistrza - pod tą nazwą rozegrany został 9-ty już turniej szachowy. 
Do rywalizacji stanęli uczniowie lędzińskich szkół podstawowych 
oraz gimnazjaliści. Główny cel, jaki przyświecał organizatorom, tj. 
popularyzacja szachów wśród uczniów Szkół Podstawowych i Gim-
nazjów został osiągnięty, o czym świadczy duża liczba uczestników 
- w sumie ponad 40-tu. Liga szkół rozegrana została w systemie 
kołowym. Pierwsza gra miała miejsce 19 października. W skład 
drużyny wchodziła czwórka chłopaków i jedna dziewczyna. Roz-
grywki zostały przeprowadzone oddzielnie dla szkół podstawowych 
jak i gimnazjów. Każda z placówek mogła wystawić do gry po dwie 
drużyny.

Wśród najmłodszych zwyciężyła drużyna reprezentująca Szko-
łę Podstawową nr 3. Drugie miejsce przypadło SP 1. Brąz zdoby-
ła druga drużyna SP 3. Uczniowie SP 4 uplasowali się ostatecznie 
na czwartej pozycji.

Starsza młodzież - gimnazjaliści, również stoczyła zagorzały 
bój o zaszczytne pierwsze miejsce. Najlepsi okazali się uczniowie 
Gimnazjum nr 1, którzy zajęli zarówno pierwsze jak i drugie miej-
sce. Stało się tak za sprawą gimnazjalistów z filii G 1 w Goławcu, 
którzy byli drudzy w ogólnej klasyfikacji. Pierwsza drużyna Gimna-
zjum nr 2 zajęła miejsce 3, a drużyna II miejsce czwarte.

Turniej uznać należy 
za udany. Organizatorzy - Klub 
Szachowy „Górnik”, Urząd 
Miasta Lędziny, Miejski Za-
rząd Edukacji oraz Fundacja 
Rozwoju Sportu zadbali o cen-
ne nagrody i pamiątkowe pu-
chary. Nawet ci, którzy nie za-
kwalifikowali się do pierwszej 
trójki nie odeszli z pustymi rę-
koma. Dla każdego pomyślano 
o tzw. nagrodzie pocieszenia. 
W oficjalnym zakończeniu 
udział wzięli zarówno sponso-
rzy - jak i uczestnicy turnieju.

Równolegle do rozgry-
wek ligowych rozgrywany był 
Turniej indywidualny. W każ-

dej z grup wiekowych, a więc ponownie uczniowie szkół podsta-
wowych jak i gimnazjaliści, zmagania toczyły się osobno wśród 
dziewcząt i chłopaków. W sumie uczniowie spotkali się w siedmiu 
rundach w systemie szwajcarskim. Najlepsi zawodnicy na zdjęciu.

Na zakończenie pogratulować należy owocnej imprezy, traf-

nej inicjatywy, oraz udanych występów. Jak wiadomo szachy na-
leżą do gier umysłowych, wymagają dużej zdolności koncentracji 
i przewidywania kolejnych ruchów - zarówno własnych jak i tych 
przeciwnika. Gra ta doskonale ćwiczy i rozwija umysł. Dlatego cie-
szy fakt, że w rozgrywkach lędzińska młodzież wzięła tak licznie 
udział. Jeszcze raz gratulujemy!              Marek Spyra

W sobotę 26 listopada lędzińskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych i ich Rodzin święto-
wało piątą rocznicę istnienia. Uroczy-
stość rozpoczęła się mszą w kościele 
św. Anny w intencji członków Sto-
warzyszenia, jak również osób od lat 
wspierających jego działalność. Dalsza 
część uroczystości odbyła się nad Za-
lewem. Po wspólnym posiłku władze 
Stowarzyszenia podziękowały wszyst-
kim, którzy od pierwszych dni wspie-
rają inicjatywę wspólnego działania 
na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Oczywiście nie zapomniano o sponso-
rach, którzy niosą w tych trudnych cza-
sach pomoc finansową. Oto czcigodni 

sponsorzy: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Lędziny, PEFRON, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Firma „Kacper”, Hurtow-
nia Farmaceutyczna „Prym”, Sklep „Moda dla Ciebie”, Sklep RTV 
w Hołdunowie, Fundacja Rozwoju Sportu oraz Andrzej Bryjok. 

Stowarzyszenie gromadzi przede wszystkim osoby niepełno-
sprawne i ich opiekunów - w sumie ponad 80 osób. Najważniej-
szymi zadaniami jest świadczenie pomocy w zakresie komplek-
sowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych i integracja z lokalną 
społecznością. Stowarzyszenie prowadzi bogatą działalność rekrea-
cyjną i wypoczynkową. Wszystko po to, aby jednoczyć środowisko 
osób, które często pozostają pozostawione samym sobie i szukają 
pomocnej dłoni. Tym wszystkim z pomocą przychodzi Stowarzy-
szenie. Dotychczas odbyło się już wiele imprez i wyjazdów, a każda 
z nich pozostawia niezapomniane wrażenia. Spotkania organizowa-
ne są raz na dwa miesiące o 17:00 w oficjalnej siedzibie przy ul. 
Lędzińskiej 179 /bar ‘’Anita’’/ Kontakt tel. 216 62 52.

5-lecie udowodniło, że tego typu oddolne inicjatywy są bardzo 
potrzebne, a deklaracje ze strony władz miasta i powiatu potwier-
dzają, że osoby te mogą liczyć na wszelakiego rodzaju wsparcie. 
I oby tak dalej. Życzymy wytrwałości w realizacji postawionych 
celów, dalszej życzliwości sponsorów i kolejnego 5-lecia.

Marek Spyra
/w przygotowaniu materiałów pomogła Dorota  Dąbkowska/

SZACH I MAT!

Najlepsza drużyna Szkół 
Podstawowych. Od le-
wej burmistrz miasta - 
W. Trzciński, Radosław 
Dzierżak, Magda Żurek, 
Daniel Klajman, Patryk 
Klajman, Jędrzej Ko-
steczko oraz dyrektor SP 
3 Joanna Górniak, z tyłu 
Bogusław Dzierżak - 
Prezes Klubu szachowe-
go “Górnik” Ledziny. 

Najlepsza drużyna gimnazjalna - G 1, 
odbiera z rąk burmistrza miasta nagrody 
i gratulacje za bardzo dobry występ. 

Zwycięzcy w Turnieju 
Indywidualnym. Od góry 
uczniowie Gimnazjum nr 1 - 
Aleksandra Marszołek oraz 
Rafał Król. U dołu najlepsi 
szachiści w kategorii szkół 
podstawowych: Małgorzata 
Król z SP 1 oraz Radosław 
Dzierżak - SP 3.  

Najmłodszych uczestników 
spotkania odwiedził Mikołaj. 

5-LECIE STOWARZYSZENIA
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Nauczyciele wychowania fi-
zycznego reprezentujący szkoły 
z terenu naszego powiatu trady-
cyjnie dzień nauczyciela uczcili 
na sportowo. Specjalnie dla nich 
oraz przy ich udziale 24 paździer-
nika rozegrany został Halowy Tur-
niej Siatkówki o Puchar Starosty 
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 
oraz Burmistrza Miasta Lędziny. 
Impreza powoli przybiera doroczny 
i powiatowy charakter. W tym roku 
odbyła się już po raz trzeci w po-
wiatowym składzie. Warto jednak 
przypomnieć, że początki są o wiele 
starsze, jednak przed laty w turnieju 
do boju stawali jedynie wychowaw-
cy z lędzińskich placówek. W tym 
roku zaciętą i wielogodzinną walkę 
stoczyli nauczyciele z Imielina, Bie-

runia Starego i Nowego, Chełmu Śląskiego oraz z Lędzin. Zabrakło 
reprezentacji z Bojszów. Turniej rozegrany został w systemie każdy 
z każdym. Ostatnia zwycięska piłka zaserwowana została po godzi-
nie 19 przez drużynę z Chełmu Śląskiego. Oto wyniki Turnieju:
I - Chełm Śląski, II - Bieruń Stary, III - Lędziny
IV - Bieruń Nowy, V - Imielin

Po zakończeniu Turnieju 
burmistrz miasta Władysław 
Trzciński wraz z Wicepreze-
sem Fundacji Eugeniuszem 
Pluszczykiem dokonali uro-
czystego zamknięcia tegorocz-
nych rozgrywek i wręczyli pu-
chary dla najlepszych drużyn. 
Każdy z zawodników uhono-
rowany został także pamiąt-
kowym dyplomem. Wszyscy 
uczestnicy turnieju zaproszeni 
zostali na skromny poczęstu-
nek, gdzie przy ciepłej strawie podsumowali sportowe zmagania.  
Organizatorem Turnieju była Fundacja Rozwoju Sportu, zaś spon-
sorami Urząd Miasta Lędziny oraz Powiat.

Marek Spyra

W Lędzinach jak bumerang powraca temat młodzieży. Wiele osób 
twierdzi, że nasza lędzińska „młoda krew” nie potrafi się należycie 
zorganizować, a jeżeli już coś robi to towarzyszy temu przysłowiowy 
„słomiany zapał”. Opinie o tym czy tak rzeczywiście jest pozostawiam 
do rozważenia Szanownym Czytelnikom. Jednak, „kto szuka znajduje” 
i tak też było w naszym przypadku. W poszukiwaniu nowych tematów 
natknęliśmy się na trójkę chłopaków: Kamil Mendyk, Artur Laske i Łu-
kasz Buturla. Tej trójce młodych lędzinian nuda i obojętność są całko-

wicie obce. Łączy ich wspólne hob-
by i zamiłowanie do starych moto-
rowerów. Są przekonani, że takich 
jak oni jest z pewnością więcej, 
dlatego podjęli się zorganizowania 
zlotu miłośników motorowerów. 
Głównym celem tej inicjatywy 
jest rozwijanie ich niecodziennej 
pasji oraz chęć zaprezentowania 
swoich dwóch kółek. 

Kamil Mendyk ma 16 lat, ak-
tualnie poszukuje motoroweru. 
Dotychczas był szczęśliwym po-
siadaczem Jawy 50, którą otrzymał 
od dziadka. To dziadkowi zawdzię-
cza tą pasję, którą rozwija nieprze-
rwanie do 6 lat. „Jawka” pomimo 
swoich 20 lat została skradziona, 
w wyniku, czego Kamil szuka no-
wego pojazdu.

Artur Laske, 17 lat, posiada 
motorower marki Ogar 205, który 

w marcu przyszłego roku ukończy ćwierć wieku. Pasja jego zaczęła się, 
gdy miał 9 lat, czyli trwa już 8 lat. Ogar w jego rodzinie jest od same-
go początku, gdy tylko wyjechał z „salonu”. W tym roku motorower 
przeszedł kapitalny remont. Z trójki organizatorów najdłużej posiada 
motorower.

Łukasz Buturla, 17 lat, również posiada Ogara 205. Jednak w prze-
ciwieństwie do Artura dopiero od niedawna jest jego właścicielem. 
W tej chwili pojazd przechodzi kapitalny remont. Jego pasja zaczęła się 
5 lat temu, kiedy dostał na urodziny motorynkę. Ogar ma 18 lat.

Cała trójka twierdzi „…pomysł na zorganizowanie zlotu wziął się 
z tego, że kochamy stare motorowery, nasi dziadkowie i rodzice jeździli 
na nich. W dzisiejszych czasach to wszystko zanika, a my chcemy te 
czasy przypomnieć. Dlatego chcemy zorganizować zlot motorowerowy, 
aby razem z innymi pasjonatami reprezentować nasze motorowery. Za-
mierzamy również utworzyć w Lędzinach Stowarzyszenie zrzeszające 
fanów motorowerów…”

Jesteśmy przekonani, że jeżeli ich zapał nie osłabnie to plany zo-
staną zrealizowane w pełni. W przyszłość należy patrzeć w tym przy-
padku dość optymistycznie, gdyż pomoc w organizacji zlotu - zarówno 
finansową jak i organizacyjną zapowiedzieli już burmistrz miasta oraz 
dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół. My, czyli redakcja BIL-a zapo-
wiedzieli pomoc ze strony medialnej.

Pierwsze spotkanie komitetu organizacyjnego odbyło się w dniu 
14 listopada 2005 o godz. 17:00 w PZS w Lędzinach. Na spotkaniu, 
w którym udział wziął dyrektor PZS Marian Biegański, zostały poru-
szone m.in. tematy dotyczące zlotu, klubu i jego funkcjonowania oraz 
tworzonej strony internetowej. W rozmowie uczestniczyli także licznie 
przybyli motorowerzyści z terenu Powiatu. O dalszym rozwoju wyda-
rzeń z pewnością poinformujemy na łamach BIL-a.

Marek Spyra
Mariusz Śmietana

WŁASNE ŚWIĘTO UCZCILI  
NA SPORTOWO

Drużyna z Lędzin wywalczyła III miej-
sce. Z rąk burmistrza miasta oraz wice-
prezesa Fundacji Puchar odebrał kapitan 
drużyny - Gabriela Włodarczyk.

O punkty dla lędzińskiej drużyny 
zacięcie walczy Mirosław Wowro 
- nauczyciel Szkoły Podstawowej 
nr 1.

Z ZAMIŁOWANIA DO STARYCH  
MOTOROWERÓW

Kamil, Artur i Łukasz. Wspólnie 
podjęli się zorganizowania zlotu 
motorowerów. To ich pomysł 
na realizację własnych marzeń 
i hobby, które ich łączy.

Zarząd Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Tu-
rystyki w Lędzinach serdecznie zaprasza na GRAND PRIX 
LĘDZIN W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR BURMI-
STRZA MIASTA LĘDZINY w kategorii open mężczyzn, ko-
biet i weteranów 40-55 lat, 56 lat i starsi który odbędzie się 
na hali sportowej Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego „Cen-
trum” w Lędzinach w dniu 18.12.2005r. od godz. 10.00.

Nadmieniamy, iż w turnieju biorą udział m.in. najlepsi te-
nisiści w Polsce z I i II ligi, turniej ma również obsadę między-
narodową. 

Serdecznie zapraszamy!
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23 listopada 2005 roku odwiedził Lędziny, szczególny gość 
– Konsul Republiki Czeskiej w Polsce, Pan Milan Peprnik. Wizy-
ta dostojnego gościa nie była przypadkowa. Trwała osiem godzin 
i miała bardzo intensywny charakter. Czeski dyplomata po wstęp-
nych rozmowach przeprowadzonych w Ratuszu, w towarzystwie 
Burmistrza Miasta W. Trzcińskiego, Przewodniczącego Rady Mia-
sta B. Szarzyńskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Bieruńsko 
Lędzińskiego J. Pinocego, Kierownika Referatu Rozwoju Gospo-
darczego, Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą P. Buchty oraz 
inicjatorów spotkania Z. Kantora i M. Spyra, udał się na rekonesans 
po Mieście.

W jego trakcie gość żywo interesował się historią Lędzin, któ-
rych dzieje przybliżał mu Dyrektor MOK-u B. Szczech. Na trasie 
odwiedzin znalazły się placówki oświatowe, kulturalne oraz obiek-
ty sportowe i rekreacyjne. W trakcie objazdu, Dyrektor MZOZ A. 
Furczyk zaprezentował gościowi infrastrukturę lędzińskiej służby 
zdrowia. Już wkrótce wiodące lędzińskie placówki medyczne od-
wiedzi grupa czeskich lekarzy i studentów szkół medycznych. Bar-
dzo ciekawy przebieg miało spotkanie w jedynej lędzińskiej pla-

cówce naukowo-badawczej 
i wdrożeniowej – CBiDGP, 
kierowanej przez Prezesa Z. 
Foltę. Czeskiego gościa za-
skoczył zakres realizowanych 
w Lędzinach programów 
o charakterze proekologicz-
nym. Duże wrażenie wywarła 
na nim wizytowana oczysz-
czalnia ścieków. W polu zain-
teresowania Konsula Milana 
Peprnika znalazły się również 
gospodarcze dokonania gminy 
i zamieszkujących ją przedsię-
biorców. Stąd wizyta na tere-
nach przyszłego Piastowskie-
go Parku Przemysłowego oraz 
w jednym z prężnie rozwijają-
cych się prywatnych przedsię-
biorstw – Firmie „GiA”.

Władze Miasta Lędzi-
ny z dawna już czyniły kroki 

zmierzające do nawiązania współpracy o charakterze międzynaro-
dowym. Zaistniała wizyta pozwoli na włączenie się w dzieło bu-
dowania dobrosąsiedzkich stosunków łączących Polskę i Czechy. 
W trakcie spotkania omówiono kwestię podjęcia partnerskiej współ-
pracy z jednym z czeskich miast. Lędzińska inicjatywa zbiegła się 
bowiem z propozycją zainicjowania bliskiej i wielopłaszczyznowej 
współpracy, którą wystosował Místostarosta (odpowiednik burmi-
strza) Dalibor Horák z Miasta Uničov. Strony wymieniły listy inten-
cyjne. Już w grudniu Czesi mają przybyć z oficjalna wizytą do Lę-
dzin. Władze obu Miast są przekonane, że zbliżenie ich społeczności 
zaowocuje intensywną wymianą młodzieżową, kulturalną, czy go-
spodarczą. Współpraca poparta oficjalną umową partnerską pozwoli 
na absorbowanie środków z funduszy unijnych, które będzie można 
przeznaczyć na realizowanie wspólnych przedsięwzięć.

O ważkim znaczeniu aspektu ekonomicznego wizyty przeko-
nywał Konsul Milan Peprnik, który wielokrotnie podkreślał, że wię-
zi gospodarcze i wzajemna współpraca pomiędzy przedsiębiorcami 
obu miast i krajów jest gwarantem owocnej współpracy we wszyst-
kich innych dziedzinach. Zaproponował on wizytę czeskiej misji 
handlowej w Lędzinach, która mogła by spotkać się na wspólnym, 
gospodarczym forum z miejscowymi przedsiębiorcami. Dla wielu 
firm, szczególnie tych średnich i małych, mógłby to być asumpt 
do podjęcia wymiany międzynarodowej. Czesi chcą takiej współ-
pracy, chętnie podejmą wymianę handlową, szukają również moż-
liwości inwestowania w Polsce, ale stale brak im kompleksowej 
informacji o ofercie strony polskiej. Wspólne rozmowy tę lukę in-
formacyjną mogą wypełnić, szczególnie w interesującym lędzińskie 
środowiska gospodarcze lokalnym wymiarze. 

Należy ufać, że całodzienna wizyta Konsula Milana Peprni-
ka w Lędzinach będzie wielce obiecującym początkiem owocnej 
współpracy. Zamknął ją poczęstunek i symboliczny toast za powo-
dzenie omawianych przedsięwzięć, który odbył się w lędzińskiej 
restauracji „Kamea”. Na zakończenie Gość podkreślił, że nie spo-
dziewał się tak gorącego przyjęcia, oraz tak konkretnego i rzeczowo 
zaplanowanego spotkania, które przygotował dla niego Burmistrz 
Miasta W. Trzciński. Żegnając się powiedział: „Dziękuję Wam 
za gorące serca! Czas na wspólne działanie!”.

Redakcja

WIZYTA KONSULA REPUBLIKI  
CZESKIEJ W LĘDZINACH

Pierwsze kroki gość z towarzyszącymi mu osobami skierował na Klemensową 
Górkę. Na zdjęciu od lewej: Bernard Szczech, Zdzisław Kantor, Milan Peprnik, 
Władysław Trzciński, Marek Spyra.    

W Przedszkolu nr 1 czeski dyplomata spotkał sie z najmłodszymi mieszkańcami 
Lędzin. Wielką radość konsula Milana Peprnika wywołała piosenka odśpiewana 
po czesku przez dzieci.

Rozmowa o lokalnej przedsiębiorczości 
- Rudolf Achtelik z firmy GiA.
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XL sesja Rady Miasta Lędziny (część druga)
Zgodnie z wcześniejszą deklaracją przedstawiamy Państwu, 

drugą część relacji z XL sesji Rady Miasta, która odbyła się dn. 
13.10.2005 roku. Po powitaniu Radni przystąpili do przyjęcia pro-
ponowanego porządku obrad. Na wstępie Przewodniczący RM 
poinformował, że przesunięcie terminu obrad RM było wynikiem 
niezbędnych konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową w tema-
cie uchylonych przez nią uchwał związanych z realizacją nowator-
skiego programu Likwidacji Niskiej Emisji w zakresie termomo-
dernizacji budynków użyteczności publicznej. Następnie Bogusław 
Szarzyński udzielił głosu Burmistrzowi Miasta.

Władysław Trzciński wyjaśnił, że w okresie międzysesyjnym 
zbierały się połączone Komisje Rady Miasta, które omawiały prob-
lemy związane z realizację programu Likwidacji Niskiej Emisji. 
Wyjaśnił, że techniczna strona programu została należycie przy-
gotowana, natomiast jego finansowy montaż jest trudny. Od mo-
mentu kiedy, gmina uzyskała wytyczne jak taki montaż powinien 
wyglądać, trwają nieustanne prace nad jego poprawną konstrukcją. 
Burmistrz wyjaśnił, że na bieżącej sesji będzie trzeba uzupełnić 
część dokumentów, aby taki montaż był w pełni gotowy. Burmistrz 
wniósł o usunięcie z porządku obrad uchwały w sprawie wystąpie-
nia do WFOŚiGW o udzielenie promesy dofinansowania kosztów 
realizacji zadania: „Kompleksowa termomodernizacja 500 budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie wynikającym z au-
dytu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji 
w Gminie Lędziny na lata 2005-2009”. Burmistrz Miasta wyjaśnił, 
że w instrukcji WFOŚiGW nie ma obowiązku wnioskowania o pro-
mesę. W związku z powyższym taka uchwała jest zbędna. Następ-
nie poinformował, że po podjęciu uchwały dotyczącej zmian w bu-
dżecie, wnosi o przerwę celem zaopiniowania zmian w pozostałych 
uchwałach przez Komisję Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Po-
rządku Publicznego, gdyż ta nie zdążyła się do nich ustosunkować. 
Przewodniczący RM Bogusław Szarzyński podziękował za wyjaś-
nienie, po czym zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos 
w sprawie porządku obrad.

Głos zabrał J. Żołna, który zawnioskował aby z porządku ob-
rad zdjąć uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/165/04 RM 
Lędziny z dnia 25.11.2004 r. w sprawie utworzenia samorządowej 
instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w związku 
z brakiem merytorycznej opinii stosownej komisji jaką tu jest Ko-
misja Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Radny podkreślił, 
że sprawa miała być analizowana dogłębnie przez wszystkie Ko-
misje stałe Rady Miasta. Stosownie do tego Przewodniczący RM 
poprosił o wypowiedź w tej kwestii Burmistrza.

W. Trzciński wyjaśnił, że pośród materiałów Radni otrzymali 
opinię budowlaną, wyjaśniającą powody dla których przy ul. Hoł-
dunowskiej nie może istnieć siedziba MOPS. W związku z powyż-
szym nie była potrzebna opinia stosownej komisji RM. Burmistrz 
zaznaczył, że uchwałę Radni będą mogli zaopiniować w trakcie 
wnioskowanej przerwy.

W drodze głosowania Radni przyjęli zmodyfikowany program 
obrad. Zmiany do porządku obrad zaproponowane przez Burmistrza 
Miasta zostały przyjęte jednogłośnie. Stan radnych: 14, za  głoso-
wało: 14 radnych (Bogusław Szarzyński, Bożena Fijoł, Jan Gruca, 
Maria Krupa, Mariusz Trzciński, Bernard Głos, Jerzy Zych, Jan Po-

dolski, Jerzy Żołna, Zdzisław Rudol, Barbara Musioł – Manecka, 
Bogdan Gwóźdź, Piotr Gorzeń, Anna Wójcik-Ścierska). 

Zmiany do porządku obrad zaproponowane przez radnego Je-
rzego Żołnę zostały przyjęte większością głosów. Stan radnych: 14,    
za  głosowało: 7 radnych (Anna Wójcik-Ścierska, Barbara Musioł-
Manecka, Piotr Gorzeń, Zdzisław Rudol, Bogdan Gwóźdź, Jerzy 
Żołna, Jan Gruca), przeciw: 5 radnych (Bogusław Szarzyński, Ma-
ria Krupa, Mariusz Trzciński, Bernard Głos, Jerzy Zych), wstrzyma-
ło się od głosu: 2 radnych (Bożena Fijoł, Jan Podolski). 

Nowy porządek obrad przyjęto jednogłośnie. Stan radnych: 
14, za głosowało: 14 radnych (Bogusław Szarzyński, Bożena Fijoł, 
Maria Krupa, Jan Gruca, Mariusz Trzciński, Bernard Głos, Jan Po-
dolski, Jerzy Zych,Jerzy Żołna, Bogdan Gwóźdź, Zdzisław Rudol, 
Piotr Gorzeń, Barbara Musioł-Manecka, Anna Wójcik-Ścierska).

Po przyjęciu większością głosów protokołu z poprzedniej [stan 
radnych: 14,  głosowało za: 13 radnych Bogusław Szarzyński, Boże-
na Fijoł, Jan Gruca, Maria Krupa, Mariusz Trzciński, Bernard Głos, 
Jerzy Zych  Jan Podolski, Jerzy Żołna, Zdzisław Rudol, Barbara 
Musioł – Manecka, Bogdan Gwóźdź, Anna Wójcik-Ścierska), głos 
wstrzymujący: 1 (Piotr Gorzeń)] przystąpiono do realizacji punk-
tu mówiącego o wprowadzeniu zmian w budżecie miasta na rok 
bieżący. Przewodniczący RM poinformował, że powyższy projekt 
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów 
i Samorządności. Ponadto projekt uchwały został przedstawiony 
na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód 
Górniczych. W celu uzasadnienia Przewodniczący poprosił o za-
branie głosu Skarbnik Miasta. Irena Gajer wyjaśnił, że planowane 
dochody zwiększyłyby się następująco: ogółem dochody wzrosłyby 
o kwotę 26 960 zł. Planowane wydatki zwiększyłyby się ogólnie 
o kwotę 517 860 zł. Przychody zwiększyłyby się o kwotę 302 000 zł 
(pożyczka z WFOŚ). Rozchody natomiast zmniejszyłyby się o kwotę 
188 900 zł. W GFOŚiGW nastąpiłyby zmiany na kwotę 294 000 zł.

Radny P. Gorzeń zgłosił swoje wątpliwości, co do kanaliza-
cji burzowej ul. Zacisze i Górnicza, a Radny J. Gruca w sprawie 
przychodni nr 2 przy ul. Asnyka. Burmistrz Miasta W. Trzciński 
wyjaśnił, że sprawa położenia nawierzchni asfaltowej na ul. Zaci-
sze jest porusza już od bardzo długiego czasu. Kanalizacja burzo-
wa przewidziana jest właśnie na tym odcinku, na którym ma być 
położony asfalt. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że cała dokumentacja 
została zgromadzona. Dodał również, że znaczenie miały interwen-
cje mieszkańców, ponieważ podczas opadów obie te ulice są za-
lewane. Stąd też bierze się potrzeba zrobienia w tym rejonie ka-
nalizacji burzowej. W drugiej sprawie Burmistrz Miasta wyjaśnił, 
że faktycznie został przeprowadzony przetarg w przychodni przy ul. 
Asnyka i roboty niebawem się zaczną. Władysław Trzciński zazna-
czył, że do tych  618 000 zł otrzymanych przez MZOZ z Minister-
stwa Zdrowia musi on mieć swojego wkładu około 20 000 zł, a tyle 
pieniędzy nie ma. Wyjaśnił również, że to przesunięcie budżetowe 
ma charakter dotacji, aby MZOZ mógł wykorzystać środki z Mi-
nisterstwa Zdrowia. Burmistrz Miasta jednoznacznie zapewnił, że 
jest to dotacja, a nie środki na konkretną inwestycję. 

Wobec braku innych zgłoszeń ze strony Rady, po odczytaniu 
uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r., poddano 
ją pod głosowanie i przyjęto większością głosów [stan radnych: 14, 
za: 13 radnych (Bogusław Szarzyński, Bożena Fijoł, Maria Krupa, 
Jan Gruca, Mariusz Trzciński, Jan Podolski, Bernard Głos, Jerzy 
Zych, Jerzy Żołna, Bogdan Gwóźdź, Zdzisław Rudol, Barbara Mu-
sioł-Manecka, Anna Wójcik-Ścierska), wstrzymał się: 1 (Piotr Go-
rzeń)]. 

RELACJA Z SESJI RADY MIASTA
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Po ogłoszonej 30 min. przerwie w obradach Rada Miasta 
przyjęła uchwały w sprawie: WPROWADZENIA ZMIAN DO 
UCHWAŁY NR XXXIX/246/05 Z DNIA 25.08.2005 R. W SPRA-
WIE PRZYJĘCIA „PROGRAMU LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI 
W GMINIE LĘDZINY”. Przewodniczący Rady Miasta poinfor-
mował zebranych radnych, że projekt powyższej uchwały został 
przedstawiony i jednogłośnie zaakceptowana na posiedzeniu połą-
czonych Komisji Budżetu, Samorządności i Finansów oraz Komisji 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych. Wobec braku 
zgłoszeń do dyskusji, po odczytaniu projektu uchwały nr XL/259/05 
Rady Miasta z dnia 13.10.2005 r. w sprawie: wprowadzenia zmian 
do uchwały nr XXXIX/246/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie przy-
jęcia „PROGRAMU LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI W GMINIE 
LĘDZINY” przeprowadzono głosowanie i uchwała została przyjęta 
większością głosów [stan radnych: 13, głosowało za: 12 (Bogusław 
Szarzyński, , Maria Krupa, Jan Gruca, Mariusz Trzciński, Jan Po-
dolski, Bernard Głos, Jerzy Zych, Jerzy Żołna, Bogdan Gwóźdź, 
Zdzisław Rudol, Barbara Musioł-Manecka, Anna Wójcik-Ścierska), 
wstrzymał się: 1 (Bożena Fijoł)].

Kolejną z rozpatrywanych uchwał była uchwała w sprawie:    
ZACIĄGNIĘCIA   POŻYCZKI   W   WOJEWÓDZKIM   FUN-
DUSZU   OCHRONY    ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WOD-
NEJ W KATOWICACH NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI 
1 ETAPU ZADANIA „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZA-
CJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNO-RODZINNYCH 
W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z AUDUTU ENERGETY-
CZNEGO, W RAMACH PROGRAMU LIKWIDACJI NISKIEJ 
EMISJI W GMINIE LĘDZINY NA LATA 2005-2009. Przewodni-
czący RM poinformował, że projekt uchwały został przedstawiony 
i jednogłośnie zaakceptowany na posiedzeniu połączonych Komisji 
Budżetu Finansów, Samorządności oraz Komisji Szkód górniczych, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Powyższa uchwała została przy-
jęta jednogłośnie [stan radnych: 12, za: 12 radnych (Bogusław Sza-
rzyński, Maria Krupa, Jan Gruca, Mariusz Trzciński, Jan Podolski, 
Bernard Głos, Jerzy Zych, Jerzy Żołna, Bogdan Gwóźdź, Zdzisław 
Rudol, Barbara Musioł-Manecka, Anna Wójcik-Ścierska)].

Następne rozpatrywane uchwały dotykały ww. problematyki 
w zakresie budynków użyteczności publicznej, a były to uchwały 
w sprawach: realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Szkoła Pod-
stawowa nr 3 -  termomodernizacja” [przyjęta większością głosów; 
stan RM: 13, za: 12 (Bogusław Szarzyński, Maria Krupa, Jan Gruca, 
Mariusz Trzciński, Jan Podolski, Bernard Głos, Jerzy Zych, Jerzy 
Żołna, Bogdan Gwóźdź, Zdzisław Rudol, Barbara Musioł-Manecka, 
Anna Wójcik-Ścierska), wstrzymał się: 1 (Piotr Gorzeń)]; realizacji 
zadania inwestycyjnego pn.: „Szkoła Podstawowa nr 1 - termomo-
dernizacja” [przyjęta jednogłośnie; stan RM: 13, za: 13 (Bogusław 
Szarzyński, Maria Krupa, Jan Gruca, Mariusz Trzciński, Jan Podol-
ski, Bernard Głos, Jerzy Zych, Jerzy Żołna, Bogdan Gwóźdź, Zdzi-
sław Rudol, Piotr Gorzeń, Barbara Musioł-Manecka, Anna Wójcik-
Ścierska)]; realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Gimnazjum nr 2 
- termomodernizacja” [przyjęta jednogłośnie; stan RM: 13, za: 13 
(Bogusław Szarzyński, , Maria Krupa, Jan Gruca, Mariusz Trzciń-
ski, Jan Podolski, Bernard Głos, Jerzy Zych, Jerzy Żołna, Bogdan 
Gwóźdź, Zdzisław Rudol, Piotr Gorzeń, Barbara Musioł-Manecka, 
Anna Wójcik-Ścierska)].

Kolejnym istotnym problemem, który omawiała Rada było 
przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Lędziny. 
Przewodniczący RM poinformował, że projekt uchwały ww. spra-
wie został przedstawiony na posiedzeniu połączonych Komisji Bu-

dżetu, Finansów i Samorządności oraz Komisji Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Szkód Górniczych. W celu uzasadnienia powyższej 
uchwały Przewodniczący poprosił o zabranie głosu P. Ewę Krup-
ską, inspektora Referatu Rozwoju Gospodarczego, Promocji Gmi-
ny i Współpracy z Zagranicą, która wyjaśniła, że wszystkie środki 
pomocowe o jakie stara się Gmina Lędziny, mogą zostać pozyska-
ne pod warunkiem zabezpieczenia środków własnych. W związku 
z powyższym zadania, których okres realizacji przekracza jeden rok 
budżetowy, muszą być przyjęte w Wieloletnim Planie Inwestycyj-
nym dla Gminy Lędziny. W przedstawionym programie zostały uję-
te inwestycje co do których Gmina wystąpiła już o dofinansowanie, 
lub takie inwestycje które są planowane dopiero na przyszły rok, 
a planowane jest ich zasilenie środkami pozyskanymi z zewnątrz. 
W sytuacji kiedy w przyszłym roku pojawią się inwestycje przekra-
czające rok budżetowy, zostaną kolejno dołączone do Wieloletnie-
go Planu Inwestycyjnego. Wobec braku zapytań ze strony Radnych 
projekt uchwały został odczytany i przyjęty większością głosów 
[stan radnych: 12, za: 11 radnych (Bogusław Szarzyński, , Maria 
Krupa, Jan Gruca, Mariusz Trzciński, Jan Podolski, Bernard Głos, 
Jerzy Zych, Jerzy Żołna, Bogdan Gwóźdź, Piotr Gorzeń, Barbara 
Musioł-Manecka, Anna Wójcik-Ścierska), wstrzymał się: 1 radny 
(Zdzisław Rudol)].

Sporo emocji wzbudziła uchwała w sprawie: współfinansowa-
nia projektu Piastowski Parku Przemysłowy. Na wstępie Przewod-
niczący Rady Miasta poinformował, że projekt powyższej uchwały 
uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów Finansów 
Samorządności. W celu uzasadnienia powyższej uchwały Przewod-
niczący poprosił o zabranie głosu Wiceburmistrza P. Rudolfa Ba-
liona.

Wiceburmistrz Miasta wyjaśnił, że w styczniu i lutym tego 
roku zostały podjęte porozumienia na temat utworzenia i rozpo-
częcia działalności PPP. Poinformował jednocześnie, że Bieruńska 
Fundacja Inicjatyw Gospodarczych wystąpiła z wnioskiem aplika-
cyjnym o przyznanie środków na usługi doradcze na opracowanie 
dokumentacji. Udział Gminy w tym przedsięwzięciu wynosi prawie 
70%, jeżeli chodzi o udział w partycypacji w gruntach przekaza-
nych do dyspozycji PPP. Wiceburmistrz wyjaśnił, że program ten 
będzie trwał 2 lata i Gmina Lędziny będzie partycypowała w kosz-
tach w wysokości 2 200 000 zł, z rozbiciem na poszczególne lata.

W pierwszej kolejności głos zabrał Radny J. Żołna z pytaniem 
o możliwość uzyskania statutu BFIG celem zapoznania się z jego 
założeniami. W odpowiedzi R. Balion wyjaśnił, że statut znajduję 
się w jego posiadaniu i P. Piotra Buchty i jest do wglądu zaintereso-
wanych w każdej chwili. Następnie Radny J. Gruca zapytał o zakres 
inwestycji oraz przewidywane zyski dla gminy. W odpowiedzi Bur-
mistrz Miasta W. Trzciński wyjaśnił, że na razie są to uchwały in-
tencyjne dające podstawy do złożenia wniosku do Agencji Rozwoju 
Przemysłu w Warszawie. Dodał również, że zgodnie z dokumentacją 
PPP wartość projektu dla Lędzin będzie wynosić, zgodnie z biznes 
planem 16 526 000 zł. Następnie Burmistrz Miasta dodał, że kwota 
ta jeszcze ulegnie zmianie, ponieważ rysuje się możliwość powięk-
szenia Piastowskiego Parku Przemysłowego do 120 ha. W tej chwili 
powierzchnia parku wynosi 36 ha. Aby Gmina Lędziny otrzymała 
16 526 000 zł musi zabezpieczyć 2 900 000 zł, przez wszystkie lata. 
Następnie Burmistrz Miasta wyjaśnił jakie prace zostałyby wykona-
ne na terenach przekazanych przez Gminę do Piastowskiego Parku 
Przemysłowego. Były by to przede wszystkim uzbrojenie terenu, 
gazociąg, wodociąg, drogi dojazdowe, kanalizacja sanitarna, roboty 
rozbiórkowe niektórych budynków po byłej Schola Nostra. Bur-
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mistrz podkreślił, że na tym etapie potrzeba współpracy  i  wsparcia  
działań   na   rzecz  PPP.  

Dalej   obrady   zdominowały wątpliwości Radnych J. Grucy 
i B. Fioł. Na wstępie dotyczyły one nazwy samej fundacji, tj. dla-
czego jest ona ”bieruńska”, a nie „lędzińska” oraz nieuzasadnionej 
– zdaniem Burmistrza – obawy o utratę wpływów na działanie fun-
dacji i udostępnionych na potrzeby PPP gruntów. Radny J. Gruca 
podkreślał, że udział Lędzin w zarządzaniu Fundacją jest znikomy. 
W wypowiedzi Radnej B. Fijoł znalazły się autorskie wizje rozwoju 
PPP oraz nie do końca jasne insynuacje w stosunku do działalności 
Fundacji Sportu, Rekreacji i Turystyki. 

Przytoczmy tu fragment wystąpienia Wiceprzewodniczącej 
RM P. Bożeny Fioł:

„Panie Przewodniczący Szanowni Radni, Szanowni Zebrani. To 
co powiedział Pan Radny Gruca, zupełnie się z nim zgadzam, odda-
liśmy i tą uchwałą jeżeli Państwo wyrażą zgodę też oddamy resztki 
tego co mamy. Takie jest moje zdanie i dlatego ja w tym głosowaniu 
będę głosować przeciw. A to m.in. dlatego, że, jak Państwo wiecie, 
fundacje zależą od fundatorów. Fundatorami Bieruńskiej Fundacji 
nie wiemy kto jest, ponieważ nie mamy jej statutu. Od dłuższego 
czasu dopraszam się Statutu Bieruńskiej Fundacji, biznes planu, stu-
dium wykonalności projektu, dokumentów do wniosku, które były 
składane, informacji o której powiedział dzisiaj Pan Burmistrz i Pani 
z wydziału. Natomiast dzisiaj padły dopiero jakiekolwiek konkretne 
dane do tego. Natomiast wcześniej ani słowa. Na Komisji Finan-
sów, z tego co sobie przypominam, był zapraszany Pan Pustelnik. 
Na Sesji Rady Miasta miał się też pokazać w styczniu natomiast go 
nie było. Jak Państwo żeście widzieli. Tak samo ja, tak samo Komi-
sja Finansów myślę, bo nie było to przedmiotem obrad naszej Ko-
misji, nie otrzymała żadnych dokumentów dotyczących tych, które 
wymieniłam wcześniej. Ani kawałka tego dokumentu, ani zarysu 
jego, choćby zadań. To jest jedna rzecz, druga rzecz to tutaj mówi-
liśmy na Sesji styczniowej, że dajemy zarządzanie, że przekazuje-
my zarządzanie Parkiem Piastowskim Fundacji tylko do momentu 
wykonania dokumentów studium wykonalności projektów biznes 
planu. Natomiast Państwo tutaj macie odnośnie już inwestycji, to 
jest jakby dalszy etap. Ja bym skonstatowała to tak Panie Radny 
Żołna, że oddaliśmy Policję, przychodząc tutaj w IV kadencji, tak 
samo oddajemy tereny, które są w Lędzinach i to prawdopodob-
nie bezpowrotnie, proszę Państwa. Dlatego moją propozycją było 
utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gdzie udzia-
ły są jasne, gdzie gmina wnosi udział, te teren, o których żeśmy 
mówili, bądź ewentualnie podmioty, które są właścicielami terenów 
poszczególnych i innych, natomiast firma wnosi kapitał, wnosi pie-
niądz, i nie ma ciągłej prośby, ciągłych wniosków na Sesję Rady 
Miasta o kapitał, ponieważ sam Park się napędza w tym momencie, 
on ma kapitał, może wnioskować, jest spółką prawa handlowego. I 
w tym momencie dział pod kontrolą Gminy oczywiście, bo w tym 
momencie Gmina ma pakiet większościowy, a w tym przypadku, 
w przypadku Fundacji Pan Żołna jest akurat członkiem Rady Fun-
dacji, Naszej Fundacji Kultury Fizycznej i Sportu. I wie Pan dosko-
nale jak wyglądają głosowania, prawda. Wiemy to po części i my. 
Wiecie Państwo, co możecie zrobić, a czego nie możecie zrobić, 
to zależy od fundatorów. Tak samo fundatorem Bieruńskiej Funda-
cji są podmioty nieokreślone, na pewno nie jest to Urząd, czy Gmi-
na Lędziny. Więc, tutaj nasze decyzje w żaden sposób się nie mogą 
przełożyć na działalność Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodar-
czych. I proszę o tym zapomnieć, że cokolwiek będziecie Państwo 
mogli w tym zmienić. Nic nie zmienicie. To wszystko. Dziękuję.”

Burmistrz Miasta Władysław Trzciński stwierdził, że może 
jedynie złożyć ubolewanie Wiceprzewodniczącej Bożenie Fioł 
w związku z jej opiniami, które nie są poparte faktami. Dodał 
również, że Pani Wiceprzewodnicząca powinna wiedzieć czym 
jest wspomniana fundacja, ponieważ miała nawet procesy sądowe 
z tą Fundacją. Udziałowcami w Fundacji są Miasto i jedna firma, 
a poza tym wszystko jest do wglądu. Burmistrz dodał również, że B. 
Fijoł mija się z prawdą. Nie było uchwały, na którą powołuje się Pani 
Wiceprzewodnicząca. Wyjaśnił również, że najpierw wniosek ma 
być wdrożony, a dopiero potem będą prowadzone dyskusje w tym 
temacie. Władysław Trzciński zapewnił, że nie ma możliwości aby 
ktoś zabrał teren w Mieście Lędziny, nie ma również możliwości 
aby ktoś zarządzał tymi terenami w inny sposób niż jest to przewi-
dziane w umowie. Następnie podkreślił, że sam zwracał się do Wi-
ceprzewodniczącej, że jeżeli ma jakiś pomysł by stworzyła spół-
kę. Wówczas teren będzie można wyciągnąć z Parku, a Burmistrz 
jej w tym pomoże. Stwierdził również, że PPP to nadzieja na nowe 
miejsca pracy. Władysław Trzciński wyjaśnił, że nie jest istotne jak 
ta fundacja się nazywa, ponieważ gmina i tak będzie absorbowała 
większą cześć środków. Dodał również, że w przyszłości niewąt-
pliwie nazwa może zostać zmieniona. W momencie, kiedy będzie 
tworzona Rada Nadzorcza i Zarząd, jej skład zostanie tak skonstru-
owany, aby miasto nie było poszkodowane. Następnie Burmistrz 
Miasta zwrócił się do Wiceprzewodniczącej, aby była ostrożna, kie-
dy mówi o Fundacji Rozwoju Sportu, Rekreacji i Turystyki. Zażądał 
również, aby dostarczyć mu jakikolwiek dowód na to, że w Fundacji 
Rozwoju Sportu, Rekreacji i Turystyki jest coś nie w porządku. Wy-
jaśnił, że wszystkie dokumenty zostały sprawdzone i nie ma w nich 
żadnych nieścisłości.  

Stosownie do powyższego ponownie głos zabrała P. Bożena 
Fioł:

„Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Goście. To 
nie tak Panie Burmistrzu. Po pierwsze, ja nie zarzuciłam nikomu, 
że ma papiery nie w porządku, tylko mówię, żeśmy nie widzieli 
i nie wiemy, kto jest fundatorem Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw 
Gospodarczych, a dokumenty te oficjalnie nie zostały przedłożone 
nigdzie. Na moje żądanie również nie. To jest jedna rzecz. Druga, to 
nie jest to, że to jest wszystko jedno, jaki podmiot - nie jest to wszyst-
ko jedno. Ma Pan rację, ja się znam na Parkach, mam nadzieję, dla-
tego Państwu o tym mówię i przestrzegam. Natomiast, co Państwo 
zrobicie, to decyzja w Waszych rękach. Natomiast nie bez przyczy-
ny pracowałam 9 miesięcy, może i nawet więcej, odnośnie Parków 
Przemysłowych, ich organizacji, struktury zakresu działania, tego 
co mogą robić, sposobu finansowania i różnych innych rzeczy. Od-
nośnie następnej rzeczy, którą Pan poruszył. Mówi Pan, że zaprasza 
Pan do współpracy. Owszem znalazłam kontrahenta czy kontrahen-
tów, którzy by byli w stanie stworzyć spółkę z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, z udziałem Miasta. Miasto wniosłoby grunt, nato-
miast firma wniosłaby 5 milionów Є bądź $, to w zależności od tego 
co chcemy. Natomiast Pan pełnomocnictwa do dalszych rozmów 
nie chciał mi  udzielić, więc o czym tu mówimy. Trzeba było to zro-
bić. Natomiast nikt bez dokumentów takiej poważnej kwoty nam 
nie przekaże. To też sobie trzeba powiedzieć. Żadnych dokumentów 
nie mogłam wydębić, że tak powiem, odnośnie map, odnośnie dzia-
łek, odnośnie czegoś. Nawet, jeżeli były, bo były szczątkowe do-
kumenty, to nie są takie jak są przygotowywane w innych przypad-
kach. To się do pokazania kontrahentowi zagranicznemu nie nadaje 
po prostu. To trzeba zrobić opis w języku polskim do tych mapek, 
to trzeba zrobić opis planowanych inwestycji, to trzeba przetłuma-
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czyć na język niemiecki albo angielski. Trzeba wiele innych czyn-
ności wykonać. To nie jest tak, że jedna osoba raptem, to owszem 
jest w stanie zrobić, natomiast musi mieć instrumenty do tego. Tych 
instrumentów Pan niestety  mnie akurat nie wyposażył. Wcale sobie 
nie uzurpuje do tego prawa. Natomiast była taka możliwość, więc 
proszę nie mówić, że nikt tutaj nie działa. Może nikt o tym nie wie, 
czy bardzo mało osób o tym wie. Natomiast nie jest tak, że nikt 
nie chciał pomóc.”oraz w ramach zgłaszanych wniosków:

„Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Goście. 
Ja też chcę złożyć jeszcze jeden wniosek w dniu dzisiejszym. Mówiła 
o tym dużo wcześniej, natomiast wydaje mi się również niezwykle 
ważne, zwłaszcza obserwując dzisiejsze obrady Rady i osób, które 
brały w nich udział. Mianowicie wniosek jest prosty, lecz może dla 
niektórych zaskakujący. Bardzo bym prosiła, żeby na następnych 
posiedzeniach Rady jednak ta dyskusja była konstruktywna i mery-
toryczna, jeżeli już do niej dochodzi, ponieważ w dniu dzisiejszym, 
jak i w innych różnych wcześniejszych posiedzeniach, słyszymy 
to jako Rada i Radni poszczególni i wszyscy razem, wiele słów 
obelżywych, oczerniania i wręcz zniesławiania. Tak jak poszcze-
gólnych radnych i Rady w całości. Zwłaszcza Panie Burmistrzu 
pan to czyni, niestety z przykrością muszę to przyznać. Uzasadnić 
to chcę w ten sposób, wyciąga Pan sprawy rodzinne, sprawy osobi-
ste, sprawy związane z biznesem np. w moim, prowadzenia działal-
ności gospodarczej, mówi Pan, że mam sprawy sądowe odnośnie 
Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych, próbuje Pan znie-
sławić mnie i postawić w złym świetle. Nie tylko, co prawda Pań-
stwa tyle tylko zostało teraz już, natomiast wcześniej było więcej 
i była prasa również. Żeby rozwiać wątpliwości, bo to już któryś raz 
słyszę na tej Sesji, odnośnie Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospo-
darczych. Tak wynajmowałam od nich pomieszczenia jako podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą, bardzo krótko, bo bodajże 9 
miesięcy, skończyło się tym, że z Mojego biura, wynajmowanego 
w Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych, zniknęły doku-
menty mianowicie polisy ubezpieczeniowe na którym zabezpiecze-
niem biura oczywiście była ochrona, biuro było pozamykane, klucz 
po skończonej pracy pracownicy oddawali na portiernie gdzie był 
przechowywany. Między zejściem pracownika jednego dnia z pra-
cy a drugiego dnia wejściem do pracy okazało się że nie ma polis 
ubezpieczeniowych.  To Ja musiałam podpisać ogłoszenie w prasie, 
że to Mi zginęły polisy, nie Bieruńskiej Fundacji tylko Mi. Poza 
tym widziałam że szuflady w Biurkach są przegrzebane i przeszu-
kane. Nie zginęły co prawda tak, powiedziałabym dokumenty ta-
kie jak polisy, więcej ich nie zginęło, tylko jedna. Natomiast  miało 
to miejsce, oczywiście dla mnie, jako prowadzącej działalność go-
spodarczą, osoby wniosek był jeden, po prostu zrezygnować z usług 
Bieruńskiej Fundacji. Natomiast to oczywiście świadczy również 
o sposobie zarządzania przez Bieruńską Fundację Inicjatyw Gospo-
darczych ponieważ od początku jej działalności do dnia dzisiejszego 
pomieszczenia są i nie są wynajmowane, o czym się Państwo mo-
żecie przekonać jadąc koło Fundacji, pisze wielki baner, na którym 
pisze „pomieszczenia do wynajęcia”. Nie do tego Proszę Państwa 
Fundacja została powołana, żeby przez 4, czy 3 lata istnienia, po-
mieszczenia były dalej do wynajęcia. To świadczy o sposobie zarzą-
dzania. Także Ja dziękuję.”

Podsumowując dyskusję w tym zakresie, Przewodniczący 
RM B. Szarzyński stwierdził, że parę miesięcy temu podjęto de-
cyzję, że zostanie powołany Piastowski Park Przemysłowy. Bie-
ruńska Fundacja na mocy uchwały została upoważniona do pozy-
skania środków. Przewodniczący dodał, że podejmowana uchwała 

jest uchwałą intencyjną i cały proces dopiero się rozpoczyna. Dodał 
również, że jeżeli projekt ruszy, przekazane zostaną grunty, to Gmi-
na Lędziny na pewno zbierze zyski. Przewodniczący Rady Miasta 
podkreślił, że Park Przemysłowy przyniesie liczne korzyści - spad-
nie zapewne bezrobocie w gminie, a zysk z podatku dochodowego 
zostanie w jej budżecie.

Następnie B. Szarzyński ponownie udzielił głosu Burmistrzo-
wi. Ten uzupełnił, że jeżeli wniosek zostanie przyjęty to cała inwe-
stycja będzie zapisana w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.  
Ostatecznie po wyczerpującej dyskusji uchwała w sprawie: współfi-
nansowania projektu Piastowski Park Przemysłowy zyskała uznanie 
Rady i po odczytaniu została przyjęta większością głosów [stan rad-
nych: 13 , głosowało za: 10 radnych (Bogusław Szarzyński, Maria 
Krupa, Jan Gruca, Mariusz Trzciński, Jan Podolski, Bernard Głos, 
Jerzy Zych, Jerzy Żołna, Bogdan Gwóźdź,  Anna Wójcik-Ścierska), 
głosowało przeciw: 1 Radna (Bożena Fijoł), wstrzymało się: 2 rad-
nych (Zdzisław Rudol, Piotr Gorzeń)].

Kolejny punkt porządku obrad nie wzbudził emocji. Jednogłoś-
nie i bez dyskusji została przyjęta zatem następna uchwała w spra-
wie: przystąpienia do realizacji projektu w oparciu o konkurs ofert 
na dotacje inwestycyjne dla gmin województwa śląskiego w ramach 
instrumentu „Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skie-
rowanej na rozwój przedsiębiorczości (FRRI) [stan radnych: 13 , 
głosowało za: 13 (Bogusław Szarzyński, Maria Krupa, Jan Gruca, 
Mariusz Trzciński, Jan Podolski, Bernard Głos, Jerzy Zych, Jerzy 
Żołna, Bogdan Gwóźdź,  Anna Wójcik-Ścierska, Bożena Fijoł, 
Zdzisław Rudol, Piotr Gorzeń)].

Na zakończenie pragniemy przypomnieć, że wyczerpującą re-
lację z pozostałej części wielogodzinnych obrad Rady Miasta, które 
odbyły w dniu 13 października 2005 roku, zamieściliśmy w po-
przednim numerze naszego miesięcznika „BIL”. 

Zdzisław Kantor
/Opracowano na podstawie materiałów własnych  

oraz dostępnych w Biurze Rady Miasta/ 

 W dniach 4 – 5 listopada br. na pływalni Zespołu Szkół Spor-
towych w Raciborzu odbyły Mistrzostwa Śląska Młodzików 12 
– letnich w Pływaniu. Zawodniczka UKS „Orka” Lędziny, Barbara 
Włodarczyk zdobyła w tych zawodach dwa srebrne medale na 100 
i 200m stylem dowolnym. Ponadto Basia dwukrotnie jeszcze otarła 
się o podium , zajmując czwarte miejsca na 400 i 800m stylem do-
wolnym. W zawodach oprócz Basi startowały jeszcze Joanna Ślęcz-
ka i Marta Miłkowska, wszystkie są na co dzień uczennicami Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Lędzinach, a ich prowadzącym jest Marcin 
Jawor.

Pragniemy również poinformować wszystkich tych, którzy in-
teresują się losami naszej „Orki”, iż od listopada br. Klub posiada 
nowy Zarząd. obecny skład przedstawia się następująco:
 • Prezes – Kruk  Dariusz
 • Sekretarz – Włodarczyk  Gabriela
 • Członkowie  Zarządu – Górniak  Joanna, Jawor  Marcin, Cze-
chowicz  Mariusz, Głyk  Kazimierz, Adamus  Dariusz

Zawodnikom „Orki” życzymy kolejnych sukcesów, a nowemu 
Zarządowi energii i skuteczności w kształceniu nowych wychowan-
ków.

Redakcja

Mistrzostwa  Śląska  Młodzików   
12 – letnich  w  Pływaniu
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W Biurach Powiatowych ARiMR 
można składać Wnioski o przyznanie płat-
ności z tytułu realizacji przedsięwzięć rol-
no-środowiskowych i poprawy dobrostanu 
zwierząt, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 20 lipca 2004 roku w sprawie: 
szczegółowych warunków i trybu udzielania 
pomocy finansowej na wspieranie przedsię-

wzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt obję-
tej planem rozwoju obszarów wiejskich z późniejszymi zmianami 
(Dz.U.Nr 174/2004, poz.1809 oraz Dz.U.Nr 22/2005, poz.179).

Program rolno-środowiskowy jest programem 5-letnim, umoż-
liwiający realizację różnych przedsięwzięć rolno-środowiskowych, 
tzw. pakietów:
 • rolnictwo zrównoważone ( S01)
 • rolnictwo ekologiczne (S02)
 • utrzymanie łąk ekstensywnych (P01)
 • utrzymanie pastwisk ekstensywnych (P02)
 • ochrona gleb i wód (K01)
 • tworzenie stref buforowych (K02)
 • ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich (G01)

W 2005 roku  „wnioski rolno-środowiskowe” składane po raz 
pierwszy przyjmowane są w terminach: 1 sierpnia – 31 grudnia.

Dotacje z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowisko-
wych i poprawy dobrostanu zwierząt może uzyskać producent rol-
ny, będący posiadaczem gospodarstwa rolnego, w skład którego 
wchodzą użytki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, 
na których prowadzi on działalność rolniczą. Beneficjent programu 
musi podjąć określone zobowiązania, które dotyczą realizacji zadań 
związanych z zadeklarowanym pakietem, zgodnie z planem działal-
ności rolno-środowiskowej i przestrzegania warunków uczestnictwa 
w programie przez co najmniej 5 lat, a także stosowania – na całym 
obszarze gospodarstwa – zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej. 

Warunkiem uczestnictwa w programie rolno-środowisko-
wym jest przygotowanie następujących dokumentów:
•  planu działalności rolno-środowiskowej – dokument opraco-

wywany przed złożeniem wniosku przy udziale podmiotu pro-
wadzącego działalność w zakresie sporządzania dokumentacji 
niezbędnej do uzyskania płatności rolno-środowiskowej; plan po-
winien być pozytywnie zaopiniowany przez wojewódzki ośrodek 
doradztwa rolniczego;

• załączników do wniosku:
  -  kopia części mapy ewidencji gruntów i budynków z naniesio-

nymi oznaczeniami poszczególnych działek rolnych objętych 
wnioskiem;

 - w przypadku realizacji pakietu rolnictwo ekologiczne – kopii 
certyfikatu zgodności wymaganego przepisami o rolnictwie ekolo-
gicznym albo dokumentu poświadczającego, że gospodarstwo rolne 
znajduje się w okresie przestawiania na produkcję rolniczą meto-
dami ekologicznymi, albo dokument poświadczający, że gospodar-
stwo rolne jest objęte planem kontroli, wydawane przez upoważnio-
ną jednostkę certyfikującą;
 - w przypadku wdrażania pakietu utrzymanie łąk ekstensywnych 
i utrzymanie pastwisk ekstensywnych na obszarze chronionym – za-
świadczenia wojewódzkiego konserwatora przyrody lub dyrektora 
parku narodowego o zgodności planu działalności rolno-środowi-

skowej z planem ochrony danego obszaru;
 - w przypadku realizacji pakietu ochrona lokalnych ras zwierząt 
gospodarskich – zaświadczenia, że stado zwierząt ras lokalnych 
jest objęte programem ochrony zasobów genetycznych;
 -  rejestru działalności rolno-środowiskowej – zapis działań reali-

zowanych w ramach programu rolno-środowiskowego, zawiera-
jący wykaz zabiegów agrotechnicznych prowadzony przez pro-
ducenta rolnego i okazywany podczas kontroli w gospodarstwie 
( niewymagalny w przypadku realizacji pakietu S02 i G01).
Istnieje przestrzenne ograniczenie realizowania niektórych pa-

kietów. Pakiety: rolnictwo zrównoważone, utrzymanie łąk eksten-
sywnych i utrzymanie pastwisk ekstensywnych można wdrażać tyl-
ko na obszarach stref priorytetowych. Natomiast na obszarze całego 
kraju dostępne są pozostałe pakiety.

Pomoc rolno-środowiskowa będzie przyznawana w formie 
rocznych płatności. Wniosek o płatność składa się corocznie (od 
drugiego do piątego roku) w trakcie realizowania programu rolno-
środowiskowego  w terminie od 1 marca do 30 kwietnia. 

Wysokość płatności jest zróżnicowana dla poszczególnych pa-
kietów i jest określona  w zał. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z 20 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzie-
lania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolno-środo-
wiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju 
obszarów wiejskich (Dz.U.Nr 174/2004 poz. 1809).

Szczegółowych informacji na temat w/w działania udzielają 
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego oraz Biura Powiatowe 
ARiMR. 

Kierownik Powiatowego Biura ARiMR
Antoni Zazakowny 

Puchar prezesa MOS Katowice - to impreza sportowa, która 
odbyła się w dniu 25 listopada 2005 roku. Do udanych występów 
należy zaliczyć start zawodników z lędzińskich szkół podstawo-
wych - SP 1 oraz SP 3, startujących w barwach Uczniowskiego 
Klubu Sportowego “Orka”. 

Nasi zawodnicy zajęli wysokie lokaty, dlatego z tym więk-
szą przyjemnością przedstawiamy Państwu wyniki zawodów. 
Sylwia Papiernik w stylu dowolnym zajęła trzecie miejsce, Pa-
weł Adamus zajął miejsce drugie w stylu grzbietowym, Wojtek 
Obtułwoicz w stylu dowolnym był czwarty. 

Cała lędzińska reprezentacja przygotowana została do udzia-
łu w zawodach przez nauczycieli wychowania fizycznego wy-
mienionych placówek edukacyjnych: Marcina Jawora oraz Se-
bastiana Walę. 

Warto dodać, że w zawodach udział brali jeszcze inni ucz-
niowie, którym tym razem niestety nie udało się stanąć na zwy-
cięskim podium, byli to: Tomasz Kurtok i Anna Kruk z SP 3 
oraz Adrian Pomietło z SP 1. Głowa do góry! To zpewnością 
nie Wasz pierwszy i ostatni występ. 

Życzymy kolejnych zwycięstw, które z pewnością są powo-
dem do dumy dla wszystkich mieszkańców Lędzin.

Marek Spyra

Informacja Biura Powiatowego Agencji  
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

KOLEJNE MEDALE
LĘDZIŃSKICH PŁYWAKÓW
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We wrześniu br. przy ulicy Hołdunowskiej 1 (obok przejazdu 
kolejowego) uruchomiona została nasza nowa placówka. W sumie 
w kraju działa już 70 oddziałów naszej firmy. Możemy się pochwa-
lić bardzo liczną rzeszą klientów, mamy już ponad 250 tys. kredy-
tobiorców. W Lędzinach obecni jesteśmy od czterech lat. Współ-
pracujemy z grupą liczących się w Polsce banków komercyjnych  
i spółdzielczych.

 Oferujemy:
•  kredyty hipoteczne oraz konsolidacyjno-oddłużeniowe (również 

dla zadłużonych)
•  kredyty gotówkowe dla emerytów, rencistów (dochód już od 400 zł)
• kredyty dla osób pracujących, pobierających renty rodzinne
• dla małżeństw oraz osób samotnych
• dla osób prowadzących działalność gospodarczą
• dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne
• kredyt bez żyrantów do 35 zł

Ponadto udzielamy szybkich kredytów - w ciągu jednego dnia, 
na kwotę od 50 zł do 500 zł. Dokumenty niezbędne do zawarcia 
umowy kredytowej to: w przypadku rencistów - ostatni odcinek 
renty (oryginał), decyzja o przyznaniu renty, ostatnia waloryzacja, 
dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości; emeryci - ostatni 
odcinek emerytury (oryginał), ostatnia waloryzacja, dowód osobisty 
oraz drugi dokument tożsamości; osoby pracujące - zaświadczenie  
o zarobkach, dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości.

Na każdego klienta czeka miła i rzetelna obsługa. Serdecznie 
zapraszamy!

URZ¥D MIASTA LÊDZINY ul.  Lêdziñska 55, 43-143 Lêdziny, Centrala: tel.  16-65-11, fax 216-65-08
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Skład i druk: Zakład Poligraficzno-Reklamowy "RoDo Laser" 

Szanowni Mieszkańcy!
Pragniemy donieść, iż kolejny świą-

teczny numer ukaże się ok. 19-20 grud-
nia. Z pewnością będzie to okres przed-
świątecznej gorączki. Niemniej jednak 
informujemy, iż do numeru tego dołączo-
ny będzie atrakcyjny upominek od mia-
sta Lędziny. Zdradzimy jedynie, że upo-
minek ten towarzyszył nam będzie przez 
cały 2006 rok. 

REPERTUAR GRUDZIEŃ 2005
 2 grudzień, godz.18.00/ 10zł; ulg. 5z ł
„Czas surferów” komedia Pol. od 15 lat czas filmu 90 minut

10-11 grudzień, godz.18.00/ 10zł; ulg. 5 zł
„Polowanie na druhny” komedia U.S.A od 15 lat czas filmu 119 minut

16-17-18, grudzień godz.15.30/ 10zł; ulg. 5 zł
„Kurczak mały” Bajka animowana U.S.A czas bajki 77 minut

17-18 grudzień, godz.18.00/ 10zł; ulg. 5zł
„Komornik” Dramat Pol. 2005 czas 100 minut

W RAMACH AKADEMII KINA ŚLĄSKIEGO : 
„SKAZANY NA BLUESA” Reż. Jan Kidawa- Błoński

16.12.2005  godz. 17.00 bilety:10 zł; ulg. 5 zł

ZAPRASZAMY!!!

W budynku przy ulicy So-
bieskiego, jak sięgnąć pamięcią, 
mieszczą się sklepy, butiki, a kie-
dyś był tu nawet młyn i sklep kolo-
nialny. Już od prawie wieku rodzina 
zamieszkująca ten obiekt para się 
handlem.

We wrześniu 1990 roku, a więc 
przed 15 laty powstał tutaj sklep 
„Rynek”. Początkowo główną ofer-
tą tej placówki były artykuły insta-
lacyjne, lakiery i farby oraz drobny 
sprzęt rolniczy. Po kilku latach asor-
tyment został poszerzony i po dzień 

dzisiejszy jest dopasowywany do aktualnych potrzeb klientów.
Obecnie Sklep „Rynek” współpracuje z ogólnopolską siecią 

NEONET. Bogata oferta i indywidualne podejście do klienta czynią 
z tego miejsca główną placówkę handlową tej branży w Lędzinach.
Sklep „Rynek” oferuje:
•  sprzęt gospodarstwa domowego - pralki, lodówki, chłodziarki, 

sprzęt do zabudowy
• sprzęt RTV - telewizory, zestawy Hi Fi oraz wiele innych
• rowery i części zamienne
• artykuły elektryczne - od żarówek po kable, wtyczki
• farby i lakiery

Do zakupów zachęca atrakcyjna oferta ratalna dopasowa-
na do indywidualnych warunków i możliwości klienta, a przede 
wszystkim miła i wykwalifikowana obsługa.

Aktualnie trwa promocja świąteczna. 
Zapraszamy serdecznie! 

Szanowni Mieszkańcy!
Przypominamy, iż trwają spotkania burmistrza miasta z mieszkań-
cami. Zainteresowanych informujemy, iż odbędą się jeszcze dwa 
spotkania.
- 8.12.2005 - Hołdunów - Szkoła Podstawowa nr 3 - godz. 17:00
- 15.12.2005 - Hołdunów - Gimnazjum nr 2 - godz. 17:00

Podsumowanie tegorocznych spotkań w kolejnym numerze BIL-a. 
Gorąco namawiamy do udziału w spotkaniach, a wszystkich któ-
rzy nie będą obecni zapraszamy do lektury!


