
Najsłynniejsza lędzińska
placówka służby zdrowia,
„od zawsze” cieszyła się
uznaniem rodzących ko−
biet. W ostatnich latach
zyskała również najwyższe
wyróżnienia w ogólnopol−
skich konkursach „Rodzić
po ludzku”. W 2006 r. mat−
ki przyznały naszym położ−
nym za wyjątkową opiekę

nad rodzącymi i domową
atmosferę tytuł „Aniołów”.
Teraz przegrała z urzędni−
czą bezdusznością i z bra−
kiem zdrowego rozsądku. 

Położne z Lędzin niemal
do końca wierzyły, że nie
dojdzie do zamknięcia izby,
a Narodowy Fundusz
Zdrowia przedłuży jej kon−
trakt co najmniej o kwartał.

Nadzieję tę stwarzała infor−
macja, że z powodu niespeł−
niania przez prawie połowę
szpitalnych oddziałów wy−
magań NFZ śląski oddział
odwołał konkurs i podpisał
ze szpitalami jedynie anek−
sy do umów na 2009 r. Nie−
stety, absolutnie nie zgodził
się na takie rozwiązanie
w przypadku Lędzin.

Położne płakały, kiedy
dowiedziały się, że to ko−
niec, a porodówka zostanie
zamknięta na głucho. Anna
Wójcik−Ścierska przepra−
cowała tutaj 40 lat. Ilona
Czok – 38, Maria Klima –
22, Urszula Sroka – 13. Dla
nich to miejsce niezwykłe,
naznaczane tysiącami naro−
dzin i dosłownie uświęcone
nie tylko pracą. Ilona Czok
urodziła tutaj dwoje dzieci:
Olę i Wojtka. Po latach na
świat przyszły tu dzieci
Oli…

Dokończenie na str. 6
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XVII ogólnopolski i VI lędziński Finał Wiel−

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 11 sty−

cznia przyniósł kolejny rekord i okazał się

sukcesem całej społeczności miasta.

Wielu osobom finał Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy kojarzy się głównie ze

zbiórką pieniędzy. Być może tak jest, bo

kwesta jest głównym elementem każdego fi−

nału. Ale inną, równie ważną jego cechą jest

integracja lokalnej społeczności, jej aktywne

włączenie się do działania. 

Podczas tegorocznego lędzińskiego finału

WOŚP zebrano ponad 39.000 złotych, a być

może zostanie przekroczony próg 40.000

złotych (pozyskiwanie środków na rzecz

Orkiestry nadal trwa). To ważna informacja,

ponieważ dzięki temu będzie można zakupić

sprzęt pozwalający na wczesne wykrywanie

nowotworów u dzieci oraz wesprzeć dziecię−

ce hospicja.

Zdaniem Krystyny Wróbel – szefowej szta−

bu WOŚP przy Powiatowym Zespole Szkół –

równie ważny jest ślad, jaki udany finał

WOŚP pozostawia w świadomości jego ucze−

stników. To radość dzieciaków z fantów wylo−

sowanych podczas zabawy „Nie chybił – zaw−

sze trafił”, satysfakcja, budowanie otwartej,

pozbawionej kompleksów postawy występu−

jących podczas finału przedszkolaków i ucz−

niów dzięki ich wspólnej pracy z nauczyciela−

mi i opiekunami, wreszcie poczucie, że bie−

rze się udział w czymś naprawdę ważnym

i potrzebnym. To wartości, które trudno w ja−

kikolwiek sposób wycenić.

Dokończenie na str. 4−5

Czy do budynku w Hołdunowie wprowadzą się seniorzy?

To już koniec
porodówki…
Izba Porodowa zakończyła w sylwestra swoją blisko 57−letnią działalność. W tym
dniu nad ranem, jako ostatni w tym miejscu (?) przyszedł na świat Antoni. Ważył
3.880 g i miał 58 cm długości. Jego poród miał się odbyć cztery dni później, ale
chłopak się pospieszył, jakby przeczuwając kłopoty. To było czwarte dziecko Ka−
tarzyny Zoń z Katowic i jej drugie urodzone w Lędzinach. 128 urodzone tutaj
w ubiegłym roku.
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Szymon Gondzik prezentuje tort 
wystawiony na sprzedaż.
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W     zdaniach22..

Z fajerwerkami, przy muzyce,

w dobrym nastroju odbyło się

uroczyste powitanie Nowego

Roku – Sylwester Miejski zorga−

nizowany przez Urząd Miasta

i Miejski Ośrodek Kultury na

placu parkingowym przy Ośrod−

ku Centrum. W tej parogodzin−

nej imprezie udział wzięły wła−

dze naszego miasta – burmistrz

Wiesław Stambrowski wszy−

stkim uczestnikom zabawy

i mieszkańcom miasta złożył

serdeczne i najlepsze życzenia

na 2009 rok. 

W ramach dorocznej akcji

„Góra Grosza”, organizowanej

przez Towarzystwo „Nasz Dom”

pod patronatem Ministerstwa

Edukacji Narodowej, w hołdu−

nowskiej SP−3 zebrano 626,44

zł. Przekazano je na fundusz

wspomagający domy dziecka,

rodziny zastępcze, pogotowia

rodzinne itp. placówki. /WM/ 

WIESŁAWEM STAMBROWSKIM, burmistrzem miasta
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Panie Burmistrzu,
ubiegły rok zakończył się
mocnym akcentem – od−
wołaniem pańskiego za−
stępcy. Znamy pana
oświadczenie w tej spra−
wie. Co dalej? 

W tej chwili nie widzę po−

trzeby zatrudniania nowego

zastępcy. Nowelizacja usta−

wy o pracownikach samo−

rządowych umożliwia powo−

ływanie doradców… W razie

potrzeby to może być jakieś

wyjście.

Byłego zastępcę odwołał
pan również z Rady Na−
dzorczej Międzygminnego
Przedsiębiorstwa Gospo−
darki Odpadami i Energety−
ki Odnawialnej „Master”
w Tychach.

Tak. To konsekwencja

wcześniejszej decyzji. Nie−

bawem na to miejsce zo−

stanie powołana inna oso−

ba spełniająca prawnie wy−

magane warunki. 

Nowy rok to pytania
o plany, o kierunki działa−
nia. W styczniu Rada Mia−
sta powinna uchwalić bud−
żet na 2009 rok. Jaki on
będzie?

Będzie wyższy niż ubieg−

łoroczny. Przewidujemy pra−

wie dwukrotnie większe na−

kłady na inwestycje. Wynio−

są one 8.130 tys. zł. Do

tego dojdą wydatki z Gmin−

nego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Wodnej, w tym na termo−

modernizację budynków

Gimnazjum nr 2 – 500 tys.

zł i Miejskiej Biblioteki

Publicznej – 450 tys. zł,

zagospodarowanie terenów

zielonych – 300 tys. zł,

przebudowę wodociągów

na ul. Traugutta – 150 tys.

zł. W wydatkach inwestycyj−

nych mieści się także nasz

udział w projekcie uporząd−

kowania gospodarki ście−

kowej w gminie, realizowa−

nym przez PGK Partner –

1,5 mln zł. Będziemy kon−

tynuować zadania związa−

ne z Programem Likwidacji

Niskiej Emisji. Na ten cel

zaciągniemy kolejną pięcio−

milionową pożyczkę. W su−

mie planowany budżet

osiągnie po stronie docho−

dów 37. 711.093 zł, a po

stronie wydatków

46.213.727 zł.

Lędzinianie, radni miej−
scy, domagają się konkret−
nych efektów inwestycyj−
nych, szczególnie w zakre−
sie budowy i modernizacji
dróg. Co w tym zakresie
przewiduje się na 2009
rok?

W 2009 roku zostaną

dokończone dwie ważne

inwestycje drogowe finan−

sowane z budżetu miasta.

Pierwszą jest budowa alei

Matki Bożej Różańcowej

(droga wraz z oświetle−

niem). Wartość zadania

zgodnie z umową zawartą

z Wojewódzkim Przedsię−

biorstwem Robót Drogo−

wych w Katowicach wynosi

1.064.960,29 zł. Zakres

prac obejmuje wykonanie

parkingu, drogi wraz

z chodnikami, odwodnie−

nia oraz oświetlenia. Dru−

gą inwestycją jest ulica

Długosza. Za kwotę

1.366.202,78 zł zostanie

tam wykonana nawie−

rzchnia asfaltobetonowa,

chodniki, odwodnienie

oraz oświetlenie drogi. 

W zakresie modernizacji

dróg będziemy kontynuowa−

li współpracę z Powiatem

Bieruńsko−Lędzińskim. Przy−

pomnę, że Rada Miasta wy−

raziła zgodę na wydanie 

(z nieuchwalonego jeszcze

budżetu na 2009 rok) 332

tys. zł na inwestycje drogo−

we na ulicy Lędzińskiej.

Planujemy budowę chodni−

ka w Goławcu (od kościoła

do szkoły). Mam nadzieję,

że uda się inwestycja na

ulicy Pogodnej w Hołduno−

wie (gdzie została wybudo−

wana kanalizacja, a do wy−

konania pozostaje odwo−

dnienie). Do „stanu prze−

jezdnego” chcielibyśmy do−

prowadzić także inne drogi

(np. ul. Wiosenną w Lędzi−

nach), oświetlić ulicę Górni−

czą. Z funduszu na budowę

tzw. „schetynówek” dosta−

liśmy pieniądze na przebu−

dowę ul. Fredry na odcinku

od ul. Hołdunowskiej do ul.

Miłej.

Co z innymi projektami? 
Przypomnę, że gmina zło−

żyła szereg wniosków o do−

finansowanie. Czekamy na

korzystne rozstrzygnięcia,

ale realnie oceniam sytua−

cję.

Chcemy rozpocząć zapla−

nowane na wiele lat porząd−

kowanie Zalewu. Być może

w tym roku powstanie tam

skatepark, na którym tak

bardzo zależy młodzieży.

Planuję budowę boisk przy

Szkołach Podstawowych nu−

mer 1 i 3 oraz przy Zespole

Szkół na Goławcu, gdzie

musimy dokupić około pół

hektara gruntu. Ponadto po−

trzeba zainstalować windę

dla niepełnosprawnych

w SP nr 1. Inne bardzo waż−

ne zadanie to remont bu−

dynku przedszkola w Hołdu−

nowie.

Wiemy, że potrzeb jest

sporo, a możliwości finan−

sowe są, jakie są. Liczę, że

przy dobrej współpracy

z Radą Miasta systematy−

cznie uda się osiągnąć za−

kładane, realne cele.

Jakie są rokowania doty−
czące budowy otaczarni
i terenów należących do
Drog−Budu?

Otaczania nie powsta−

nie. Drog−Bud wystawił ten

teren na sprzedaż, czeka

na nabywcę, a my na inne−

go inwestora. Pojawiła się

firma zainteresowana za−

kupem tej ziemi oraz przy−

ległych działek. Sądzę, że

taka transakcja definity−

wnie rozwiąże problem,

ale takich transakcji nie

przeprowadza się pośpie−

sznie. /MR/ 

Liczą się realia

Zbiórkę poprowadziła Barbara 

Klimek (na zdjęciu z dziewczętami

liczącymi monety). 
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W     zdaniach
Cztery lędzińskie zespoły:

„Ars Nova” i „Young Band”

działające przy MOK, chór

„Opus Dei et Hominum” z para−

fii Wniebowzięcia Najświętszej

Maryi Panny w Goławcu i Grupa

Młodzieżowa Zespołu „Lędzinia−

nie” zaprezentowały się 4 sty−

cznia na tegorocznym XIII Gmin−

nym i IX Powiatowym Przeglą−

dzie Zespołów Kolędowych zor−

ganizowanym w kościele w Boj−

szowach Nowych. /G/ 

15 stycznia w „Kamei” ob−

radowało walne zebranie spra−

wozdawcze działającej od

4 września Lędzińskiej Federa−

cji Przedsiębiorczych, skupia−

jącej około 40 osób (nie tylko

przedsiębiorców), której inicja−

torem i prezesem jest Marek

Bromboszcz. Dyskutowano

o kierunkach działania i uzgo−

dniono m. in., że część docho−

du z balu LFP, 24 stycznia, za−

silili konto Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy. /WM/ 

Ogłoszony został przetarg

na sprzedaż działek o łącznej

powierzchni blisko 2,5 ha po−

łożonych przy ul. Lędzińskiej.

Cena wywoławcza netto wyno−

si 1,4 mln zł, przetarg odbę−

dzie się 27 lutego.

Inny przetarg, zaplanowany

na 16 stycznia, dotyczy sprze−

daży działki o powierzchni

1.244 m2 położonej przy 

ul. Jemiołowej. Cena wywoław−

cza netto wynosi 85 tys. zł.

Może nieco osłabły, ale nie

zostały zerwane kontakty

władz Lędzin z miastami par−

tnerskimi. Od 12 do 14 gru−

dnia gościła u nas 5−osobowa

delegacja Rady i Urzędu Mia−

sta w Uničovie.

22..

W LFP jest sporo kobiet. 

Od lewej dwie najmłodsze

członkinie stowarzyszenia 

18−letnie uczennice

Powiatowego Zespołu Szkół

Barbara Krzyżowska i Justyna

Kściuk. 
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O potrzebie tej i innych inwe−
stycji drogowych w mieście pi−
saliśmy w czerwcu ubiegłego
roku. Nie zdążyliśmy o niej na−
pisać przed zesłaniem grudnio−
wego numeru do druku, ponie−
waż wtedy była ona jeszcze rea−
lizowana. Jak widać interwencje
mieszkańców i zdecydowane
działania radnych bardzo po−
mogły. Teraz mieszkańcy tej
okolicy, a zwłaszcza uczniowie
idący do szkoły, mogą chodzić
po nowym (chociaż ostatnio
mocno zaśnieżonym, co widać
na naszym zdjęciu) trotuarze.
Miasto i powiat na podstawie
umowy zawartej 24 październi−
ka zapłaciły za to po połowie,
po 95 tys. zł. Podczas robót po−
jawiła się konieczność dodatko−
wego wykonania chodnika do
skrzyżowania z ul. Gwarków,
przesunięcie przystanku autobu−
sowego i postawienia nowej
wiaty, jednakże nie spowodo−
wało to konieczności większej
dopłaty ze strony miasta. O re−
mont chodnika mocno zabiegają
mieszkańcy ul. Sosnowej, wyło−
żenie płytami betonowymi (zgo−
dnie z wnioskiem radnej Otylii
Bubiak) jest zbyt wysokim ko−
sztem jak na rozwiązanie tym−
czasowe. 

Zakończono pierwszy etap
prac związanych z budową ul.
Matki Bożej Różańcowej i pier−
wszy etap oświetlenia ul. Lę−
dzińskiej – Pokoju. Wykonano
nawierzchnię ul. Małkowiec (co
kosztowało 30 tys. zł) i wybra−
no wykonawcę remontu ul.
Długosza.

Z drogami związany był po−
średnio zakup świątecznych ilu−
minacji (za 8.619 zł), dzięki któ−
rym nasze miasto zyskało
kolorowe i weselsze obli−
cze. Zakupiono i zamon−
towano trzy nowe wiaty
na przystankach autobu−
sowych (przy ratuszu
oraz przy skrzyżowaniu
ul. Gwarków i Hołdu−
nowskiej). Docelowo ta−
kie wiaty staną na całym
ciągu ul. Lędzińskiej
i Hołdunowskiej. Do−
świetlono wiaty i wyko−
nano nawierzchnię z płyt
ażurowych na targowisku
miejskim. 

Ponieważ nie tylko uli−
ce i chodniki są w mie−
ście ważne (chociaż ich

nie bagatelizujemy –
o planowanych inwesty−
cjach drogowo−chodni−
kowych w mieście sze−
rzej napiszemy w kolej−
nym wydaniu) wymień−
my też przykładowo in−
ne działania i wydatki.
Do nich należy między
innymi koncepcja adap−
tacji budynku mieszkal−
nego przy ul. Ks. Kon−
tnego 30 (byłej owczar−
ni) na mieszkania so−
cjalne, wykonanie pod−
jazdu dla wózków in−
walidzkich przy Gim−
nazjum Nr 2 (60.208
zł) i instalacji monito−
ringu przy tej szkole
(za kwotę 30 508 zł),
wykonanie schodów
przy przedszkolu

w Hołdunowie (26.977 zł) i za−
kup dla tej placówki patelni
elektrycznej (8.100 zł).

Ponieważ także remiza stra−
żacka musi spełniać wymagania
przepisów przeciwpożarowych,
u schyłku roku zakończono pra−
ce związane z dostosowaniem
do nich budynku naszej Ochot−
niczej Straży Pożarnej. Odbioru
robót dokonali specjaliści z Pań−
stwowej Straży Pożarnej. /R/ 

Kilka ważnych inwestycji i przedsięwzięć

Pomyślny koniec roku
W końcówce minionego roku sfinalizowano kilka ważnych przedsięwzięć miejskich. Do najpo−
ważniejszych należała zrealizowana wspólnie z Powiatem Bieruńsko−Lędzińskim długo oczeki−
wana i poważna inwestycja, jaką był remont chodnika przy ul. Hołdunowskiej (wzdłuż drogi
powiatowej 5909) na odcinku przy Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2. 

Prace przy chodniku
intensywnie prowadzono jeszcze w połowie grudnia.

Nowy chodnik 
pod śniegiem.
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Kolejny rekord

Dokończenie ze str. 1

Tradycyjnie lędziński Finał
WOŚP rozpoczęła orkiestra dę−
ta KWK „Ziemowit” pod dy−
rekcją Bronisława Latochy.
Później w sali widowiskowo−
kinowej „Piast” zaprezentowało
się około 400 lędzińskich ucz−
niów i przedszkolaków, którzy
byli głównymi aktorami wiel−
koorkiestrowego grania w Lę−
dzinach. Prawie 30 nauczycieli
pracowało wraz z nimi nad
przygotowaniem jak zwykle
bogatego i zróżnicowanego
programu. 

Występy kabaretowe, tane−
czne i wokalne, inscenizacje –
dla każdego było coś interesują−
cego. Każdy mógł stwierdzić,
jak utalentowani są młodzi lę−
dzinianie i jak wspaniałą pracę
wykonują lędzińscy pedagodzy
(od przedszkoli do PZS). 

Uczestnicy finału mogli zo−
baczyć pozdrowienia Jurka
Owsiaka dla mieszkańców Lę−

dzin nagrane 13 grudnia w War−
szawie, a opracowane przez
Jacka Filipiaka z J. F. Media.

Imprezę po raz drugi prowa−
dziły Justyna Kściuk i Barbara
Krzyżowska z Powiatowego
Zespołu Szkół, które prezento−
wały występujących artystów.

Jako pierwszy wystąpił
przedstawiciel policji, który po
prelekcji na scenie przekazał
dzieciom odblaskowe opaski –
rok 2009 został ogłoszony Ro−
kiem Bezpieczeństwa Pieszych.

Wśród wykonawców była
grupa break dance Dariusza
Kryli „Born 4 dance”. Zespół
ten występuje w Lędzinach od
pierwszego organizowanego fi−
nału. Tym razem zaprezento−
wał też efekty swojej pracy
z lędzińskimi dziećmi i mło−
dzieżą w ramach zajęć prowa−
dzonych w Powiatowym Ze−
spole Szkół przez MOK. Tane−
cznie zaprezentowała się ró−
wnież wychowankowie Szkoły
Tańca „Wir” z Mysłowic pro−

wadzonej przez Marzenę
Lozinszek – wicemistrzo−
wie Śląska: Wiktoria Kapa−
ła i Daniel Pietryjas, Remi−
giusz Kula i Aleksandra Du−
dek oraz Maria i Bartłomiej
Procz. Wystąpiły także lędziń−
skie zespoły muzyczne, kabare−
towe i taneczne: „Blue Band”,
„Young Band”, Kabaret „Roz−
ruba”, „At full Speer”, „Ars
Nova”, „Stars Show”, „Track”,
„Inside”. Orkiestrowo rozpo−
częta impreza zakończyła się
rockowym występem zespołu
„Eksperyment”. 

Uczestnicy finału mogli
ozdobić swoje twarze na stano−
wisku malarskim Urszuli Kly−
czki. Ciekawe malunki zdobiły

policzki nie tylko najmłod−
szych, ale również młodzieży.

Jak zwykle piękną i niepo−
wtarzalną scenografię opraco−
wali i wykonali nauczyciele

Agnieszka i Przemysław Czer−
niakowie. Obsługę techniczną
imprezy zapewniali: Franciszek
Moskwa wraz z synem Grzego−
rzem, Piotr Gajer i Wojciech
Kawała, natomiast nad jej prze−
biegiem zgodnie z harmonogra−
mem czuwali Aneta Mrozek
i Przemysław Wisiorek. 

Wskutek nowej interpretacji
przepisów przez warszawskich

urzędników, zamiast tradycyj−
nej licytacji odbyła się sprzedaż
z negocjowaną ceną. Organiza−
torzy finału umożliwili spotka−
nie sprzedających i kupujących.

Krystyna Wróbel dziękuje za występ Dariuszowi Kryli.

„Piast” tylko na Orkiestrze wypełnia się tak liczną 
publicznością.

Można było wrzucić − tak jak Janusz Gondzik − datek do
puszki... ... lub wziąć udział w loterii i wygrać pyszne ciastko.
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Nad przebiegiem tego targu
czuwał Teodor Mickiewicz.
Największą cenę uzyskano za
grawerowane złote serce ozdo−
bione cyrkoniami o numerze 1/
2009, na które cenny kruszec
ofiarowali Elżbieta Ostrowska,
Iwona Borys, Katarzyna Kałka,
Katarzyna Stańczyk, a które
bezpłatnie wykonała, dokłada−
jąc nieco złota, Pracownia Złot−
nicza Andrzeja Wójcika z Lę−
dzin. Negocjacje były bardzo
emocjonujące. W ich efekcie
najcenniejszy eksponat tegoro−
cznego finału nabyła za 2000 zł
Lędzińska Federacja Przedsię−
biorczych. Inne serce, tortowe,
upieczone i ofiarowane przez
Martynę Karkoszkę kupił Ma−
rian Biegański, były dyrektor
PZS w Lędzinach i przekazał je
nauczycielom tej szkoły. Naj−
większy eksponat (ze względu
na gabaryty: 205 x 137 cm) –
uskrzydlone wielkoorkiestrowe
serce złożone z puszek kwestor−
skich poprzednich pięciu lę−
dzińskich finałów WOŚP zaku−
piła Beata Kucharska, właści−
cielka firmy „Dragon” w Lędzi−
nach. Eksponat ten można nadal
oglądać w holu PZS.

Orkiestrowym centrum finan−
sowym zarządzała Anita Olu−
bińska. Pracą wszystkich wo−
lontariuszy, zarówno uczniów
jak i nauczycieli, kierowała Da−
nuta Płucieńczak. Sylwia Witu−
ła−Majchrzyk wraz z wolonta−
riuszkami z PZS dbała o to, by
na stołach była zawsze kawa,
herbata, ciasto i czyste naczy−
nia. Dzięki Joannie Figurze, dy−
rektorce MOK, wszyscy mali
uczestnicy finału otrzymali ba−
loniki, z dużym poświęceniem
napełnione przez Piotra Gajera
i Szymona Gondzika, którego
zaangażowanie w przygotowa−
nie tegorocznego finału należy
szczególnie wyróżnić. 

Dużą frajdę, i to nie tylko naj−
młodszym uczestnikom finału,
dała zabawa „Nie chybił – zaw−
sze trafił”. Każdy los wygrywał,
a nagrody były bardzo zróżni−
cowane – słodycze, zabawki,
książki i materiały biurowe,
które ofiarowali bardzo liczni
sponsorzy. Pięć głównych na−
gród (radia z CD, DVD, zabaw−
ki itp.) wylosowali: Jagoda Her−
man z tatą Piotrem, Katarzyna
Długajczyk, Mirosława Laby,
Klaudia Tomczok i Marian Pta−
szkowski.

Konto lędzińskiego sztabu
WOŚP zasilili finansowo: praco−

wnicy Urzędu Miasta w Lędzi−
nach, dziewięcioro radnych
Miasta Lędziny, uczniowie
i nauczyciele wszystkich lędziń−
skich szkół, Piekarnia S. C. Hen−
ryka Ścierskiego i Pawła Hachu−
ły z Lędzin−Górek, Marek Optu−
łowicz, organizacje związków
zawodowych KWK „Ziemo−
wit”: Pracowników Dołowych,
„Kadra”, „Solidarność 80”, Ra−
towników Górniczych oraz Syl−
wia Ścierska z apteki „Melisa”,
Jolanta i Grzegorz Szarowscy
z apteki „Marta”. Grupa muzy−
czna „Sones i shock out” oraz
Łukasz Urbisz przekazali do−
chód z imprezy Next Level 3,
zorganizowanej 10 stycznia
w Pubie „Kamea” wprost do lę−
dzińskiego sztabu WOŚP.

Największym osiągnięciem
wśród 100 kwestorów mogła
pochwalić się Natalia Stolorz,
która uzbierała do puszki około
1.550 zł. Jest to zarazem najlep−
szy wynik w historii lędziń−
skich finałów! Wśród kwesto−
rów byli również Marcin Barto−
siak i Jarosław Poradzisz po−

szkodowani w pamiętnym wy−
padku w Serbii. Zbierali pienią−
dze, aby można było pomóc in−
nym.

Lędziński finał po raz piąty
uświetniony został „Światełka−
mi do nieba”. W tym roku
wspaniałe ognie sztuczne wy−
strzeliły w niebo dzięki życzli−
wości Zygmunta Folty prezesa
Centrum Badań i Dozoru Gór−
nictwa Podziemnego w Lędzi−
nach. Na zakończenie finału
w niebo pofrunęło jedno świa−
tełko umieszczone na balonie
wypuszczonym przez Janusza
Musika. 

W organizację Finału włą−
czyli się pracownicy Urzędu
Miasta w Lędzinach i Miejskie−
go Ośrodka Kultury w Lędzi−
nach (który był bezpośrednim
współorganizatorem wieczoru).
Podkreślić również należy po−
moc i życzliwość burmistrza
Wiesława Stambrowkiego. Bez
ich zaangażowania przygoto−
wanie tak dużej imprezy w sali
„Piast” nie byłoby możliwe.
Bartłomiej Kubis i Józef Wró−

bel za pomocą kamery uwie−
cznili przebieg imprezy.

Z lędzińskim sztabem WOŚP
tradycyjnie współpracował Ze−
spół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Mysłowicach, któremu
dyrektoruje lędzinianka Ewa
Zając od lat aktywnie współpra−
cuje z miejskim sztabem
WOŚP.

Podczas XVII Finału Wiel−
kiej Orkiestry Świątecznej Po−
mocy w Lędzinach nie stwier−
dzono żadnych przypadków
naruszenia porządku. Nad bez−
pieczeństwem kwestorów oraz
uczestników wszystkich im−
prez czuwali policjanci z Po−
wiatowej Komendy Policji
w Bieruniu, lędzińska Straż
Miejska, Ochotnicza Straż Po−
żarna z Lędzin oraz Dorota Ru−
dol, która gotowa była nieść
pomoc medyczną potrzebują−
cym. Aby kwestorów wracają−
cych do domu nie spotkały ża−
dne nieprzyjemności, puszki
z miejsc kwesty odbierali
Krzysztof Biolik, Jerzy Żołna
i Ireneusz Wróbel. /IW, ML, MR/ 

Przedmioty do sprzedaży z przeznacze−
niem pozyskanych środków na konto
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

ofiarowali: Agata Wojtala, Andrzej Wójcik (praco−

wnia złotnicza w Lędzinach), Anita Piszczek, Anna

i Jacek Gajerowie, Barbara i Dariusz Osoba

(sklep „Carbon”), Beata i Józef Kucharscy, Beata

Kozioł, Beata Stelmach, Burmistrz Miasta Lędzi−

ny, Danuta Płucieńczak, Dom Dziennego Pobytu

Seniora, Elżbieta Ostrowska, Iwona Borys, Kata−

rzyna Kałka, Katarzyna Stańczyk, Helena Szab−

rańska, Irena Chromy, Irena Kowalska – Ścier−

ska, Jan Nowak, Jan Śmiłowski, Janusz Gondzik,

Joanna Figura, klub modelarski przy MOK Lędzi−

ny, Klub Plastyka „Kontrast”, Bożena Kobyłczyk−

Stolorz, KWK „Ziemowit”, Maria i Bernard Kolny,

Martyna Karkoszka, Marzena Domaradzka, Mode−

larnia LOK w Lędzinach, NSZZ Solidarność KWK

„Ziemowit”, Patrycja i Mirosław Bestry („Fantasy

Studio”), Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach,

Renata Gołdon−Kolny, Sekretarz Miasta, SITG

KWK „Ziemowit”, Sklep Jubilerski Teresy Galas

w „Carefour”, Świetlica Socjoterapeutyczna, Gim−

nazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzi−

nach, Victus−Catering, WZZ „Sierpień’80” KWK

„Ziemowit”.

Przedmioty wystawione do sprzedaży
zakupili: Adam Wiśniewski, Alicja Bo−

biec−Ptak, Andrzej Wójcik, Arkadiusz Ko−

nieczny, Bernard Urbańczyk, Beata Kucharska

z P. T. H. U. „Dragon”, Edward Żołna, Henryk

Barcik, Ireneusz Wróbel, Irena Gajer, Iwona Ko−

nieczna, Janusz Freitag, Janusz Gondzik, Joanna

Figura, Józef Tomczok, Krystyna Wróbel, Krystyna

Tomczok, Lędzińska Federacja Przedsiębiorczych,

Marian Biegański, Marian Ptaszkowski, Marian

Ryglewicz, Mariola Kaiser, Marek Bromboszcz,

Mirosław Pajor, Piotr Buchta, Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o. o., Re−

nata Gołdon−Kolny, Sandra Tomczok, Teodor Mic−

kiewicz, Wiesław Stambrowski.

Sponsorami loterii „Nie chybił – zaw−
sze trafił” byli: Wiesław Barnaś – Przed−

siębiorstwo Handlowe „Agata” w Lędzi−

nach, KWK „Ziemowit”: Dyrekcja Kopalni, Stowa−

rzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa,

Dział Socjalny, „Instal Adex” – Adam Siewierski,

Anna i Jacek Gajer, Apteka „10” Adam Peruń

i Mirosław Drzyzga, „Danone” Sp. z o. o. Fabry−

ka w Bieruniu, „Elnet system” Krzysztof Żogała,

Firma „DAR” Tomasz Chwistek, Firma „Kacper”

Urszula i Jan Kasprzyk, Firma „Picco Bello” To−

masz Gawron, Firma Handlowa „Joanna” Janina

Hołowińska, Gimnazjum nr 1 w Lędzinach, Gim−

nazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzi−

nach, Ireneusz i Krystyna Wróblowie, Jan Gruca,

JF Media Jacek Filipiak, Ośrodek Zdrowia „Me−

dix” w Lędzinach, Patrycja i Mirosław Bestry –

„Fantasy Studio”, Piekarnia i Ciastkarnia Dorota

i Jerzy Wagstyl w Lędzinach, Powiatowy Zespół

Szkół w Lędzinach, Sklep „Jantar” Aurelia Now−

rocka, Sklep „Marko” Ewa Latusek, Sklep spo−

żywczy Krystyna i Grzegorz Kamińscy, Spółka Cy−

wilna „KRISIR”, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lę−

dzinach, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Inte−

gracyjnymi nr 1 w Lędzinach, Zespół Szkół w Lę−

dzinach−Goławcu.

Nagrody główne w tej loterii ufundowali pracowni−

cy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lę−

dzinach, Wiesław Barnaś – Przedsiębiorstwo Han−

dlowe „Agata” w Lędzinach, Beata Kucharska –

właścicielka P. T. H. U. „Dragon”, Lędzińska Fun−

dacja Przedsiębiorczych oraz nauczyciele Powiato−

wego Zespołu Szkół w Lędzinach.
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Bezpłatna 
mammografia

Badania mammograficzne to rentge−

nowskie badania prześwietlające piersi

w celu wczesnego wykrycia ewentualnych

zmian, w tym nowotworowych. Rocznie

około 12 000 kobiet dowiaduje się, że

ma raka piersi, z czego blisko połowa

umiera. Głównym czynnikiem tak wyso−

kiej umieralności jest brak powszechnej

dostępności do aparatów mammografi−

cznych.

Instytut Onkologii w Gliwicach zakupił

nowoczesny mammobus z wbudowanym

cyfrowym mammografem. Dzięki wysoko

wykwalifikowanym pracownikom oraz apa−

raturze najnowszej generacji, można szyb−

ko, komfortowo i blisko swojego miejsca

zamieszkania wykonać rzetelne badania

diagnostyczne najwyższej jakości.

W poniedziałek i wtorek, 2 i 3 lutego
przy Punkcie Opatrunkowym na terenie
KWK „Ziemowit” (ul. Pokoju 4) będzie
stał mammobus z Centrum Onkologii
w Gliwicach, w którym w godzinach od
8.00 do 17.00 panie będą mogły wyko−
nać bezpłatne badania mammograficzne.

Z darmowej profilaktyki mogą skorzy−

stać kobiety między 50 a 69 rokiem ży−

cia, pod warunkiem że upłynęły pełne

dwa lata od poprzedniego takiego bada−

nia (lub rok, jeśli ktoś z najbliższej rodzi−

ny pacjentki zachorował na raka piersi).

Wymaganym dokumentem jest dowód

tożsamości z numerem PESEL.

Organizatorem akcji jest Centrum On−

kologii Oddział w Gliwicach wraz z Kom−

panią Węglową SA. Z udziału w progra−

mie wykluczone są pacjentki leczone

w Poradniach Chorób Piersi oraz pacjen−

tki leczone z powodu rozpoznanego raka

piersi. /G/ 

Dokończenie ze str. 1

Pracownicy otrzymali wypowiedzenia.
Trzy położne przechodzą na emeryturę, dwie
otrzymały pracę w poradniach. Ginekolog
i pediatra zatrudniani na godziny mają etaty
w poradniach.

Nie pomogły starania dyrektora MZOZ
Andrzeja Furczyka, który już w lipcu 2008
roku, po zapoznaniu z absurdalnym przepi−
sami, które nakazy−
wały posiadanie m.
in. sali operacyjnej
do cięć cesarskich,
podjął korespon−
dencję z Minister−
stwem Zdrowia, z centralą Narodowego
Funduszu Zdrowia, z konsultantami krajo−
wymi w dziedzinie ginekologii i położni−
ctwa oraz pielęgniarstwa ginekologiczno−
położniczego aby przekonać ich, że wobec
Izby Porodowej nie można stawiać wymo−
gów typowych dla szpitalnego oddziału gi−
nekologiczno−położniczego. Rada Miasta
Lędziny na listopadowej sesji przyjęła sta−
nowisko w obronie lędzińskiej porodówki,
przesyłając je na ręce minister zdrowia Ewy
Kopacz. W dyskusji nad przyszłością i pra−
wem do dalszego funkcjonowania głos za−
brali Rzecznik Praw Obywatelskich oraz
wiceminister zdrowia Marek Haber, który
sam jest lekarzem ginekologiem. Pokolenia
matek rodzących w porodówkach na ogól−
nopolskim forum internetowym zdecydowa−
nie opowiedziały się nie tylko za dalszym
funkcjonowaniem izby w Lędzinach, ale do−
magały się tworzenia podobnych miejsc
w całej Polsce. Wypowiedziom wielu insty−
tucji i autorytetów medycznych towarzyszy−
ła szeroka akcja medialna. Prasa, radio, tele−
wizja przedstawiały Izbę Porodową jako

ostatnią tego typu placówkę w Polsce, jako
przyjazne, serdeczne i ciepłe miejsce dla ro−
dzącej kobiety z profesjonalną, matczyną
opieką położnych. Na nic to…

Izba Porodowa przestała działać, ale trud−
no przecenić rolę, jaką odegrała w życiu na−
szego miasta.

Teraz najistotniejsze jest pytanie: jak dy−
rekcja lędzińskiego MZOZ zamierza zago−
spodarować martwy w tej chwili budynek

przy ulicy Hołdu−
nowskiej?

– W dyskusji nad
przyszłością tego
obiektu przede
wszystkim muszę

poinformować, że (pomimo informacji pra−
sowych o poważnych rzekomo inwestorach
pragnących kontynuować działalność Izby
Porodowej) do tej pory nikt takiej woli nie
wyraził – mówi dyrektor Andrzej Furczyk.
– Zakres i koszt niezbędnych prac budow−
lanych przewyższa kilkakrotnie wartość
całego budynku. Chcemy, by budynek słu−
żył nadal celom szeroko rozumianej opieki
zdrowotnej. W Lędzinach przybywa osób
starszych i niepełnosprawnych wymagają−
cych zarówno dziennej jak i całodobowej
opieki pielęgnacyjnej i rehabilitacji. W za−
spokojeniu ich potrzeb upatrujemy nowy
kierunek, w którym będziemy starali się
podążać, zarówno jeśli chodzi o prowadze−
nie nowego rodzaju działalności jak
i ewentualnego pozyskania środków ze−
wnętrznych na adaptację pomieszczeń.

Jak poinformował A. Furczyk, w najbliż−
szych tygodniach zostaną zebrane informacje
o warunkach i możliwościach prowadzenia
działalności w tym zakresie. Zostaną one na−
stępnie przedstawione Radzie Społecznej
MZOZ oraz Radzie Miasta Lędziny. /R/ 

To już koniec porodówki…

BBiiuurrookkrraaccii,,  pprrooffeessoorroowwiiee,,  pprreezzeessii
ooddeebbrraallii  kkoobbiieettoomm  mmoożżlliiwwoośśćć  wwyybboorruu
mmiieejjssccaa  uurrooddzzeenniiaa  sswweeggoo  ddzziieecckkaa  

Opłatek 
z honorami

Na tradycyjnym opłatku po raz dwunasty spotkali
się członkowie i goście Klubu Seniora przy MKS Lę−
dziny. Zebranych 17 grudnia w sali przyjęć OSP po−
witał prezes klubu Emil Piątek. Odśpiewano kolędę,
łamano się opłatkiem i składano sobie świąteczne
i noworoczne życzenia. Prezes Piątek i wiceprezes
Alfred Kapica wręczyli sześć pierwszych legitymacji
honorowego członka Klubu Seniora kolejno: ks. Je−
rzemu Goppkowi, Mariuszowi Żołnie, Wiesławowi
Stambrowskiemu, Czesławowi Rozmusowi, Józefowi
Bromowi oraz Stefanowi Stachoniowi. 36 osób otrzy−
mało legitymacje członkowskie klubu. W spotkaniu
uczestniczyli też Krzysztof Bednarczyk z Urzędu
Miasta, Edward Urbańczyk – prezes MKS Lędziny
i Jan Hudzikowski – komendant Straży Miejskiej. Po−
tem wspominano dawne przewagi sportowe i dysku−
towano o przyszłości lędzińskiego sportu, zwłaszcza
piłki nożnej. /WM/ 
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W ostatnim miesiącu 2008
roku odbyły się dwa posie−
dzenia Rady Miasta.

11 grudnia radni obradowali
na 49. Nadzwyczajnej Sesji
RM. Podjęli na niej uchwały
dotyczące zmian w budżecie
miasta na 2008 rok oraz „Ro−
cznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowy−
mi” i wysłuchali oświadczenia
burmistrza miasta w sprawie
odwołania jego zastępcy.

W dniach 29−30 grudnia od−
były się obrady 50. sesji. Jedną
z najważniejszych decyzji ra−
dnych była uchwała o przyjęciu
„Strategii Rozwoju Miasta Lę−
dziny do 2020 roku”. Ten bar−
dzo obszerny dokument przed−
stawimy w następnym wydaniu. 

Jak zwykle radni sporo dys−
kutowali o sprawach porządko−
wo−regulaminowych, o inwe−
stycjach miejskich (dokonali
zmiany „Wieloletniego Progra−
mu Inwestycyjnego dla Miasta
Lędziny na lata 2008 – 2010”)
oraz o budżecie miasta na 2009
r. W kwestii uchwały budżeto−
wej burmistrz Wiesław Stam−
browski wyjaśnił, że projekt zo−
stał złożony w terminie zaró−
wno do Przewodniczącego Ra−
dy Miasta jak i do Regionalnej
Izby Obrachunkowej (gdzie
zyskało jak najbardziej pozyty−
wną opinię). Radni interesowali
się także dalszymi losami poro−
dówki.

Dyrektor MOPS Aleksandra
Skwara–Zięciak przedstawiła
informację w sprawie pomocy
przyznanej ofiarom wypadku
autokarowego w Serbii. Pier−
wsza udzielona pomoc pocho−
dziła ze świadczeń społe−
cznych. Otrzymały ją wszystkie
rodziny, które uległy wypadko−
wi, w wysokościach zależnych
od stopnia poszkodowania i li−
czby osób uczestniczących
w wypadku. Łączna kwota po−
mocy wyniosła 27.600 zł. Oso−
by najbardziej poszkodowane
otrzymały po 3.000 zł, rodzi−
nom o mniejszym uszczerbku
zdrowia przyznano po 2.000 lub
500 zł. 7 września Stowarzysze−
nie na Rzecz Integracji Społe−
cznej w Gminie Lędziny zorga−
nizowało publiczną zbiórkę,

a zebrane 22.861 zł trafiło do
wszystkich rodzin, które uległy
wypadkowi (uwzględniając sto−
pień poszkodowania). Kolej−
nym źródłem pomocy były
środki przekazane przez Zarząd
Powiatu Bieruńsko−Lędzińskie−
go pochodzące z darowizn je−
dnostek samorządu terytorial−
nego (pozostałe środki zgroma−
dzone na koncie powołanym
dla niesienia pomocy na rzecz
ofiarom zostały podzielone
przez powiat we własnym za−
kresie). W ramach tej pomocy
pięciu rodzinom poszkodowa−
nym w stopniu najwyższym
przekazano 17.380 zł. 40.000 zł
przyznane przez Radę Miasta
również trafiło do pięciu najbar−
dziej poszkodowanych rodzin.
Ponadto na specjalne konto
bankowe MOPS wpłynęło
12.415 zł i środki te trafiły do
wszystkich rodzin. Wszystkie
osoby, które brały udział w wy−
padku otrzymały po 400 zł po−
mocy, natomiast osoby poszko−
dowane w znacznym stopniu
otrzymały po 753 zł.

Łącznie na pomoc ofiarom
wypadku udało się zgromadzić
125.255 zł, z czego ze środków
gminy 67.600 zł. Wszystkie
środki zostały wypłacone po−
szkodowanym. 

Środki wypłacone najbardziej
poszkodowanym osobom, zmu−
szonym do zakupu protez, nie
wystarczają nawet na wkład, któ−
ry należy wnieść aby mogła zo−
stać wszczęta procedura przygo−
towania potrzebnej im protezy.
Dwie rodziny otrzymały pomoc
w największej wysokości (ok. 26
tys. zł), natomiast koszt jednej
protezy wynosi ok. 70 tys. zł. 

Radni uchwalili między in−
nymi:

– Powołanie doraźnej Komi−
sji ds. zmiany Statutu Gminy
Miejskiej Lędziny w składzie:
Jerzy Żołna (przewodniczący
komisji), Zofia Dudek, Piotr
Gorzeń, Kazimierz Gut, Lu−
dwik Kubica, Tomasz Noras,
Krystyna Wróbel.

– Regulamin wynagradzania
określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki wypłaca−
nia dodatków do wynagrodze−
nia zasadniczego, szczegółowe
warunki obliczania i wypłaca−

nia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny do−
raźnych zastępstw nauczycieli
oraz wysokość i warunki wyp−
łacania nagród ze specjalnego
funduszu nagród na 2009 rok.

– Wysokość ekwiwalentu
pieniężnego dla członków
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lędzinach, uczestniczących
w działaniach ratowniczych lub
szkoleniach pożarniczych orga−
nizowanych przez Państwową
Straż Pożarną w Tychach lub
burmistrza miasta (12 złotych
za każdą godzinę udziału

w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarowym).

– Wystąpienie z Porozumie−
nia komunalnego w zakresie
wody i ścieków zawartego 12
listopada 1991 r. w Tychach
w celu jego rozwiązania.

– Zmianę nazwy części ulicy
Ratusz w Lędzinach na ulicę
Spacerowa. /R/ 
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Z PRAC RADY MIASTA

INFORMACJE, ZAPROSZENIA

Znani są laureaci konkursu „Fi−

gurka do lędzińskiej szopki bożo−

narodzeniowej”, zorganizowanego

przez Miejski Ośrodek Kultury. Ka−

tegoria I – maluch (przedszkola

i klasy 1−3): I miejsce Magdalena

Janecka, II – Karolina Kowalska,

wyróżnienie – Maciej Krzemień. II

kategoria – młodzik (klasy 4−6):

I miejsce Dawid Wróbel, II – Pa−

weł Ratajczyk, III – Maciej Pawłow−

ski. III kategoria – gimnazjalista:

I miejsce Wojciech Buniewicz, II –

Mariusz Ścierski, III – Małgorzata

Górecka. Rozdanie nagród nastąpiło 18 stycznia w sali „Piast” pod−

czas Koncertu Galowego przeglądu „Kolędy i pastorałki, jasełka”. 

24−25 I (sobota−niedziela). Sala Powiatowego Zespołu Szkół.
Warsztaty taneczne.
Zajęcia poprowadzi pięciu instruktorów. Będą uczyć tańców: hip

hop, popping locking, commercial jazz, break dance, flamenco

oraz tańca klasycznego. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 8.00

i potrwają do 18.00. Koszt zajęć 100 zł.

7 II (sobota), godz. 18.00. Sala „Piast”
Koncert Katarzyny Groniec.
Katarzyna Groniec to polska aktorka i piosenkarka o wspania−

łym głosie. W 1988 r. na Festiwalu Młodych Talentów w Poznaniu

zdobyła główna nagrodę. Następnie wystąpiła w polskim musicalu

„Metro”, m.in. obok Roberta Janowskiego i Edyty Górniak. Przez

kilka lat współpracowała z teatrem „Buffo” i „Ateneum” w Warsza−

wie. Na program koncertu w Lędzinach złożą się przede wszystkim

piosenki z jej przedostatniej płyty „Przypadki”.

Bilety do nabycia w kasie „Piast” lub w siedzibie MOK, można

także rezerwować telefonicznie.

Pokonkursową wystawę 

figurek w ratuszowym holu oglą−

dają dzieci z Zespołu Szkół na

Goławcu wraz z nauczycielką Do−

rotą Żak. 
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Mamy strategię!
Odznaki „Radny Miasta
Lędziny” burmistrz Wiesław
Stambrowski wręczył ra−
dnym podczas ostatniej
w tamtym roku sesji. Od−
znaka ma rozmiary paznok−
cia – 16 mm średnicy. Nie−
wiele większe są dwie pozo−
stałe odznaki z herbem mia−
sta i UM Lędziny. 
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Panuje powszechne przeko−
nanie, że każdy człowiek powi−
nien znać jakiś język obcy. Nie−
stety statystyki pokazują, że tyl−
ko, co drugi obywatel UE potra−
fi porozmawiać z cudzoziem−
cem. Bez problemu porozumie−
my się z Holendrem, mieszkań−
cem Luksemburga, czy Malty,
którzy, jako że pochodzą z nie−
wielkich państw szybko opano−
wali języki swych sąsiadów. Je−
dnak już statystyczny Węgier,
Brytyjczyk, Hiszpan czy Fran−
cuz posługuje się najczęściej
wyłącznie językiem ojczystym. 

O tym, że dobrze jest znać ję−
zyki obce nie trzeba nikogo
przekonywać. Książka, czy film
w oryginale, studia za granicą,
negocjacje z partnerem handlo−
wym bez tłumacza, czy kore−
spondencja ze znajomymi z za−
granicznych wakacji – to po
prostu standard. Czujemy się
pewnie i komfortowo nawet

wtedy, gdy nasi rozmówcy
przeskakują nagle z języka an−
gielskiego na francuski!

I odwrotnie. Nieznajomość ję−
zyków obcych frustruje, a poza
tym – daje się przeliczyć na pie−
niądze. Ostatnie badania wyka−
zały, że wiele małych i średnich
przedsiębiorstw europejskich tra−
ci szanse biznesowe z powodu
… kłopotów w porozumiewaniu
się. Dyrektorzy mają problemy
z obsadą tych stanowisk pracy,
gdzie trzeba znać język obcy.
I nie jest prawdą, że firmy poszu−
kują tylko anglistów. Globaliza−
cja sprawia, że szybko rośnie za−
potrzebowanie na inne języki.
Rosyjski i niemiecki – w Europie
Wschodniej, francuski – w Afry−
ce, czy hiszpański – w Ameryce
Łacińskiej, to tylko niektóre
przykłady.

Przez apel o nauczanie języ−
ków obcych Unia chce pokazać
bogate dziedzictwo kulturowe,

zwyczaje i tradycje państw
członkowskich, a także ułatwić
porozumiewanie się i dialog
między jej obywatelami. W ro−
ku 2007 UE przyjęła strategię
na rzecz wielojęzyczności,
wspierającą nauczanie języków
obcych. Przyświeca jej ambitne
hasło: Każdy Europejczyk zna
dwa języki obce! Dodajmy do
tego 30 mln euro rocznie na
szkolenia, mobilność studentów
i nauczycieli, wymianę uczniów
oraz programy uczenia się przez
całe życie. To powinno dać
efekt! Ale czy od razu staniemy
się poliglotami?

Doskonałym przykładem róż−
norodności językowej są unijne
instytucje. W Parlamencie, w Ko−
misji Europejskiej i Radzie sale
posiedzeń są otoczone wianu−
szkiem ponad dwudziestu kabin
tłumaczy. To oni praktycznie de−
cydują o jakości poselskich wy−
stąpień. Także unijne dokumenty

tłumaczy się i publikuje w 23 ję−
zykach urzędowych, łącznie nie−
mal 1,5 mln stron rocznie. Nieda−
wno Unia udostępniła bezpłatny
internetowy słownik zawierający
milion często używanych zwro−
tów i ich tłumaczenia. To udos−
konali przekład w przypadku ję−
zyków mniej znanych.

Różnorodność językowa to
najbardziej widoczna cecha
Unii Europejskiej. Doświadcza−
ją jej na każdym kroku wszyscy
obywatele UE. Znajomość języ−
ków obcych jest więc umiejęt−
nością niezbędną, zarówno
abyśmy mogli funkcjonować
w dzisiejszym, zglobalizowa−
nym świecie, jak i w naszej sta−
rej Europie. Nam Polakom nie
pozostaje zatem nic innego, jak
gromko zawołać: od dziś zaczy−
namy się uczyć języka! I w tym
zamiarze wytrwać. 

Prof. GENOWEFA GRABOWSKA

Poseł do Parlamentu Europejskiego

O językach obcych w Unii Europejskiej

Do you speak...?
W Unii Europejskiej złożonej z 27 państw obowiązują 23 języ−
ki urzędowe. Ale pół miliarda jej obywateli używa, na co
dzień, znacznie więcej, bo ponad 60, języków regionalnych
i dialektów. Jest, więc w czym wybierać. Zainteresowanie ję−
zykami obcymi podlega także przejściowym modom. W XX
wieku język francuski, język piosenki i dyplomacji, z oporami
ustąpił miejsce językowi Byrona. Obecnie zaś jesteśmy
świadkami niebywałej ofensywy języka hiszpańskiego.

Karolina Iciek i Julia Czudaj z SP−3 wyśpiewały pierwszą

i trzecią lokatę podczas konkursu kolęd i angielskich piosenek

bożonarodzeniowych „Christmas Carols Contest” dla uczniów

szkół podstawowych, zorganizowanego w Zespole Szkół 

nr 1 w Tychach. Celem konkursu była popularyzacja kultury kra−

jów anglojęzycznych oraz podnoszenie kwalifikacji językowych

jego uczestników. Laureatki przygotowali do konkursu Agnie−

szka Uzdowska i Piotr Musioł. /wm/ 
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O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach,
obręb Lędziny, m. 12 przy ul. Lędzińskiej, obejmującej działki numer: 116/ 22,
117/ 22, 118/ 22, 119/ 2, 120/ 22, 121/ 22, 122/ 22 o łącznej powierzchni 
2,4166 ha.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny, zatwierdzonym
przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr LVI/ 06/ 2003 z dnia 26.06.2003 r.
przedmiotowe grunty oznaczone są symbolem:

PU – tereny aktywności gospodarczej o charakterze usługowo−
przemysłowo−składowym,

G – teren drogi głównej.
Kompleks działek gruntowych posiada bezpośredni dostęp do drogi powiato−
wej ul. Lędzińskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.400.000,00 zł netto.
Wadium ustalone zostało na kwotę 70.000,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium do 
23 lutego 2009 r. 
Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu
27 lutego 2009 r. o godz. 14.30 sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy
ul. Lędzińskiej 55.
Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargu udziela Wydział
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203−205,
tel. (032) 21−66−511 wew. 20, 36, 28 godzinach od 7.30 do 15.30. 
Szczegóły na stronie internetowej www. ledziny. pl, w biuletynie informacji
publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lę−
dzińskiej 55 do dnia przetargu.
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Podczas tradycyjnego święta
szkoły – Gimnazjum z Oddziała−
mi Integracyjnymi nr 2 – ucznio−
wie, nauczyciele i goście ucze−
stniczyli w pięknym muzyczno−
tanecznym widowisku, którego
motywem przewodnim były dob−
ro i miłość. Ich symbolem była
biała róża. Aby zaakcentować wa−
gę miłości i dobra przeciwstawio−
no im antywartości: przemoc,
fałsz, obłudę...

Pantomimiczne scenki bez
słów i zbędnych komentarzy za−
stąpiły tradycyjne jasełka. Na
szkolnej scenie królowała muzy−
ka Enyi, Vangelisa, E. Morricone
i taniec w wykonaniu gimnazjali−
stów. Ale nie brakowało także
elementów zabawnych, takich jak
krótka historia gimnazjum wi−
dziana okiem ucznia czy „błys−
kotliwe” rozmowy gimnazjali−
stów dotyczące wyższości waga−
rowania nad chodzeniem do szko−
ły. Podniosły, świąteczny już na−
strój (święto odbyło się 19 gru−
dnia) stwarzała dekoracja, której
centralnym elementem była
gwiezdna droga w otoczeniu pa−
chnących lasem choinek. Trady−
cyjnie uczniowie oddali hołd swo−
jemu patronowi, składając kwiaty
pod jego portretem oraz wysłu−
chując fragmentów jego prozy.

Wśród gości, którzy z rąk gim−
nazjalistów otrzymali symbol –
przesłanie, czyli białą różę, znaleź−
li się dyrektorzy lędzińskich szkół,
przedstawiciele Urzędu Miasta,
wizytator Kuratorium Oświaty
w Katowicach, ksiądz proboszcz
oraz przedstawiciele Rady Rodzi−
ców, którzy w uznaniu wysokiego
poziomu widowiska podziękowali
występującym owacjami na stoją−
co. Wszyscy obecni na święcie
szkoły gimnazjaliści dostali upo−
minek gwiazdkowy. /G/ 

Pod znakiem 
białej róży

W Lędzinach planowana jest
budowa Centrum Logistyczne−
go, które ma zatrudniać około
1.500 osób. Problemem może
być brak wykwalifikowanej
kadry tym bardziej, że w okoli−
cy powstają już inne terminale
i centra logistyczne. Dlatego
w Powiatowym Zespole Szkół
w poprzednim roku szkolnym
otwarte zostały dwie klasy
kształcące w zawodzie technika
logistyka. 

Młodzi adepci tego zawodu
gościli w Wyższej Szkole Logi−
styki w Poznaniu, która jest li−
derem wśród polskich uczelni
w zakresie wdrażania tego kie−
runku kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych.

Uczniów lędzińskiej szkoły
przywitał i uczelnię przedstawił
Wojciech Zalewski, rzecznik
prasowy WSL. Wykład „Co to
jest logistyka?” wygłosiła Syl−
wia Konecka. Ciekawe infor−
macje podane w bardzo przy−
stępny sposób goście nagrodzili
gromkimi oklaskami tym bar−
dziej, że na zakończenie wizyty
wiedzę zdobytą podczas pre−
zentacji, mogli zweryfikowali
w praktyce. Wraz z przedstawi−
cielami uczelni pojechali do fir−
my logistycznej Kuehne & Na−
gel w Gądkach pod Poznaniem.
Tam przyglądając się pracy fa−
chowców, przekonali się jak
ważna jest umiejętność obsługi
nowoczesnego oprogramowa−
nia komputerowego, które ułat−
wia logistykom koordynowanie
setek dostaw na terenie całej
Europy. Zwiedzili także hale
magazynowe.

Pełną ofertę edukacyjną lę−
dziński PZS przedstawił podczas
grudniowych targów edukacyj−
nych w Bieruniu. Jak przystało
na Lidera Przedsiębiorczości
stoisko szkolne wyróżniało się
profesjonalnym przygotowa−
niem: czytelne banery, ulotki
charakteryzujące poszczególne
kierunki kształcenia, prezentacja

multimedialna pokazująca doko−
nania szkoły oraz specjalnie na tę
okazję przygotowane gadżety
(długopisy i cukierki z logo szko−
ły) dopełniały obrazu dobrej
szkoły, rzetelnie przygotowują−
cej do startu w życie zawodowe
lub do studiów. Stoisko szkoły
odwiedził burmistrz Wiesław
Stambrowski. /G/ 

Kto myśli logicznie, 
niech pomyśli o logistyce

Przedstawicielki PZS w Lędzinach przed stoiskiem 
w oczekiwaniu na gości.
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Już przedszkolaki potrafią wymienić kilka

podstawowych praw dziecka. Wytłumaczyć,

co oznaczają wybrane prawa. Rozpoznać,

czy prawa dziecka są naruszone. Znają róż−

ne rodzaje emocji i trafnie rozpoznają emo−

cje towarzyszące ludziom w różnych sytua−

cjach.

W Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka

i Ochrony Praw Dziecka (10 grudnia)

w Przedszkolu nr 2 odbył się międzygrupowy

konkurs pt. „Znam swoje prawa”. Do zabawy

konkursowej przystąpiły cztery dwuosobowe

zespoły reprezentujące każdą z grup 6−lat−

ków. Były zagadki, pytania wyboru, układanie

puzzli na czas, a nawet odgrywanie scenek. 

Poziom umiejętności dzieci był wysoki

i bardzo wyrównany, a różnice przy lokatach

finałowych wynosiły tylko 1 punkt. I miejsce

zdobyły: Magdalena Tam i Natalia Hopko−

wicz, II – Marcelina Ścierska i Martyna Sko−

czylas, III – Julia Szkarłat i Kasia Gąsiorczyk,

IV – Wiktoria Warzecha i Daria Tobiasz. Kon−

kurs przeprowadziły nauczycielki Beata Kru−

pa i Beata Kusak. JOANNA POPIELA

Przedszkolaki znają swoje prawa



Atakowani (choć nie bezpo−
średnio) przez radnych o brak
pewnych tekstów w gazecie,
z satysfakcją przyjęliśmy ol−
brzymie zainteresowanie a na−
wet pewnego rodzaju uznanie
za tekst zamieszony przed mie−
siącem na ekostronach, pt.
„Gwałt na przyrodzie. To nie
Marsjanie szpecą nasze otocze−
nie”. Niestety, bardzo wielu
Czytelników dzwoniło i mówi−
ło nam o podobnych jak prezen−
towane przypadkach ekologi−
cznego bandytyzmu, dewasto−
wania przyrody, zaśmiecania
lasów, zanieczyszczania środo−

wiska w ich okolicy kończąc
prośbą o przyjazd i wykonanie
zdjęć we wskazanych przez
nich miejscach. 

Z naszych rozmów wynika,
że temat to bardzo poważny.
Zaśmiecanie lasów, zagajni−
ków, obrzeży łąk i pół odpada−
mi komunalnymi, budowlany−
mi a nawet przemysłowymi to
kwestia nie tylko estetyki, ale
porządku, naszego bezpie−
czeństwa i zdrowia. Teraz wie−
le takich miejsc pokrył śnieg.
Takie liszaje chamstwa i lu−
dzkiej głupoty wykwitną po−
nownie wraz z pojawieniem
się wiosny. Obiecujemy, że
będziemy tropić te miejsca, fo−
tografować i przedstawiać
w gazecie. A może – wzorem
innych miast – nawet uda się
nam nakłonić „odpowiednie
czynniki” do bardziej zdecy−
dowanych i konsekwentnych
działań? /R/ 
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Strony dofinansowane przez: 

Ekobandytyzm

Zadbana posesja, dobra droga, za nią lasek a w nim pełno
śmieci i butelek. Czy to nie może wyprowadzić z równowa−
gi najspokojniejszego człowieka, któremu podrzucają takie
świństwa? Wielu Czytelników wskazywało nam takie miej−
sca (na przykład na Blychu) oczekując od nas pośredni−
ctwa i interwencji u władz miasta: Tak dalej być nie może! 
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Prawdziwa zima, która przy−
szła do nas pod koniec ubiegłe−
go roku, nie zamierza ustąpić.
Mimo wielu zapowiedzi meteo−
rologów, że już, już powinna
ustąpić nadal trwa i trwa.
Utrzymują się niskie tempera−
tury, opady śniegu, gołoledź.

Niby tak powinno być o tej po−
rze roku, ale jakby się od tego
odzwyczailiśmy w ubiegłych
latach. Niestety, często zdarza
się, że zapominamy o ciążą−
cych na nas obowiązkach. Nie
wszędzie – co widzimy na co
dzień – właściciele posesji

i nieruchomości sprzątają śnieg
i lód z chodników, narażając
przechodniów na poślizgi
i upadki, a siebie na mandaty,

a przecież sprzątanie to ich ele−
mentarny obowiązek, wynika−
jący z troski o bezpieczeństwo
i wygodę współmieszkańców,
zawarty w państwowych
i gminnych przepisach porząd−
kowych. 

Emil Piwowarczyk z Hołdu−
nowa systematycznie odśnieża
chodnik wzdłuż swojej posesji
przy ul. Palmowej. – Nie cze−
kam, aż powstanie gruba war−
stwa śniegu, tylko zabieram się
od razu za oczyszczanie chodni−
ka, na raty – mówi. – W sumie
mniej się spocę, a ostateczny
efekt jest lepszy. Zauważyłem,
że podobnie postępują wszyscy
moi najbliżsi sąsiedzi – powie−
dział.

Zdecydowana większość
właścicieli prywatnych posesji
przy ul. Palmowej i innych hoł−
dunowskich ulicach dba na bie−
żąco o stan o stan chodników,
ale niektórzy zaniedbują się
w wypełnianiu tego obywatel−
skiego porządku. Wystarczy
tylko rzucić okiem i od razu wi−
dać różnicę. /WM/ 

Zima trzyma Świat jest dzisiaj biały i puchaty
jak zabawka przez Boga z pudełka wyjęta,
taka śliczna zabawka ze sreberka i waty
przez nikogo jeszcze nie dotknięta

(Ewa Szelburg−Zarembina)

Emil Piwowarczyk z ul. Palmowej odśnieża przed swoim domem.
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Uchwałą Rady Miasta z 30
grudnia 2008 roku została po−
wołana Komisja ds. Ochrony
Środowiska w składzie: Emil
Piątek (przewodniczący), Lu−
dwik Kubica, Alojzy Palka,
Zdzisław Rudol, Jerzy Żołna. 

Do zadań komisji należy:
– opiniowanie projektów

uchwał dotyczących zagadnień
z zakresu rolnictwa i ochrony
środowiska,

– opiniowanie i inicjowanie
działań na rzecz ochrony po−
wietrza, ochrony i wykorzysta−
nia wód stojących i płynących,
gleby oraz lasów,

– opiniowanie planów prowa−
dzenia eksploatacji górniczej
oraz naprawy szkód górni−
czych, 

– opiniowanie propozycji
sprzedaży mienia komunalne−
go.

Komisja o w dużej mierze
podobnych kompetencjach zo−
stała powołana po wyborach
samorządowych w 2006 roku
jako Komisja Ochrony Środo−
wiska, Rolnictwa i Szkód Gór−
niczych w składzie Emil Pią−
tek (przewodniczący), Ludwik
Kubica, Alojzy Palka, Tomasz
Noras, Marek Korba. Z po−
czątkiem 2008 roku została
zlikwidowana. 

Po niespełna roku pono−
wnie uznano zasadność jej
istnienia. /R/ 

Jak długo jeszcze będziemy, jako społe−

czeństwo lędzińskie, tolerować zaśmiecanie

i zatruwanie naszego środowiska, chuligań−

skie wyczyny naszej kochanej młodzieży, de−

wastowanie przyrody i społecznego mienia?

Przecież koszty naprawy i usuwania szkód wy−

rządzanych na terenie naszego miasta każdo−

razowo ponosimy my wszyscy! Nie lepiej było−

by te kwoty przeznaczyć na inne cele? Na po−

moc dla osób biednych, przewlekle chorych,

niepełnosprawnych? Na obiady w szkole dla

dzieci z rodzin zagrożonych niedostosowa−

niem społecznym, a chociażby na inne po−

trzebne ludziom inwestycje?

Może czas zacząć budowanie w Lędzinach

społeczeństwa obywatelskiego od społecznej

niezgody i wspólnego przeciwdziałania aktom

wandalizmu i przemocy, a jeśli już się wyda−

rzą, odpowiedzialnego współdziałania z orga−

nami porządku publicznego w wykrywaniu ich

sprawców? Nie zwalajmy winy na wszystko

i na wszystkich. Na „takie czasy”, na telewiz−

ję, na Internet, na prasę itp., a siebie nie wy−

bielajmy i nie usprawiedliwiajmy! Lubimy po−

równywać się z Niemcami, z Zachodem – dla−

czego tak trudno wziąć stamtąd pewne dob−

re, sprawdzone wzorce postępowania – zaczy−

nając ich wdrażanie od siebie?

Obojętność nie przysłuży się poprawie sy−

tuacji, a wprost przeciwnie doprowadzi do jej

pogorszenia. Czy nie byłoby zatem wskazane,

a nawet niezbędne, wychowywanie i budowa−

nie społeczeństwa obywatelskiego rozpocząć

od zainteresowania się tym, co złego i dobre−

go dzieje poza obrębem posesji, swojego

mieszkania lub bloku, działki lub pola: na uli−

cy, placu szkolnym, boisku, zagajniku itp.?

Nie chować głowy w piasek jak struś. Tłuma−

czyć się, że „moja chata z kraja”, a dopiero

gdy ktoś nam tę „chatę” (przepraszam za

słowo) zasyfi lub obrabuje wołać z wielkim

oburzeniem: „Gdzie była policja, gdzie była

straż miejska?!”

Bardzo daleko nam jeszcze na przykład do

prospołecznej postawy prezentowanej na co

dzień na przykład przez Skandynawów lub in−

ne nacje, ale nie przybliżymy się do nich

w tym względzie ani o milimetr, jeśli będzie−

my tylko biadolić, umywać rączki, a nie bę−

dziemy brać spraw ulicy, osiedla, wreszcie

całej gminy w swoje, czyli mieszkańców ręce!

Bez ciągłego oglądania się na innych, na wła−

dze, na szkołę, na Kościół, na sąsiadów itp.!

Chyba nam Ślązakom, Polakom, lędzinianom

odwagi cywilnej, ale także odpowiedzialności

i choć minimum zaangażowania nie zabrakło? 

Dużo racji jest w stwierdzeniu znanego

dziennikarza Michała Smolorza, który na ła−

mach „Polski – Dziennika Zachodniego”

z 3 stycznia br. stwierdził, iż w społeczeń−

stwie śląskim „obywatelski tumiwisizm jest

regułą” (dodałbym, że w całym społeczeń−

stwie polskim).

Zróbmy więc coś, aby za parę lat redaktor

Smolorz mógł z całą odpowiedzialnością do tych

słów dodać: „ale w Lędzinach już nie!” /ML/ 
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Strony dofinansowane przez: 

Tumiwisizm śląską regułą?

Będą się troszczyć 

o środowisko

Parking przy kościele św. Klemensa przydaje się bardzo
nie tylko wiernym przyjeżdżającym tutaj na nabożeństwa,
ale także amatorom białego szaleństwa uprawianego (o ile
warunki śniegowe na to pozwalają) na południowym stoku
Klimonta. Narciarze i saneczkarze przyjeżdżają tutaj tu
z różnych stron miasta, a nawet z okolicznych miejscowo−
ści. I wspominają, że był tutaj kiedyś wyciąg… /WM/ 
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Regulamin utrzymania 
czystości i porządku

na terenie 
Gminy Miejskiej Lędziny

§ 5
1. Obowiązek oczyszczania ze

śniegu i lodu winien być reali−

zowany przez odgarnięcie

w miejsca nie powodujące za−

kłóceń w ruchu pieszych lub

pojazdów i podjęcie działań

usuwających lub ograniczają−

cych śliskość chodnika. Piasek

użyty do tych celów należy usu−

nąć z chodnika niezwłocznie

po ustaniu jego śliskości.

2. Nawisy śnieżne i sople zwi−

sające z dachów lub innych

urządzeń należy usuwać na

bieżąco, w szczególności te

które stwarzają zagrożenie dla

zdrowia lub mienia. 

3. Zakazuje się wyrzucania

śniegu, lodu, błota i innych za−

nieczyszczeń z chodnika na

jezdnię oraz z jezdni na cho−

dnik, pobocza i parkingi. Nad−

wyżkę powyższych zanieczy−

szczeń służby porządkowe są

zobowiązane usunąć.

4. Zakazuje się usuwania ślis−

kości poprzez posypywanie

żużlem, popiołem, bez uprze−

dniego wykonania badań che−

micznych wykluczających wpro−

wadzenie do ziemi i wód meta−

li ciężkich i związków kancero−

gennych oraz solą – NaCl.
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WAŻNE TELEFONY (032…)
BEZPIECZEŃSTWO

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

lub 998
Ochotnicza Straż Pożarna 216−62−57

ZDROWIE
Pogotowie Ratunkowe w Tychach 219−38−43

327−49−99 
lub 999

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

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

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

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

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

"Marta" 216−60−31
"10" 216−78−37
"Prywatna" 216−71−79
"Melisa" 216−60−64 
"Centrum" 326−64−54
"Pod Szybem" 326−73−74 wew. 43 

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

21−66−301, 21−66−512
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216−67−91
Kuchnia Miejska 216−75−08
Świetlica Socjoterapeutyczna 326−63−96
Ekorec 326−79−90, 326−79−91
− baza przy ul. Fredry 216−60−20
PGK Partner 216−61−23, 216−75−26
Miejski Ośrodek Kultury 326−78−33
Miejska Biblioteka Publiczna 21−67−509
Fundacja RSiKF − Ośrodek 

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

POWIAT
Starostwo Powiatowe w Bieruniu 216−38−20

216−38−27
fax 326−92−87 

Wydział Komunikacji 216−79−19
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 216−78−19 
Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego 216−63−30
Powiatowy Urząd Pracy

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

Praw Konsumenta 324−25−33
Państwowy Powiatowy 

Inspektorat Sanitarny w Tychach 227−52−47

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

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

od 7.00 do 15.00 

− w pozostałych godzinach oraz w weekendy 

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

Informacja telefoniczna − Biuro numerów 118−913

Urząd Miasta Lędziny z przyjem−
nością informuje, że wniosek o dofi−
nansowanie realizacji projektu „Przy−
gotowanie jednostek samorządu tery−
torialnego do świadczenia e−usług
oraz integracji z SEKAP” otrzymał do−
finansowanie z środków Europejskie−
go Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Ślaskie−
go na lata 2007−2013 w ramach
Działania 2.2 – Rozwój elektroni−
cznych usług publicznych.

Efektem realizacji Projektu będzie
modernizacja administracji samorzą−
dowej poprzez zwiększenie poziomu
wykorzystania nowoczesnych te−
chnologii informacji i komunikacji. 

Mamy również nadzieję ze dzięki
realizacji Projektu wzrośnie poziom
usług administracyjnych dla mie−
szkańców i przedsiębiorców świad−
czonych drogą elektroniczną oraz
zwiększy się efektywność pracy ad−
ministracji m. in. w zakresie realizacji
tych usług. 

Wdrażanie tej platformy ściśle po−
wiązane będzie z wdrażaniem
w Urzędzie Norm ISO.

SEKAP (skrót od nazwy: System
Elektronicznej Komunikacji Admini−
stracji Publicznej) jest innowacyjnym
rozwiązaniem realizowanym na tere−
nie województwa śląskiego, które ma
na celu zwiększenie efektywności
pracy urzędników, ułatwienie obywa−
telom i instytucjom kontaktu z urzę−
dami administracji publicznej, umoż−
liwienie świadczenia podstawowych
usług administracyjnych drogą elek−
troniczną, a co za tym idzie – ograni−
czenie naszych wizyt w urzędach do
minimum. Warunkiem korzystania
z systemu jest jednak uzyskanie przez
nas tzw. kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.

W ramach SEKAP−u uzgodnione
zostały wspólne procedury załatwia−
nia spraw (usług typu: sprawy mel−
dunkowe, ewidencja działalności go−
spodarczej, limitowana działalność
gospodarcza, podatki lokalne oraz
wsparcie organizacji pozarządo−
wych). Określono także jednakowe
formularze elektroniczne, odpowie−
dnie dla systemów obiegu dokumen−
tów i weryfikacji podpisów elektroni−
cznych. W ramach rozbudowanych
modułów zagwarantowano m. in.
bezpieczeństwo przepływu informa−
cji, bezpieczeństwo płatności, przede
wszystkim zaś – identyfikację obywa−
tela. 

W praktyce funkcjonowanie
SEKAP−u ma więc polegać na tym, że

mieszkaniec Śląska loguje się do ser−
wisu na stronie www. sekap. pl, a ten
przekierowuje go następnie na witry−
nę internetową z e−usługami urzędu
gminy właściwego do ich załatwie−
nia.

Kontakt z urzędem i wysyłanie
wniosków w konkretnych sprawach
umożliwia nam w ramach SEKAP−u
internetowa PLATFORMA E−USŁUG
PUBLICZNYCH, czyli serwis PeUP.
Za jego pośrednictwem sprawdzimy
katalog usług świadczonych przez
urzędy, obejrzymy spis ich adresów,
złożymy odpowiednie wnioski urzę−
dowe, sprawdzimy stan naszej spra−
wy (czyli etap jej załatwiania w urzę−
dzie), a także odbierzemy korespon−
dencję 

Wszelkie formularze papierowe
zostały zastąpione dokumentami
elektronicznymi. Klienci muszą tylko
wprowadzić do nich swoje dane,
treść wniosku oraz inne informacje
związane ze sprawą. Warto jednak
pamiętać, że do wypełnienia i wysła−
nia dokumentów niezbędna jest reje−
stracja w systemie i posiadanie kwali−
fikowanego podpisu elektronicznego.

W ramach Projektu do urzędu zo−
stanie dostarczone oprogramowanie: 

System Obiegu Dokumentów 
System Bezpieczeństwa 
Platforma Formularzy Elektroni−

cznych 
System Automatycznej Weryfi−

kacji Podpisu Elektronicznego 
Przyłączenie do Platformy e−

Usług Publicznych Śląskiego Cen−
trum Społeczeństwa Informacyjnego

oraz zakupione zostaną następują−
ce elementy infrastruktury informaty−
cznej: 

urządzenia teleinformatyczne
dla Centrum Przetwarzania Danych,
gdzie zostanie zainstalowane opro−
gramowanie stworzone w ramach
Projektu spełniające wysokie standar−
dy bezpieczeństwa tzn. serwer oraz
urządzenia sieci teleinformatycznej

15 komputerów o odpowiednich
parametrach technicznych, skanery
oraz urządzenia sieci teleinformaty−
cznej

czytniki kart elektronicznych
i karty elektroniczne potrzebne dla
właściwego wdrożenia podpisu elek−
tronicznego 

Wdrożenie SEKAP z jego ciągłe
rosnącą funkcjonalnością oraz działa−
jącym w jego ramach serwisem PeUP
to ogromna szansa na zwiększenie
dostępności administracji lokalnej
i usprawnienie jej działania

By ułatwić mieszkańcom korzysta−
nie z dobrodziejstw SEKAP, planuje−
my kampanię informacyjną na ten te−
mat oraz przeprowadzenie szkoleń
z obsługi tego systemu. 
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Czwórka zawodników UKS
„Orka” startowała w Mistrzo−
stwach Śląska w Pływaniu Ju−
niorów 14−, 15− i 16−letnich
i open (czyli seniorów) w dni−
ach 12−13 grudnia w Raciborzu.
Wśród juniorów 16−letnich
Wojciech Głyk zajął 2 miejsce
na dystansach 1500 m i 400 m
stylem dowolnym, natomiast na
200 m dowolnym był trzeci.

Wojtek uzyskując na 1500 m
stylem dowolnym wynik
16:24.95 jest pierwszym zawo−
dnikiem naszego klubu, który
zdobył II klasę sportową w pły−
waniu.

Wśród juniorów 15−letnich
trzy medale zdobyła Marta Mił−
kowska. Dwa srebrne (na 200 m
stylem motylkowym i 400 m
stylem zmiennym) oraz brązo−

wy na 400 m stylem dowolnym.
Marta zdobyła także srebrny
medal na 200 m motylkiem
w klasyfikacji open.

Najwięcej medali dla klubu
w tych zawodach wywalczyły
zawodniczki 14−letnie. Emilia
Makosz zdobyła pięć medali
(3 złote na dystansach 800 m sty−
lem dowolnym, 200 m stylem
motylkowym, 400 m stylem

zmiennym oraz dwa brązowe na
100 m stylem motylkowym i 400
m stylem dowolnym). Ponadto
Judyta Czarnecka zdobyła sre−
brny medal na dystansie 100 m
stylem grzbietowym. 

Łącznie nasi juniorzy zdobyli
13 medali, co jest naprawdę
dobrym wynikiem tej czwórki
oraz świetnym znakiem na
przyszłość. /MP/ 

Orka w natarciu

Zych pokonał mistrza
Reprezentujący tyski klub ska−

towy „U Przewoźnika” Tadeusz
Zych zwyciężył w rozegranym
w Lędzinach Turnieju Skata o Pu−
char Burmistrza Miasta Lędziny.
Sukces tym większy, że obsada
zawodów była wyjątkowo mocna,
włącznie z lędzinianinem Ada−
mem Kołodziejczykiem, który
niedawno wywalczył w Hiszpanii
tytuł skatowego mistrza świata.

Drugie miejsce wywalczył
Janusz Bojdoł, którego macie−
rzystym klubem są „Dąbki”
Mościska. Na najniższym stop−

niu podium stanął Leonard Sy−
nowiec z „Amikusa” Katowice.
Najlepsze miejsca spośród za−
wodników lędzińskich zajęli Ja−
nusz Drzyzga z OSP Lędziny,
a także Janusz Musioł, którym
przypadły w udziale lokaty szó−
sta i jedenasta.

Zwycięzcy turnieju oraz za−
wodnicy z czołowej dwudzie−
stki z rąk burmistrza Wiesława
Stambrowskiego odebrali oka−
załe puchary, atrakcyjne nagro−
dy rzeczowe oraz pieniężne. 

MARCIN PODLEŚNY

Od lewej Leonard Synowiec, Wiesław Stambrowski,
Tadeusz Zych, Janusz Bojdoł.
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Tradycyjny mikołajkowy tur−
niej szachowy rozegrany został
5 grudnia w ratuszu. Nad prze−
biegiem zawodów czuwali Józef
Kaleta oraz Janusz Gondzik. Pu−
chary, dyplomy i słodycze zwy−
cięzcom wręczała Joanna Figura
– dyrektor MOK. 

Zawody rozegrano w trzech
kategoriach wiekowych: szkół
podstawowych, gimnazjum oraz
szkół średnich. W gronie zawo−
dników najmłodszych zwycięży−
li Weronika Komandera oraz
Maciej Smoleń. W kategorii ucz−
niów gimnazjum bezkonkuren−
cyjni okazali się Barbara Smoleń
wśród dziewcząt oraz Radosław
Dzierżak, Jędrzej Kosteczko
i Łukasz Roter. Rywalizację
w grupie najstarszej zdominowa−
li: Monika Warpechowska oraz
Paweł Kwaśniewski, Łukasz
Stokłosa i Szymon Gondzik.

Celem nadrzędnym lędzińskich
szachistów były jednak IX
Skatowe Mistrzostwa Powiatu
Bieruńsko−Lędzińskiego 8−9 gru−
dnia w Powiatowym Zespole

Szkół w Bieruniu. Nasi szachiści
godnie reprezentowali nasze mia−
sto. Wśród chłopaków, w katego−
rii uczniów gimnazjum, drugie
miejsce wywalczył Radosław
Dzierżak, a piąte – Jędrzej Koste−
czko. W gronie dziewczyn w tej
kategorii wiekowej piątą lokatę
zdobyła Małgorzata Król (wszys−

cy z Gimnazjum nr 2). Drużyno−
wo lędzińscy gimnazjaliści zajęli
drugie miejsce, ustępując jedynie
rówieśnikom z Chełmu Śląskiego.

Lędzińscy szachiści zdomi−
nowali rywalizację chłopców
w grupie uczniów szkół ponad−
gimnazjalnych. Zajęli pierwsze
cztery miejsca. Zwyciężył Pa−

weł Kwaśniewski, a za nim
uplasowali się: Rafał Król, Łu−
kasz Stokłosa oraz Robert
Broncel (zdobywca drugiego
miejsca reprezentował barwy
Powiatowego Zespołu Szkół
w Bieruniu, do którego uczę−
szcza, pozostali wymienieni to
uczniowie lędzińskiego PZS).
W gronie dziewcząt drugie
miejsce wywalczyła Monika
Warpechowska. W najstarszej
kategorii wiekowej, biorąc pod
uwagę wyniki drużynowe (do
których zaliczano rezultaty
dwóch chłopaków i jednej za−
wodniczki) PZS Lędziny o pół−
tora punktu wyprzedził LO
w Bieruniu Starym oraz o 4,5
punktu PZS w Bieruniu No−
wym.

Wspomnę jeszcze o sukcesie
Pawła Kwaśniewskiego, który
w dniach 12−14 grudnia startował
w VII Otwartych Młodzieżo−
wych Mistrzostwach Miasta Ty−
chy, gdzie wywalczył pierwsze
miejsce w kategorii do lat 17. 

MARCIN PODLEŚNY

Szachowy miesiąc

Organizatorzy i zawodnicy turnieju mikołajkowego.
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Po 12−letnim kierowaniu
Klubem Plastyka „Kontrast”
Helena Szabrańska ma następ−
czynię. Nową szefową klubu
została Beata Kozioł z Bierunia.
Nowy zarząd został wybrany
podczas walnego zebrania spra−
wozdawczo−wyborczego klubu
19 grudnia w składzie: Beata
Kozioł (przewodnicząca), Hele−
na Szabrańska (wiceprzewodni−
cząca), Bożena Kobyłczyk−Sto−
lorz (skarbnik), Renata Gołdon−
Kolny (sekretarz) oraz Beata
Pyras, Monika Bogdziun i Mi−
rosław Leszczyk – członkowie.
– Trzy lata temu, podczas po−

wiatowego pleneru malarskie−
go, namówiłam panią Beatę,
ażeby przystąpiła do „Kontra−
stu” – mówiła Helena Szabrań−
ska. – Mimo młodego wieku
bardzo dobrze radzi sobie ze
sprawami organizacyjnymi, jest
słowna i konsekwentna w dzia−
łaniu. Jej obrazy cieszą się co−
raz większym uznaniem miłoś−
ników malarstwa.

Szabrańska zgodziła się peł−
nić funkcję wiceprzewodniczą−
cej w nowej dwuletniej kadencji
aby wspierać nową szefową
klubu doświadczeniem i wie−
dzą. 

Nową komisję rewizyjną
tworzą: Ewa Pawłowska – prze−
wodnicząca oraz Ryszard Kubi−
sta i Krzysztof Bednarz.

Zdecydowaną większość 28
członków „Kontrastu” stanowią
młodzi ludzie, w sporej części

wychowankowie klubu. Oprócz
lędzinian członkami klubu są
bierunianie, chełmianie, imieli−
nianie, a nawet plastycy z Ty−
chów i Mysłowic. Osoby spoza
Lędzin stanowią także więk−
szość władz klubu. /WM/ 

Klub Plastyka „Kontrast” 

Zmiana szefowej

W wyniku konkursu w ramach rządo−
wego programu wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży „Akty−
wizacja jednostek samorządu terytorial−
nego i organizacji pozarządowych” Miej−
skie Przedszkole z Oddziałami Integra−
cyjnymi Nr 2 uzyskało 31.400 zł (z cze−
go 21.700 zł z dotacji Kuratorium Oświa−
ty, pozostałą część od miasta) na realiza−
cję projektu „Czym skorupka za młodu
nasiąknie...” 

Program realizowany był od 27 paź−
dziernika do 12 grudnia 2008 roku. Brały
w nim udział dzieci 6−letnie i dzieci spe−
cjalnej troski uczęszczające do przed−
szkola. Jego głównym celem było udzie−
lenie pomocy dziecku i rodzicom w po−
znaniu predyspozycji, rozbudzaniu zain−
teresowań dzieci oraz ich kontynuacja
w formach zorganizowanych istniejących
na terenie miasta Lędziny. Działania
związane z realizacją programu to: 

Zajęcia w grupach na temat różnych
form spędzania wolnego czasu dorosłych
i dzieci. Spotkania z kolekcjonerami, pa−
sjonatami, trenerami w przedszkolu. Pre−
zentacja zbiorów różnych kolekcji dzieci
i rodziców. Zorganizowanie przedszkol−
nej wystawy.

Szlakiem zainteresowań – poznanie
różnych możliwości spędzania wolnego
czasu w mieście. Poznanie metod tera−
peutycznych. Obserwacja zajęć sporto−
wych w miejskich kołach zainteresowań
oraz obserwacja zajęć terapeutycznych;
hipo− (w Ośrodku Terapeutycznym
PADOK w Katowicach – Janowie) i dogo−
terapii w przedszkolu (prowadzone przez
dogoterapeutki Dorotę Liebner oraz Anitę
Gertych). 

Aktywny udział dzieci w zajęciach
wg ustalonych terminów. Spotkania z lu−
dźmi sztuki (aktor, muzyk, tancerz, pla−

styk). Dzieci oglądały przedstawienia tea−
tralne „Śpiąca Królewna” – w Teatrze
Dzieci Zagłębia w Będzinie, „Pchła Sza−
chrajka” w Teatrze „Ateneum” w Katowi−
cach, „Stoliczku nakryj się” w Kinie
„Piast” w Lędzinach oraz „Nie czyń dru−
giemu, co tobie niemiłe” i „Kubuś Pucha−
tek” – spektakle, które odbyły się
w przedszkolu.

Udział w zajęciach sportowych:
kung−fu, tenis ziemny, pływanie, piłka
nożna prowadzonych przez trenerów.
Aktywny udział dzieci wraz z rodzicami
w hipoterapii (Ośrodek Terapeutyczny
PADOK w Katowicach – Janowie; 4 zaję−
cia po 30 min.) z udziałem koni i dogote−
rapii (5 zajęć) w towarzystwie dwójki
specjalnie przeszkolonych psów rasy lab−
rador oraz pań prowadzących.

Tydzień pasji i zainteresowań. Wę−
drówka po przedszkolnych ośrodkach za−

interesowań organizowanych dla celów
projektu. Dziecko aktorem, plastykiem,
muzykiem, modelarzem, tancerzem.
Dzieci niepełnosprawne w celu poznania
różnych metod terapeutycznych wyko−
rzystywały salę terapeutyczną, doświad−
czania świata i SI.

Warsztaty z rodzicami pt. „Co lu−
bi, co interesuje moje dziecko?” –
w celu wczesnego rozbudzania zainte−
resowań i kierowania zdolnościami dla
rozwoju dziecka. Spotkania warsztato−
we dla rodziców dzieci niepełnospra−
wnych zorganizowane przez specjali−
stów naszego przedszkola ukazujące
metody wykorzystywane w pracy
z dziećmi oraz propozycje ćwiczeń
i zabaw do wykorzystania przez rodzi−
ców w domu. 

Konfrontacja wiedzy nauczyciela
z wiedzą rodziców. 

Nawiązanie współpracy ze stowa−
rzyszeniami, instytucjami, fundacjami,
klubami działającymi na terenie miasta.

Pośredniczenie w nawiązaniu kon−
taktów z instytucjami, klubami, itp.

Dzięki pozyskanym środkom baza
przedszkola znacznie wzbogaciła się
o materiały plastyczne, modelarsko−kon−
strukcyjne, sprzęt sportowy, rekwizyty
teatralne, zabawki, pomoce specjalisty−
czne dla dzieci niepełnosprawnych. Po−
nadto z funduszy tych został opłacony
transport i bilety wstępu umożliwiające
spotkania z ludźmi sztuki i sportu, a tak−
że nagrody i poczęstunek dla dzieci. 

Udział w programie przyniósł ogrom−
ne korzyści. Zajęcia stały się bardziej
atrakcyjne, dały dzieciom wiele radości,
umożliwiły zdobycie nowych doświad−
czeń. Rodzicom w tej chwili łatwiej pod−
jąć decyzję dotyczącą kierunku rozwoju
zainteresowań ich dziecka, poznane me−
tody, zabawy i ćwiczenia terapeutyczne
są możliwe do zastosowania z dzieckiem
w domu, na spacerze czy na placu zabaw. 

Jesteśmy wdzięczni za zaangażowa−
nie i pomoc w realizacji naszego projek−
tu wielu osobom i instytucjom z terenu
naszego miasta. Należą do nich: 

Klub Plastyka „Kontrast” – Jan Śmiłow−
ski, Renata Gołdon− Kolny.

Fundacja Rozwoju Sportu, Kultury Fi−
zycznej i Turystyki – instruktorzy pływa−
nia: A. Morkisz, S. Wala.

Klub Tańca „Wir” – Marzena Lozinszek.
Miejski Ośrodek Kultury – dyrektor

Joanna Figura, Agnieszka Czerniak
Miejski Klub Sportowy – Stanisław Figiel.
Wiesław Bigos – trener kung− fu.
Piotr Musioł – muzyk.
Państwo Stalmachowie – lutnicy.
Zbigniew Lelonek – instruktor tenisa

ziemnego.
BARBARA BOBA

Realizacja regionalnego programu zakończona

"CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE..."

Zarząd Klubu Plastyka „Kontrast” jest wybitnie 
sfeminizowany...
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Lędzińskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnospra−
wnych i Ich Rodzin otrzymało
od władz miasta pomieszczenie
na biuro w budynku MOK−u,
przy ul. Hołdunowskiej 39. Jest
małe, ale wystarczy, aby mógł
się w nim zbierać zarząd stowa−
rzyszenia. Jego pierwsze zebra−
nie w tym miejscu odbyło się

5 stycznia (nie przeszkadzał na−
wet brak mebli). Biuro to bę−
dzie służyło także jako punkt
spotkań z członkami stowarzy−
szenia, w którym można będzie
zasięgnąć rady w różnych kwe−
stiach dotyczących osób z nie−
pełnosprawnością, dowiedzieć
się o planowanych działaniach
stowarzyszenia, zgłaszać uwagi
i propozycje.

O szczegółach związanych
z funkcjonowaniem nowego
biura członkowie stowarzysze−

nia dowiedzą się na najbliż−
szym Walnym Zebraniu – bar−
dzo ważnym, bo zapadnie na
nim kilka decyzji kluczowych
dla dalszego rozwoju (m. in.
o rozpoczęciu starań w celu
uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego). Zebra−
nie odbędzie się 24 lutego
o 17.00 w dotychczasowej sie−
dzibie stowarzyszenia – w ba−
rze „Anita” przy ul. Lędziń−
skiej 179. Korzystając z tego,
że lokal ten dysponuje windą

przystosowaną do potrzeb osób
na wózkach inwalidzkich oraz
z uprzejmości właścicielki, pa−
ni Lidii Kałuży, członkowie
stowarzyszenia spotykają się
tutaj już od ośmiu lat. Obecnie
stowarzyszenie wzbogaciło się
o biuro, ale w „Anicie” w dal−
szym ciągu będą odbywać się
spotkania i imprezy. Już 24
stycznia zapraszamy na Inte−
gracyjny Bal Karnawałowy (są
jeszcze wolne miejsca).

KRYSTYNA CUBER

Wydawca: 
Urząd Miasta Lędziny

ul. Lędzińska 55, 43−143 Lędziny
Opracowanie redakcyjne:

Marian Ryglewicz
Realizacja wydawnicza:

Petit−Media, tel. 509−180−120
e−mail: petit_media@gazeta.pl 

Druk: PRODRUK Katowice
Za treść reklam redakcja 

nie odpowiada.
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Pierwsze zebranie w nowym biurze

Urzędnicy
w Akademii

Gmina Lędziny zawarła umo−

wę partnerską z Bieruńską Fun−

dacją Inicjatyw Gospodarczych

w Bieruniu dotyczącą realizacji

projektu „Samorządowa Akade−

mia Umiejętności”. Pracownicy

samorządowi będą uczestniczyć

w szkoleniach z zakresu zamó−

wień publicznych, administracji

publicznej, zarządzania jakością,

finansowania inwestycji, ochrony

danych osobowych, prawa pracy

itp. Budżet projektu (dofinanso−

wanie z Europejskiego Funduszu

Spójności POKL 5.2.1) wynosi

ogółem 1.615.294,80 zł, z cze−

go Miasto Lędziny otrzyma ok.

200.000 zł.

Udział w specjalistycznych

szkoleniach umożliwi urzędni−

kom pozyskanie nowych umie−

jętności, poszerzy ich znajo−

mość obowiązującego prawa.

Stosowanie zdobytej wiedzy

w codziennej pracy pozwoli im

usprawnić funkcjonowanie urzę−

du, wpłynie na efektywniejsze

wykorzystywanie dostępnej in−

frastruktury i ograniczy możliwo−

ści podejmowania błędnych de−

cyzji. /G/ 

ZNACZENIE WYRAZÓW:
Poziomo: 3. Dialekt, żargon. 8. Na przy−

kład Jesień Organowa w Powiecie Bieruń−

sko−Lędzińskim. 9. Szkodzi zdrowiu. 10.

Miejsce w Lędzinach w którym 150−200

lat temu został osuszony jeden ze stawów

Stoleckiego. 11. Zadymka, zawierucha.

14. Zwora, kotew. 17. Zbiór map. 18. Je−

dnostka floty wojennej. 20. Pnącze z po−

chrzynowatych, jams. 21. Jednostka mo−

netarna Iranu. 25. Zawiadomienie o nade−

jściu przesyłki. 27. Papuga. 29. Pierwia−

stek chemiczny o symbolu Lr, otrzymany

sztucznie w 1961 roku. 30. Jednostka na−

tężenia prądu elektrycznego. 31. Termin

kalendarzowy. 32. Odmiana esperanta.

33. Miejsce w którym drób wysiaduje jaja.

34. Długa bluzka. 

Pionowo: 1. Niejedna zabawa pod gołym

niebem zorganizowana w naszym mieście.

2. Żyzny muł na dnie stawu. 3. Klejowa far−

ba wodna. 4. Bicie się, rozgrywka. 5. Po−

koik bez okien, sypialnia. 6. Ósma część

beczki. 7. Kastra, skrzynia murarska. 12.

Krzew ozdobny ze skalnicowatych. 13.

W bajce obok Małgosi. 14. Imię które nosił

Fabera, postać do naśladowania dla samo−

rządności lokalnej. 15. Klub Plastyka, który

działa od września 1996. 16. Mało używa−

ne imię żeńskie. 19. Trójchloroetylen używa−

ny do prania na sucho. 22. Według Biblii,

syn Abrahama i Sary. 23. Kamień piekielny.

24. Styl panujący w XVII i w I połowie XVIII

wieku. 26. Ruda, topniki i koks załadowane

do pieca hutniczego. 28. Obszar wodny

przylegający do portu.

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 17
dadzą rozwiązanie krzyżówki.

Ta ramka ma wielkość 3. modułów ogłoszeniowych.
Podstawowy moduł ogłoszeniowy w 

"
BIL − Lędziny teraz!" ma wymiary 43 x 43 mm.

Kosztuje 25 zł* (czarno−biały) albo 40 zł (kolorowy). 
Jeden moduł na pierwszej lub ostatniej stronie kosztuje 70 lub 60 zł. 

Zapraszamy do ogłaszania się w "BIL − Lędziny teraz!"
Szczegółowe informacje na temat publikacji ogłoszeń w Referacie Kultury, Spraw Społecznych Sportu 

i Promocji Miasta (ul. Lędzińska 47; tel. 032−216−65−11 do 13, w. 34) lub w redakcji (tel. 509−180−120).
Zamówienia i projekty proszę przesyłać mailem (petit_media@gazeta.pl).

* Ceny netto. Ogłoszenia przyjmowane są do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wydania, na przykład do

31 stycznia do publikacji w lutym. Miesięcznik 
"
BIL−Lędziny teraz!" ukazuje się z początkiem drugiej dekady miesiąca.
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