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Od połowy stycznia mamy praw−
dziwą zimę ze śniegiem, mrozem i lo−
dem. Dla Ekorecu, spółki prowadzą−
cej w mieście akcję „Zima” oznacza
to konieczność utrzymywania pełnej
gotowości przez 24 godziny na dobę
i reagowania na bieżąco na zmienia−
jące się warunki pogodowe.

– Jesteśmy spółką prawa handlowe−
go, działamy na zasadach rynkowych,
startujemy w przetargach na takich sa−
mych zasadach, jak wszystkie inne fir−
my, więc musimy być konkurencyjni –
mówi Mieczysław Żurek, prezes spółki
Ekorec.

W przetargu na akcję „Zima” na
2012 rok, na którą miasto przeznaczyło
150 000 złotych, oferta spółki okazała
się najkorzystniejsza i jednocześnie
spełniała narzucone przez miasto wa−
runki sprzętowe i organizacyjne.

– Mamy dwa ciągniki z pługami,
dwa samochody ciężarowe z pługami,
z czego jeden ma dodatkowo zabudo−
waną solarkę, samojezdny pojazd
z pługiem do odśnieżania chodników,
pługi wirnikowe i narzędzia do odśnie−
żania ręcznego – wylicza prezes Żurek
– To wysokospecjalistyczny sprzęt
wystarczający do utrzymania zimą

dobrych warunków na drogach. Kiedy
zima łagodnieje, nawet go w pełni nie
wykorzystujemy.

Poza sprzętem w bazie Ekorecu
przez całą dobę dyżuruje stała 4−osobo−
wa brygada. Inni pracownicy są pod te−
lefonami, żeby w razie potrzeby włą−
czyć się do akcji.

– Ludzi mamy wspaniałych – chwa−
li podwładnych prezes – są na każde

wezwanie, mają kwalifikacje, działają
fachowo, słowem: można na nich po−
legać.

Zadaniem spółki jest utrzymywa−
nie około 90 kilometrów dróg gmin−
nych i powiatowych w Lędzinach
w warunkach dobrej przejezdności.

W pierwszej kolejności w przypadku
opadów śniegu albo wystąpienia go−
łoledzi odśnieżane lub posypywane
są główne ulice. Potem sukcesywnie
kolejne aż do najmniej uczęszcza−
nych.

– Zgodnie z umową sprzęt na główne
drogi musi wyjechać w ciągu trzech go−
dzin od wystąpienia opadów, na boczne
w ciągu czterech godzin – wyjaśnia M.

Żurek – W praktyce jednak reagujemy
wcześniej. Nie wszędzie jednak jesteś−
my w stanie dotrzeć od razu.

Najgorszym zjawiskiem na drodze
w ocenie prezesa jest gołoledź. Ostatnia
spektakularna wystąpiła 14 stycznia
w całym regionie i była przyczyną po−

nad 200 wypadków i kolizji na śląskich
drogach. Lód chwycił mokre nawie−
rzchnie, gdy gwałtownie spadła tempe−
ratura. „Szklanka” nie ominęła też Lę−
dzin, co na pewno odczuli kierowcy.

– Wtedy na drogi wyrusza nasza solar−
ka – tłumaczy prezes Ekorecu – Na posy−
panie głównych dróg potrzebuje godzi−
ny, potem może ruszać na boczne ulice.
Nim jednak objedzie miasto, jest ślisko
i trudniej poruszać się autami czy pieszo.

W razie występowania utrudnień
spowodowanych aurą mieszkańcy mo−
gą zgłaszać interwencje bezpośrednio
do spółki pod całodobowe numery tele−
fonów: (032) 216 60 20 lub 609 436
477. Można też kontaktować się z koor−
dynatorami akcji z ramienia spółki,
Markiem Jędryką (tel. 609 436 456) lub
Janem Piątkiem (tel. 668 319 870)

– Zależy nam na sygnałach od mie−
szkańców – zapewnia prezes – Nieste−
ty często dzwonią oni do Urzędu Mia−
sta zamiast do nas, co wydłuża czas
załatwienia sprawy. Urząd nie ma
sprzętu ani pracowników potrzebnych
do podjęcia działań. To wszystko jest
u nas. Obiecuję, że żaden otrzymany
przez Ekorec sygnał nie zostanie bez
reakcji.

Zima w kalendarzu, „Zima” na drogach

Lędziny czwarte
w prestiżowym
rankingu

14 837 złotych i 64 grosze

na głowę lędzinianina – tyle

warte są wszystkie unijne pro−

jekty z budżetu na lata 2007 –

2013 realizowane w Lędzinach.

9969 złotych per capita z tej

kwoty to pieniądze z Unii Euro−

pejskiej. Według Pisma Samo−

rządu Terytorialnego „Wspólno−

ta” jesteśmy czwartym mia−

stem w Polsce w kategorii nie−

dużych miast jeśli chodzi o wy−

korzystanie środków unijnych

przez samorządy.

Do sukcesu Lędzin niewątpli−

wie przyczynił się przede wszy−

stkim największy, wart prawie

200 milionów złotych projekt

budowy sieci kanalizacyjnej

w mieście, ale to nie jedyny

sukces miasta w zdobywaniu

unijnych grantów. Budowa Pla−

cu Farskiego, liczne programy

edukacyjne, sportowe, kultural−

ne i społeczne dowodzą, że na−

sza pozycja w prestiżowym ran−

kingu nie jest szczęśliwym tra−

fem, ale że naprawdę umiemy

zdobywać fundusze unijne. Da−

ne, które opublikowała „Wspól−

nota” (Nr 50/ 1056 z 10 gru−

dnia 2011) liczone są na kwie−

cień 2011 roku. Gdyby przeli−

czyć je na koniec roku, wynik

Lędzin byłby jeszcze lepszy, bo−

wiem pod koniec ubiegłego ro−

ku okazało się, że będziemy

budować szerokopasmowy in−

ternet w mieście, bo otrzyma−

liśmy kolejne ponad 3 miliony

złotych, tym razem na projekt

„Eliminacja wykluczenia cyfro−

wego”.

Tenis zimą?
Czemu nie!

Na terenie ośrodka rekrea−

cyjno−sportowego „Zalew” po−

wstanie wiosną kryty kort teni−

sowy z zapleczem socjalnym.

Miasto podpisało w grudniu

umowę dzierżawy terenu o po−

wierzchni 900 metrów kwadra−

towych w miejscu, gdzie obec−

nie zlokalizowana jest ścianka

do tenisa. Teraz na jej miejscu

stanie całoroczny kort, a mia−

sto wybuduje nową ściankę

obok obiektu. Dzięki nowemu

przedsięwzięciu amatorzy teni−

sa i lędzińskiego ośrodka,

a jest ich niemało, będą mogli

uprawiać ulubiony sport przez

cały rok. Kort będzie miał pod−

wójne pokrycie, które zapewni

dobrą izolację od warunków ze−

wnetrznych.

– Zawarliśmy porozumienie z kopalnią „Ziemo−
wit”, dzięki czemu zostały już wymienione albo
czekają na wymianę wodociągi w ulicach: Grunwal−
dzkiej, Traugutta, Ziemowita i Przodowników – wy−
jaśnia prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodo−
ciągów i Kanalizacji w Tychach Krzysztof Zalwow−
ski – Grunwaldzką i Traugutta już wymieniono, Zie−
mowita przewidziana jest na ten rok, a Przodowni−
ków zaplanowaliśmy na rok przyszły.

Oprócz tych ulic nowe wodociągi, albo ich frag−
menty, miasto zbudowało w ulicy Lędzińskiej przy
okazji jej modernizacji i na Paderewskiego, gdzie
wymieniono jedną część wodociągu, a druga zosta−
nie wymieniona w tym roku. Tu także zaowocowa−
ła nawiązana przed rokiem współpraca z RPWIK.

– My dysponowaliśmy opracowywanym już pro−
jektem budowy wodociągu, ale nie mieliśmy środ−
ków na jego budowę, bowiem pochodząca z odpi−
sów amortyzacyjnych pula środków na inwestycje
dla Lędzin, wynosi rocznie zaledwie około 300 ty−
sięcy złotych – mówi prezes RPWiK. Ponieważ
Miastu bardzo zależało na jego wymianie, połączy−
liśmy siły i dzięki współpracy miasto odkupiło tę
dokumentację i na własny koszt podjęło się budo−
wy. Bez współpracy, jak widać, jego budowa nie
byłaby możliwa – dodaje.

Z kolei RPWiK w ramach bardzo szeroko zakro−
jonych działań, przeprowadził monitoring sieci
w mieście, by za pomocą odpowiednich urządzeń
zainstalowanych w reprezentatywnych jej pun−
ktach, ustalić istotne parametry jej pracy, np. spad−
ki i wzrosty ciśnień na różnych odcinkach. Dzięki

temu przedsiębiorstwo mogło wykonać niezbędne
regulacje na sieci, zwłaszcza dotyczące ciśnienia
wody.

Nakłady kopalni (odszkodowanie za szkody gór−
nicze), miasta i przedsiębiorstwa wodociągowego
opłaciły się ewidentnie: nowa stawka zaproponowa−
na na 2012 rok przez RPWiK, uwzględniała wzrost
opłat za metr sześcienny wody jedynie o 14 groszy
netto, czyli tyle, o ile główny dostawca – Górnośląs−
kie Przedsiębiorstwo Wodociągowe – podniósł cenę
sprzedaży wody spółkom wodociągowym.

Burmistrz Wiesław Stambrowski widział jednak
szansę na wynegocjowanie jeszcze lepszej ceny.

– Na wspólnym spotkaniu władz miasta z preze−
sem Zalwowskim ustaliliśmy, że woda podrożeje
nie o 14, a o 5 groszy netto – zdradza burmistrz – Po
analizie planów na ten rok uznaliśmy, że straty wo−
dy w tym roku nie będą szacowane na poziomie
41%, jak zakładano, ale 39%. 

– Dla RPWiK obniżenie prognozy strat wody ozna−
cza jeszcze więcej zabiegów technicznych i dalszej re−
gulacji sieci – dodaje prezes – Musimy się w tym ro−
ku skupić zwłaszcza na dzielnicy Hołdunów.

Jeśli porozumienie i współpraca miasta, RPWiK
oraz kopalni, będzie się rozwijać tak jak dotychczas,
mamy realne szanse zapomnieć o częstych awariach
i przerwach w dostawach wody, szybko rosnących
rachunkach, a za parę lat mieć infrastrukturę wodo−
ciągową taką, jak miasta stawiane dziś za wzór.
Swoją cegiełkę do tego dzieła dołoży także
„Partner”, który wymieni w tym roku wodociąg na
ul. Pokoju i osiedlu przy kopalni.

Kiedy rok temu burmistrz i Rada Miasta decydowali o rezygnacji z 50−groszowej dopłaty do każdego metra sześciennego wody dla
mieszkańców w zamian za zwiększenie puli środków na modernizacje wodociągów w Lędzinach, obaw nie brakowało. Naprawy zdegradowanej
technicznie sieci, która powodowała straty wody na poziomie ok. 50%, musiałyby pochłonąć o wiele więcej niż 200 tysięcy złotych zaoszczęd−
zonych na dopłatach. Zmiana się jednak opłaciła. Przyczyniła się bowiem do zrealizowania kilku inwestycji, w wyniku których, po roku, straty
wody zmalały o 11%, a w związku z tym przewidywana podwyżka ceny wody na ten rok jest symboliczna. 
Widać wyraźnie, iż zmiana strategii w odniesieniu do sieci wodociągowej, zarówno po stronie miasta, jak i RPWiK Tychy S. A., okazuje się
sukcesem. 

Koniec lania wody

Stare rury wodociągowe ustępują miejsca
nowym.
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Dokładnie 7 stycznia 2002 roku zo−
stały powołane do życia dekretem ks.
Dyrektora Caritas Archidiecezji Kato−
wickiej Krzysztofa Bąka Warsztaty
Terapii Zajęciowej (WTZ), które na
początku działalności obejmowały
opieką 25 dorosłych osób niepełno−
sprawnych. Pojawienie się WTZ, któ−
re w niedługim czasie z powodu roz−
woju przekształciły się w Ośrodek
Błogosławiona Karolina to był krok
milowy w opiece nad osobami niepeł−
nosprawnymi w naszym powiecie.
Dziś z opieki, wsparcia i rehabilitacji
w Ośrodku Błogosławiona Karolina
korzysta w sumie 113 osób. 35 osób
w Warsztatach Terapii Zajęciowej, 35
osób w Środowiskowym Domu Sa−
mopomocy oraz 13 dzieci z Ośrodka
Rehabilitacyjno− Edukacyjno−Wycho−
wawczego czyli w sumie 83 osoby.
Dodatkowo od 8 lat Ośrodek prowa−
dzi również świetlicę terapeutyczną
dla 30 dzieci z rodzin zagrożonych pa−
tologią w Mysłowicach. 13 stycznia
tego roku Ośrodek świętował swój ju−
bileusz.

Uroczystość rozpoczęła się Eucha−
rystią koncelebrowaną przez 6 kapła−
nów, której przewodniczył Dyrektor
Archidiecezji Katowickiej Krzysztof
Bąk. Po Mszy opowiedział zgroma−
dzonym historię powstania Ośrodka.
Wspomniał, że w starej części budyn−
ku, w której mieszczą się Warsztaty
Terapii Zajęciowej przed laty była
stajnia dla koni pracujących na kopal−
ni, a potem magazyn. Przypomniał
także zgromadzonym podopiecznym
i zaproszonym gościom, że w wybo−
rze patronki placówki miał udział ów−
czesny biskup tarnowski, a obecnie
nasz arcybiskup Wiktor Skworc. Pod−
czas jednej z wizyt w Tarnowie bis−
kup podarował relikwie błogosławio−
nej Karoliny. Ks. Bąk wiedząc, że za−
padła decyzja władz samorządowych
o zorganizowaniu warsztatów dla
osób niepełnosprawnych przez kato−
wicką Caritas postanowił, że Karolina
będzie patronką tego przedsięwzięcia.
10−ta rocznica stała się dobrą okazją
do przekazania na ręce dyrektora
Ośrodka Błogosławiona Karolina −

Piotra Goja – relikwii patronki, które
od teraz będą w lędzińskim Ośrodku.

Uroczystość uświetnił swoją obec−
nością abp Wiktor Skworc, który po−
dziękował wszystkim, dzięki, którym
to przedsięwzięcie tak pięknie się roz−
rosło i poświęcił nowo dobudowane
skrzydło Ośrodka, z którego będą ko−
rzystać przede wszystkim podopieczni
Ośrodka Rehabilitacyjno−Edukacyj−
no−Wychowawczego dla najmłod−
szych i najbardziej dotkniętych cier−
pieniem podopiecznych. Na 1000 m2
powierzchni znajdują się sale eduka−
cyjne i rewalidacyjne, a także Sala
Doświadczania Świata, duża jadalnia,
sala rehabilitacyjna i biura. 

Świadkami podwójnej uroczystości
Błogosławionej Karoliny byli licznie
zaproszeni goście, w gronie których
znaleźli się m. in.: burmistrz Wiesław
Stambrowski i wiceburmistrz Marek
Bania, radny Sejmiku Województwa
Śląskiego Piotr Czarnynoga, starosta
Bernard Bednorz, wicestarosta Hen−
ryk Barcik, burmistrz Imielina Jan
Chwiędacz, ksiądz dziekan Janusz
Jarczyk, dyrektorzy: Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie – Lidia
Żurek, Miejskiego Ośrodka Kultury –
Joanna Figura, Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej z Bojszów – An−
na Młocek, przewodniczący stowa−
rzyszeń na rzecz osób niepełnospra−
wnych: Renata Urbanek, Krystyna
Cuber i Andrzej Stylok oraz sponso−
rzy i darczyńcy Ośrodka: prezes Piotr
Buchta z PGK „Partner” i dyrektor
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa
Podziemnego w Lędzinach Krzysztof
Mijalski. Burmistrz Stambrowski
i wiceburmistrz Bania wręczyli w po−
darunku adp Skworcowi obraz – ak−
warelę autorstwa Heleny Szabrańskiej
pt. „Kościół św. Klemensa w Lędzi−
nach” a księdzu dyrektorowi Krzy−
sztofowi Bąkowi i dyrektorowi
Ośrodka Piotrowi Gojowi pamiątko−
we grawery.

W nową dekadę 
z większym potencjałem

Jest jaśniej i oszczędniej
W ciągu ostatniego miesiąca

wzdłuż ulicy Lędzińskiej między Górni−

czą a Stadionową pojawiły się nowe

latarnie drogowe zamiast dotychcza−

sowych lamp z dwoma kulistymi klo−

szami. Są to ośmiometrowe latarnie

z odpowiednio wyprofilowanymi alumi−

niowymi słupami zakończonymi je−

dnym punktem świetlnym o mocy,

która wystarczy do oświetlenia jezdni

i biegnących wzdłuż niej chodników.

Nowe latarnie, dostarczone przez fir−

mę Rosa, mają wydajność pozwalają−

cą na zamontowanie ich tylko po je−

dnej stronie drogi (stare lampy na

wielu odcinkach Lędzińskiej i Hołdu−

nowskiej zamontowane są obustron−

nie) i w mniejszym zagęszczeniu, co

przekłada się na spore oszczędności.

A i tak będzie jaśniej, więc i bezpie−

czniej.

– W nowych latarniach zainstalowane są energooszczędne żarówki wyposa−

żone w mechanizm pozwalający na automatyczne ograniczenie poboru mocy

w godzinach nocnych ze 150 do 100 wat z zachowaniem odpowiedniej wido−

czności na drodze – informuje naczelnik Jacek Saternus z Wydziału Infrastruk−

tury i Gospodarki Miejskiej.

Dodatkową zaletą nowych latarń jest to, że mają wykonane specjalnie wy−

dzielone okablowanie do montażu świątecznych ozdób.

Gmina planuje w najbliższym czasie wymianę starego, niskiego oświetlenia

drogowego w ciągu ulic Lędzińskiej i Hołdunowskiej. Obecnie rozpoczęto pro−

cedurę przetargową wymiany latarni na odcinku od ul. Stadionowej do „kolej−

ki” gdzie przeznaczono na ten cel 300 tys. zł. W tym roku być może zostanie

wykonany projektu na wymianę oświetlenia ul. Hołdunowskiej (od przejazdu

kolejowego granicy miasta). 

Ponadto w planie tegorocznym jest również wykonanie odcinka oświetlenia

ul. Pokoju od ul. Lędzińskiej (przy wjeździe od strony Bierunia) do skrzyżowa−

nia z ul. Jagiellońską, oraz zaprojektowanie oświetlenia ulic Wiosennej i Spa−

cerowej.

Podatki lekko w górę
Rada Miasta po wielu dyskusjach i konsultacjach uchwaliła stawki podat−

ków na przyszły rok. Przez ostatnie dwa lata podatków w Lędzinach nie pod−

noszono, na 2012 rok jednak ich wzrost zaplanowano. Podwyżki dotyczą głó−

wnie stawek podatku od nieruchomości. Ich wzrost waha się od 3 groszy

(z 15 do 18 groszy za metr kwadratowy od gruntów zajętych na prowadzenie

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt−

ku publicznego) po 1,22 złotego (z 18,50 zł/ m2 do 19,72 zł/ m2 za budynki

lub ich części, także mieszkalne, związane z prowadzeniem działalności go−

spodarczej). W większości przypadków chodzi jednak o podwyżki rzędu kilku

groszy na metrze.

Stawki od środków transportu nie wzrosną w ogóle z dwoma wyjątkami: za

2−osiowy ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do użycia łącznie z na−

czepą lub przyczepą o innym niż pneumatyczne lub równoważne zawieszeniu

osi jezdnych i masie całkowitej nie mniejszej niż 31 ton trzeba będzie zapła−

cić nie 1970 zł, jak w ubiegłym roku, ale 2200 złotych. W przypadku, gdy

wspomniany ciągnik posiada 4 osie i masę całkowitą zespołu pojazdów rów−

ną lub większą niż 40 ton podatek wyniesie 2700 złotych, czyli o 120 złotych

więcej, niż w roku ubiegłym. Te podwyżki wynikają jednak wyłącznie z konie−

czności dostosowania wysokości opłat do minimalnej stawki określonej przez

ministra finansów.

Z inicjatywy Rady od przyszłego roku obowiązywać będzie też podatek od

posiadania psów. Za jednego czworonoga roczny podatek wyniesie 30 zło−

tych, za kolejne po 20 złotych.

– Finanse miasta są stabilne – deklaruje burmistrz Wiesław Stambrowski –

Przez dwa lata mogliśmy się obyć bez zwiększania obciążeń podatkowych mie−

szkańców. Według zapowiedzi ministra finansów oraz wielu ekonomistów

i analityków idzie jednak rok trudny i miasto musi się na ewentualne skutki

nadciągającego do polski kryzysu przygotować. Dla mieszkańców kilkugroszo−

we wzrosty stawek podatków od nieruchomości przełożą się na kilku−, kilkuna−

stozłotowe podwyżki wydatków w skali roku, ale dla miasta będą one ozna−

czać odczuwalny wzrost wpływów w kasie miasta. Przygotowaliśmy też plany

oszczędności w wydatkach bieżących każdej z miejskich instytucji. Tylko w ten

sposób możemy się dobrze przygotować na hipotetyczne zawirowania na ryn−

kach finansowych. Dla Lędzin to szczególnie ważne, bo prowadzimy duże in−

westycje z wykorzystaniem środków unijnych i obowiązkiem władz miasta jest

dopilnowanie, by zostały one zrealizowane bez przeszkód.

Ogłoszenie Urzędu Stanu Cywilnego
Mieszkańcy Lędzin, którzy przeżyli w jednym związku małżeń−
skim 50 lat i chcą otrzymać medal za długoletnie pożycie mał−
żeńskie proszeni są o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Stanu
Cywilnego (Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok.
nr 07, tel.: (32) 216 65 11 do 13, w. 118, e−mail:
usc@ledziny.pl).
Ponadto prosimy o zgłaszanie innych jubileuszy: 55, 60, 65, 70
rocznicy ślubu oraz 90, 95 i 100 urodzin.

29 grudnia odbyła się ostatnia w minionym roku se−

sja Rady Miasta. Najważniejszym punktem obrad było

przyjęcie budżetu dla miasta na 2012 rok. Projekt za−

proponowany przez burmistrza Wiesława Stambrowskie−

go i przyjęty w głosowaniu przez radnych zakłada do−

chody rzędu 48,5 miliona złotych, wydatki wysokości

49,3 miliona zł. Na inwestycje miasto przeznaczy

w tym roku ponad 10 milionów złotych. Na ich liście

znalazły się m. in.: 

– budowa Placu Farskiego

– remont ulicy Pokoju wspólnie z powiatem, 

– budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w ramach

programu „Eliminacji wykluczenia cyfrowego, na który

miasto zdobyło ponad 3 miliony złotych ze środków unij−

nych,

– modernizacja obiektów sportowych przy Zespole

Szkół w Goławcu

– budowa oświetlenia ulic: Lędzińskiej, Pokoju i Pano−

ramy oraz wykonanie dokumentacji oświetlenia Spacero−

wej i Wiosennej

– termomodernizacje budynków Miejskiego Ośrodka

Kultury, Urzędu Miasta, Lędzińskiej 47 

– budowa skwerów przy ul. Fredry i Zabytkowej

– udział miasta w budowie Międzygminnego Zakładu

Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów

– adaptacja budynku przy MKS−u na przedszkole

– budowa placów zabaw przy Grunwaldzkiej, na Osiedlu

Długosza, na Rachowach i przy Przedszkolu nr 2

Przez cały rok będą też prowadzone prace przy budowie

kanalizacji w mieście. Projekt wart jest prawie 200 mln zł.

W Nowy Rok weszliśmy z budżetem

W grudniowym wydaniu naszego

miesięcznika (nr 12(103)/2011)

w artykule „Mieliśmy marzenia” za−

mieszczona została błędna informa−

cja cyt.: „Strajki skończyły się po 16

grudnia, gdy brutalnie spacyfikowano

kopalnię „Wujek”. Zakłady w całym

kraju, poza jednym, przestały strajko−

wać. Ten jeden, jedyny to kopalnia

„Ziemowit.”

Tymczasem zgodnie z faktami histo−

rycznymi to strajk w „Piaście” zorgani−

zowany w dniach 14 – 28 grudnia

1981 roku trwał 14 dni i był najdłuż−

szym protestem prowadzonym pod zie−

mią. Za pomyłkę przepraszamy.

SPROSTOWANIE
Sprzedam budynek usługowo−

handlowy. 43−143 Lędziny, ul.

Ekonomiczna 7. Powierzchnia

użytkowa 108m2 + piwnice do za−

gospodarowania wys. 2,5m (ok.

100m2), tel. kom. 667 936 006,

stacj. (32) 326 71 81

ogłoszenie drobne

Do ostatniej chwili trwały prace przy wykończeniu elewacji nowego skrzydła Ośrodka Caritas Archidiecez−
ji Katowickiej Błogosławiona Karolina, by zdążyć przed uroczystościami obchodów 10−lecia działalności
placówki w naszym mieście. 

Arcybiskup Skworc z podopiecznymi.
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Rok za nami, rok przed nami. Dobry mo−
ment na podsumowania i plany.

2011 rok nie należał do łatwych, ale mimo

trudności, jakie niósł, działo się w nim wiele

rzeczy dobrych dla miasta. Mam nadzieję, po−

partą uchwalonym budżetem, że i ten rok przy−

niesie miastu wiele zmian na lepsze.

Z czego jest Pan dumny podsumowując
ubiegły rok?

Może nie będę oryginalny, ale odpowiem, że

przede wszystkim z inwestycji. Skończyliśmy

wspólnie z powiatem modernizację ulicy Lę−

dzińskiej, wykonaliśmy chodniki przy Gwarków

i Wygody, skorygowaliśmy – także z powiatem

– skrzyżowanie ulic Wygody, Zawiszy Czarnego

i Zamkowej, wybudowaliśmy wielofunkcyjne

boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 i zrekulty−

wowaliśmy istniejące trawiaste. W „jedynce”

i „trójce” zmodernizowaliśmy instalacje, w pier−

wszej gazową z kotłownią, w drugiej częściowo

elektryczną. Wyremontowaliśmy kolejne pomie−

szczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społe−

cznej, zmodernizowaliśmy garaż w siedzibie

strażaków ochotników, bo mają od ubiegłego

roku nowy wóz bojowy, do zakupu którego mia−

sto się dołożyło. Zbudowaliśmy część wodocią−

gu na ulicy Paderewskiego, w tym roku go do−

kończymy. Podobnie, jak wartą ponad 20 milio−

nów złotych oczyszczalnię ścieków w Lędzi−

nach, przy której prace trwają cały czas. To

oczywiście tylko niektóre przykłady, te najbar−

dziej widoczne.

A są i mniej widoczne?
Są. Mieszkańcy pewnie nie zauważyli, że

zmieniliśmy źródło zasilania naszego budynku

przy Pokoju 106 z sieci kopalnianej na Vaten−

falla. Zmiana była konieczna, bo kopalnia suk−

cesywnie rezygnuje z zasilania obiektów, które

do niej nie należą. Wydaliśmy w związku z tym

50 tysięcy złotych. Ważniejsze jednak jest, że

w ubiegłym roku przygotowaliśmy dokumentację

dla wielu inwestycji, które dzięki temu będą

mogły ruszyć w najbliższych miesiącach. Mamy

wyłonionych w przetargach wykonawców sieci

kanalizacyjnej, Placu Farskiego, na który dosta−

liśmy 85% dofinansowania z Unii Europejskiej,

gotowy projekt modernizacji budynku MKS na

potrzeby klubu i przedszkola oraz plan dalszej

wymiany oświetlenia ulicznego na ulicy Lędziń−

skiej w stronę Hołdunowa. PGK „Partner”, z ko−

lei, przygotował projekt wymiany sieci wodocią−

gowej na ulicy Pokoju, osiedlu przy kopalni,

w rejonie Powiatowego Zespołu Szkół i Przycho−

dni Specjalistycznej. To wszystko ruszy w tym

roku. W budżecie na inwestycje mamy ponad

10 milionów złotych, a „Partner” prawie 200

milionów na kanalizację.

Zatrzymajmy się na chwilę przy przedszko−
lu w Lędzinach. O pomyśle adaptacji budynku
MKS słychać już od dawna, ale szczegóły nie
są znane.

Cały budynek ociepliliśmy i otynkowaliśmy

dwa lata temu. W ubiegłym roku – jak już po−

wiedziałem – przygotowany został projekt mo−

dernizacji. W tegorocznym budżecie miasta

mamy zaplanowane 500 tysięcy złotych i za

te pieniądze zamierzamy do budynku od stro−

ny ulicy Stadionowej dobudować klatkę scho−

dową z pomieszczeniami na szatnie, sanita−

riaty i klatką na windę. W środkowej części

budynku, między przedszkolem a pomieszcze−

niami klubowymi zrobimy klatkę ewakuacyjną

dostosowaną do potrzeb dzieci. Chodzi na

przykład o wysokość stopni, które dla malu−

chów muszą być niższe. Do końca roku planu−

jemy też skończyć budowę stacji trafo, z któ−

rej zasilany będzie klub, przedszkole oraz cały

teren Zalewu i wykonać wodociąg zasilający

cały ten obszar. Docelowo powstanie nowa

siedziba przedszkola z 7 oddziałami, z któ−

rych każdy będzie miał własną szatnię, węzeł

sanitarny i indywidualny wystrój. Każda sala

będzie więc inna. Przy przedszkolu powstanie

plac zabaw i parking. Chciałbym zdążyć z pra−

cami przed początkiem roku szkolnego

2014/15, bo wtedy 6−latki pójdą do pierwszej

klasy i w Szkole Podstawowej numer 1 przy−

będzie uczniów. Potrzebne będą więc obecne

pomieszczenia przedszkolne.

A mimo to na pewno znalazłby się niejeden
rozczarowany planem inwestycji na 2012
rok.

Na pewno. Sam mogę wymienić niektóre je−

go braki: za mało remontów dróg – tu chlub−

nym wyjątkiem będzie remont ulicy Pokoju, któ−

ry w połowie sfinansujemy, za małe nakłady na

remont Szkoły Podstawowej nr 3. Ja to wiem,

ale wiem też, że nie ma sensu inwestować

w drogi zanim nie powstanie sieć kanalizacyjna

podobnie, jak nie warto modernizować budyn−

ku szkolnego pod którym w tym roku będzie

prowadzone wydobycie. Z Zespołem Szkół

w Goławcu było podobnie; z powodu szkód gór−

niczych z roku na rok przekładaliśmy plany bu−

dowy boisk i remontu budynku. Wymieniliśmy

tylko okna. I wreszcie Goławiec się doczekał

momentu, kiedy możemy spokojnie wziąć się

za boiska, bo ściana już przeszła pod tym tere−

nem. Potem weźmiemy się także za budynek. 

Na swój czas czeka także ośrodek „Za−
lew”.

Budowa kompleksu rekreacyjno−sportowego

faktycznie nie będzie łatwa. Liczymy na środki

z Unii albo partnerstwo publiczno−prywatne bo

wiadomo, że sami jako miasto zadaniu nie po−

dołamy. Co nie znaczy, że czekamy z założony−

mi rękami. Zbudowaliśmy skate park i złożyliś−

my projekt na dofinansowanie zakupu kolej−

nych urządzeń oraz montażu oświetlenia przy

skate parku i basenie. Wcześniej wyremonto−

waliśmy basen. Niedawno wydzierżawiliśmy

prywatnemu inwestorowi teren po budowę kry−

tego kortu z zapleczem sanitarnym i szatnią.

Na „Zalewie” cały czas coś się dzieje.

Wracając do rozczarowań: jakie są ubiegło−
roczne?

Zdecydowanie zastój na rynku nieruchomo−

ści. Mamy tereny inwestycyjne i mieszkaniowe,

ale zainteresowanie nimi w ubiegłym roku było

niewielkie. Zdaję sobie sprawę, że Lędziny nie

są tu wyjątkiem, bo podobne problemy ma wie−

le miast, ale marna to pociecha. Zależy mi że−

by grunty miejskie nie leżały bezużytecznie, tyl−

ko pracowały na rzecz ich właścicieli, mie−

szkańców i miasta.

Na przykład?
Naszych pięć hektarów przy drodze ekspreso−

wej nr 1 przeznaczonych na centrum logisty−

czne. Jeśli powstanie, miasto zyska nowy węzeł

komunikacyjny, wpływy z podatków, miejsca pra−

cy. Trudno więc nie być rozczarowanym, jeśli ko−

lejne przetargi pozostają nierozstrzygnięte.

Ale, jak wynika z Pana słów, na ten rok
przygotowany został spory pakiet inwestycji?

Owszem i liczę, że uda się je wszystkie zrea−

lizować. 

Miasto to jednak nie tylko inwestycje.
Ostatnio na fali jest temat komunikacji, sami
piszemy o tym od jakiegoś czasu. Niektórzy
mieszkańcy nie są zadowoleni z obecnego sy−
stemu komunikacji autobusowej w mieście.

Ja to rozumiem, ale nie jestem w stanie za−

pewnić połączeń idealnie skrojonych pod har−

monogram dnia każdego mieszkańca. To po

prostu niemożliwe. Prawie dwa miliony z bud−

żetu miasta co roku na komunikację miejską

są dużym wysiłkiem finansowym dla miasta.

Nie możemy wydatków bieżących rozdmuchi−

wać w nieskończoność, bo nie będziemy w sta−

nie pokryć ich z bieżących dochodów, a tego

wymaga od gmin minister finansów. Albo bę−

dziemy śrubować podatki, żeby zwiększyć do−

chody, a tego bym nie chciał. Proszę nie zapo−

minać, że komunikacja to nie jedyny nasz wy−

datek, mamy oświatę, służbę zdrowia. Pienię−

dzy musi starczyć na wszystko. 

To co by Pan powiedział takiemu niezado−
wolonemu mieszkańcowi?

Że go rozumiem, ale nie ma pełnego oglądu

sytuacji. Dobrze, że udało się utrzymać status

quo, jeśli chodzi o linie autobusowe, bo nowa

ustawa wprowadziła wiele zamieszania i nie

mieliśmy żadnej gwarancji, że któreś linie nie

zostaną skrócone, ograniczone w ilościach kur−

sów albo po prostu wycofane. Gdyby, na przy−

kład, Bieruń nie zdecydował się zacząć płacić

za przejazd 931 i 995 na swoim terenie, to od

stycznia kończyłyby one bieg w Lędzinach i mie−

szkańcy, którzy uczą się lub pracują w Bieruniu

znaleźliby się w trudnej sytuacji. Minęliśmy je−

dnak szczęśliwie takie rafy i na razie nie grozi

nam załamanie komunikacji na terenie miasta.

A jest jakakolwiek perspektywa poprawy?
Myślę, że tak. Ustawa daje organizatorom ko−

munikacji, czyli gminom, powiatom i marszałko−

wi 3 lata na stworzenie spójnego systemu ko−

munikacji. Mam nadzieję, że przez ten czas uda

się uporządkować kwestie finansowe, bo jak na

razie miasto płaci za wszystkie autobusy, jak

płaciło, choć to w równym stopniu obowiązek

miasta, starosty i marszałka. Niekoniecznie je−

dnak zmiany muszą oznaczać, że 931 będzie –

jak chcą niektórzy – jeździł częściej. Bo tak się

składa, że ta linia jest najmniej obciążona ze

wszystkich, które kursują w Lędzinach. 

Czego życzy Pan Lędzinom na Nowy Rok?
Żeby wbrew niekorzystnym tendencjom w Eu−

ropie i na świecie polska gospodarka miała

się coraz lepiej. Bo jej kondycja przekłada się

na naszą sytuację. Obecna nie jest zła, tegoro−

czne inwestycje stanowią ponad 20% budżetu

miasta, to dobry wskaźnik. Ale można by wię−

cej, bo i rzeczy do zrobienia ciągle jest dużo.

Im prędzej będziemy się rozwijać, tym lepiej

będzie się tu żyło. A o to przecież chodzi.
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Z Wiesławem Stambrowskim rozmawia Małgorzata Jędrzejczyk

Jest już pewne, że mimo zmian
w ustawie o transporcie zbioro−
wym od początku roku dla pasa−
żerów komunikacji autobusowej
żadnych zmian nie ma i autobusy
jeżdżą tak, jak dotychczas. 

Dzięki negocjacjom i staraniom bur−
mistrza miasta Zarząd Komunikacyjne−
go Związku Komunalnego Górnośląs−
kiego Okręgu Przemysłowego 12 gru−
dnia przedłużył dotychczasową umowę
z miastem na obsługę linii 166, 931,
952, 953 i 995 do końca czerwca 2012
roku. Później wspomniana umowa nie
będzie już mogła obowiązywać, ale pół
roku to wystarczający czas, by dokoń−
czyć rozmowy z marszałkiem wojewó−
dztwa, który w świetle nowych przepi−
sów odpowiada za kursowanie linii 931
i 995 po Nowym Roku, starostą bieruń−
sko−lędzińskim o linii 166 oraz oraz
z burmistrzem Bierunia na temat
współfinansowania linii 931 i 995 na
odcinku bieruńskim.

Do niedawna istniała jeszcze szansa
na pomyślne przeprowadzenie proce−
dury przyjęcia Lędzin do KZK GOP,
jednak 21 grudnia ubr. Rada Miasta
Katowice odrzuciła w głosowaniu
projekt uchwały w tej sprawie. Ozna−
cza to definitywny koniec naszych
starań, bo według statutu KZK GOP
na przyjęcie nowego członka muszą
się zgodzić wszystkie gminy człon−
kowskie, a więc także Katowice. Ne−
gatywną opinię na temat naszego
członkostwa wyraził także prezydent
Katowic Piotr Uszok.

W piśmie do radnych
z 19.12.2011r., argumentuje, iż
„analiza skutków finansowych wy−
kazała, że przyjęcie gminy Lędziny
do KZK GOP spowodowałoby
wzrost dotacji Miasta Katowice do
komunikacji, wynikający ze zwięk−

szonej dopłaty dla pokrycia niedobo−
ru funkcjonującej linii autobusowej
nr 931 łączącej Katowice z Lędzina−
mi, z kwoty 216,9 tys. zł do kwoty
235,7 tys. zł. w skali 2012 roku”. 

W sferze pozafinansowej nato−
miast oczekiwanie między innymi
Lędzin, że zostaną przyjęte do
Związku KZK GOP prezydent Uszok
uznał za absurdalne w sytuacji, gdy
aktualnie przygotowywana jest usta−
wa metropolitalna. „W oparciu o nią
zadanie dotyczące organizacji komu−
nikacji publicznej ma zostać przejęte
przez powiat metropolitalny. Zatem
ilość gmin będących w powiecie zo−
stanie ograniczona z obecnych 25 do
14. Skoro rozpoczęto prace nad pla−
nem transportowym, dokumentem
wynikającym z ustawy, zaawansowa−
ne są także prace nad wspomnianą

ustawą metropolitalną, podejmowa−
nie działań w zakresie przyjmowania
kolejnych gmin do KZK GOP wyda−
je się „absolutnie nieracjonalne”. Nie
jest wykluczone, że Związek w obec−
nej formule zostanie zlikwidowany”
tak projekt protokołu z XVII sesji
Rady Miasta Katowice relacjonuje
wystąpienie Piotra Uszoka. Z tego
też powodu na posiedzeniu Zarządu
KZK GOP Uszok głosował przeciw−
ko przyjęciu Lędzin i Plichowic do
Związku. Szkoda, że prezydent Kato−
wic dla pełnego obrazu sytuacji nie
przypomniał radnym, że o ustawie
metropolitalnej mówi się od 2007 ro−
ku, jak dotąd bezowocnie i że za
chwilę minie obiecany termin
uchwalenia najnowszego projektu
ustawy o metropoliach. Miała być
w 100 dni po wyborach, minęło po−

nad 50 i cisza. Kiedy ustawa będzie,
nikt tak naprawdę nie wie, wiadomo
za to, że codziennie ludzie muszą do−
jeżdżać do pracy, do szkół, do do−
mów.

Sytuacja nie jest jednak bez wy−
jścia. Jak już wspomnieliśmy, toczą
się rozmowy z marszałkiem wojewó−
dztwa jako organizatorem komunika−
cji wojewódzkiej zgodnie z nową
ustawą i wszystko wskazuje na to, że
miasto przekaże środki na komunika−
cję do Urzędu Marszałkowskiego
a ten zleci realizację do KZK GOP.
W sprawie linii 166, natomiast, po−
średnikiem między miastem a KZK
będzie starosta bieruńsko−lędziński.
Najważniejsze, żeby perturbacje or−
ganizacyjne były nieodczuwalne dla
pasażerów. Póki co władzom miasta
ten zabieg się udaje i jest nadzieja, że
sprawę organizacji komunikacji ma−
sowej według nowych zasad uda się
doprowadzić do końca bez prze−
szkód.

Umowa z KZK GOP przedłużona

Podsumowania i plany
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Kilkuosobowa grupa lędzinian
wspinaczkę wysokogórską uprawia
już od kilku lat. Z roku na rok sta−
wiają sobie coraz bardziej ambitne
zadania do zrealizowania. 

Najpierw zdobywali najwyższe
szczyty w polskich (między innymi Ry−
sy – 2 499 m n. p. m), a następnie w sło−
wackich Tatrach (w tym Gerlach –
2 655 m n. p. m.), w rumuńskich
i ukraińskich Karpatach Wschodnich
czy Południowych. Dwa lata temu, je−
sienią, weszli na najwyższy szczyt
w Austrii – Grossglockner (Wielki
Dzwon), liczący 3 797 m n. p. m. Ich
kolejne sukcesy nie były znane ogółowi
mieszkańców miasta, gdyż nie dbali oni
o medialny rozgłos. Dopiero po zdoby−
ciu 31 sierpnia 2010 roku Mont Blanc,
najwyższego szczytu Europy (4 810 m
n. p. m.), zdecydowali się podzielić
z czytelnikami „Lędzin−teraz!” swoją
ogromną radością i niekłamaną satys−
fakcją. Napisaliśmy więc o ich wyczy−
nie w naszej gazecie i o tym, że za ko−
lejny, jeszcze bardziej ambitny cel, po−
stawili sobie zdobycie Elbrusa, najwyż−
szego szczytu gór Kaukaz (5 633 m n. p.
m.). Jest to wulkaniczna góra, której ko−
puła pokryta jest grubą warstwą lodu
o powierzchni 142 km kw. i która usy−
tuowana jest na terytorium Autonomi−
cznej Republiki Kabardyńsko−Bałkar−
skiej wchodzącej w skład Federacji Ro−
syjskiej.

– Spośród sześciu zdobywców Mont
Blanc, pięciu podjęło wyzwanie, czyli
nieformalny nasz lider Grzegorz Hudy,
Andrzej Łosoń, Tadeusz Karkoszka, Ja−
rosław Janota i ja. Rozpoczęliśmy przy−
gotowania sportowe, materialne i finan−
sowe do wyprawy na Elbrusa już ponad
rok temu – opowiada Dariusz Piecha. –
Nawiązaliśmy kontakt z grupa alpini−
stów z Jastrzębia Zdroju, którzy wcześ−
niej zdobywali Elbrus, a oni pomogli
nam ustalić plan wejścia na szczyt od
strony południowej, czyli łatwiejszej,
z której korzysta gros wspinaczy, jako
że jest tam i baza turystyczna i wyciąg
narciarski na wysokość 3 800 m n. p. m.
Za ich pośrednictwem nawiązaliśmy też

kontakty z Rosjanami, którzy pomogli
nam zorganizować tę wyprawę od stro−
ny sprzętowej i logistycznej.

Krótko przed wyjazdem z Polski głó−
wny organizator wyprawy ze strony ro−
syjskiej Walery Szuwałow poinformo−
wał ich, że wejście na szczyt od strony
południowej zostało zamknięte, wpro−
wadzono tam bowiem stan wyjątkowy
ze względu na powstałe zagrożenie ter−
rorystyczne. Po przyjeździe 22 września
do miasta Nalczik (stolicy Autonomi−
cznej Republiki Kabardyńsko−Bałkar−
skiej), gdzie mieszkał wspomniany Wa−
lery z rodziną, lędzinianie musieli szyb−
ko podjąć decyzję, co robić dalej.

– Nie chcieliśmy zrezygnować
z próby zdobycia Elbrusa, więc zdecy−
dowaliśmy się spróbować wejść na ten
szczyt od strony północnej, mimo że
nie ma tam żadnej infrastruktury – mó−
wi Grzegorz Hudy. – Zdecydowaliśmy
się wiedząc o tym, że przez siedem dni
będziemy zdani tylko i wyłącznie na
siebie, na całkowity brak łączności ze
światem, własny prowiant, problemy
z zaopatrzeniem w wodę, noclegi w na−
miotach itp. i że nie będziemy mieli ża−
dnej łączności ze światem, w tym tele−
fonicznej.

Lędzinianie wynajęli miejscowego
przewodnika Aleksandra Skolnikowa
„Saszę” i samochodem terenowym
wraz z Walerym i jego rodziną objecha−

li masyw Elbrusa w ciągu sześciu go−
dzin. Zostawili też Waleremu, tak na
wszelki wypadek, swoje namiary. 

– Wspinaczkę rozpoczęliśmy 23
września wieczorem, po czym rozbiliś−
my namioty na polanie – kontynuuje
Andrzej Łosoń. – Następne dni polega−
ły na pokonywaniu przewyższeń rzędu
500−600 metrów, a wieczorami rozbija−
liśmy kolejne obozy namiotowe.
W czwartek, 29 września, który nazwa−
liśmy „dniem prawdy”, już o godzinie
trzeciej nad ranem rozpoczęliśmy atak
na szczyt, ale od wysokości 3 800 m n.
p. m., gdyż ze względu na brak wcześ−
niejszego zezwolenia ze strony miejsco−
wej jednostki wojskowej nie mogliśmy
założyć obozu powyżej tej wysokości.
Przewodnik Sasza wcześniej poinstruo−
wał nas jak mamy się poruszać bezpie−
cznie po polach lodowych. 

Już o 16.20 lędzińscy alpiniści w peł−
nym składzie i wraz z przewodnikiem
osiągnęli wierzchołek Elbrusa. Po dro−
dze robili zdjęcia, ale już na samym

szczycie okazało się to niemożliwe, bo−
wiem temperatura odczuwalna z powo−
du porywistego wiatru wynosiła aż mi−
nus 42 stopnie C. Po kilku minutach
rozpoczęli więc zejście.

– Nagle, po przejściu zaledwie kilku−
dziesięciu metrów, gwałtownie załama−
ła się pogoda – opowiada Jarosław Ja−
nota. – Wiatr jeszcze się wzmógł, poja−
wiła się mgła i zaczął padać gęsty śnieg.
Na szczęście zdołaliśmy zejść na 4 800
m n. p. m., gdzie mogliśmy się schować
w znajdującym się tam metalowym
kontenerze i czekać na poprawę pogo−
dy. Okazało się, że musieliśmy tam spę−
dzić aż dwie noce i jeden dzień, bez śpi−

worów przy minusowej tem−
peraturze w tym schronie,
praktycznie bez jedzenia,
a trochę wody uzyskiwaliśmy
topiąc śnieg i lód. Najgorsze
do wytrzymania było jednak
to wycie wiatru na zewnątrz.
Różne myśli przychodziły
nam wtedy do głowy, ale nie
panikowaliśmy, siedzieliśmy
blisko siebie, ażeby się naw−
zajem ogrzać.

W kontenerze brakowało tlenu, świe−
czki nie chciały się już palić i na koniec
zostało im tylko trochę wody. Przewo−
dnik Sasza pocieszał ich twierdzeniem,
że jest w nich żelazo i wszystko prze−
trzymają. I miał rację, bo pomimo
ogromnego osłabienia, gdy tylko popra−
wiła się pogoda, potrafili iść w dół non
stop od 10−ej rano 1 października do 3−
ej nad ranem następnego dnia do miej−
sca, gdzie 23 września rozbili pierwszy
obóz. 

– Tam czekał na nas już Walery
z żoną Eleną i trójką małych dzieci –
mówi Tadeusz Karkoszka. – Pojecha−
liśmy z nimi do Nalczika, by zabrać re−
sztę bagażu, a następnie na dworzec
kolejowy do Mineralnych Wód, skąd
o 14−ej wyruszyliśmy w drogę powrot−
ną do Kijowa, gdzie znaleźliśmy się po
30 godzinach jazdy pociągiem. Stam−
tąd samolotem przylecieliśmy do Py−
rzowic, a w środę 5 października mog−
liśmy wreszcie zapukać do własnych
domów. Mirosław Leszczyk 

Rok temu zdobyli Mont Blanc, a teraz Elbrus

Lędzinianie na Elbrusie

Ubiegłoroczne grudniowe mistrzostwa Europy
w szachach szybkich oraz szachach błyskawi−
cznych odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie już po raz siódmy. Po raz pierwszy
jednak w zawodach w gronie sław szachowych
takich, jak Rosjanin Jan Niepomniaszczij, Fran−
cuz Etienne Barcot, reprezentant Niemiec Arka−
dij Naiditsch czy węgierska arcymistrzyni Judit
Polgár znaleźli się dwaj szachiści z Lędzin: Dawid
Gondzik i Paweł Kwaśniewski. 

Reprezentanci Górnika Lędziny w gronie 750 sza−

chistów z 27 krajów, w tym wielu utytułowanych

(148 mistrzów i arcymistrzów), poradzili sobie na−

dzwyczaj dobrze. Dawid pozycjonowany w systemie

rankingowym Międzynarodowej Federacji Szachowej

(FIDE) na 264 pozycji wśród uczestników zawodów

awansował po mistrzostwach na 138 miejsce a Pa−

weł utrzymał miejsce w połowie piątej setki rankin−

gu. Obaj grali w szachy szybkie. To partia szachowa,

w której każdy z graczy ma 15 minut. 

Dawid Gondzik, rodowity lędzinianin, pochodzi

z rodziny z tradycjami szachowymi. Już jako pięcio−

sześciolatek kibicował rodzicom, w wieku 7 lat

rozegrał pierwsze partie z ojcem, zawodnikiem Gór−

nika Lędziny. Pierwszym sukcesem klubowym Da−

wida jako zawodnika Górnika była wygrana turnieju

miejskiego. Potem był m. in.: udział w drużyno−

wych rozgrywkach juniorów na szczeblu wojewó−

dzkim, indywidualne mistrzostwa Śląska juniorów,

półfinały mistrzostw Polski juniorów, tytuły mistrza

juniorów turniejów w Tychach i Imielinie, I i II miej−

sce w turniejach Ligi Szachowej w Woli.

Jeszcze jako junior wystawiany był w składach

drużyn seniorskich. Od dwóch sezonów gra na

pierwszej szachownicy. Jego ostatnim sukcesem

przed udziałem w mistrzostwach Europy było wy−

pracowanie normy na kandydata na mistrza krajo−

wego.

Paweł Kwaśniewski przygodę z szachami rozpo−

czął w wieku 12 lat. Jest wychowankiem Górnika

Lędziny. Grał również w Uni Bieruń i Podlasiance

Katowice, obecnie znów reprezentuje barwy trzecio−

ligowego Górnika Lędziny. Do osiągnięć zalicza m.

in.: dwukrotne mistrzostwo powiatu bieruńsko−lę−

dzińskiego w kategorii szkół średnich, mistrzostwa

Tychów do lat 16, później także do 17, udział

w półfinałach mistrzostw Polski do lat 18, II miej−

sce wraz z drużyną Górnika Lędziny w turnieju

z okazji Fischerfest w Niemieckim mieście Altrip.

– Każde miejsce powyżej 200 pozycji będzie dla

mnie sukcesem – mówił przed zawodami Dawid.

Ambicja Pawła było zagrać najlepiej, jak się potrafi

i przyjrzeć się z bliska grze mistrzów, o których do−

tąd tylko czytał. – Jest taki Hiszpan, nazywa się

Shirov – wyjaśniał Paweł – To zawodnik światowej

klasy. Będzie na mistrzostwach w Warszawie.

Obaj nasi reprezentanci cele osiągnęli i zgodnie

twierdzą, że o zawodowstwie nie myślą, ale z za−

miłowania i dla własnej satysfakcji chcą grać

w szachy jak najdłużej. 

Zmierzyli się w Warszawie z arcymistrzami

Jan Śmiłowski wystawia

w tyskim Orionie

13 stycznia, mimo kiepskiej pogo−

dy, blisko 50 osób uczestniczyło

w ciekawym wernisażu indywidualnej

wystawy około 30 prac olejnych Jana

Śmiłowskiego, lędzińskiego malarza

nieprofesjonalnego, ale o uznanej już

renomie, którą zorganizowała mu

w tyskim Klubie Orion przy ul. Orze−

szkowej 2 (osiedle „O”), tamtejsza

instruktorka Halina Stanicka. Gros

uczestników wernisażu stanowiły ko−

leżanki i koledzy pana Jana z Klubu

Plastyka „Kontrast” w Lędzinach

i Stowarzyszenia Twórców Kultury

w Tychach oraz plastycy z Klubu

Twórców Nieprofesjonalnych „Paleta”

działającego przy wspomnianym Orio−

nie, a założonego i prowadzonego

przez Halinę Stanicką. Nie brakowało

też sympatyków i miłośników malar−

stwa z Lędzin czy Tychów.

– Dopiero drugi raz jestem na wy−

stawie prac Jana Śmiłowskiego –

mówi lędzinianka Beata Trzcińska. –

Po obejrzeniu zgromadzonych tu ob−

razów jestem już jednak pewna, że

odtąd będę się starała oglądać

wszystkie kolejne jego ekspozycje.

Mam zamiar zwiedzać także możli−

wie najwięcej wystaw innych lokal−

nych plastyków i zachęcam do tego

zwykłych zjadaczy chleba, takich jak

ja – dodaje.

Jan Śmiłowski jest pierwszym lę−

dzinianinem, który zaprezentował

swoje obrazy w tyskim Klubie Orion,

a drugim z kolei członkiem klubu

Kontrast, po bieruniance Krystynie

Boroń.  Wystawa będzie czynna do

10 lutego. ml

Gmina Lędziny
wspólnie z

Powiatowym Zespołem
Doradztwa Rolniczego 

w Bieruniu
w ramach szkolenia z zakresu
stosowania środków ochrony 
roślin sprzętem naziemnym

organizuje dla rolników 

"Kurs chemizacyjny"
w dwóch terminach: 7 − 8 luty

2012 r. oraz 9 − 10 luty 2012 r.
Rozpoczęcie kursu o godz. 9:30

Miejsce: Lędziny − Górki,
ul. Szenwalda 

(Sala pszczelarza II piętro)
Dla rolników z terenu miasta
Lędziny koszt kursu pokrywa 

Urząd Miasta Lędziny
Kontakt: Stanisław Machaj 

tel. 32−326 70 95
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Powrót z Elbrusa.

H. Stanicka i J. Śmiłowski.
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Już po raz dziewiąty w Lędzinach
zagrała Wielka Orkiestra Świąte−
cznej Pomocy. 

Organizacją XX finału, odbywające−
go się pod hasłem „Gramy z pompą!
Zdrowa mama, zdrowy wcześniak,
zdrowe dziecko, czyli na zakup najno−
wocześniejszych urządzeń dla ratowa−
nia życia wcześniaków oraz pomp insu−
linowych dla kobiet ciężarnych z cu−
krzycą” zajęły się, wzorem lat ubieg−
łych, lędziński sztab orkiestry działający

przy Powiatowym Zespole Szkół
i Miejski Ośrodek Kultury, a także szta−
by działające w naszych szkołach, a na−
wet sztab w Zespole Szkół Ponadgim−
nazjalnych nr 2 w Mysłowicach. Na
rzecz WOŚP kwestowało 160 wolonta−
riuszy, uczniów PZS. Wiele się działo
tego dnia w Lędzinach, a plonem wspól−
nych wysiłków organizatorów, ucze−
stników, wolontariuszy i mieszkańców
jest rekordowa suma ponad 48 tysięcy
złotych, jaką udało się zebrać w czasie
finału. Według szefowej lędzińskiego

sztabu Krystyny Wróbel co roku Lędzi−
ny biją pod tym względem rekordy
wśród okolicznych miast i gmin w prze−
liczeniu na jednego mieszkańca! 

„Wielkie granie” rozpoczęła trady−
cyjnie dęta orkiestra KWK „Ziemowit”,
pod dyrekcją Bronisława Latochy, po
czym na scenie zaprezentowały się gru−
py młodych artystów z lędzińskich
przedszkoli i szkół, następnie wystąpili:
zespół dziecięco – młodzieżowy „Ra−
dość”, wokalistka Ewa Kapała, zespół
Blue Band Blues, grupa taneczna Dariu−

sza Kryli „Extreme”, kapele „Zamach
Band” i „Mechanical Maid”, tańczyli
Wiktoria Kapała i Daniel Pietryjas ze
Szkoły Tańca „Wir”. Łącznie na scenie
zaprezentowało się około 260 dzieci
i młodzieży. Na zakończenie odbył się
pokaz fajerwerków ufundowanych
przez Centrum Badań i Dozoru Górni−
ctwa Podziemnego w Lędzinach. 

Dużym wzięciem cieszyła się lote−
ria fantowa „Nie chybił – zawsze tra−

fił”. W sali sesyjnej Urzędu odbyła się
licytacja różnych ofiarowanych przed−
miotów. Mnóstwo osób, firm i insty−
tucji ofiarowało przeróżne przedmioty
do sprzedaży i do wspomnianej lote−
rii, mnóstwo też je zakupiło. Dzięki
ofiarodawcom były dwa złote serdu−
szka orkiestrowe. Ich cena wywoław−
cza – sugerowana przez darczyńców,
wynosiła 2250 zł, a zostały sprzedane
za 4000 zł.
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www.niepelnosprawni.org

W imieniu swoim, zarządu i wszystkich członków Lę−

dzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnospra−

wnych i Ich Rodzin zwracam się do mieszkańców naszego

miasta o przekazanie podczas rozliczania się z fiskusem

swojego 1% podatku naszej organizacji.

Lędzińskie stowarzyszenie skupia w swym gronie 130

rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności. Są

wśród nas osoby z dziecięcym porażeniem mózgowym,

zespołem Downa, stwardnieniem rozsianym, autyzmem,

upośledzeniem umysłowym, osoby po amputacji kończyn,

niewidome, głuche oraz dotknięte innymi jeszcze

nieszczęściami. Staramy się pomagać nie tylko w rehabi−

litacji i leczeniu tych osób, ale także wpływać na ich inte−

grację wewnątrzrodzinną (chcemy zapobiegać rozpadowi

takich rodzin) oraz społeczną (chcemy zapobiegać wyklu−

czeniom).

Otrzymane do tej pory pieniądze wykorzystujemy na

prowadzenie rehabilitacji indywidualnej (w domu osoby

niepełnosprawnej), hydroterapii, hipoterapii, zajęć logope−

dycznych i rewalidacyjno−opiekuńczych.

Dziękujemy tym z Państwa, którzy w poprzednich latach

wsparli działanie naszego stowarzyszenia, prosimy o pa−

miętanie o nas i w tym roku.

Prosimy wszystkich Państwa, wpiszcie w swym PIT−cie

nasz numer KRS:

00000000000055883344
Za pomoc Lędzińskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz

Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin z góry serdecznie

dziękuję.

przewodnicząca zarządu Krystyna Cuber

Prośba do mieszkańców Lędzin

„Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli II”
– nabór na bezpłatne zajęcia dla dzieci

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Euro−
pejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą
„ZIELONE ŚWIATŁO DLA LĘDZIŃSKICH PRZEDSZKOLI II” o łą−
cznej wartości 911 878,17 zł. Gmina Lędziny prowadzi nabór na
bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku 3 – 5 lat, nieobjętych edu−
kacją przedszkolną, które odbywać się będą od marca 2012r. do sier−
pnia 2012r.:

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15.30 do 18.30 w siedzi−
bie Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 (ul. Pa−
derewskiego 7,43−140 Lędziny).

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 14.00 do 17.00 w tym−
czasowej siedzibie Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjny−
mi nr 2 – w budynku byłej Izby Porodowej (ul. Hołdunowska 70, 43−143
Lędziny)

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z sekretariatem
MP1 ul. Paderewskiego 7 w Lędzinach (tel. 32 216 75 73) lub
sekretariatem MP 2 ul. Hołdunowska 20 w Lędzinach (tel. 32
216 60 60).

Więcej informacji na temat rekrutacji można uzyskać w Miej−
skim Przedszkolu 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 i 2 w Lędzinach oraz Biurze
Projektu – Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 47, II piętro, sa−
la DG 5 tel. 32 216 65 11 w. 145 oraz na stronie internetowej
projektu www. europrzedszkola. ledziny. pl 

Projekt „Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli II”  współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zebraliśmy prawie 50 tysięcy!

Zespół Kameralistów „Pro Arte et Musica” pod dyrekcją

Marii Zuber, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury

w Lędzinach po raz kolejny przyniósł miastu rozgłos

i uznanie zdobywając 6 stycznia II miejsce wśród zespo−

łów wokalnych na będzińskim XVII Ogólnopolskim Festiwa−

lu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. Przez

Będzin, słusznie nazywany „stolicą polskiej kolędy”, prze−

winęło się 127 najlepszych zespołów i wykonawców, co

przekłada się na liczbę 1680 osób biorących udział w fi−

nale. W eliminacjach rejonowych, natomiast, które odbyły

się w 32 miastach Polski i 3 ośrodkach za granicą w dni−

ach 8 – 20.12.2011r. udział wzięło ponad 15.000 osób,

a oceniało ich 115 jurorów z całej Polski i zagranicy.

Zmaganiom finalistów przysłuchiwała się komisja pod

przewodnictwem prof. Anny Domańskiej z Akademii Muzy−

cznej w Łodzi, w której zasiedli: prof. Roman Grucza z In−

stytutu Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz ks.

dr Zenon Kołodziejczak z Uniwersytetu Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Warszawie. Jury wybrało najlepszych wy−

konawców w kategoriach: soliści, zespoły wokalne i wo−

kalno−instrumentalne, chóry, schole i zespoły regionalne.

Istniejący od 1995 roku Festiwal z imprezy regionalnej

urósł do rangi jednego z największych amatorskich prze−

glądów muzycznych w kraju. Jego organizatorom przyświe−

ca idea przedłużenia radości najbardziej rodzinnych pol−

skich Świąt oraz podkreślenia roli, jaką w skarbnicy pol−

skiej kultury zajmują kolędy i pastorałki.

Będziński sukces nie jest pierwszym dokonaniem ka−

meralistów. „Pro Arte et Musica” jest laureatem m. in.: II

miejsca w Przeglądzie Zespołów Kameralnych w Tarnowie

oraz I miejsca w XX edycji „Tyskich Wieczorów Kolędo−

wych”. 

Kameraliści znów brylują

Małgorzata Hlawsa, Ewa Sidor, Marcin Sidor, Joanna Urbańska−Mikszta,

czyli kwartet Orkiestry Kameralnej „Aukso” wystąpił 13 stycznia w koncercie

noworocznym w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

W noworocznym repertuarze kwartetu znalazły walce Johanna Straussa (syna),

słynne Libertango Astora Piazolli, Czardasz Vittorio Montiego, muzyka filmowa ze

„Skrzypka na dachu”, „Zapachu kobiety”, „Polskich dróg” oraz „Misji”, za którą

Ennio Morricone zdobył nominację do Oscara. W dalszej części części koncertu

licznie zgromadzeni goście usłyszeli „Zimę” Antonio Vivaldiego z cyklu koncertów

„Cztery pory roku”, arię „Usta milczą dusza śpiewa” z operetki „Wesoła wdów−

ka” Franza Lehara oraz Marsz Radeckiego autorstwa Johanna Straussa (ojca).

Koncert poprowadziła Agnieszka Kucharewicz, pracownik MBP.

Styczniowy koncert był pierwszym tego typu wydarzeniem w lędzińskiej bibliote−

ce, ale z pewnością nie ostatnim. Ze względu na ogromne zainteresowanie, jakie

wzbudził, oraz piękne wnętrza biblioteczne, które stanowią doskonałą oprawę dla

tego typu przedsięwzięć, dyrektor Joanna Wicik nosi się z zamiarem zorganizowa−

nia kolejnego koncertu, tym razem wielkanocnego. Mimo że dokładny termin nie

jest jeszcze znany, mieszkańcy mogą się poczuć zaproszeni już dziś. 

Był noworoczny, będzie wielkanocnyTańczy „Extreme”.

Marżonetki z Przedszkola nr 2. Sztab WOŚP.

Terenówki na Wopience.
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Oklaskiwany Kwartet.
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Doroczne Święto Szkoły hołdu−
nowskiego Gimnazjum nr 2 im.
Gustawa Morcinka tym razem
zorganizowano w przedostatni
dzień nauki przed przerwą bożo−
narodzeniową, w środowe popo−
łudnie, 21 grudnia. 

Tradycyjnie pierwsza część uroczy−
stej akademii szkolnej, która odbyła się
w sali gimnastycznej, poświęcona zo−
stała pamięci patrona tej placówki i je−
go bogatej twórczości, miała więc cha−
rakter spektaklu literackiego. Scena−
riusz przedstawienia, oparty w dużej
mierze na epistolografii Morcinka, na−
pisany został przez Wiolettę Bil, Agnie−

szkę Kupczyk, Dorotę Natonik i Barba−
rę Wolińską. Część słowną spektaklu
wzbogacono krótkimi scenkami teatral−
nymi ciekawszych fragmentów z ksią−
żek pisarza, śpiewami i tańcami śląski−
mi, a także współczesnymi pieśniami
i piosenkami, na przykład „Górnicze
skarby pod ziemią” czy „Ludzie listy
piszą” zespołu Skaldowie.

Góralska pastorałka „Jezus maluć−
ki jako rękawiczka” stanowiła muzy−
czne „przejście” do drugiej części uro−
czystości, którą były jasełka o charak−
terze poetycko−tanecznym. Grupa
prowadzona przez siostrę służebni−
czkę Lauretę (Joannę Turek), poru−
szyła widzów pięknym tańcem i tra−

fiającymi głęboko do serc ludzkich
słowami. Dziewczęta znakomicie
odegrały motyw odwiecznej walki
dobra ze złem.

Uroczysty i świąteczny nastrój
stworzyła również scenografia autor−
stwa Beaty Stelmach oraz oprawa mu−
zyczna w wykonaniu Michała Bożka
i Agnieszki Kupczyk.

Obecni na szkolnej akademii prze−
wodnicząca Rady Miasta, Teresa
Ciepły, wicestarosta Henryk Barcik
i wiceburmistrz Marek Bania, nie kry−
li podziwu dla kunsztu gimnazjalnych
artystów i dziękowali gorąco im oraz
nauczycielom „dwójki” za piękny
spektakl. Mirosław Leszczyk

Spotkanie wigilijno−kolędowe w Piaście
Staje się już tradycją organi−

zowanie przez Miejski Ośrodek

Kultury wieczorów wigilijno−kolę−

dowych połączonych ze spotka−

niami opłatkowymi słuchaczy

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Lędzinach i uczestników kół

zainteresowań w ramach MOK−

u. W piątkowy wieczór, 16 gru−

dnia, w sali Piast spotkało się

blisko 200 osób na wspólne ko−

lędowanie z grupami artystycznymi działającymi pod egidą MOK−u, które licznie za−

prezentowały się na scenie. Najpierw wystąpił zespół instrumentalno−wokalny

„Blue Band Blues” pod kierunkiem Piotra Musioła, potem grupa gitarowo−wokal−

na prowadzona przez Dawida Kiełbasę, nowo powstały zespół dziecięcy „Radość”

prowadzony przez Annę Musioł przy współpracy z Franciszkiem Moskwą (był to de−

biut sceniczny tego zespołu!), Zespół Kameralistów Miasta Lędziny „Pro Arte et

Musica” pod dyrekcją Marii Zuber, Zespół Folklorystyczny „Lędzinianie” prowadzo−

ny przez Franciszka Moskwę, duet wokalny Barbara Żołna i Elżbieta Wagstyl a dla

urozmaicenia programu artystycznego także grupy tańca klasycznego oraz tańca

nowoczesnego. Po występach uczestnicy spotkania łamali się opłatkiem, składali

dobie świąteczne życzenia i częstowali się kawą, herbatą, ciastem i słodyczami.

Opłatek z miodem
Doroczne spotkanie opłatkowe

Rejonowego Koła Pszczelarzy Bie−

ruń, skupiającego hodowców nie

tylko z naszego powiatu, ale także

z okolicznych miast i gmin, odbyło

się 7 stycznia, tradycyjnie w Gór−

kach, w siedzibie stowarzyszenia.

Rozpoczęło je wspólne odśpiewa−

nie kolędy i modlitwa w intencji

pszczelarzy oraz ich rodzin, zaini−

cjowana przez góreckiego proboszcza ks. Ryszarda Bregułę. Potem łamano się

opłatkiem i składano sobie życzenia noworoczne, wzniesiono też tradycyjny

toast lampką miodu pitnego za pomyślność w nowym sezonie hodowlanym. 

W dalszej części spotkania śpiewano znane kolędy przy muzyce pszczela−

rza akordeonisty Karola Czypionki z Bierunia, które intonował imielinianin

Bernard Stolorz. Później przy kawie, herbacie i kołoczu toczyły się rozmowy

na wszelkie pszczelarskie tematy. Prezes koła Stanisław Czempas przypom−

niał hodowcom o badaniach osypu zimowego, poinformował też pokrótce

o przygotowaniach do nowego sezonu pszczelarskiego. Tekst i foto: ML

Święto hołdunowskiego gimnazjum

Ludzie są dobrzy

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, 
serdecznie zaprasza wszystkich w dniu
11.02.2011 roku o godzinie 17.00, na

występ Kabaretu Młodych Panów,
w sali widowiskowej „Piast”.

Bilety w cenie 40,00 zł do nabycia w siedzibie M. O. K. w Lędzinach
(ul. Hołdunowska 39), lub w kasie na godzinę przed występem.

(Lędziny, ul. Lędzińska 55) 

W pierwszy sobotni wieczór stycznia zawodnicy Skat

Klubu OSP Lędziny uroczyście podsumowali w remizie

strażackiej ubiegłoroczny sezon sportowy. Puchary, sta−

tuetki i nagrody otrzymało dziesięcioro najlepszych spoś−

ród 33 zawodników sklasyfikowanych w 35 wewnątrzklu−

bowych turniejach skatowych. Zwyciężył Adam Kołodziej−

czyk, prezes klubu i były indywidualny mistrz świata,

przed Leszkiem Dąbrowskim i Krzysztofem Oroczem. 

Z kolei prezes przypomniał najważniejsze ubiegłoro−

czne sukcesy sportowe SK OSP Lędziny. Po raz pierwszy

w historii klubu I zespół (Krzysztof Kołodziejczyk – kapi−

tan, Henryk Krzymiński, Adam Kołodziejczyk, Krzysztof

Orocz i Leszek Dąbrowski) wywalczył tytuł drużynowego

mistrza Polski. Wspomniany Krzysztof Kołodziejczyk zajął

II lokatę w końcowej klasyfikacji cyklu ośmiu turniejów

w ramach Grand Prix Polski 2011 w kategorii open,

w której rywalizowało aż 885 skacistek i skacistów, nato−

miast w tym samym cyklu turniejów Lidia Segeth „wyraj−

cowała” II miejsce w kategorii kobiet. Ponadto Krzysztof

Kołodziejczyk wchodził w skład reprezentacji Polski, która

zdobyła tytuł drużynowego wicemistrza Europy. ml

Udany sezon naszych skaciorzy

Trójka dla domu
dziecka

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia

w Szkole Podstawowej nr 3 zorganizowa−

no zbiórkę dla dzieci z Domu Dziecka im.

Św. Ojca Pio w Mysłowicach. Akcję prze−

prowadziła klasa IVc, a wzięli w niej udział

również uczniowie z klas VB, VIb i VId. 22

grudnia zebrane artykuły papiernicze, za−

bawki, środki czystości, ubrania itp. zo−

stały zawiezione wspomnianego domu

dziecka. Na początku stycznia hołdunow−

ska „trójka” otrzymała serdeczne podzię−

kowania od obdarowanych. ml

16 stycznia instruktorzy Józef Ka−

leta i Janusz Gondzik zorganizowali

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kul−

tury doroczną, czwartą już edycję ot−

wartego noworocznego turnieju sza−

chowego, w którym rywalizowało oko−

ło 30 dzieci i młodzieży z Lędzin,

Imielina, Chełmu Śl. i Kosztów. Kate−

gorię dziewcząt wygrała Agata Aren−

darska przed Gosią Tam i Olą Gonde−

rą (wszystkie z Gimnazjum nr 2 w Lę−

dzinach), najlepszymi wśród szachi−

stów ze szkół podstawowych okazali

się Grzesiek Niesyto, Paweł Soblik

(obaj SP 3 Ledziny) oraz Szymon Frei−

tag (SP 1 Lędziny) i Michał Kostrzew−

ski z SP Kosztowy, którzy ex aequo

zajęli III miejsce, natomiast rywaliza−

cję gimnazjalistów wygrał Irek Łyszcz

(G 1 Lędziny), wyprzedzając Karola

Norasa i Marcina Makosza (obaj G

2 Lędziny). Wszyscy zwycięzcy otrzy−

mali medale ufundowane przez dy−

rekcję MOK−u. ml

Szachy noworoczne w MOK−u

Tańce śląskie. Listy Morcinka do siostry.
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Rozgrywki klubowe wystartowały.
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Debiutuje „Radość”.

Wspólne kolędowanie.

„EKOREC” Sp. z o. o. z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 47 uprze−
jmie informuje, że w związku ze wzrostem opłat za składowanie odpadów
komunalnych, wzrostem cen paliw oraz inflacją nastąpi podwyżka cen
usług odbioru odpadów komunalnych zmieszanych dla mieszkańców gmi−
ny Lędziny. Obowiązująca cena nie była zmieniana od 2009 roku. 
Nowa cena za odbiór odpadów komunalnych będzie obowiązywać od 1 stycznia 2012r. Po−
niżej zamieszczamy cennik odbioru odpadów komunalnych. 

CENNIK DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LĘDZINY



8

Po raz pierwszy doroczne spotka−
nie choinkowe lędzińskich jubila−
tów obchodzących złote, szmarag−
dowe i diamentowe gody oraz 90−
i 95− latków z władzami miasta od−
było się poza ratuszem i po raz
pierwszy w połączeniu z uroczysto−
ścią 20−lecia działalności zespołu
folklorystycznego „Lędzinianie”.

Burmistrz Wiesław Stambrowski
wraz z przewodniczącą Rady Miasta
Lędziny, Teresą Ciepły, wręczyli pa−
rom małżeńskim obchodzącym
w 2011 roku złote gody, czyli 50 ro−
cznicę ślubu, kwiaty oraz medale za
długoletnie pożycie małżeńskie nada−
ne przez Prezydenta RP, Bronisława
Komorowskiego. Złożyli też gratula−
cje i kwiaty na ręce par świętujących
szmaragdowe i diamentowe gody.
Tradycyjnie uhonorowano również lę−
dzinian obchodzących w 2011 roku
90− i 95−lecie urodzin.

Spotkanie przygotowały i prowa−
dziły Joanna Figura, dyrektor Miej−
skiego Ośrodka Kultury oraz Renata
Ścierska, kierownik Urzędu Stanu Cy−
wilnego. Muzyczną oprawę uroczy−
stości zapewnili „Lędzinianinie”, a fo−
tograf Jacek Filipiak zaprezentował na
dużym ekranie kilkunastominutowy
film dokumentalny o Lędzinach. 

Renata Ścierska wspierana przez pier−
wszego burmistrza miasta Władysława
Trzcińskiego i byłą kierownik USC, Ire−
nę Kuc przypomniała najważniejsze fak−
ty z dziejów lędzińskiego USC.

Z kolei dyrektor Figura pokrótce
przypomniała genezę i osiągnięcia
„najmłodszego jubilata”, jak to żartob−
liwie określiła, a jednocześnie jej zda−
niem najlepszego ambasadora naszego
miasta w dziedzinie kultury, czyli ze−
społu „Lędzinianie”, prowadzonego od
początku przez Franciszka Moskwę,
a od kilku już lat funkcjonującego pod
egidą MOK−u. Na jej wniosek bur−
mistrz Stambrowski uhonorował sym−
bolicznymi statuetkami „przyjaciół ze−
społu” w osobach byłego ministra i se−

natora Klemensa Ścierskiego, znako−
mitego aktora Bernarda Krawczyka,
byłego burmistrza Władysława Trzciń−
skiego, natomiast Franciszka Moskwę
pamiątkowym dyplomem. 

Burmistrz złożył też podziękowa−
nia, kwiaty i świąteczne upominki za
długoletnie śpiewanie paniom Leoka−
dii Błotko, Martynie Jurowicz, Matyl−
dzie Kroker, Krystynie Watole, Łucji

Wilczek, Krystynie Musik i Gertru−
dzie Skibie. Uhonorował także byłych
już członków zespołu na czele z wie−
loletnią śpiewaczką i poetką ludową
Moniką Bednorz oraz Alojzym Sta−
churą, też wieloletnim śpiewakiem
„Lędzinian” i współorganizatorem
w 1985 roku zespołu „Ziemowitki”.

„Lędzinianie” wystąpili z godzin−
nym koncertem pieśni i piosenek ludo−
wych oraz popularnych kolęd, które
wszyscy wspólnie śpiewali. W geście
solidarności z „najmłodszymi jubilata−
mi” jedną piosenkę zaśpiewał z nimi
Bernard Krawczyk, a nawet zatańczył
ze śpiewaczką Anną Kamińską.

Na zakończenie kierownik Ścierska
wręczyła jubilatom małżeńskim oraz
90− i 95−letnim seniorom tradycyjne
prezenty pod choinkę. Mirosław Leszczyk

Jubilaci i „Lędzinianie” świętowali wspólnie

Jubilaci 2011
Obchodzący złote gody, czyli 50. rocznicę ślubu: Weronika i Józef Wybrańcowie, Anna i Henryk Kulscy, Renata

i Antoni Żurawscy, Irena i Eryk Płaczkowie, Krystyna i Alojzy Watołowie, Helena i Władysław Trzcińscy, Jadwiga i Zyg−

fryd Pieczkowie, Edeltrauda i Józef Kuzerowie, Elżbieta i Stefan Skowrońscy, Helena i Teofil Gracowie, Teresa i Józef

Urbańczykowie, Helena i Józef Janotowie, Władysława i Augustyn Gawlikowie, Anna i Józef Walusowie, Albina i Tade−

usz Sumerowie, Krystyna i Józef Wajdowie, Maria i Józef Wieczorkowie, Małgorzata i Józef Norasowie, Anna i Ber−

nard Krawczykowie oraz Teresa i Adam Zygmuntowie. Obchodzący szmaragdowe gody, czyli 55. rocznicę ślubu:
Anna i Franciszek Bindowie, Otylia i Teodor Szyjowie, Emilia i Józef Filipiakowie oraz Łucja i Franciszek Smolorzowie.

Obchodzący diamentowe gody, czyli 60. rocznicę ślubu: Helena i Rudolf Trojakowie. Obchodzący 90. rocznicę
urodzin: Alojzy Burzyk, Jadwiga Borys i Matylda Kryta. Obchodzący 95. rocznicę urodzin: Wilhelm Berger.

Miejski Ośrodek Kultury, – ul. Hołdunowska 39
30.01.2012 10.00 – 13.00 zajęcia rękodzielnicze i szachowe

31.01.2012 10.00 – 13.00 zajęcia z rytmiki i karaoke 

01.02.2012 10.00 – 12.00 zajęcia na basenie

02.02.2012 11.00 – 12.00 spektakl dla dzieci

03.02.2012 11.00 – 15.30 wyjazd na warsztaty „Wypiekania

pizzy” połączone z pobytem w Fig−

loparku

06.02.2012 10.00 – 13.00 zajęcia plastyczne i szachowe 

07.02.2012 10.00 – 13.00 zajęcia plastyczne i sportowe 

08.02.2012 10.00 – 14.00 wyjazd na spektakl „Kot w butach”

09.02.2012 10.00 – 12.00 zajęcia na basenie 

10.02.2012 10.00 – 13.00 dyskoteka karnawałowa

Miejska Biblioteka Publiczna – centrala ul. Lędzińska 86
30.01.2012 10.00 – 13.00 spotkanie z przedstawicielem służb

mundurowych wraz z zajęciami pla−

stycznymi

31.01.2012 10.00 – 13.00 zabawa w teatr 

01.02.2012 10.00 – 13.00 konkurs plastyczny „Świat królowej

śniegu”, gry planszowe

02.02.2012 10.00 – 13.00 konkurs plastyczny „Postacie z mi−

tów”

Miejska Biblioteka Publiczna – filia ul. Hołdunowska 39
06.02.2012 10.00 – 13.00 zajęcia z origami

07.02.2012 10.00 – 13.00 zajęcia plastyczne, konkursy 

08.02.2012 10.00 – 13.00 zajęcia plastyczne 

09.02.2012 10.00 – 13.00 czytanie książek, pogadanki, za−

jęcia rękodzielnicze

Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. Lędzińska 14 
W dniach od 06 do 10 lutego odbywać się będą zajęcia plastyczno−te−

chniczne  w godzinach od 9.00 do 12.15

06.02.2012 „Ozdoby okienne” 

07.02.2012 „Rysunki przy muzyce relaksacyjnej”

08.02.2012 „Kartka walentynkowa”

09.02.2012 „Spacer po zimowym lesie”

10.02.2012 „Moje hobby”

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

I. Turniej piłki nożnej – VI piętro (hala sportowa)
szkoły podstawowe kl. III−IV oraz V−VI
30.01.2012 9.00 – 13.00 zgłaszanie zespołów

31.01.2012 9.00 – 13.00 losowanie grup − zawody

02.02.2012 9.00 – 13.00 zawody

03.02.2012 9.00 – 13.00 finały − puchar dla króla strzelców

10.02.2012 10.00 wręczenie nagród /hala sportowa VIp./ 

szkoły gimnazjalne i średnie
30.01.2012 9.00 – 13.00 zgłaszanie zespołów

06.02.2012 9.00 – 13.00 losowanie grup − zawody

08.02.2012 9.00 – 13.00 zawody

09.02.2012 9.00 – 13.00 finały − puchar dla króla strzelców

10.02.2012 10.00 wręczenie nagród / hala sportowa VIp./ 

II. Turniej koszykówki – VI piętro (hala sportowa)
– szkoły gimnazjalne i średnie (dziewczęta i chłopcy)
01.02.2012 9.00 – 13.00 zawody

9.00 – 10.00 indywidualny konkurs rzutów osobi−

stych, konkurs celności do bramki

– rzuty karne

dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych
10.02.2012 10.00 wręczenie nagród /hala sportowa VIp./ 

III. Turniej Uni – Hock – VI piętro (hala sportowa)
– szkoły podstawowe kl. IV – VI
07.02.2012 9.00 – 13.00 zawody

9.00 – 10.00 zawody w dwa ognie – szkoły pod−

stawowe

10.02.2012 10.00 wręczenie nagród /hala sportowa VIp./ 

IV. Turniej siatkówki – VI piętro (hala sportowa)
– szkoły gimnazjalne i średnie (dziewczęta i chłopcy)
09.02.2012 9.00 – 13.00 zawody

9.00 – 10.00 konkurs celności do bramki – rzuty

karne

dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych
10.02.2012 10.00 wręczenie nagród hala sportowa VIp.

V. Turniej tenisa stołowego – V piętro p. 81
– szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie
30.01 – 03.02.2012 9.00 – 13.00
06 – 09.02.2012 9.00 – 13.00
10.02.2012 10.00 wręczenie nagród /hala sportowa VIp./ 

VI. Turniej szachowy – IV piętro p. 71
– szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie
30.01 – 03.02.2012 9.00 – 13.00
06 – 09.02.2012 9.00 – 13.00
10.02.2012 10.00 wręczenie nagród / hala sportowa VIp./ 

VII. Gry zręcznościowe (piłkarze ręczni) – IV piętro 
– szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie
30.01 – 03.02.2012 9.00 – 13.00
06 – 09.02.2012 9.00 – 13.00
10.02.2012 10.00 wręczenie nagród /hala sportowa VIp./ 

VIII. Rzuty lotkami do tarczy – IV piętro p. 70
– szkoły podstawowe i gimnazjalne
30.01 – 03.02.2012 9.00 – 13.00
06 – 09.02.2012 9.00 – 13.00
10.02.2012 10.00 wręczenie nagród /hala sportowa VIp./ 

IX. Rzuty piłką do kręgli, rzuty kółkami/rzepami/do tarczy, hula hop,
skakanka – IV piętro p. 72
– dzieci przedszkolne oraz szkoły podstawowe od I do IV klasy
30.01 – 03.02.2012 9.00 – 13.00
06 – 09.02.2012 9.00 – 13.00
10.02.2012 10.00 wręczenie nagród /hala sportowa VIp./ 

X. Pływalnia kryta – II piętro
– szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie
30.01 – 10.02.2012 9.00 – 14.00

odpłatność za 1 godz. 4 zł

(oprócz soboty i niedzieli)

XI. Przejazd autokarem w góry / Szczyrk, Wisła, Ustroń/  –  miejsco−
wość do uzgodnienia przed wyjazdem 
Zapisy z podaniem numeru Pesel codziennie od dnia 27.01.2012r. od

godz. 9.00 w Sklepie Euro−Sport (parter ośrodka „Centrum”).

Wyjazdy w dniach: 

31.01.2012, 02.02.2012, 07.02.2012, 09.02.2012 w godz. 7.15 –

7.30 Koszt ubezpieczenia: młodzież – 4,00 zł., dorośli – 6,00 zł.

Miejski Klub Sportowy „Lędziny” 
– ul. Stadionowa 1

W dniach od 30 stycznia do 10 lutego (oprócz soboty i niedzieli) w godz.

9.30 – 13.30 odbywać się będą zajęcia sportowo − rekreacyjne, gry

i konkursy świetlicowe, zabawy i biegi w terenie, mecze piłkarskie na

śniegu, turnieje wiedzy sportowej.

Zespół Szkół w Lędzinach – ul. Goławiecka 36
30.01.2012 09.00 – 13.00 zajęcia plastyczno − techniczne,

siatkówka, tenis stołowy

31.01.2012 09.00 – 13.00 turniej szachowy, zajęcia muzyczne,

siatkówka tenis stołowy, gry i zaba−

wy 

01.02.2012 09.00 – 13.00 zajęcia plastyczne, sportowo−re−

kreacyjne 

02.02.2012 09.00 – 13.00 zajęcia sportowe, siatkówka, tenis

stołowy, konkurs plastyczny „My

aktywni − kreatywni”

03.02.2012 09.00 – 13.00 zajęcia sportowe, konkurs plasty−

czny na plakat „Lędziny przyjazne

środowisku…”

PROGRAM ZAJĘĆ kulturalno−sportowo−rekreacyjnych 
w okresie ferii zimowych młodzieży szkolnej od 30.01.2012 do 10.02.2012
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