
2 (58) Luty 2008  

Poselskie otwarcie
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Za kilkanaście miesięcy będą nowe mieszkania

Osiedle zmieni oblicze

�− Burmistrz dogadał się z dawnym
właścicielem, z bankiem − mówi M. Pta−
szkowski. − Gmina kupiła teren z tymi
betonowymi "grzybami" i po uregulo−
waniu spraw prawno−gruntowych, upo−
rządkowaniu terenu i ogromnej akcji in−
formacyjnej sprzedała go z zyskiem. Te−
raz mamy szansę na kilkadziesiąt, a mo−
że nawet ponad sto nowych mieszkań
w Lędzinach.

"Stany zerowe" to działki o łącznej po−
wierzchni 1,3198 ha, położone przy ul.
Długosza, w rejonie Osiedla PKP. Dział−
ki te od kilkunastu lat są zabudowane tak
zwanymi stanami "0" trzynastu segmen−
tów oraz fundamentem budynków wie−
lomieszkaniowych, przeznaczonych do
dalszej budowy na cele mieszkaniowo−
usługowe. Budynki mieszkalne projekto−
wane były jako 3− lub 4−kondygnacyjne.
Od strony południowej i zachodniej "sta−
ny zerowe" sąsiadują bezpośrednie
z czterokondygnacyjnymi domami mie−

szkalnymi, od strony północnej z niską
zabudową nowych szeregowych budyn−
ków mieszkalnych. W pobliżu znajduje
się uzbrojenie techniczne: linia energe−
tyczna, sieć gazowa, sieć wodociągowa,
sieć kanalizacyjna sanitarna i deszczowa.
Dojazd do przedmiotowych nierucho−
mości odbywa się ulicami Paderewskie−
go i Długosza drogą asfaltową w dobrym
stanie technicznym. Miejsce to jest
wprost idealne na niskie, kameralne bu−
dynki, dopasowane do istniejącej oko−
licznej zabudowy. 

7 grudnia ubiegłego roku w wyniku
przetargu działki wraz z tym, co na nich
posadowione kupiła za 864.560 zł brut−
to Firma Produkcyjno−Handlowo−Usłu−
gowa MAR−GIPS ze Świerklańca, która
pod marką "Dostępny Dom" budowała
osiedla i realizuje kolejne inwestycje
mieszkaniowe w Mysłowicach, Katowi−
cach, Świerklańcu, Sosnowcu.

Dokończenie na str. 7

Głód mieszkaniowy w Lędzinach, podobnie jak w całej Polsce, jest bardzo du−
ży. Jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy mieszkają, często z rodzicami, w ma−
łych, dwudziestoparometrowych mieszkankach. Szukają możliwości kupienia
niedrogiego mieszkania − mówi radny Marian Ptaszkowski. − Ponieważ mieszkam
przy ul. Pokoju, naturalne jest, że zwróciłem uwagę na tak zwane "stany zero−
we", które od lat straszyły w tej okolicy. 
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�Już od pięciu lat Powiatowy
Zespół Szkół w Lędzinach bie−
rze udział w akcji honorowego
krwiodawstwa. 13 lutego pra−

wie 60 osób oddało ponad 30
litrów krwi. W ambulansie Re−
gionalnego Centrum Krwio−
dawstwa i Krwiolecznictwa

z Katowic, który przyjechał do
Lędzin, ten najcenniejszy dar
przekazali nie tylko ucznio−
wie, ale również pracownicy
szkoły − między innymi kolej−
ny już raz Danuta Janota
i ksiądz Adam Kiedrzyn.

Tegoroczna akcja, którą
wsparli również strażacy OSP
z Chełmu Śląskiego, którzy
przyjechali do Lędzin, służyła
w szczególności ratowaniu ży−
cia Romy Zajic pacjentki Klini−
ki Hematologii w Katowicach.

Od początku funkcjonowa−
nia honorowego krwiodaw−
stwa w szkole, w przygotowa−
niu i organizacji przedsię−
wzięcia aktywnie uczestniczą
Elżbieta Mikrut − szkolna pie−
lęgniarka i Krystyna Wróbel −
pedagog szkolny. �

Ofiarowali najcenniejszy dar
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�Stefan Stachoń z Lędzin 12 lat prezesował
Zarządowi Powiatowemu Ligi Obrony Kraju,
ale z końcem 2007 roku zrezygnował z tej
funkcji. Wybrano nowy zarząd powiatowy. No−
wym prezesem został Franciszek Musioł (też
Lędzinianin). Ponadto w skład zarządu weszli:
Danuta Płucieńczak i Andrzej Malorny − wice−
prezesi, Anna Musioł − sekretarz, Edyta Nowa−
kowska − skarbnik oraz Helena Palka, Sylwia
Komandera, Janusz Musik i Ryszard Gawlik.

Stefan Stachoń otrzymał tytuł Honorowego
Prezesa Powiatowej Organizacji Ligi Obrony
Kraju. Ryszard Kasprzyk, dyrektor biura Ślą−
skiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Kato−
wicach, wręczył mu imieniu prezesa Śląskiej
Organizacji Wojewódzkiej LOK, Wojciecha
Borońskiego, dyplom z podziękowaniami

w uznaniu dotychczasowych zasług i sukce−
sów.

Joachim Pinocy, Andrzej Stylok, Andrzej
Wanot i Damian Kostyra wspomagający dzia−
łalność LOK−u w powiecie, otrzymali Brązowe
Medale Honorowe. �����

Zmiana w LOK

Musioł po Stachoniu
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�Współpraca Powiatowego
Zespołu Szkół w Lędzinach ze
stowarzyszeniami i instytucja−
mi zajmującymi się osobami
niepełnosprawnymi trwa od
lat. Polega między innymi na
poznawaniu pracy ośrodków
pomocowych, współorganiza−
cji Żeglarskiego Biwaku Inte−
gracyjnego czy pracy wolonta−
riuszy w trakcie Powiatowych
Igrzysk Osób Niepełnospraw−
nych. W ten sposób młodzież
nie tylko edukuje się społecz−

nie i zapoznaje z pracą instytu−
cji niosących pomoc osobom
potrzebującym, co ułatwia
propagowanie idei wolontaria−
tu, a przede wszystkim przeła−
mywanie barier społecznych
w środowisku. Działaniami ty−
mi kieruje w szkole wicedy−
rektor Danuta Płucieńczak.

Co roku do PZS trafiają nowi
uczniowie, którym przekazuje
się wiedzę na ten temat. 12 lu−
tego w szkole gościli Piotr Goj
− dyrektor Ośrodka Caritas Bło−

gosławiona Karolina Piotr Goj
i Anna Kołodziejczyk − kierow−
nik Ośrodka Rehabilitacyjno−
Edukacyjno−Wychowawczego,
którzy przedstawili cele, dzia−
łalność i zasady funkcjonowa−
nia Ośrodka Caritas oraz podle−
głych mu placówek (Warsztat
Terapii Zajęciowej dla osób
z upośledzeniem umysłowym,
Środowiskowy Dom Samopo−
mocy dla osób z upośledze−
niem umysłowym i zaburzenia−
mi psychicznymi, Ośrodek Re−

habilitacyjno−Edukacyno−Wy−
chowawczy dla dzieci upośle−
dzonych oraz Świetlica Tera−
peutyczna). W tym samy dniu
w szkole zorganizowany został
kiermasz upominków walen−
tynkowych, wykonanych przez
podopiecznych Warsztatu Tera−
pii Zajęciowej. Za symboliczną
kwotę można było kupić wyko−
nane z sercem gadżety, by na−
stępnie ofiarować je wybran−
kom (wybrańcom) własnego
serca. �

Prezentacja Caritasu
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�Członkowie stowarzyszenia
FORUM dyskutowali 7 lutego
na temat możliwości ubiegania
się − przy wsparciu Urzędu
Miasta − o środki z programu

"Kapitał Ludzki" na działania
zakresie edukacji, kultury
i rozwoju społecznego. W spo−
tkaniu uczestniczyli wicebur−
mistrz Mariusz Żołna i Mario−

la Jaromin z Wydziału Rozwo−
ju UM oraz przedstawiciele
powiatowego inkubatora orga−
nizacji pozarządowych.

Jak powiedział prezes FO−
RUM Krzysztof Pogoda, prze−
prowadzono rozpoznanie po−
trzeb na terenie Lędzin oraz
możliwości wspólnego działa−
nia z innymi stowarzyszeniami
tak, by wzajemnie sobie poma−
gać w realizacji projektów. Do−
brym prognostykiem dla takich
działań jest to, że jeden wcze−
śniej napisany projekt w ra−
mach programu "Oddolne ini−
cjatywy edukacyjne, p.t. "Żywe
lekcje wychowania obywatel−
skiego", przeszedł pozytywnie
ocenę formalną (na co niewąt−
pliwie duży wpływ miało mery−

toryczne wsparcie z Wydziału
Promocji Miasta), ale dopiero
w połowie marca będzie wiado−
mo, czy stowarzyszenie otrzy−
ma środki na jego realizację. 

Wiceburmistrz Żołna stwier−
dził, że gdyby udało się zreali−
zować zakładane projekty, to
będzie to na pewno tematyczne
wsparcie także dla przygoto−
wywanej przez Urząd Miasta
nowej Strategii Rozwoju Mia−
sta. Wypracowane przez sto−
warzyszenie FORUM wnioski
w trakcie realizacji  tematu
"Rozwój społeczeństwa oby−
watelskiego" mogłyby stać się
pomocne i inspirujące dla gru−
py  przygotowującej  tematy
i kierunki Strategii  Rozwoju
Miasta. 5*	6�5

Forum pisze projekty

�25 stycznia w siedzibie Urzę−
du Miasta lędzińskie stowarzy−
szenia i organizacje podpisały
Lokalne partnerstwo na rzecz
efektywnej realizacji zadań w ra−
mach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Jest to forma poro−
zumienia pomiędzy Gminą Lę−
dziny i działającymi na terenie
miasta stowarzyszeniami, w ra−
mach którego możliwe będzie
wspólne występowanie o środki
na szeroko rozumiany rozwój
zasobów ludzkich w Lędzinach −
projekty realizowane przez kilku
partnerów otrzymują dodatkowe
punkty podczas oceny wnio−
sków.

Prowadzący spotkanie za−
stępca burmistrza Mariusz
Żołna zadeklarował szerokie
wsparcie dla inicjatyw, które

przyczynią się do rozwoju Lę−
dzin. Zachęcał także stowa−
rzyszenia do współpracy i ko−
rzystania z dostępnych źródeł
finansowania ich pomysłów.

Zastępca Dyrektora Powiato−
wego Urzędu Pracy w Tychach
Katarzyna Ptak przedstawiła
informacje na temat możliwo−
ści pozyskiwania wsparcia fi−
nansowego na prowadzenie
działalności gospodarczej lub
tworzenie nowych miejsc pra−
cy. Z kolei prezes Stowarzysze−
nia MOST, Anna Szelest, zao−
ferowała zebranym nieodpłatną
pomoc w opracowywaniu pro−
jektów w ramach EFS, organi−
zację szkoleń i usługi doradcze
i informacyjne. W rezultacie
spotkań i warsztatów organizo−
wanych w ostatnim czasie

przez Urząd Miasta, opracowa−
no już kilka projektów, m.in.
z zakresu edukacji obywatel−

skiej, podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i dodatkowych
zajęć dla młodzieży. 5�5

Razem − skuteczniej

Umowa o lokalnym partnerstwie
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Zabawa PZKS
�Zarząd lędzińskiego od−
działu Polskiego Związku Ka−
tolicko−Społecznego zorgani−
zował 30 stycznia doroczną
zabawę karnawałową, tym ra−
zem w barze "Anita".

− Impreza miała bardziej ka−
meralny charakter, a miejsca
do tańca, do którego tradycyj−
nie grał i śpiewał Mirosław
Popiołek z Górek, było wy−
starczająco dużo. I mieliśmy
fachową obsługę personelu te−
go lokalu − cieszyła się prze−
wodnicząca zarządu Krystyna
Stompor. �����

�W tym roku zrezygnowa−
no z tradycyjnych warszta−
tów plastycznych i dorocz−
ne spotkanie integracyjne
w Szkole Podstawowej nr
1, które odbyło się w sobo−
tę 2 lutego, miało po raz
pierwszy charakter typowe−
go karnawałowego balu.

− Doszliśmy do wniosku,
że naszym niepełnospraw−
nym gościom należy się
przede wszystkim ogromna
porcja beztroskiej i sponta−
nicznej zabawy − wyjaśnia
Ewa Kicińska, koordynują−
ca działania grupy nauczy−
cieli na rzecz tej imprezy.

Wystąpił szkolny zespół
wokalno−taneczny "Victo−
ria" pod kierunkiem Piotra
Musioła i Krystyny Chro−
bok. Później oprawą mu−
zyczną spotkania zajęli się
didżeje. Dzięki nim goście,
czyli członkowie Lędziń−
skiego Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób Niepełno−
sprawnych i Ich Rodzin
oraz podopieczni Ośrodka
Błogosławiona Karolina
i Warsztatu Terapii Zajęcio−
wej, wspólnie z uczniami
i nauczycielami SP 1 długo
i wesoło bawili się przy mu−
zyce elektronicznej. �

Bal integracyjny
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Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach ja−
ko jedyna szkoła w regionie otrzymała
nominację do tytułu "Szkoła Przedsię−
biorczości".

�Z województwa śląskiego nominację
tę uzyskały tylko 44 szkoły ponadgimna−
zjalne, zaś w całym kraju 236 z 439 zgło−
szonych. Aby znaleźć się w grupie naj−
bardziej przedsiębiorczych szkół w Pol−
sce, należało w pierwszym etapie wyka−
zać się działaniem w zakresie przygoto−
wania uczniów do rynku pracy oraz roz−
woju ich wiedzy i umiejętności poprzez
współpracę ze środowiskiem lokalnym.
Zaliczając te sprawności szkoła udowo−
dniła, że dobrze przygotowuje uczniów
do funkcjonowania na rynku pracy. Aby
zdobyć prestiżowy certyfikat "Szkoła
Przedsiębiorczości" przed szkołą stoją
kolejne zadania: realizacja programów
edukacji finansowej oraz umożliwianie

uczniom praktycznego wykorzystania
wiedzy ekonomicznej. 

Program, w którym szkoła uczestniczy
ma na celu podniesienie jakości naucza−
nia w szkołach, propagowanie przedsię−
biorczości oraz edukacji ekonomicznej
wśród uczniów. Certyfikat "Szkoła
przedsiębiorczości" ma być dowodem
przynależności do grona szkół, które le−
piej niż inne dbają o swoich uczniów,
przygotowując ich do funkcjonowania
w warunkach rynkowych. Program orga−
nizowany jest  przez Fundację Młodzie−
żowej Przedsiębiorczości we współpracy
z Komisją Nadzoru Finansowego, Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
oraz Fundacją Promocji i Akredytacji
Kierunków Ekonomicznych.

Szkolnym koordynatorem projektu jest
nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
i przedsiębiorczości Gabriela Jagsz, zaś w je−
go realizację zaangażowana jest większość

nauczycieli szkoły oraz uczniowie biorący
udział w licznych przedsięwzięciach.

Certyfikat przyznawany jest na 3 lata.
Aby przedłużyć ten okres należy wyka−
zać się przedsiębiorczością uczniów i na−
uczycieli poprzez kolejne działania. �

PZS szkołą przedsiębiorczości
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Prof. Genowefa GRABOWSKA Poseł do Parlamentu Europejskiego

Rok 2008 − Europejskim Rokiem 
Dialogu Międzykulturowego

"Gdyby można było zacząć od nowa, 

zacząłbym od kultury"
Jean Monnet
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Radni poszli w teren
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Z PRAC RADY MIASTA

Na początek − za darmo
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UCHWAŁA  NR  XXIII / 157 / 08
RADY MIASTA LĘDZINY 

z dnia 31.01.2008 r.

w sprawie: przystąpienia do opracowania 
strategii rozwoju Gminy Lędziny do 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.)

Rada Miasta uchwala:
§ 1

Przystąpić do opracowania strategii rozwoju Gminy Lędziny do 2020 r.,
która określi uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju Miasta. 

§ 2
Strategia rozwoju Gminy Lędziny do 2020 r. powinna być spójna z regio−
nalnymi i krajowymi dokumentami o charakterze strategicznym i pro−
gramowym, a w szczególności ze Strategią Rozwoju Województwa Ślą−
skiego na lata 2000 − 2020 oraz Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Śląskiego 2007 −2013.

§ 3 
Traci moc Uchwała nr XXXII/183/2005 Rady Miasta Lędziny z dnia
27.01.2005 r. w sprawie przystąpienia gminy Lędziny do opracowania
dokumentów strategii, planów i programów działania w zakresie rozwo−
ju lokalnego i rewitalizacji gminy do roku 2015.

§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXIV/159/2008 Rady Miasta Lędziny z dnia 8.02.2008 w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lędziny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.
2 i 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U.
z 2005 r., nr 236 poz. 2008 r. z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1
Ustala się górne stawki opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
1. Jednokrotny odbiór odpadów komunalnych nie segregowanych (zmieszanych) od wła−

ścicieli nieruchomości: 
a. pojemnik 110 l i 120 l − 16,35 zł netto + 7% VAT (17,49 zł brutto); 
b. pojemnik 240 l − 28,50 zł netto + 7% VAT (30,50 zł brutto); 
c. pojemnik 1 100 l − 61,68 zł netto + 7% VAT (66,00 zł brutto); 
d. pojemnik KP−7 − 350,00 zł netto + 7% VAT (374,50 zł brutto); 
e. stawka liczona od osób zamieszkujących nieruchomość zabudowaną budynkiem jed−

norodzinnym lub wielorodzinnym − 13,00 zł netto/1 osobę/1 m−c + 7% VAT (13,91 zł
brutto); 
� w przypadku prowadzonej indywidualnej segregacji stawka wyniesie 75% stawki

podstawowej tj. 9,75 zł netto za 1 osobę/m−c + 7% VAT (10,43 zł brutto). 
2. Jednokrotny odbiór odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomo−

ści: 
� typu − papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal: 

a. pojemnik 110 l i 120 l − 1,54 zł netto + 7% VAT (1,65 zł brutto), 
b. pojemnik 240 l − 3,27 zł netto + 7% VAT (3,50 zł brutto), 
c. pojemnik 1 100 l − 10,18 zł netto + 7% VAT (11,00 zł brutto), 
d. worek plastikowy 120 l − 1,54 zł netto + 7%VAT (1,65 zł brutto), 

�typu − odpady biodegradowalne (ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty): 
pojemnik 110 l i 120 l − 5,61 zł netto + 7% VAT (6,00 zł brutto), 
a. worek plastikowy 120 l − 5,61 zł netto + 7% VAT (6,00 zł brutto). 

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości
18,69 zł za 1 m3 netto + 7% VAT (20,00 zł/m3 brutto). 

§2
Traci moc uchwała Rady Miasta Lędziny nr XI/76/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie usta−
lenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w za−
kresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lędziny.

§3
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo−
wym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1.03.2008 r.
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Dokończenie ze str. 1
Jak powiedział Marek Klimek − pełno−

mocnik inwestora, kierownik Działu
Sprzedaży, firma planuje wybudowanie
przy ul. Długosza ładnych, niskich i no−
woczesnych budynków z dwuspadowymi
dachami, z niewielkimi klatkami schodo−
wymi, w których znajdzie się kilkadzie−
siąt mieszkań o powierzchni 30−90 me−
trów kwadratowych.

− Mamy już pierwsze zapytania o moż−
liwość nabycia lokalu. Za wcześnie, aby
mówić o szczegółach, ale wstępnie sza−
cujemy, że koszt metra kwadratowego
mieszkania wyniesie ok. 2.990 zł brutto.
Prace budowlane rozpoczną się w poło−
wie roku. Oczywiście, jesteśmy zainte−
resowani jak najszybszym zrealizowa−
niem tej inwestycji − powiedział M. Kli−
mek.

− Cieszymy się, że znaleźliśmy nabywcę.
Jest szansa na nowe, tak potrzebne mie−
szkania, a także − co nie mniej ważne − na
ładne i nowoczesne zagospodarowanie ko−
lejnego fragmentu miasta. Ponadto zarobi−
liśmy kilkaset tysięcy złotych, które zasili−
ły kasę miejską i przy okazji reguluje się
inne sprawy osiedla, takie jak na przykład
wymiennikownia ciepła i kanalizacja −
podkreśla radny Marian Ptaszkowski. 5�5

Osiedle zmieni oblicze

�Lubimy kupować w super−
marketach. Przyzwyczailiśmy
się do promocji, do okazji, do
gazetek, które podpowiadają
gdzie, co i za ile można kupić,
dzięki czemu możemy porów−
nać oferty nie ruszając się
z domu. Podoba się nam to, że
możemy każdy towar dokła−
dnie obejrzeć, przymierzyć,
a w każdej chwili odłożyć na
półkę i wyjść ze sklepu nic nie
kupując. I nikt nam nie powie
złego słowa, nikt się nie skrzy−
wi. W tym tkwi pewien urok
dużych samoobsługowych
sklepów. Dlatego (między in−
nymi, pomijając temat cen i ja−
kości wyrobów) cieszą się one
powodzeniem i ich liczba ro−
śnie. To jednak nie biurokraci
lecz klienci o tym decydują!
Na przykład w sąsiednim Bie−
runiu Starym Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwa−
lidów wystąpił wręcz z wnio−
skiem do władz miasta o budo−
wę supermarketu! A przecież
w mieście tym nie brakuje ma−
łych sklepików, dużych sam−
ów, w jednym tylko Bieruniu
Nowym znajdują się niedaleko
siebie az trzy supermarkety. 

Zgodnie z zapisami ustawy
o wielkopowierzchniowych
obiektach handlowych, która
weszła w życie 18 września
2007 roku, Burmistrz Miasta
musiał wyrazić zgodę na funk−
cjonowanie obiektów handlo−
wych o powierzchni powyżej
400 m2, które już istnieją, bądź
takich, w sprawie których
wszczęto postępowanie, czyli
przedsiębiorca złożył wniosek

o wydanie pozwolenie na bu−
dowę do starostwa powiatowe−
go przed dniem wejścia w ży−
cie powołanej ustawy. 

Taka sytuacja miała miejsce
w Lędzinach. W dwóch przy−
padkach przedsiębiorcy uzy−
skali pozwolenie na budowę
przed dniem 18 września 2007
roku i w chwili uzyskania ze−
zwolenia na działanie wielko−
powierzchniowego obiektu
handlowego sklepy te były je−
szcze placami budowy.  

Pierwszy to sklep TESCO
zlokalizowany przy ul. Hołdu−
nowskiej, działający od 20 gru−
dnia ubiegłego roku, w obiek−
cie po "Elegancji". Drugi to
obiekt przy ul. Lędzińskiej,
którego otwarcie przewiduje
się w połowie bieżącego roku.

W tych przypadkach przedsię−
biorcy uzyskali decyzje o wa−
runkach zabudowy w 2005
i 2006 roku, a pozwolenia na
budowę w czerwcu 2006 roku
i sierpniu 2007 roku, czyli
przed dniem wejścia w życie
ustawy o wielkopowierzchnio−
wych obiektach handlowych. 

Inaczej jest w przypadku no−
wo planowanych inwestycji.
W takiej sytuacji zezwolenia
na działanie wielkopowierzch−
niowego obiektu handlowego
będzie udzielał Burmistrz Mia−
sta, po uzyskaniu pozytywnej
opinii wyrażonej przez Radę
Miasta, dla obiektów powyżej
400 m2, a w przypadku obiek−
tów powyżej 2.000 m2 − także
po uzyskaniu pozytywnej opi−
nii sejmiku województwa.

Opinie będą uwzględniać min.
wpływ nowej inwestycji na
kształtowanie korzystnych wa−
runków nabywania towarów
i usług, poprawę jakości obsłu−
gi konsumentów oraz posze−
rzenie oferty handlowej i usłu−
gowej, rozwój sieci handlowej
i zachowanie równowagi po−
między różnymi formami han−
dlu, rozwój rynku pracy, infra−
struktury oraz ochrony środo−
wiska. Nie mogą one naruszać
zasad uczciwej konkurencji
w zakresie prowadzenia dzia−
łalności handlowej na terenie
miasta. Powinny też uwzglę−
dnić w miarę możliwości sta−
nowiska izb gospodarczych
oraz lokalnych organizacji
konsumenckich i organizacji
samorządu gospodarczego. �

Nie jest prawdą, że "w Lędzinach na siłę lansuje się supermarkety". Mamy lokalnych kupców i chcemy, żeby mogli rozwi−
jać swoje przedsiębiorstwa. Mamy targowisko miejskie i chcemy, żeby kwitło i przynosiło dochody. Nie można jednak pomi−
jać istniejących warunków prawnych.

Jeszcze o supermarketach

Nowe sklepy w mieście
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�Od długiego już czasu przy
moim blokowym śmietniku
nie widziałem zużytej pralki
ani starego telewizora. Nie
wiem, czy to złomiarze tak
szybko i skutecznie sprzątają
ten sprzęt, czy też może fak−
tycznie staliśmy się bardziej
świadomi i kupując nową
pralkę lodówkę, telewizor czy
inną elektronikę od razu po−
trafimy zadbać o to, aby
sprzedawca obebrał z naszego
domu stary i zużyty sprzęt.
Chyba działają tu obie zasady.
Jakby nie było − ważne, aby
naszego środowiska nie szpe−
ciły ani tym bardziej nie zatru−
wały, resztki domowego zło−
mu, jakieś potłuczone stare ki−
neskopy czy komputerowe
monitory, baterie czy świe−
tlówki. 

21 października 2005 r. we−
szła w życie ustawa o zuży−
tym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (ang. WE−
EE), która wdrożyła unijną
dyrektywę 2002/96/EC w Pol−
sce.

Dyrektywa ta jest dyrekty−
wą środowiskową opartą na
zasadzie rozszerzonej odpo−
wiedzialności producenta
wprowadzającego sprzęt elek−
tryczny i elektroniczny na te−
rytorium kraju. W myśl tej za−
sady producent sprzętu jest
odpowiedzialny nie tylko za
odpady powstałe podczas pro−
dukcji, ale także za odpady
pozostałe po zużyciu wytwo−
rzonych przez niego produk−
tów. Producent jest więc obo−
wiązany do takiego projekto−
wania sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, aby możli−
wy był jego odzysk a w szcze−
gólności recykling powstałych
odpadów. 

Ustawa określiła wymaga−
nia, jakim powinien odpowia−
dać sprzęt elektryczny i elek−
troniczny, jak również zasady
postępowania z zużytym

sprzętem w sposób zapewnia−
jący ochronę zdrowia i życia
ludzi oraz ochronę środowiska
zgodnie z zasadą zrównowa−
żonego rozwoju. 

Wymieniona ustawa nałożyła
szereg obowiązków zarówno na
producentów i wprowadzają−
cych na rynek sprzęt, jak rów−
nież na jego użytkowników.

Obowiązki 
wprowadzającego sprzęt

Przedsiębiorca wprowadza−
jący na rynek sprzęt przezna−
czony dla gospodarstw domo−
wych jest obowiązany do zor−
ganizowania i sfinansowania
odbioru zużytego sprzętu,
a także jego przetwarzania,
odzysku, recyklingu i unie−
szkodliwiania. 

<

Strony dofinansowane przez: 

Zużyty sprzęt trzeba oddać, a nie wyrzucać!

Elektrośmieci

Szczegółowy wykaz sprzętu podlegającego zapisom ustawy przedstawia się następująco:



Przedsiębiorcy, którzy pro−
dukują i sprzedają pod wła−
snym oznaczeniem sprzęt,
(także wyprodukowany przez
innego przedsiębiorcę), muszą
dołączać do niego informację
o zakazie pozbywania się zu−
żytego sprzętu razem z innymi
odpadami, odpowiednio go
oznakować oraz wyjaśnić zna−
czenie tego oznakowania.
Muszą także poinformować
o systemie zbierania i roli, ja−
ką spełnia gospodarstwo do−
mowe w odzysku i recyklingu
zużytego sprzętu, oraz o po−
tencjalnych zagrożeniach dla
środowiska i zdrowia ludzi
związanych z obecnością
składników niebezpiecznych
w sprzęcie. Wprowadzający
sprzęt musi również osiągnąć
ustalone poziomy odzysku
i recyklingu. Rejestr firm
wprowadzających na rynek
sprzęt elektryczny i elektro−
niczny oraz firm zbierających
zużyty sprzęt prowadzi Głów−
ny Inspektorat Ochrony Śro−
dowiska.

W terminie 12 miesięcy od
dnia wprowadzenia nowego
typu sprzętu przedsiębiorca
jest zobowiązany do opraco−
wania informacji dotyczącej
ponownego użycia i przetwa−

rzania zużytego sprzętu. In−
formacja ta przeznaczona jest
wyłącznie dla prowadzącego
zakład przetwarzania. De−
montaż zużytego sprzętu elek−
trycznego i elektronicznego
oraz usuwanie z niego skła−
dników niebezpiecznych moż−
na prowadzić wyłącznie
w wyspecjalizowanych zakła−
dach. Przedsiębiorca prowa−
dzący zakład przetwarzania
po przyjęciu zużytego sprzętu
musi niezwłocznie usunąć
z niego części niebezpieczne,
a odpady powstałe po prze−
tworzeniu przekazać firmie
trudniącej się recyklingiem
lub innym odzyskiem.

Obowiązki 
użytkownika sprzętu

Użytkownik sprzętu prze−
znaczonego dla gospodarstw
domowych jest obowiązany
oddać zużyty sprzęt podmio−
towi prowadzącemu działal−
ność w zakresie zbierania zu−
żytego sprzętu. Ustawa wpro−
wadziła zakaz umieszczania
zużytego sprzętu elektryczne−
go i elektronicznego łącznie
z innymi odpadami. W usta−
wie znalazły się również od−
powiednie przepisy karne
zgodnie, z którymi tzw.
podrzucanie zużytego sprzętu
w miejscach do tego nie prze−
znaczonych podlega karze
grzywny. Użytkownik ma
prawo w momencie zakupu
nowego sprzętu nieodpłatnie
oddać zużyty sprzęt w ilości
nie większej niż kupowany
przez niego nowy sprzęt
w punkcie sprzedaży tego
sprzętu.

Obowiązki zbierającego 
zużyty sprzęt 

Za zbierającego zużyty
sprzęt uważa się prowadzące−

go punkt zbierania zużytego
sprzętu, w tym sprzedawcę
detalicznego i sprzedawcę
hurtowego, oraz gminną jed−
nostkę organizacyjną prowa−
dzącą działalność w zakresie
odbierania odpadów komunal−
nych i przedsiębiorcę posiada−
jącego zezwolenie na prowa−
dzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunal−
nych. Od 01 lipca 2006 r.
sprzedawca detaliczny i sprze−
dawca hurtowy są obowiązani
przy sprzedaży sprzętu prze−
znaczonego dla gospodarstw
domowych do nieodpłatnego
przyjęcia zużytego sprzętu
w ilości nie większej niż
sprzedawany nowy sprzęt, je−
żeli sprzęt jest tego samego
rodzaju.

Obowiązki Gminy 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt

6a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku  w gminach (Dz.
U z 2005 r. Nr 136, poz. 2008
z późn. zm.) Urząd Miasta Lę−
dziny udostępnia mieszkań−
com na stronie internetowej
oraz na tablicy ogłoszeń, wy−
kaz podmiotów znajdujących
się na terenie gminy zbierają−
cych zużyty sprzęt elektrycz−
ny i elektroniczny.

=

Strony dofinansowane przez: 

Sposób oznakowania 
sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego

Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny znajdujących się na terenie gminy Lędziny
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Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciw−

działaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku
(Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) realizacja za−
dań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracja osób uzależnionych od alkoho−
lu należy do zadań własnych gmin i polega m.in. na zwiększa−
niu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu, udzielaniu rodzinom
w których występują problemy alkoholowe pomocy psycho−
społecznej i prawnej, prowadzeniu profilaktycznej działalno−
ści informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, wspomaganiu instytucji, stowa−
rzyszeń i osób fizycznych służące rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.

Realizacja zadań o których mowa jest prowadzona w posta−
ci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble−
mów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gmi−
ny. Rada Gminy 27 grudnia 2007 roku  Uchwałą Nr
XXI/141/07 przyjęła Program Profilaktyki i rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2008 stanowi integralna część "Miej−
skiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na la−
ta  2006 − 2013".

Podstawą do opracowania Programu były dane z Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni
Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, Straży Miejskiej,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, Ko−
mendy Powiatowej Policji w Bieruniu, Izby Wytrzeźwień
i Prokuratury Rejonowej w Tychach oraz doświadczenia lat
poprzednich. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2008 rok w Gminie Lędziny 

Podobnie − co wynika z ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485
z późn. zm.) − zadania z zakresu przeciwdziałaniu narkomanii
należą do zadań własnych gminy i obejmują m.in. zwiększanie
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielanie
rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej dzia−
łalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w za−
kresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególno−
ści dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo−
rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywia−
nia dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo−wychowawczych i socjoterapeutycznych; wspo−
maganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uza−
leżnionych dotkniętym ubóstwem, wykluczeniem społecznym
i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wyko−
rzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

W celu realizacji wyżej wymienionych zadań Rada Miasta
Lędziny w dniu 27 grudnia 2007 roku przyjęła Gminny Pro−
gram Przeciwdziałania Narkomanii, który będzie realizowany
w na terenie Gminy z roku 2008. Program ten został opraco−
wany na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
z dnia 29 lipca 2005 rok  (DzU. z 2005 r Nr 179, poz.1485
z późn. zm.) oraz "Miejskiej Strategii Rozwiązywania Proble−
mów Społecznych na lata 2006− 2013" opracowanej przez
MOPS w Lędzinach jak i danych z Komisariatu Policji, Po−
wiatowego Urzędu Pracy w Tychach, Miejskiego Ośrodka Po−
mocy Społecznej i Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej
i Poradni Leczenia Uzależnień w Lędzinach.
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NOTATKI Z POLICJI�

�Wynegocjowana z tyskim RPWiK ta−
ryfa wynosi 5,38 zł za metr sześcienny
wody pitnej. Gmina Lędziny uchwaliła
dopłatę do każdego metra sześciennego
w wysokości 0,50 zł/m3, zatem cena
ostateczna wynosi 4,88 zł netto
plus 7% VAT − co daje łącznie
wspomniane 5,22 zł.

Jak poinformował wice−
burmistrz Mariusz Żołna,
cena pierwotnie propono−
wana przez RPWiK wyno−
siła 5,94 zł/m3. W dro−
dze negocjacji udało się
ją obniżyć o 56 groszy,
do 5,38 zł (dotychczas
5,33 zł). 

− Co więcej, udało
się wynegocjować
z RPWiK, że w naj−
bliższym roku rzeczy−
wisty poziom strat wo−
dy zostanie obniżony
do poziomu 49 %. Po−
nadto w bieżącym roku
nastąpi wymiana sieci wodo−
ciągowej w ulicy Grunwaldz−
kiej, a w latach następnych na
ulicach Przodowników i Traugut−
ta − mówi Mariusz Żołna. Ponadto
RPWiK sukcesywnie będzie przejmować
sieć wodociągową znajdującą się do−
tychczas na stanie miasta oraz dokonana
zostanie zamiana sieci kanalizacyjnej
w rejonie Osiedla PKP przy ul. Długosza
na sieć wodociągową, która jest na stanie
miasta. 

Zdaniem wiceburmistrza, podpisany
protokół stanowi istotny punkt wyjścia

na przyszłość. Celem nadrzędnym dzia−
łań prowadzonych wspólnie z RPWiK
jest obniżenie poziomu strat wody na
sieci wodociągowej w Lędzinach. Po−
ziom tych strat jest nadal bardzo wysoki. 

− Wspólnie z RPWiK dą−
żymy do tego, żeby to

zmienić. W jaki sposób?
Jedyną szansą jest wy−

miana starej, skorodo−
wanej sieci wodocią−
gowej (taka jest na

większym obszarze
miasta) na nową. Zda−
rza się, że ubytki wody

czasem bywają niewi−
doczne, ponieważ woda
"nie wybija" na po−

wierzchnię, lecz przedo−
staje się wprost do kanaliza−

cji (jak to było w znanym
przypadku na ul. Lędzińskiej

obok DG−2). Stan sieci jest bar−
dzo zły. Jeśli miasto się nie włączy

w jej wymianę, będzie źle. Musimy
to robić − oczywiście − zgodnie z pra−

wem, z ustawą o zaopatrzeniu w wodę,
która nie jest doskonała, ale obowiązuje
i trzeba jej przestrzegać − podkreśla M.
Żołna. − Aby chociaż w części pomóc
mieszkańcom w ponoszeniu tych niema−
łych przecież opłat za wodę, miasto ko−
lejny raz przyjęło uchwałę o dopłacie do
wody dla odbiorców indywidualnych
i jednostek miejskich. 

Na marcowej sesji Rady Miasta będzie
omawiana stawka taryfowa za odprowa−
dzanie ścieków. Propozycja jest taka, aby
stawka ta nie uległa zmianie. �

Droższa woda

Taryfy za wodę
w RPWiK Tychy
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Taryfy za wodę
w RPWiK Katowice
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31 stycznia Rada Miasta zatwierdziła nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach, a także
dopłaty do cen za zużycie wody, wynikających z wyżej wymienionych taryf. Obecnie
za metr sześcienny wody − po uwzględnieniu dopłaty z miasta − będziemy płacić 5,22
zł brutto za metr sześcienny.
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Urząd Stanu Cywilnego w Lędzinach
prosi o zgłaszanie jubilatów, którzy w bieżącym roku 

świętują: 50, 55, 60, 65 rocznicę ślubu 
oraz 90, 95 lub 100 urodziny.

Wrócili policjanci
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�W niedzielny wieczór, 3 lu−
tego, Dom Kultury "Sokolnia"
w Imielinie gościł ponad 60
uczestników wernisażu wysta−
wy plastycznej 20−letniej lę−
dzinianki, która zaprezento−
wała około 30 obrazów olej−

nych i gipsowych rzeźb kobie−
cych głów. Sylwetkę młodej
artystki przedstawiła Urszula
Figiel−Szczepka. Podkreśliła,
że jest ona pierwszą osobą
prezentującą w tej galerii
rzeźbę. − Agata od ośmiu lat

rozwija talent plastyczny na
cotygodniowych warsztatach
w lędzińskim Klubie Plastyka
"Kontrast". W ubiegłym roku
ukończyła Liceum Plastyczne
w Katowicach z dyplomem
technika−metaloplastyka, obe−
cnie jest studentką Wyższej
Szkoły Technicznej w Kato−
wicach na kierunku budow−
nictwo. Gra na saksofonie, gi−
tarze klasycznej i keybordzie.
Obecnie gra na saksofonie za−
równo w orkiestrze dętej ko−
palni "Ziemowit" pod dyrek−
cją Bronisława Latochy, jak
i w Imielińskiej Orkiestrze
Dętej pod batutą Pawła Króla.
Bez znakomitej organizacji
swojego czasu nie byłaby
w stanie pogodzić tylu spraw
równocześnie − powiedział
wiceprzewodniczący "Kon−
trast" w Lędzinach, Mirosław
Leszczyk.

Wszechstronność, pracowi−
tość i sprawność Agaty
w działaniu podkreślała rów−
nież Zyta Barcik, wicedyrek−

tor SP 1 w Lędzinach. − Nie
dziwi mnie to, bo Agata jest
uzdolniona również matema−
tycznie, więc potrafi wszystko
dobrze policzyć i poskładać
w całość. Przydaje się jej to
i w muzyce, i w plastyce.

− Mogę tylko przyklasnąć
i pogratulować pani Agacie
już tylu osiągnięć w tak mło−
dym wieku oraz życzyć nadal
takiej wytrwałości w dążeniu
do wytyczonych celów − po−
wiedział burmistrz Imielina,
Jan Chwiędacz.

Serdeczne gratulacje i bu−
kiety kwiatów złożyło Agacie
Wojtali jeszcze wielu innych
gości wernisażu, w tym Hen−
ryk Barcik − przewodniczący
Rady Powiatu, Krystyna
Wróbel − przewodnicząca Ko−
misji Edukacji Rady Miasta
Lędziny, Ireneusz Wróbel −
dyrektor Powiatowego Zespo−
łu Szkół w Lędzinach i Jan
Śmiłowski.

Na cześć Agaty Wojtali
z 70−minutowym koncertem
wystąpiła Imielińska Orkie−
stra Dęta (w którym zagrała
jako saksofonistka). Andrzej
Król, dyrygujący orkiestrą
w zastępstwie swojego chore−
go ojca Pawła Króla, poinfor−
mował, że koncert stanowi
podziękowanie dla niej od ko−
leżanek i kolegów muzyków
z orkiestry za prezentację jej
prac plastycznych właśnie
w imielińskim domu kultury.

− Szczególnie miło nam, że
wśród obrazów są również
piękne ujęcia naszej orkiestry
i poszczególnych muzyków −
podkreślił. Koncert poprowa−
dził Roman Jochymczyk.

Wystawę prac Agaty Wojtali
można oglądać do 27 lutego. 5��5

Wieczór Agaty Wojtali
− Chociaż chciałabym kiedyś zawodowo zajmować się reno−
wacją budynków, to choćby nie wiem co, nie zrezygnuję
z kontynuacji moich plastycznych i muzycznych pasji − za−
pewniała swych gości bardzo wzruszona Agata Wojtala.
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�Trwa okres przygotowaw−
czy do rundy wiosennej pił−
karskiej klasy okręgowej,
warto zatem sprawdzić, co
słychać w lędzińskim MKS−
ie. 

Pierwsza drużyna rozpoczę−
ła treningi 7 stycznia. Juniorzy
wznowili przygotowania po
feriach zimowych. Pierwszym
sprawdzianem formy lędziń−
skich graczy był halowy tur−
niej w Bojszowach. Za nami
także dwie gry kontrolne.
W pierwszej z nich MKS
uległ czwartoligowemu LKS
Łąka aż 0:5.

− Tak wysoki wynik to
przede wszystkim kwestia
braku koncentracji, nieco eks−
perymentalnego ustawienia
oraz katastrofalnych błędów,
jakie nasi gracze popełniali
w pierwszych trzydziestu mi−
nutach. Potem gra już wyglą−

dała lepiej − wyjaśnia trener
Kazimierz Rozmysłowski.

W kolejnym sparingu, roze−
granym w Szopienicach na
boisku ze sztuczną murawą,
lędzinianie powetowali sobie
niepowodzenie w meczu z Łą−
ką i zwyciężyli wysoko 7:3.
Bramki zdobywali: 3 − Maty−
sek, 2 − Kryla oraz Bomba
i Brona − po jednej. 

Następnie MKS zremisował
w Czeladzi z CKS−em 2:2
(gole: Bomba oraz Napieraj)
i rozgromił Piasta Bieruń No−
wy 7:0. W tym spotkaniu łu−
pem bramkowym podzielili
się Śliwa oraz Bednarek, auto−
rzy dwóch bramek, a także D.
Firlej i Gandawski. Siódmego
gola zdobył strzałem samo−
bójczym zawodnik z Bierunia. 

− W pierwszych grach kon−
trolnych zamierzam przetesto−
wać nie tylko graczy z pierw−

szej drużyny, ale też z szero−
kiej kadry juniorów. Spraw−
dzić jak najwięcej możliwych
ustawień, a ostatnie 3−4 spa−
ringi zagramy już w ustawie−
niu zbliżonym do tego, które
22 marca w Bojszowach zain−
auguruje rundę wiosenną der−
bowym spotkaniem z liderem
rozgrywek − kontynuuje trener
Rozmysłowski.

Oto jak przedstawia się plan
następnych gier kontrolnych:
19 lutego rywalem MKS−u bę−
dzie MK Katowice; 23 lutego
Górnik 09 Mysłowice; 1 mar−
ca Podbeskidzie II Bielsko−
Biała (mecz o godz. 10
w Bielsku); 8 marca GKS II
Katowice oraz 15 marca Le−
chia 06 Mysłowice. 

Jakie zmiany nastąpiły
w kadrze MKS−u?

Jak dotąd najważniejszym,
i jedynym ubytkiem, wydaje

się być prawdopodobne odej−
ście najlepszego strzelca nasze−
go zespołu − Sławomira Magie−
ry, który trenuje i zdobywa
bramki w grach kontrolnych
dla GTS Bojszowy. Wśród no−
wych, choć nie do końca, twa−
rzy pojawił się Damian Kryla,
który występował już w MKS−
ie w poprzednich dwóch sezo−
nach. Z JUVE Jaroszowice
przybył także doskonale znany
z występów w naszym zespole
bramkarz Łukasz Wajda. Mówi
się także o konieczności pozy−
skania obrońcy i napastnika,
pojawiają się nawet nazwiska,
ale nic nie jest przesądzone
i nie warto wprowadzać zamie−
szania spekulacjami.

Pozostaje wierzyć, że nasz
zespół pod wodzą trenera
Rozmysłowskiego rozpocz−
nie wiosną marsz w górę ta−
beli. 5�5

W MKS−ie

Przygotowania do sezonu

Zespół MKS−u Lędziny zwy−
ciężył w rozegranym 26
stycznia w Bojszowach III
Memoriale im. H. Jasińskie−
go − w zawodach, które były
jednocześnie II Halowymi
Mistrzostwami powiatu bie−
ruńsko−lędzińskiego w piłce
nożnej. W imprezie, która
weszła już na stałe do ka−
lendarza przygotowań do
rundy wiosennej, udział
wzięło 6 zespołów z naszego
powiatu oraz gościnnie wy−
stępujące Sokół Wola i TE−
AM Jasińskiego. 
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REPERTUAR KINA PIAST
Marzec

Wśród osób, które nadeślą poprawne rozwiązanie krzyżówki do Referatu Edukacji, Kultury
i Spraw Społecznych UM do 8 marca, rozlosujemy 3 komplety upominków miejskich.

Upominki − gadżety Urzędu Miasta za nadesłanie prawidłowych rozwiązań krzyżówki z nu−
meru styczniowego ("Nowy Rok nie patrz w bok") otrzymują panie Anna Mamok i Danuta
Matwiejczyk. Nagrody do odebrania w Referacie Kultury, ul. Lędzińska 47 /II piętro/.

@:

�Zarówno lędzińska centrala
Miejskiej Biblioteki Publicz−
nej, jak i jej hołdunowska filia
podczas niedawnych ferii zi−
mowych organizowały dla
dzieci i młodzieży szkolnej
między innymi otwarte kon−
kursy tematyczne. W sobotnie
przedpołudnie, 2 lutego, doko−
nano ich podsumowania, a na−
grody i upominki oraz słody−
cze najlepszym i wyróżnio−
nym uczestnikom wręczyła
dyrektor biblioteki Joanna Wi−
cik.

Prace plastyczne oceniało
jury z Klubu Plastyka "Kon−
trast" pod przewodnictwem
Heleny Szabrańskiej. Za ma−
lowanki pt. "Kraina baśni" na−
grody otrzymali: Mirek Mi−
chalski, Adrianna Brzozow−
ska, Łukasz Grabowski i Emi−
lia Ścierska, a za "Uroki zi−
my": Ania Herian, Sabrina
Stefańska i Weronika Kluska.
Laureatami konkursu na naj−

piękniejszą maskę karnawało−
wą zostali Rafał Jastrzębski,
Marysia Stachoń, Marcin Bi−

styga i Dawid Czypionka.
Wcześniej nagrodzono wszy−
stkie dzieci przedszkolne

uczestniczące w konkursie re−
cytatorskim pt. "Rymowanki
dla Kubusia i dla Hanki". 5��5

Biblioteka nagrodziła
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�Ostatecznie do rywalizacji
przystąpiło 7 drużyn podzielo−
nych na dwie grupy. 

W grupie A najlepsi okazali
się chłopcy z pierwszej drużyny
MKS−u Lędziny, prowadzeni
przez Roberta Żmijewskiego.
W pierwszym swym spotkaniu
zwyciężyli z MOSiR Mysłowi−
ce 3:1, w drugim rozbili 4:0
MOS Będzin, a w trzecim uzy−
skali bezbramkowy remis
z UKS Trzebinia, co dało im
awans do finału. W grupie
B zwyciężyła drużyna MOSM
Tychy, która lepszym bilansem
bramkowym wyprzedziła w ta−
beli zespół Ruchu Chorzów.
Trzecie miejsce w stawce przy−
padło drugiej drużynie MKS
Lędziny. Podopieczni Wiesła−
wa Szwarockiego przegrali naj−
pierw z rówieśnikami z Cho−
rzowa 1:3, a następnie musieli
uznać wyższość zespołu z Ty−
chów, ulegając 0:3. 

Po zakończeniu rywalizacji
w grupach przyszedł czas na
spotkania decydujące o po−
szczególnych miejscach.
W meczu o piątą pozycję my−
słowicki MOSiR pokonał MKS
II Lędziny 1:0. Pojedynek
o trzecią lokatę zakończył się
wygraną Ruchu z UKS Trzebi−
nia 2:0. 

Zgromadzeni na trybunach
kibice z niecierpliwością ocze−

kiwali na finał, w którym
spodziewano się wielu emocji.
I rzeczywiście, był on bardzo in−
teresujący. Dość szybko goście
z Tychów zdobyli prowadzenie
i rozpoczęło się oblężenie bram−
ki podopiecznych Karola Grze−
sika. Jednak dzięki świetnej
grze m.in. Łukasza Krzczuka

(najlepszego bramkarza zawo−
dów) wynik 1:0 dla Tychów do
końca nie uległ już zmianie.

Jak w każdym spotkaniu
MKS−u na boisku wyróżniał się
Wojtek Szumilas, który z 5 tra−
fieniami zwyciężył w klasyfika−
cji strzelców imprezy. Jemu też
przypadło miano najlepszego
gracza turnieju. Jednak nawet
on nie zdołał odmienić losów
spotkania finałowego.

Uroczystego wręczenia pa−
miątkowych dyplomów, pucha−
rów, medali, statuetek i upo−
minków − przy dźwiękach "We
are the Champions" grupy "Qu−
een" − dokonał burmistrz Wie−
sław Stambrowski w towarzy−
stwie działaczy i trenerów
MKS−u Lędziny oraz przedsta−

wicieli sponsorów. Imprezę
organizowały i sponsorowały:
Urząd Miasta Lędziny, Funda−
cja Rozwoju, Sportu, Kultury
Fizycznej i Turystyki, Związek
Zawodowy "Sierpień 80" przy
KWK Ziemowit, firma GiA sp.
200 w Ledzinach, firma Inter
z Lędzin oraz firma handlowo−
usługowa Carbon, Firma Future
Sport z Tychów, sklep spożyw−
czy B. Bogackiej w Lędzinach
oraz zakład Foto Brom Media
z Lędzin. 

Działacze MKS−u Lędziny
serdecznie dziękują wszystkim
firmom, instytucjom oraz oso−
bom prywatnym, które w jaki−
kolwiek sposób przyczyniły się
do przygotowania i przeprowa−
dzenia zawodów. 5�5

Lędziny Cup 2008
Hala ośrodka "Centrum" była 9 lutego areną zmagań dwuna−
stolatków, którzy rywalizowali w Halowym Turnieju Piłki Noż−
nej "Lędziny Cup 2008", zorganizowanym pod patronatem
Burmistrza Miasta Lędziny. Miał to być turniej międzynarodo−
wy, niestety, dzień przed zawodami przyjazd odwołała druży−
na z Unicova, a już w sobotę nie zdołała dotrzeć na czas eki−
pa ze słowackiej Revucy, która dojechała po zakończeniu
rozgrywek.
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