
Gdyby skala kradzieży
była tak duża jak twierdzi
RPWiK, firma ta mógłby
stosunkowo łatwo sobie
z tym poradzić, ale nie
podejmuje działań w tym
kierunku, bo nie tu leży
problem – twierdzą mie−
szkańcy. Widząc, że
RPWiK niewiele robi, żeby
poprawić stan sieci wodo−
ciągowej, zmniejszyć liczbę
awarii i podnieść poziom
usług, lędzinianie nie akcep−
tują rosnących z roku na rok
cen wody. Na sesji Rady
Miasta 28 stycznia (wyjąt−
kowo w tym temacie bez
udziału mieszkańców – bo
pamiętamy pełne emocji se−
sje poświęcone opłatom za
wodę w poprzednich latach)
radni jednogłośnie odrzucili
proponowaną nową stawkę
za dostawę wody od marca
2010 roku. Nie podjęli
uchwały w sprawie zatwier−
dzenia taryf za zbiorowe za−
opatrzenie w wodę dla Rejo−
nowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
w Tychach. 

RPWiK proponował od
1 marca 2010 r. stawkę 7,14
zł netto. W drodze negocja−
cji z miastem zmniejszono ją
do 7 zł netto (7,49 zł brutto).
Dla radnych była nie do stra−
wienia. W tej sytuacji za−
miast uchwały potrzebne bę−
dzie zarządzenie burmistrza
o przyjęciu cen wody. Je−
szcze w lutym Radzie Mia−
sta zostanie przedłożony
projekt uchwały w sprawie
dopłat do cen wody z budże−

tu miasta w wysokości ta−
kiej, jak w roku ubiegłym, to
jest 0,53 zł brutto.

– Nie jestem rzecznikiem
RPWiK tylko mieszkań−
ców. Ne mamy możliwości
wyegzekwowania od przed−
siębiorstwa większych na−
kładów finansowych na
modernizację sieci, a co za
tym idzie ograniczenia
wielkości strat. Ustawa po−
zwala RPWiK wrzucić te
straty do taryfy – mówi bur−
mistrz Wiesław Stambrow−
ski. – RPWiK wykonuje pe−

wne inwestycje moderniza−
cyjne, ale ich skala jest
o wiele za mała wobec po−
trzeb. Z kolei duża skala
modernizacji w ciągu 2−3
lat dałaby pożądany efekt
rzeczowy, ale skutkowa−
łaby jeszcze większym

wzrostem ceny wody. W tej

sytuacji jedynym racjonal−
nym i nieuniknionym wy−
jściem będzie przejęcie sie−
ci od RPWiK, wyremonto−
wanie jej na koszt miasta
i dopiero po takiej operacji
przekazanie jej na własność
gminnej spółce, jaką jest
PGK „Partner”. Ale to
oznacza wydatek rzędu 23
mln zł plus koszt amortyza−
cji. Inwestując po milionie
złotych rocznie jest to zada−
nie na 23 lata, a przynaj−
mniej na lat kilkanaście. 

Dokończenie na str. 5

Straty wody na sieci wodociągowej
w Lędzinach sięgają ponad 50%. Cho−
ciaż co roku zapowiada się zmniejsze−
nie tych strat, to – jak wyliczył radny
Kazimierz Gut – pomiędzy rokiem
2005 a październikiem 2009 r. wy−
niosły one dokładnie 52%. Za straty
płacą mieszkańcy i słusznie nie
chcą się pogodzić z wliczaniem aż

tak wysokich strat do ce−
ny. Nie przyjmują
nieudowodnionej opi−
nii kierownictwa Re−

jonowego Przedsiębiorstwa Wodo−
ciągów i Kanalizacji w Tychach, że
tak duże straty są skutkiem kradzie−

ży wody przez niektórych użytko−
wników sieci.
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Gratulujemy Clemensa!
Jan Śmiłowski (77

lat), malarz amator z Lę−

dzin, wybitny pejzażysta

utrwalający uroki Śląska,

jego architekturę i zakątki,

został laureatem Nagrody

Starosty Bieruńsko−Lędziń−

skiego w Dziedzinie Kultury za

2009 rok za osiągnięcia arty−

styczne (Clemens Pro Arte).

Jan Śmiłowski rysuje

i maluje od najmłodszych

lat życia. Swoje malar−

skie zainteresowania reali−

zował m. in. na zajęciach koła plastycznego

przy Domu Kultury KWK „Ziemowit” pod

okiem Anielina Fabery, a później artysty pla−

styka Eryka Pudełki. Najczęściej maluje uży−

wając farb olejnych, ale stosuje także pa−

stele, akwarele, akryl.

Był uczestnikiem

wielu plenerów

malarskich i wy−

staw, laureatem

nagród i wyróż−

nień. Współtwo−

rzył Klub Plastyka

„Kontrast”. Stale

doskonali swój

warsztat, zgłę−

bia historię

sztuki,

zdobytą

wiedzę i do−

świadczenie przekazuje młodszym twórcom,

dzieciom i młodzieży. Np. 25 stycznia sty−

cznia w Przedszkolu nr 1 przeprowadził war−

sztaty plastyczne z rysunku dla 15 tamtej−

szych nauczycielek. 

Wręczenie nagrody wraz ze statuetką Cle−

mensa nastąpi 18 marca w Lędzinach. Jan

Śmiłowski odbierze ją wraz z laureatami na−

grody Clemens Pro Cultura: Krystyną Cza−

jowską i zespołem „Ściernianeczki” z Bieru−

nia. 

Pani Janie, serdecznie gratulujemy!

Przypominamy, że z Lędzin nagrodę Cle−

mensa, w różnych kategoriach, otrzymali

wcześniej: Helena Szabrańska, Zespół Folk−

lorystyczny LĘDZINIANIE, Ilona Cuber – Ce−

bula, Klemens Ścierski, ks. kanonik Józef

Przybyła, Joachim Pinocy. /MR/ 
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Kolejny raz radni nie zgadzają się na taryfy tyskiego RPWiK

Radna Otylia Bubiak konsekwentnie jest przeciwko
podwyżkom cen wody i działaniom RPWiK. Obok
radny Jerzy Żołna.
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W     zdaniach22..

W lutym pracownicy Zakładu

Stolarskiego „Mazur” z Rado−

stowic koło Pszczyny – po wyko−

naniu i wprawieniu stylowych,

ciemnobrązowych głównych

drzwi wejściowych do budynku

biblioteki – skuli wylewkę beto−

nową na schodach i zamonto−

wali opaski boczne wzdłuż

drzwi. Firma ta wcześniej wyko−

nała i zamontowała stylowe

ciemnobrązowe okna w całym

budynku, odnowiła też stare

drzwi od strony podwórka. Po−

zostaje jeszcze wykonanie –

zgodnie ze starymi zdjęciami –

historycznego drewnianego gan−

ku i zainstalowanie go przed

głównymi drzwiami wejściowy−

mi, czyli od strony ulicy ks. Ku−

pilasa. 

Wobec dużego zainteresowa−

nia lędzinian informujemy, że

przypuszczalny termin otwarcia

Centrali Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Lędzinach to wrze−

sień bieżącego roku. 

Tradycyjnym polonezem na

balu studniówkowym w bieruń−

skim „Hostelu” tegoroczni ma−

turzyści Powiatowego Zespołu

Szkół rozpoczęli odliczanie

czasu do matury. Polonez udał

się znakomicie dzięki wcześ−

niejszym próbom pod okiem

nauczycieli w−f. Pozostaje

mieć nadzieję, że przygotowa−

nia do egzaminów maturalnych

uczniów klas: IVa – informaty−

cznej, IVb – ekonomicznej

i IVc – elektrycznej i informaty−

cznej, przyniosą równie znako−

mite rezultaty.
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W przyszłym roku szkolnym (2010/ 2011) roz−
pocznie się nauka w klasach mundurowych Li−
ceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Ze−
spole Szkół w Lędzinach.

Nabór będzie odbywał się do klasy wojsko−
wej, policyjnej oraz straży pożarnej. Propozycja
adresowana jest do chłopców i do dziewcząt,
w myśl zasady, że w mundurze każdemu do
twarzy, a dziewczęta doskonale sprawdzają się
w zawodach wymagających wysokich kwalifi−
kacji.

Nauka w klasach mundurowych daje możliwo−
ści zdobycia m. in. dodatkowych umiejętności
w zakresie sztuk walki, znajomości języka obcego
i podstaw prawa. Ukończenie 3−letniej klasy mun−
durowej to także szerokie możliwości rozwoju róż−
norodnych pasji i zainteresowań. Tym bardziej, że
wśród kadry pedagogicznej znajdą się prawdziwi
fachowcy i profesjonaliści w swoich dziedzinach.
W realizacji tego przedsięwzięcia będą uczestni−
czyć: Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu,
Komenda Miejska Straży Pożarnej w Tychach
oraz przedstawiciele Wojska Polskiego. /S/ 

Uwaga gimnazjaliści!

Klasy mundurowe w PZS

O G Ł O S Z E N I A
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W     zdaniach22..
Jasełka, które uczniowie klas I−

III ze Szkoły Podstawowej nr 4 za−

prezentowali oddzielnie dla mie−

szkańców Goławca i Górek

w tamtejszych kościołach para−

fialnych, utrzymane były w nastro−

ju bajkowym. Obok Świętej Rodzi−

ny, pasterzy, królów i chóru anio−

łów mogli oni podziwiać dziew−

czynkę z zapałkami, Calineczkę,

Pinokia, Smerfetkę, Kopciuszka

i innych bohaterów bajek dla

dzieci – tylko czy to na pewno

można nazwać jasełkami? Wido−

wisko wzbogaciły występy ucz−

niów ze starszych klas: flecistki

Julii Szczotki (flet), skrzypaczki

Karoliny Czarnynogi (skrzypce),

Marysi i Szymona Ferdynioków

oraz Sabiny Powązki (śpiew).

Do końca lutego w holu ratu−

sza będzie czynna wystawa kilku−

dziesięciu zdjęć autorstwa Eweli−

ny Smolarczyk, prowadzącej

z mężem Stanisławem od ponad

trzydziestu lat zakład fotografi−

czny w Lędzinach. To czwarta in−

dywidualna prezentacja prac pani

Ewy, tym razem pod hasłem „Ro−

dzina w fotografii”.

Oddany został do ruchu wia−

dukt nad drogą ekspresową S−1

w ciągu ulicy Hołdunowskiej. Za−

stosowana technologia robót po−

zwoliła oddać wiadukt do ruchu

przed całkowitym zakończeniem

remontu, które planowane jest do

16 lipca tego roku. Na zdjęciu

wiadukt po remoncie.
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Pomysłodawcami przedsta−
wienia byli pracownicy Gmin−
nego Ośrodka Pomocy Społe−
cznej w Bojszowach. Inspiracją
była trudna sytuacja życiowa je−
dnej z mieszkanek gminy, która
straciła nogę. Z uwagi na wielo−
rakie wcześniej praktykowane
formy pomocy w zbieraniu
środków (koncerty, licytacje,
mecze itp.) na rzecz Krzysia,
chłopca poszkodowanego
w wypadku polskiego autokaru
w Serbii, pracownicy GOPS po−
szukiwali innego rozwiązania.
Tak narodził się pomysł, który
zmaterializował się w postaci
spektaklu „Rancho Boychowy”
– niezwykłego widowiska cha−
rytatywnego, które zostało
dwukrotnie wystawione na sce−
nie naszego „Piasta” 23 sty−
cznia. Scenariusz napisał Jacek
Łapot, który jednocześnie go
wyreżyserował i rolę reżysera
później odgrywał. Jego kolega
z kabaretu „Długi” Dariusz
Szweda przygotował oprawę
muzyczną.

Łapot odwołał się do nie−
zwykle popularnego serialu te−
lewizyjnego „Ranczo”. Oto od−
bywa się nabór wykonawców
do nowych odcinków serialu
noszącego tytuł „Rancho Boy−
chowy”. Jak w telewizyjnym

serialu tłem jest afera (tym ra−
zem hazardowa). Występują
dobrze znane postacie wójta,
proboszcza Lucy i Kusego oraz
całej („wilkowyjsko/ boychow−
skiej”) wioskowej elity i reszty
społeczeństwa. Wśród „eksper−
tów” oceniających występy
kandydatów (a w istocie dow−
cipnie komentujących występ)
zasiedli m. in. autentyczni od−
twórcy ról w „Ranczu” Artur
Barciś i Bogdan Kalus. 

Wykonawcami byli samorzą−
dowcy, biznesmeni, urzędnicy
różnego szczebla z gmin nasze−
go powiatu i okolic. W nowej,
nietypowej dla siebie roli na
scenie wystąpili między inny−
mi: burmistrz Wiesław Stam−
browski (obok wicestarosty
Bernarda Bednorza odgrywają−
cy wójta), przewodniczący Ra−
dy Powiatu Henryk Barcik (Ha−
dziuk), członek Zarządu Powia−
tu Marek Bania (dr Wezół), dy−
rektor Ośrodka Błogosławiona
Karolina Piotr Goj (proboszcz),
dyrektor PCPR Lidia Żurek
(Michałowa), prezes PGK „Par−
tner” Piotr Buchta, dyrektor
MOK Joanna Figura (Lodzia),
Mariusz Seifert (Kusy) i wielu
innych. Najwięcej chętnych by−
ło do odegrania roli „panów
z ławeczki”. Każdy z wyko−

nawców wniósł opłatę za to,
aby móc wystąpić w spektaklu.
Oba spektakle wystawiono przy
kompletach widzów, którzy nie
żałowali po 50 zł za miejsców−
kę. Nic dziwnego. Cel szczytny,
a obejrzeć swojego szefa, uko−
chanego samorządowca czy
urzędnika w nietypowej dla nie−
go roli i przebraniu na scenie –
bezcenne.

Ponieważ publiczności i wy−
konawcom występy się ogrom−
nie spodobał, niewykluczone są
– jak w prawdziwej telewizji –
wielokrotne powtórki. 

Siłą napędową przedsięwzię−
cia była Anna Młocek z Boj−
szów. Bardzo trudne pod
względem organizacyjnym były
próby, każdorazowo obciążone
wielorakimi utrudnieniami,
gdyż każdy z aktorów jest bar−
dzo zajęty zawodowo. W trak−
cie jak zbliżała się premiera wy−
tworzyła sie niecodzienna at−
mosfera. Ludzie znani od strony
zawodowej jako zdecydowani,
poważni i stateczni, znaleźli po−
tencjał i zaczerpnęli z tego nie−
codziennego przedsięwzięcia
wiele radości, potrafili się po
prostu powygłupiać. Tak nap−
rawdę bawili się wspólnie z wi−
downią. I to było coś niesamo−
witego... /ES, MR/ 

Zobaczyć szefa na deskach sceny – bezcenne!

Zabawa i sukces

Podczas przerwy między spektaklami. Od lewej: Jolanta Rynkiewicz−Kotwasińska (szefowa
GOK w Gostyni – Wezółowa), Marek Bania, Jacek Łapot, Lidia Żurek, Joanna Figura, Bog−
dan Kalus, Wiesław Stambrowski. 
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W styczniu hołdunowskie grupy
artystyczne dziecięce i mło−
dzieżowe, prezentujące wido−
wiska jasełkowe, odniosły du−
że sukcesy w konfrontacji z in−
nymi zespołami na szczeblu
wojewódzkim.

Podczas XIII Międzynarodo−
wego Przeglądu Widowisk Bożo−
narodzeniowych „Radlińskie Bet−
lejki” tytuł Grand Prix za porywa−
jące przedstawienie pt. „Piraci
w Betlejem” zdobyła grupa tea−
tralna ze świetlicy przy parafii
Chrystusa Króla, prowadzona
przez siostry służebniczki Adrianę
Kuczerę i Michaelę Guźniczak.
Wartkie i humorystyczne dialogi,
świetna gra młodych aktorów,
piękne tańce i efektowne stroje zo−
stały w pełni docenione przez jury
i przez widownię. Kapitan pirac−
kiego statku poszukującego skar−
bu, Zuzia Czudaj, została też

uznana za najlepszą aktorkę prze−
glądu. Drugie miejsca (w swoich
kategoriach wiekowych) otrzyma−
ły Teatr Tańca „Pneuma” z Gim−
nazjum nr 2 za niezwykle nastro−
jowe i refleksyjne widowisko
„Król przychodzi”, przygotowane
przez wspomniane siostry służeb−
niczki oraz nauczycielkę Agnie−

szkę Kupczyk, oraz zespół teatral−
ny ze Szkoły Podstawowej nr 3,
która wystawiła nietypowe i bar−
dzo interesujące przedstawienie
„Wehikuł czasu”, przygotowane
przez szkolne katechetki, siostrę
Gaudencję Poniatowską i nauczy−
cielki Bogumiłę Piekorz oraz Jo−
lantę Woszczek do pięknej sceno−

grafii nauczycielki Beaty Pyras.
Dwie pierwsze z wymienionych
grup teatralnych wystąpiły na
koncercie galowym, który odbył
się 17 stycznia w Miejskim
Ośrodku Kultury w Radlinie. 

W V Wojewódzkim Integra−
cyjnym Przeglądzie Widowisk
Jasełkowych „Rybnik 2010”,
który odbył się 19−21 stycznia
z udziałem 29 grup teatralnych,
widowiska „Piraci z Betlejem”
i „Król przychodzi” uznano za
najlepsze w kategoriach wieko−
wych do lat 12 i powyżej 12 lat.
Zaprezentowano je również pod−
czas gali przeglądu, 28 stycznia.
Prezentacje wymienionych hoł−
dunowskich grup teatralnych
znalazły ponadto uznanie jury
mającego charakter wojewódzki
II Przeglądu Kolęd, Pastorałek
i Jasełek, zorganizowanego 24
stycznia w sali „Piast” przez nasz
Miejski Ośrodek Kultury. /WM/

Widowiska i spektakle, które zdobyły laury

Uznanie dla hołdunowskiej młodzieży

II Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek – Lędziny 2010
Spośród 40 zgłoszeń Jury wybrało następujących zwycięzców: 

Kategoria soliści: I – Małgorzata Zuber i Ewa Kapała, II – Sonia Kopeć, III – Maria Lipka, wyróż−

nienie – Anna Hycki.

 Kategoria zespoły wokalno−instrumentalne: I – „Soprano”, II – „Marcin Pawlukiewicz – Trio”

oraz „Septyma minus Kwarta”.

 Kategoria zespoły wokalne: I – „Stars Show”, II – Zespół Szkół Goławiec.

 Kategoria chóry: I – „Róże Świętej Elżbiety”, Wyróżnienie – „Cantabile”.

 Kategoria grupy kolędnicze – jasełkowe: I – „Pneuma”, II „Kwadryga”, III – „Grupa Jasełkowa

Świetlicy Parafialnej w Lędzinach” oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach. 

 Specjalne wyróżnienie – Nagroda Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji,

Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – „Blue Band”.

Rekord!
47 207,10 zł! Ty−

le ostatecznie wynios−

ła kwota zebrana podczas tego−

rocznego XVIII Finału Wielkiej Or−

kiestry Świątecznej Pomocy

w Lędzinach. Po zakończeniu fi−

nału uzyskano dodatkowe pie−

niądze ze sprzedaży przedmio−

tów przekazanych przez darczyń−

ców. Ponadto konto WOŚP

o 350 zł powiększyli uczestnicy

zabawy zorganizowanej przez

RAŚ. Cała zebrana podczas lę−

dzińskiego finału kwota została

przekazana do Fundacji WOŚP

w Warszawie.

Krystyna Wróbel, Szef Szta−

bu WOŚP przy Powiatowym Ze−

spole Szkół w Lędzinach, je−

szcze raz serdecznie dziękuje

wszystkim, którzy dzięki swojej

ofiarności, przyczynili się osiąg−

nięcia sukcesu, jakim był nie−

wątpliwie Finał WOŚP zorgani−

zowany w Lędzinach po raz

siódmy. Szczególne podzięko−

wania kieruje do mieszkańców

Lędzin, którzy pomimo nie−

sprzyjającej aury licznie ucze−

stniczyli w imprezie zorganizo−

wanej w Sali „Piast”. /I/ 

Sprostowanie: Offroadowcy z klubu

„Kajman” podczas XVIII Finału WOŚP ze−

brali do puszek nie jak podaliśmy przed

miesiącem 300, lecz aż 3 000 zł! /WM/

To tytuł widowiska słowno−muzycznego, którym

gimnazjaliści (w liczbie 19) z Gimnazjum z Od−

działami Integracyjnymi nr 2 podbili tej zimy sce−

ny konkursowe. 

Co roku uczniowie w okresie bożonarodzenio−

wym przygotowują inscenizację jasełek.

W 2009 r. również nie mogło być inaczej. Nie−

zwykłą inscenizację jasełek przygotowały (to

znaczy: napisały scenariusz, opracowały choreo−

grafię oraz ścieżkę dźwiękową) siostry służebni−

czki Michaela Guźniczak, Adrianna Kuczera (na

co dzień pracująca w świetlicy parafialnej) oraz

Agnieszka Kupczyk. Stroje wykorzystywane

w przedstawieniu siostry w większości uszyły

same z funduszy Rady Rodziców G2 oraz środ−

ków własnych.

Przewodnim motywem spektaklu jest ukazanie

nowonarodzonego Jezusa jako Króla, który... ma

do spełnienia misję. 

Widowisko jest niezwykłym emocjonalnym do−

świadczeniem, w którym ekspresja muzyki i tań−

ca (w wykonaniu szkolnego koła pantomimy

„Pneuma”) ukazują głęboką prawdę o życiu, lu−

dzkich wyborach i związanych z tym dylematach.

Premiera przedstawienia miała miejsce 22 gru−

dnia w Gimnazjum podczas Święta Szkoły.

Po niezwykle udanej premierze młodzież stanę−

ła w szranki o nagrody w przeglądach jasełek.

Przeglądy oceniało profesjonalne jury wg ściśle

określonych kryteriów: gra aktorska, stroje, sce−

nografia, choreografia, oprawa muzyczna, scena−

riusz. O wysokiej ocenie gry aktorskiej oraz pracy

reżyserskiej świadczą nie tylko wysokie lokaty

naszej grupy, ale również liczne komentarze jury

i pytania, np. o to, ile lat młodzież „pracuje”

w teatrze?

Poza wymienionymi przeglądami „Pneuma” wy−

stąpiła gościnnie na III Powiatowym Konkursie

Kolęd w języku niemieckim Deutsche Weihna−

chtslieder (12 stycznia) oraz Kolędowym Spotka−

niu Towarzystwa Kulturalnego im. A. Fabery (14

stycznia), zdobywając gorące uznanie widzów. /G/ 

Król przychodzi

Scena z widowiska „Król przychodzi”.
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Dwa lata i osiem miesięcy wię−

zienia oraz trzyletni zakaz prowa−

dzenia pojazdów – taki wyrok

otrzymał Andrzej K., który w lipcu

2008  roku prowadził autokar

wiozący turystów z wakacji w Buł−

garii. Autokar uległ wypadkowi,

którego przyczyną była nieuwaga

kierowcy. Sąd Okręgowy w Kato−

wicach orzekł karę na wniosek

kierowcy, który od lipca 2008 ro−

ku do stycznia 2009 roku przeby−

wał w areszcie. Ten czas zaliczo−

no na poczet kary.

Andrzej K. prowadził autokar, któ−

rym wracało z wakacji 66 osób,

w większości pracowników KWK

„Ziemowit” i członków ich rodzin.

Śmierć poniosło 6 osób. Wiele

zostało ciężko rannych i trwale

okaleczonych.

W związku z modernizacją
centrali telefonicznej zmianie
uległy numery wewnętrzne Urzę−
du Miasta. Obecnie każdy nu−
mer wewnętrzny należy poprze−
dzić cyfrą 1, np. numer 22 to
teraz 122. Centrala umożliwia
tzw. uproszczone wybieranie nu−
merów. Wtedy wystarczy wy−
brać cyfrę podaną w zapowiedzi
np. 2 – Sekretariat, 3 – Wydział
Finansowy lub wybrać pełny nu−
mer wewnętrzny.

W czerwcu zeszłego roku Ośro−

dek Błogosławiona Karolina, na

zaproszenie Mariusza Seiferta,

odwiedziła Anna Wyszkoni z ze−

społem „Łzy”.

Zespół był za−

skoczony ot−

wartością na−

szych podo−

piecznych

i poczuł się

w Ośrodku

bardzo dob−

rze. Nasi nie−

pełnosprawni zaśpiewali go−

ściom kilka piosenek. Wtedy też

zespół obiecał podopiecznym, że

zagra dla nich i wystąpi z koncer−

tem charytatywnym na rzecz

Ośrodka. Dotrzymał słowa. Kon−

cert akustyczny odbył się

w ostatnią niedzielę stycznia

w hali sportowej w Bojszowach.

Na widowni dominowali przede

wszystkim bojszowscy uczniowie.

Koncert trwał prawie dwie godzi−

ny. Anna Wyszkoni złapała świet−

ny kontakt z publicznością. Do−

chód z koncertu zasili budowę

Ośrodka Rehabilitacyjno−Eduka−

cyjno−Wychowawczego. /AK/ 
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W     zdaniach22..
Dokończenie ze str. 1

Pierwszym krokiem do upo−
rządkowania sytuacji jest przeję−
cie przez miasto w końcu ubieg−
łego roku darowizny od kopalni
„Ziemowit” w postaci sieci ruro−
ciągów wody pitnej zaopatrują−
cych część miasta. Miasto z ko−
lei rozpoczęło proces przekazy−
wania sieci „Partnerowi”, który
przejął obowiązki dystrybucji
wody na terenie trzech osiedli:
Centrum II, tzw. rotacyjnego
i Rachowy. „Partner” określił
stawkę za metr sześcienny wody
na 5,50 zł netto (obowiązująca
dotychczas cena ustalona przez
KWK „Ziemowit”). Taka kwota
znalazła się w projekcie uchwały
„w sprawie zatwierdzenia cen
i stawek opłat zapewniających
pokrycie uzasadnionych ko−
sztów zbiorowego zaopatrzenia
w wodę dla PGK Partner sp. z o.
o. w Lędzinach” przedstawio−
nym na nadzwyczajnej sesji Ra−
dy Miasta 11 lutego. Jednakże
w międzyczasie, na wspólnym
posiedzeniu radnych z Komisji
ds. Infrastruktury i Komisji Bud−
żetu, Finansów i Samorządności,
po dokładnych przeliczeniach
i szczegółowych wyjaśnieniach
Prezesa spółki „Partner” Piotra
Buchty członkowie tychże ko−
misji zaproponowali stawkę
wyższą – w wysokości 6 zł netto
(6,42 zł brutto). Burmistrz przy−
chylił się do wniosku radnych z
obu komisji i na sesji RM wpro−
wadził stosowną autopoprawkę
do wcześniejszego projektu. 

Nie wszyscy radni się na to
zgodzili. Przeciwko podwyżce
jak zawsze ostro protestowała
radna Otylia Bubiak. Tak ostro
polemizowała z innymi radny−
mi, że Piotr Gorzeń, przewodni−
czący rady został zmuszony

zwrócić się do radnych z „gorą−
cą prośbą o wzajemny szacunek
dla siebie”.

Podwyżkę stawki jako działa−
nie uzasadnione ekonomicznie
i technicznie poparli Tomasz
Noras i Kazimierz Gut. K. Gut
przejęcie sieci wodociągowej
uznał za „element decyzji syste−
mowej porządkującej sytuację
w zakresie zaopatrzenia w wo−
dę”. Powiedział, że gdyby mia−

sto nie stosowało dopłat do wo−
dy, pieniądze przeznaczone na
ten cel (wraz z innymi środka−
mi, wydanymi na przykład na
dokumentację hotelu przy ul.
Pokoju) można było wykorzy−
stać na remonty sieci wodocią−
gowej i dzisiaj mieszkańcy już
odczuwaliby poprawę.

Uzasadnienie podwyżki staw−
ki przedstawił Piotr Buchta, pre−
zes „Partnera”. Przypomniał, że
wartość przejętego od kopalni
majątku wynosi grubo ponad
600 tys. zł. Przejęta sieć ma po−
nad 3 km długości, z czego co
najmniej 2 km nadaje się do na−
tychmiastowej wymiany. Wy−
miana jednego metra kosztuje
ok. 250 zł, zatem łatwo wyliczyć
kwotę niezbędną do tego, by od−

budować wodociągi. W 2008 r.
na sieci tej zamotowano ponad
60 awarii. Usunięcie każdej
z nich kosztowało średnio 2 tys.
zł. Ale sieć była tylko łatana. Od
tego czasu jej stan jeszcze się
pogorszył. Utrzymanie stawki
5,50 zł netto oznacza, że na in−
westycje będzie tylko ok. 48 800
zł. Przy stawce 6 zł będzie to już
ok. 103 tys. zł, co wraz z marżą
zysku (ok. 70 tys. zł) również

przeznaczoną na inwestycje już
da kwotę, za którą można będzie
zrobić coś znaczącego. Podwyż−
ka stawki umożliwi niezwłoczne
wykonanie niezbędnego remon−
tu około 300−metrowego odcin−
ka sieci w kierunku osiedla Cen−
trum.

Za przyjęciem podwyższonej
stawki w wysokości 6 zł netto
głosowało 10 radnych. Dwóch
było przeciw (w tym Otylia Bu−
biak). Trzech: Marek Korba, To−
masz Noras i Kazimierz Gut
wstrzymało się (!) od głosu.  /MR/ 

Spór o wodę 

Radni Tomasz Noras, Kazimierz Gut, Marek Korba.
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Cała społeczność Szkoły Pod−
stawowej nr 1 żyła 8 lutego obcho−
dami Międzynarodowego Dnia
Bezpiecznego Internetu. Przygoto−
waniami i organizacją zajęć prze−
prowadzonych tego dnia w pla−
cówce kierowały bibliotekarka Lu−
cyna Maryja i informatyczka Anna
Truty, a internetowe centrum in−
formacji multimedialnej mieszczą−
ce się w szkolnej bibliotece odgry−
wało wiodącą rolę w tym wzglę−
dzie. Od samego rana kolejne gru−
py uczniów oglądały prelekcje
multimedialne „Bezpieczeństwo
w Sieci” oraz kreskówki „Siecia−
ki”. Pierwszoklasiści uczestniczyli
w zajęciach „Bezpieczny Inter−
net”, które prowadziły uczennice
klasy VI b, Adrianna Brzozowska
i Patrycja Brzeskot. Uczniowie ry−
walizowali w konkursach na naj−
piękniejszą kolorowankę czy krzy−
żówkę internetową oraz w rankin−
gach „Ile godzin spędzam przed
komputerm” i „Najciekawsze stro−
ny internetowe”. Rozstrzygnięto
też ogłoszony wcześniej szkolny
konkurs plastyczny na plakat
„Bezpieczny Internet”, którego
laureatami zostali Konasz Tara−
siuk, Klaudia Strachota i Paulina
Pioskowik (wszyscy z kl. VI a),
a także konkurs zespołowy dla klas
I−III na kolaż „Bezpieczna zabawa

z komputerem”, w którym wyróż−
niono klasy I b, II b i III a.

W dniach poprzedzających po−
wyższe obchody nauczyciele prze−
prowadzili lekcje wychowawcze
o tematyce dotyczącej bezpieczeń−
stwa i szerzącej się cyberprzemocy
w sieci. Na zajęciach komputero−
wych informatycy przeprowadzili
kursy e−learningowe „Bezpieczna
przygoda w Internecie” i „Poznaj
bezpieczny Internet”. 

Dzień Bezpiecznego Internetu po
raz trzeci odbył się w Szkole Pod−
stawowej nr 3. Uczniowie klas 1−3
uczestniczyli w lekcji o bezpieczeń−
stwie w sieci oraz w kursie interne−
towym „Bezpieczna przygoda z In−
ternetem”. Klasy 4−6 odbyły kurs
„Bezpieczeństwo w Necie”. Rów−
nolegle trwały konkursy na plakat
o bezpieczeństwie w sieci wykona−
ny w programie graficznym lub
prezentację w programie Power
Point. Na posiedzeni Rady Pedago−
gicznej przyjęto dokument „Polity−
ki Bezpieczeństwa Internetowego
w Szkole Podstawowej nr 3 w Lę−
dzinach”, którego głównym celem
jest podniesienie świadomości ucz−
niów, nauczycieli i rodziców w za−
kresie bezpiecznego korzystania
z Internetu. Koordynatorem działań
na terenie szkoły jest Regina Kar−
wicka−Szkoda./WM/ 

Sieciaki na zajęciach Po karnawale…
Karnawał, inaczej – po staropolsku – zapusty to czas

zabaw, balów, maskarad, babskich combrów i wszelakiej

radości. Jedni twierdzą ze karnawał zaczyna się od

Trzech Króli, ale praktycznie zaczynamy się bawić od Syl−

westra, bo ta noc jest największa zabawą. Okres karna−

wału trwa do Środy Popielcowej. W tym roku karnawał

był bardzo krótki. Zakończył się 16 lutego. 17 lutego roz−

począł się okres Wielkiego Postu, skończyły się zabawy,

manifestacje radości. 

Jaki kiedyś bawiono się w Lędzinach? Kto lubi się
bawić i gdzie, a komu się już nie chce szaleć na par−
kietach?

Eugeniusz Klimacki:
Teraz nie lubię chodzić na bale, na za−

bawy. Bo owszem, kiedy człowiek był

młody, to chodziłem na zabawy z żoną.

Przeważnie do Domu Kultury, w tym miej−

scu, gdzie teraz jest Urząd Miasta, albo

nad zalew. Tam były bale, wielkie bale

kopalniane, bo pracowałem na kopalni. Teraz to tylko

wspomnienie. Teraz się spotykamy w gronie znajomych

na takich domowych imprezach, spokojnych.

Janina Kubicka: 
Oj, lubiłyśmy i nadal lubimy bale i za−

bawy karnawałowe. Kiedyś chodziło się

nie na takie ekskluzywne bale, gdzie

obowiązywały super kreacje i biżuteria,

ale na potańcówki. Teraz chodzimy na

zabawy organizowane przez klub emery−

tów i jest super fajnie! Idziemy bardzo

chętnie na bale przebierańców, można się świetnie po−

bawić, wymyślić jakiś ciekawy albo fikuśny strój. Takie

bale na długo zapadają w pamięć.

Anna Ziemkowska:
Kiedyś, jako młodzi małżonkowie cho−

dziliśmy z mężem w Jastrzębiu na bale

i zabawy. To były imprezy organizowane

przez kopalniany związek zawodowy.

Chodziło się na sylwestra w pięknych

kreacjach. Teraz byłam na takim balu

„Solidarności”: długa suknia, elegancja, dużo par. Wolę

jednak mniejsze zabawy, na mniej par. Dobre są takie

zabawy wyjazdowe: wycieczka, wieczorem potańcówka.

Obie z siostrą lubimy się bawić. Obojętne, czy to mały,

czy wielki bal – oby potańczyć. Nie musi to być karna−

wał, ważne, że jest okazja.

Anna Musioł:
Nie chodzę i nigdy nie byłam na takiej

wielkiej karnawałowej zabawie, nie lubię.

Setki par, wielkie kreacje i gala to nie

dla mnie. Wolę potańcówki, dyskoteki.

Chodzimy z chłopakiem na takie i to

nam wystarczy, on też nie jest zwolenni−

kiem wielkich imprez. 

Grażyna Kocełak:
Lubię zabawy i zawsze chodziłam

z mężem na zabawy w karnawale. Teraz

chodzimy do znajomych. Tamte bale, la−

ta wstecz, były huczne, ludzie się bawili

na luzie. Były wejściówki na zabawę

i w tym było wszystko: wstęp, konsum−

pcja, napoje. Nie ma takich prawdziwych dancingów jak

kiedyś. Dancing – brzmiało elegancko i było elegancko.

Były piękne kreacje, dobra muzyka, bawiliśmy się zaw−

sze świetnie. /ESO/ 

Nie ma szans 
na wydłużenie trasy 931

Do czasu remontu ulic Warszawskiej i 1 Maja w Katowicach autobusy

linii 931 obsługiwanej przez KZK GOP jeździły do śródmieścia, do dworca

PKP. Obecnie trasa kończy się na pętli w Katowicach−Zawodziu, co dla pa−

sażerów z Lędzin stanowi znaczną niedogodność. Linia 931 jest jedynym,

bezpośrednim połączeniem Lędzin ze stolicą województwa. Zakończenie

trasy w Zawodziu stanowi poważne utrudnienie w dotarciu do centrum

miasta, do uczelni, zakładów pracy, instytucji itp. Również droga powrotna

nastręcza wiele komplikacji i stwarza zagrożenia. Pętla w Zawodziu jest

bowiem miejscem odludnym, w którym – szczególnie w godzinach wieczor−

nych – osoby starsze nie czują się bezpiecznie. Częstotliwość odjazdów

autobusów linii 931 w kierunku Lędzin wymusza nieraz kilkudziesięciomi−

nutowe oczekiwanie w rejonie pozbawionym punktów usługowych, handlo−

wych, gastronomicznych.

O interwencję w tej kwestii prosili radni (m. in. Zofia Dudek). Burmistrz

miasta wystąpił z pismem do KZK GOP. Pożądanego efektu nie ma. W od−

powiedzi KZK GOP dosyć obszernie poinformował o zagospodarowaniu

przestrzennym Katowic i planowanych w związku z tym zmianach w komu−

nikacji, w tym o zamiarze wykonania w Zawodziu wielofunkcyjnego cen−

trum przesiadkowego. Konkluzja jest zaś taka, że realizacja wniosku nie

jest możliwa, bo proponowane przez Lędziny zmiany spowodowałyby zna−

czny wzrost kosztów funkcjonowania linii na terenie Katowic, niemożliwy

do akceptacji przez gminę Katowice. Znaczy to zaś tyle, co: Katowice wy−

korzystały przebudowę wspomnianych ulic jako pretekst do skrócenia linii,

która jest im w centrum miasta zbędna. A wy radźcie sobie sami (najle−

piej nie przyjeżdżajcie…). /M/
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O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa−
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zmianami),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, km. 5 d. 1 przy ul.
Lipcowej, zapisanej w księdze wieczystej KW KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Są−
du Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Lędziny:
działka powierzchnia w ha nr jedn. rejestr. rodzaj użytku 
2440/ 17 0,1918 G. 1575 R−V
Działka o regularnym kształcie zbliżonym formą do prostokąta ze ściętym północno−zachodnim narożnikiem. Nieruchomość
jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą i samosiejkami. Posiada bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi
gruntowej. Na działce brak przyłączy uzbrojenia technicznego. W pobliżu zbywanej nieruchomości znajduje się następujące
uzbrojenie techniczne: sieć wodociągowa, sieć gazowa i sieć energetyczna. Przez działkę w kierunku północ−południe prze−
biega napowietrzna linia elektroenergetyczna EN 20 kV zawieszona na słupach konstrukcji żelbetowej, która ogranicza moż−
liwość zabudowy. 
Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz grunty niezabudowane.
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lę−
dziny Uchwałą Nr XXXVIII/ 222/ 05 z dnia 30.06.2005 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczo−
nym symbolem 4MU – terenu zabudowy mieszkaniowo−usługowej. 
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie:
− niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego,
− uzyskania zapewnienia dostawy mediów,
− niwelacji i uporządkowania terenu,
− wykoszenia traw oraz wycinki samosiejek. 
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach
a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 136.000,00 zł netto
(słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). 
Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Do ceny nieruchomości wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysoko−
ści 22%.
Cała cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej włas−
ność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny. Ponadto osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości (m. in. koszty sporządzenia umowy no−
tarialnej, opłaty za wpis do KW).

Wadium ustalone zostało w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości, 
na kwotę: 13.600,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
− wniesienie wadium najpóźniej do dnia 17 marca 2010 r. w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Lędziny: PKO BP S. A. O/ LĘDZINY 22 1020 2528 0000 0202 0191 2211 lub dokonanie wpłaty w kasie Urzędu Mia−
sta Lędziny. 
Za dzień wpłaty wadium uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny lub dokonanie wpłaty
w kasie tut. Urzędu. 
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od
dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny naby−
cia nieruchomości. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży nierucho−
mości, ustalonej przez Zbywającego.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przedkładają Komisji Przetargowej:
dowód wniesienia wadium (oryginał),
dokument tożsamości,
pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości, co do których oferent

nie wnosi zastrzeżeń, 
pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi z treści niniejszego ogłoszenia oraz ich akcep−

tacji,
osoby reprezentujące uczestników przetargu, przedkładają udzielone im pełno− mocnictwa do wzięcia udziału w niniej−

szym przetargu.
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 

Przetarg odbędzie się dnia 22 marca 2010 r. o godz. 15.00 
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Dodatkowych informacji na temat warunków w/ w przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ła−
du Przestrzennego, pok. 203−205, tel. (32) 21−66−511 wew. 120, 136, 128 w godzinach pracy Urzędu. 
Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie, zamieszczeniu na stronie internetowej www.ledziny.pl, w Biuletynie Infor−
macji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 do dnia
przetargu.

Warsztaty
z klaunem

W ramach „Ferii Zimowych

z MOK” placówka zaprasza

wszystkie dzieci na warsztaty

Clownowe. Warsztaty odbędą

się 24 lutego w godz. od 9.00

– 13.00. 

W czasie dobrej zabawy oba−

lamy stereotypy związane z Clo−

wnem. Dla jednych przerażają−

cy, dla innych śmieszny, dla je−

szcze innych relikt przeszłości

i zamierzchłych czasów.

Artyści, pod okiem clowna

Dyzia, udowodnią, że bycie clo−

wnem może być fajne, a uś−

miech na co dzień jest o wiele

ważniejszy od powagi i pozwala

na przełamywanie lodów. 

W czasie warsztatów Clown

Dyzio przedstawia pokaz iluzji

na wesoło, żonglerki, opowiada

skecze kreowane na żywo

z publicznością. Uczestnicy ma−

ją możliwość poznania clowno−

wych technik „od kuchni”, czyli:

dlaczego chusteczki, który−

mi żonglował Dyzio, unoszą się

w powietrzu? 

dlaczego w pustej czapce

znalazły się prawdziwe pieniąż−

ki? 

jak zrobić wielką banię

mydlaną? 

wspólnie wykreują skecz

„piłka nożna” ze specjalnie

przygotowanych rekwizytów 

nauczą się śmiesznie cho−

dzić na szczudłach 

poznają tajniki makijażu

claunowego oraz techniki kom−

ponowania stroju 

nauczą się również wyko−

nywania zwierzaczków z baloni−

ków.

Jeszcze raz serdecznie zapra−

szamy wszystkie małe i duże

dzieci do sali widowiskowo−kino−

wej „Piast” w Lędzinach 24 lute−

go o godz. 9.00. Na wszystkich

uczestników czekają pamiątko−

we dyplomy. Oczywiście udział

w warsztatach bezpłatny! /AC/ 
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Udanych ferii!
Przed nami dwa tygodnie ferii

zimowych, na które dzieci i mło−

dzież czekają z niecierpliwością. 

W ubiegłym roku ferie nie

były zbyt udane. Zima poluzo−

wała właśnie wtedy, kiedy była

najbardziej potrzebna. Te fe−

rie, według synoptyków, zapo−

wiadają się dość mroźne

i śnieżne. Młodzi będą zado−

woleni, dorośli niekoniecznie

– w pewnym wieku nie lubimy

zimy i całego tego „białego

szaleństwa” na drogach i wo−

kół domów.

Nie wszystkich stać na kom−

fortowy wypoczynek na nar−

tach w górskim kurorcie. Mia−

Ewelina Łukomska (studentka I roku GWSP):
– Sesja zaliczona, mogę pomyśleć o wolnym

czasie dla siebie. Może wybiorę się z siostrą do

babci za Zawiercie i spędzimy tam parę dni. Po−

nadto będziemy korzystać z oferty Ośrodka Cen−

trum, Miejskiego Ośrodka Kultury. Na pewno nie będziemy się

z siostrą nudzić. Jest biblioteka, w wolnym czasie można więcej

poczytać, wyjść na spacer, pojeździć na sankach…

Wiktoria Piekorz (II klasa SP 3):
– Cieszę się na ferie, ale jeszcze nie wiem, co

będę robić. Będę w domu, bo nigdzie nie wyjeż−

dżam i będę na pewno korzystać z Ośrodka Kultu−

ry (lubię zajęcia plastyczne, konkursy), z biblioteki.

Chciałabym też pojechać na łyżwy do Tychów. Myślę, że nie będę

się nudzić. Jest basen, kino.. Z koleżankami można iść na sanki,

na spacer.

FERIE 2010                  PROGRAM ZAJĘĆ KULTURALNO−SPORTOWO−REKREACYJNYCH 
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MMiieejjsskkii  OOśśrrooddeekk  KKuullttuurryy
uull..  LLęęddzziińńsskkaa  3399

15.02 10.00 – 11.30 zajęcia szachowe

10.30 – 12.00 warsztaty modelarstwa 

13.00 – 14.30 warsztaty z rysunku

16.00 – 17.30 rękodzieło artystyczne

16.02 10.00 – 11.30 warsztaty plastyczne

13.00 – 14.30 plener fotograficzny

17.00 – 18.30 zajęcia taneczne

17.02 9.30 – 15.00 sklep z zabawkami (teatr Banialuka)

10.30 – 12.00 warsztaty modelarstwa

18.02 10.00 – 11.30 warsztaty plastyczne

13.00 – 14.30 zajęcia szachowe

16.00 – 17.30 szkoła makijażu i stylu dla nastolatek 

10.00 – 11.30 rękodzieło artystyczne

10.30 – 12.00 warsztaty modelarstwa

13.00 – 14.30 warsztaty aktorskie

16.00 – 17.30 szkoła makijażu i stylu dla nastolatek

22.02 10.00 – 11.30 warsztaty plastyczne

10.30 – 12.00 warsztaty modelarstwa

13.00 – 14.30 zajęcia szachowe

16.00 – 17.30 zajęcia karaoke

23.02 10.00 – 11.30 fotografia portretowa

13.00 – 14.30 warsztaty modelarstwa

16.00 – 17.30 rękodzieło artystyczne 

24.02 9.00 – 13.00 warsztaty klownowe

10.30 – 12.00 warsztaty modelarstwa

13.00 – 14.30 warsztaty aktorskie

16.00 – 17.30 warsztaty plastyczne

25.02 10.00 – 11.30 warsztaty z rysunku

13.00 – 14.30 zajęcia szachowe

16.00 – 17.30 warsztaty aktorskie

26.02 10.00 – 11.30 podstawowa edycja cyfrowa 

13.00 – 14.30 plener fotograficzny

16.00 – 17.30 rękodzieło artystyczne

MMiieejjsskkaa  BBiibblliiootteekkaa  PPuubblliicczznnaa  
Filia, ul. Hołdunowska 39

16.02 10.00 – 12.00 „Pokaż, narysuj” – konkurs w kalambury

18.02 10.00 – 12.00 „Opowieści spod bieguna” – czytanie

połączone z konkursem plastycznym 

23.02 10.00 – 12.00 „Jaka to bajka, jaka legenda” – zagadki

literackie

24.02 10.00 – 12.00 gry i zabawy planszowe

25.02 10.00 – 12.00 „Ulubiona pora roku” – konkurs recyta−

torski

FFuunnddaaccjjaa  RRoozzwwoojjuu  SSppoorrttuu,,  KKuullttuurryy  FFiizzyycczznneejj
ii TTuurryyssttyykkii  uull..  LLęęddzziińńsskkaa  1144

I. Turniej piłki nożnej – VI piętro (hala sportowa)
Szkoły podstawowe kl. III−IV oraz V−VI
15.02 9.00 – 13.00 zgłaszanie zespołów

22.02 9.00 – 13.00 zawody

23.02 9.00 – 13.00 zawody

24.02 9.00 – 13.00 finały

26.02 10.00 wręczenie nagród/hala sportowa VIp./ 

Szkoły gimnazjalne i średnie
15.02 9.00 – 13.00 zgłaszanie zespołów

16.02 9.00 – 13.00 zawody

23.02 9.00 – 13.00 zawody

25.02 9.00 – 13.00 finały

26.02 10.00 wręczenie nagród/hala sportowa VIp./ 

II. Turniej koszykówki – VI piętro (hala sportowa)
Szkoły gimnazjalne i średnie (dziewczęta i chłopcy)
17.02 9.00 – 13.00 zawody

9.00 – 10.00 indywidualny konkurs rzutów osobistych

26.02 10.00 wręczenie nagród/hala sportowa VIp./ 

III. Turniej Uni−Hock – VI piętro (hala sportowa)
Szkoły podstawowe kl. IV – VI
18.02 9.00 – 13.00 zawody

9.00 – 10.00 awody w dwa ognie szkół podstawowych

26.02 10.00 wręczenie nagród/hala sportowa VIp./ 

IV. Turniej siatkówki – VI piętro (hala sportowa)
Szkoły gimnazjalne i średnie (dziewczęta i chłopcy)
19.02 9.00 – 13.00 zawody

26.02 10.00 wręczenie nagród hala sportowa VIp./ 

V. Turniej tenisa stołowego – V piętro, p. 81
Szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie
15−19.02 9.00 – 13.00

22−25.02 9.00 – 13.00

26.02. 10.00 wręczenie nagród/hala sportowa VIp./

VI. Turniej szachowy – IV piętro, p. 71
Szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie
15−19.02 9.00 – 13.00

22−25.02  9.00 – 13.00

26.02. 10.00 wręczenie nagród/hala sportowa VIp./ 
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Mateusz Pawłowski (VI klasa SP3):
– W czasie ferii chyba pojadę na trochę do Ła−

zisk, do Chełmu Śląskiego. Mam zamiar korzystać

z zajęć w świetlicy terapeutycznej. Jeśli będzie

sprzyjająca pogoda, to będę z kolegami jeździć na

łyżwach i sankach. Żeby tylko był śnieg, to zawsze można coś cie−

kawego wymyślić. Lubię gry komputerowe, w wolnym czasie posie−

dzę przy komputerze.

Wiktor Majka, Michał Soblik, 
Arek Krzyżanowski (z G−1):
– Cieszymy się na ferie. Żeby tylko

był śnieg to zajęcie się znajdzie… Nie

wyjeżdżam na ferie, może trochę na

narty, ale mam nadzieję, że w Lędzi−

nach też będzie ciekawie. Słyszałem, że w podstawówce będzie

czynna sala sportowa, więc będziemy tam chodzić na zajęcia, mo−

że też do kina albo na basen – mówi Wiktor.

– Jadę z rodzicami na narty do Białki Tatrzańskiej – mówi Mi−

chał. – Zawsze podczas ferii jedziemy w góry. Po powrocie chyba

też nie będę się nudzić z kolegami… Arek również, jak co roku,

wyjedzie w góry na narty z rodzicami, a resztę ferii spędzi w Lędzi−

nach, na basenie, w kinie, na grze w halową piłkę nożną. /ESO/ 

W OKRESIE FERII ZIMOWYCH MłODZIEŻY SZKOLNEJ OD 15 DO 26 LUTEGO        FERIE 2010

sto postarało się jednak, by

uczniowie wykorzystali przerwę

w nauce jak najlepiej i najpo−

żyteczniej. W Miejskim Ośrod−

ku Kultury, w Ośrodku Cen−

trum, w szkołach przygotowa−

no zajęcia plastyczne, sporto−

we, komputerowe i inne. Za−

planowano także atrakcyjne

wycieczki.

VII. Gry zręcznościowe (piłkarze ręczni) – IV piętro

Szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie
15−19.02 9.00 – 13.00

22−25.02 9.00 – 13.00

26.02 10.00 wręczenie nagród/hala sportowa VIp./ 

VIII. Rzuty lotkami do tarczy – IV piętro p. 70
Szkoły podstawowe i gimnazjalne
15−19.02 9.00 – 13.00

22−25.02 9.00 – 13.00

26.02 10.00 wręczenie nagród/hala sportowa VIp./ 

IX. Rzuty piłką do kręgli, rzuty kółkami/rzepami/do tarczy, hula
hop, skakanka – IV piętro, pok. 72
Dzieci przedszkolne oraz szkoły podstawowe od I do IV klasy
15−19.02 9.00 – 13.00

22−25.02 9.00 – 13.00

26.02. 10.00 wręczenie nagród/hala sportowa VIp./ 

X. Pływalnia kryta – II piętro
Dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
15−26.02 9.00 – 14.00 odpłatność za 1godz/2 zł

16 i 26.02 10.00 – 13.00 „Poznaj świat nurkowania” –

bezpłatne nurkowanie z in−

struktorem

XI. Przejazd autokarem w góry/Szczyrk, Wisła, Ustroń/
– wyjazd płatny
Zapisy codziennie od dnia 15.02.2010r. od godz. 7.00 w Sklepie Eu−

ro−Sport (parter ośrodka „Centrum”).

Wyjazdy we wtorki i czwartki w godz. 7.15 – 7.30

Koszt ubezpieczenia: młodzież – 2,00 zł, dorośli – 5,00 zł.

ŚŚwwiieettlliiccaa  SSooccjjootteerraappeeuuttyycczznnaa
uull..  LLęęddzziińńsskkaa  1144  

Od 15 do 19 lutego odbywać się będą zajęcia plastyczno−techniczne

w godzinach od 9.00 do 12.00

15.02 „Spotkanie z kolorem” 

16.02 „Zima, zima, zima śniegu po kolana ulepimy więc

bałwana”

17.02 „Wędrować gdzie oczy poniosą”

18.02 „Scena z ulubionej bajki”

19.02 „Ja kosmonauta odkrywam nowa planetę”

Po każdych zajęciach rozdanie nagród

MMiieejjsskkii  KKlluubb  SSppoorrttoowwyy  LLęęddzziinnyy
uull..  SSttaaddiioonnoowwaa  11

Od 15 do 26 lutego odbywać się będą zajęcia sportowo−rekreacyjne,

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

na śniegu, przejażdżki saniami (kulig)

– poniedziałki, środy, piątki− w godz.. 10.00 – 13.00

– wtorki, czwartki w godz. 9.00 – 15.00

ZZeessppóółł  SSzzkkóółł  ww LLęęddzziinnaacchh
uull..  GGoołłaawwiieecckkaa  3366

15.02 9.00 – 11.00 gry i zabawy ruchowe

11.00 – 13.00 zajęcia sportowe (piłka nożna, ręczna)

12.00 – 13.00 zajęcia wokalno−taneczne (klasy I – III)

16.02 9.00 – 11.00 zajęcia plastyczne, konkursy plastyczne

i muzyczne, zajęcia sportowe dla ucz−

niów szkoły podstawowej

10.00 – 12.00 turniej szachowy

11.00 – 12.00 zajęcia rytmiczno−ruchowe przy muzyce

12.00 – 13.00 rekreacja z komputerem

11.00 – 13.00 zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjum

17.02 9.00 – 10.00 „Moje ulubione baśnie” – konkurs

10.00 – 12.00 zajęcia humanistyczne dla uczniów gim−

nazjum

11.00 – 12.00 zajęcia komputerowe

12.00 – 13.00 zajęcia wokalno−taneczne (klasy I – III)

18.02 9.00 – 11.00 zajęcia plastyczne w świetlicy

10.00 – 12.00 zajęcia humanistyczne dla uczniów gim−

nazjum

11.00 – 12.00 zajęcia sportowe dla dzieci młodszych 

12.00 – 13.00 zabawy na śniegu

11.00 – 13.00 zajęcia sportowe dla gimnazjum

19.02 9.00 – 11.00 basen

10.00 – 11.00 konkurs plastyczny „Zima”

11.00 – 13.00 zajęcia sportowe



W poprzednim wydaniu in−
formowaliśmy, że Rada Miasta
Lędziny, uchwałą nr LIV/ 387/
09 z 28 grudnia 2009 roku,
wstrzymała realizację Progra−
mu Likwidacji Niskiej Emisji
w wariancie kompleksowym.
Zasadnicze powody są dwa. Po
pierwsze: realizacja programu
od 2005 roku przyniosła mia−
stu wymierne efekty: ekologi−

czny (badania stanu powietrza
wskazują, że Gmina Lędziny
znajduje się obecnie w naj−
wyższej klasie czystości po−
wietrza, Klasie A), ekonomi−
czny i estetyczny (coraz rza−
dziej widać kominy kopcące
na żółto−brązowo−czarno). Po
drugie: w związku ze zmiana−
mi w prawie oraz nowymi
ogromnymi inwestycjami
i wiążącymi się z tym koszta−
mi (chodzi oczywiście o budo−
wę kanalizacji miejskiej), mia−
sto – z wielu powodów pra−
wnych i finansowych – nie
może zaciągnąć wysokich kre−
dytów jednocześnie na Pro−
gram Likwidacji Niskiej Emi−
sji oraz uporządkowanie go−
spodarki ściekowej w Gminie
Lędziny. 

Program Likwidacji Niskiej
Emisji został uchwalony głó−
wnie w celu ochrony powie−
trza poprzez zmniejszeniu
emisji zanieczyszczeń do at−
mosfery, pochodzących m. in.
z przydomowych kotłowni.
Program miał być kontynuo−
wany na obecnych zasadach
do roku 2012, ale w związku
z zaistniałą sytuacją nie jest on
już programem priorytetowym
miasta i sens kontynuowania
w szerokiej skali tak koszto−
wnego przedsięwzięcia pozo−

staje pod znakiem zapytania.
Obecnie w kolejce na reali−

zację prac oczekuje ponad 450
osób – ok. 150 w wariancie
podstawowym i ok. 300 w wa−
riancie kompleksowym. Pyta−
nie: co dalej?

Obecny IV etap zostanie do−
kończony w dotychczasowej
formie (wariant podstawowy +
kompleksowy), natomiast no−

we etapy będą realizowane tyl−
ko w wariancie podstawowym
(!) w zakresie:

1) modernizacja kotłowni –
w tym wymiana istniejących
źródeł ciepła na ekologiczne
i energooszczędne nośniki
energii oraz modernizacji za−
sobnika ciepłej wody oraz jego
podłączenia do źródła ciepła,

2) montaż układów solar−
nych,

3) modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania.

Mieszkańcy oczekujący do−
tychczas w kolejce na wariant
kompleksowy zostaną powia−
domieni pisemnie o możliwo−
ści przejścia na wariant pod−
stawowy. W związku z tym
nastąpi połączenie kolejek,
a aktualną pozycję na liście
oczekujących będzie można
sprawdzić w Zespole ds. Lik−

widacji Niskiej Emisji od
1 kwietnia 2010 roku. 

Liczba modernizowanych
budynków będzie uzależnio−
na od możliwości finanso−
wych gminy i nie przekroczy
wydatków rzędu 650 000 zł
rocznie. Szacuje się, iż kwota
ta pozwoli na modernizację
ok. 50 budynków rocznie.

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospo−
darki Wodnej w Katowicach
wspiera działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju re−
gionu zgodnie z polityką eko−
logiczną państwa i wojewó−
dztwa. Jednym z celów jest
polepszenie jakości powietrza
atmosferycznego. W dążeniu
do tego celu przewidziano fi−
nansowanie zadań polegają−
cych m. in. na zmniejszeniu
niskiej emisji z procesów spa−
lania paliw, ograniczeniu emi−
sji z pozostałych źródeł prze−
mysłowych i komunalnych,
zastosowaniu odnawialnych
i alternatywnych źródeł ener−
gii oraz ograniczeniu strat
energetycznych obiektów bu−
dowlanych.

Szczególne znaczenie ma
realizacja inwestycji zmierza−
jących do redukcji niskiej emi−
sji. Wszelkie działania mające
na celu zmniejszenie lub elimi−
nację zagrożeń środowiska
wynikających z występowania
niskiej emisji są jednym z głó−
wnych priorytetów dofinanso−
wania inwestycji przez Woje−
wódzki Fundusz.

WFOŚiGW w Katowicach
od 2002 roku wspiera m. in.
wdrażanie programów ograni−
czenia niskiej emisji. Gminy
z terenu województwa śląskie−
go, po opracowaniu i zatwier−

dzeniu uchwałą Rady Gminy
programu ograniczenia niskiej
emisji, mogą ubiegać się o do−
finansowanie z Wojewódzkie−
go Funduszu, z przeznacze−
niem na termomodernizację je−
dnorodzinnych domów mie−
szkalnych, będących własno−
ścią osób fizycznych. Uzyska−
ne w ten sposób środki są na−
stępnie przekazywane przez
Gminy poszczególnym mie−
szkańcom, którzy zgłosili chęć
uczestnictwa w programie oraz
spełniają wymogi formalne.

Prekursorem tych działań
były Tychy. W ramach pro−
gramu realizowanego w la−
tach 2002−2004 spośród ok.
4.500 jednorodzinnych do−
mów mieszkalnych obrzeżach
Tychów, w ogromnej więk−
szości ogrzewanych starymi,
tradycyjnymi kotłami węglo−
wymi, zmodernizowano kot−
łownie w 1.500 budynkach.
Osiągnięte efekty ekologiczne
i ekonomiczne spowodowały
presję właścicieli budynków
jednorodzinnych na władze
miasta, co spowodowało orga−
nizację kolejnej edycji „Kom−
pleksowego programu...”
w latach 2006−2007, co skut−
kowało modernizacją kolej−
nych 700 kotłowni. Realizacja
obu edycji programu, których
koszt wyniósł 24,6 mln zł,
uzyskała wsparcie finansowe
ze środków WFOŚiGW w łą−
cznej wysokości 15,3 mln zł.
Rezultaty osiągnięte w pilota−
żowym programie realizowa−
nym przez Tychy spowodo−
wały duże zainteresowanie
władz samorządowych ogra−
niczeniem emisji zanieczy−
szczeń na terenach swoich
gmin. Do nich dołączyły mię−
dzy innymi Lędziny.
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Dzięki realizacji Programu Likwidacji Niskiej Emisji mamy coraz lepsze powietrze

Lędziny w klasie A

ZZeessppóółł  LLiikkwwiiddaaccjjii  ddss..  NNiisskkiieejj  EEmmiissjjii  iinnffoorrmmuu−−
jjee,,  żżee  oodd  11 lluutteeggoo  rroozzppoocczząąłł  wwyyddaawwaanniiee  uummóóww
ddoo  IIVV  eettaappuu  PPrrooggrraammuu  LLiikkwwiiddaaccjjii  NNiisskkiieejj
EEmmiissjjii..  WW ppiieerrwwsszzeejj  kkoolleejjnnoośśccii  uummoowwyy  bbęęddąą
ppooddppiissyywwaannee  pprrzzeezz  WWyykkoonnaawwccóóww,,  aa nnaassttęęppnniiee
rroozzppoocczznniiee  ssiięę  wwyyddaawwaanniiee  uummóóww  UUcczzeessttnniikkoomm
PPrrooggrraammuu..  OO mmoożżlliiwwoośśccii  ooddbbiioorruu  uummoowwyy  mmiiee−−
sszzkkaańńccyy  bbęęddąą  iinnffoorrmmoowwaannii  tteelleeffoonniicczznniiee..



Zakres programów obejmuje
głównie modernizację kotło−
wni z zastosowaniem niskoe−
misyjnych kotłów węglowych,
a w ostatnim czasie coraz czę−
ściej także kotłów gazowych.
Sporadycznie stosowane są
kotły olejowe, kotły na bioma−
sę i pompy ciepła. Ponadto
znaczna część programów
przewiduje w swoim zakresie
możliwość instalacji systemów
solarnych wspomagających
przygotowanie ciepłej wody
użytkowej w okresie poza se−
zonem grzewczym. W niektó−
rych przypadkach poszerzono
programy o możliwość wyko−
nania termoizolacji przegród
budowlanych, wymiany stolar−
ki okiennej oraz modernizacji
instalacji c. o.

Do chwili obecnej programy
likwidacji niskiej emisji zreali−
zowało lub realizuje 48 gmin,
a WFOŚiGW udzielił im dofi−
nansowania w łącznej wysoko−
ści ponad 100 mln zł!

Wysokość dofinansowania
zależy m. in. od zasad dofinan−
sowania zadań, obowiązują−
cych w WFOŚiGW w roku,
w którym był realizowany pro−
gram oraz od stopnia zanieczy−
szczenia powietrza w danej
gminie. Maksymalna wyso−
kość dofinansowania w róż−
nych latach wahała się od 50
do 75% kosztów kwalifikowa−
nych inwestycji.

Efekt ekologiczny, osiąg−
nięty w wyniku już zrealizo−

wanych lub obecnie realizo−
wanych etapów programów
dla 48 gmin odpowiada ro−
cznemu ograniczeniu zużycia
węgla w wysokości ok. 58.100
ton. Efektem rzeczowym tych
programów jest modernizacja
ponad 11 tys. lokalnych kotło−
wni w jednorodzinnych bu−
dynkach mieszkalnych (w po−
nad połowie obiektów połą−
czona z zabudową instalacji
solarnych, w części budynków
także z termoizolacją oraz
sporadycznie z modernizacją
instalacji centralnego ogrze−
wania).

Poza niewątpliwymi korzy−
ściami, zarówno w skali makro
(odczuwalne zmniejszenie za−
nieczyszczenia powietrza na
obszarze funkcjonowania pro−
gramu) jak i mikro (zwiększe−
nie wygody obsługi oraz po−
prawa komfortu cieplnego
użytkowników zmodernizowa−
nych systemów grzewczych),
należy zwrócić uwagę również
na problemy związane z wdra−
żaniem programów ogranicze−

nia niskiej emisji, narastające
zwłaszcza w ostatnim czasie.

Z jednej strony brak norm
emisji dla stosowanych w bu−

dynkach jednorodzinnych kot−
łów małej mocy, brak też prze−
pisów narzucających moderni−
zację źródeł ciepła w celu do−
stosowania do aktualnych stan−
dardów czy obligujących użyt−
kowników do spalania paliw
dobrej jakości. Nie ma więc
możliwości egzekwowania od
użytkowników systemów
grzewczych zachowań mają−
cych na celu dbałość o środo−
wisko. Z drugiej strony, prob−
lemem jest wzrastająca cena
nośników energii – w tym naj−
częściej stosowanych: węgla
o sortymencie kwalifikujących

go do spalania w niskoemisyj−
nych kotłach węglowych i ga−
zu ziemnego – oraz coraz
większe problemy z dostępno−
ścią odpowiednich sortymen−
tów węgla. Przyczyny te spra−
wiają, że część właścicieli bu−
dynków, pomimo możliwości
uzyskania znacznego wsparcia
finansowego, rezygnuje z wy−
miany źródła ciepła, pozostając
przy eksploatacji przestarza−
łych, niewygodnych w obsłu−

dze kotłów opalanych paliwem
stałym, umożliwiających spa−
lanie węgla o różnym sorty−
mencie, a także odpadów ko−
munalnych, nie bacząc na
szkodliwe oddziaływanie emi−
towanych zanieczyszczeń na
środowisko naturalne i zdrowie
ludzi.

Średnia cena węgla do kot−
łów niskoemisyjnych wraz
z dostawą na przestrzeni ostat−
nich lat wzrosła kilkukrotnie –
w 2002 roku wynosiła ok. 280
zł, w 2005 roku ok. 320 zł, na−
tomiast obecnie wynosi już ok.
640 zł. Cena gazu ziemnego
również znacznie wzrosła – od
kwoty 1 zł/ m3 w 2002 roku,
poprzez 1,1 zł/ m3 w 2005 ro−
ku, aż do kwoty 1,7 zł/ m3.

Oczywiście jeszcze tańsze
jest spalanie węgla niskiej ja−
kości, a zwłaszcza mułów

i śmieci, w kotłach starszej
konstrukcji, jednak mając na
uwadze osiągnięcie wymier−
nych efektów ekologicznych –
co jest możliwe tylko przy za−
chowaniu odpowiedniej jako−
ści paliwa – od 2009 roku Wo−
jewódzki Fundusz dofinanso−
wuje wyłącznie zabudowę
kotłów węglowych retorto−
wych bądź tłokowych, rezyg−
nując z wspierania zabudowy
kotłów komorowych, pomimo

posiadania przez nie certyfika−
tów energetyczno – emisyj−
nych.

W ostatnim okresie, z przy−
czyn niezależnych od WFO−
ŚiGW, który rokrocznie oferu−
je na korzystnych warunkach
wsparcie finansowe dla tego
typu inwestycji, maleje zainte−
resowanie udziałem mieszkań−
ców w programach ogranicze−
nia niskiej emisji, co jest spo−
wodowane głównie wspo−
mnianym wzrostem cen paliw.
Należy jednak żywić nadzieję,
że wzrastająca w społeczeń−
stwie świadomość ekologiczna
oraz względy związane z wy−
godą wynikającą z posiadania
nowoczesnego systemu grzew−
czego wezmą górę i pozwolą
na dalsze owocne działania
w zakresie zmniejszenia nis−
kiej emisji. 
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Strony dofinansowane przez: 

DDoottyycchhcczzaass  nnaa  rreeaalliizzaaccjjęę  PPrrooggrraammuu  NNiisskkiieejj
EEmmiissjjii  mmiiaassttoo  wwyyddaałłoo  ppoonnaadd  1188  mmllnn  zzłł,,  zz cczzee−−
ggoo  1155  mmllnn  zzłł  ssttaannoowwiiłłaa  ppoożżyycczzkkaa  zz WWoojjeewwóó−−
ddzzkkiieeggoo  FFuunndduusszzuu  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  ii GGoo−−
ssppooddaarrkkii  WWooddnneejj  ww KKaattoowwiiccaacchh))..

Koszt wytworzenia energii z różnych nośników z uwzględnieniem sprawności źródeł ciepła:
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WAŻNE TELEFONY (32…)
BEZPIECZEŃSTWO

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

lub 998
Ochotnicza Straż Pożarna 216−62−57

ZDROWIE
Pogotowie Ratunkowe w Tychach 219−38−43

327−49−99 
lub 999

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

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

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

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

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

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

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

21−66−301, 21−66−512
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216−67−91
Targowisko Miejskie 032 326 63 95
Gminna Kawiarenka Internetowa 032 216 71 42
Świetlica Socjoterapeutyczna 326−63−96
Ekorec 326−79−90, 326−79−91
− baza przy ul. Fredry 216−60−20
PGK Partner 216−61−23, 216−75−26
Miejski Ośrodek Kultury 326−78−33
Miejska Biblioteka Publiczna 21−67−509
Fundacja RSiKF − Ośrodek 

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

POWIAT
Starostwo Powiatowe w Bieruniu 216−38−20

216−38−27
fax 326−92−87 

Wydział Komunikacji 216−79−19
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 324−08−12 
Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego 216−63−30
Powiatowy Urząd Pracy

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

Praw Konsumenta 324−25−33
Państwowy Powiatowy 

Inspektorat Sanitarny w Tychach 227−52−47

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

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

od 7.00 do 15.00 

− w pozostałych godzinach oraz w weekendy 

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

Informacja telefoniczna − Biuro numerów 118−913

Posiedzenia Komisji Rady Miasta Lędziny 
w lutym 2010

18.02.2010 r. godz. 15.00 Komisja Budżetu

19.02.2010 r. godz. 13.00 Komisja Ochrony Środowiska

22.02.2010 r. godz. 11.00 Komisja Rewizyjna

22.02.2010 r. godz. 14.30 Komisja Handlu

22.02.2010 r. godz. 16.00 Komisja Edukacji

23.02.2010 r. godz. 14.30 Komisja Infrastruktury 

25.02.2010 r. Sesja Rady Miasta 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1 stycznia 2010 roku Gmina Lędziny rozpoczęła realizację projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego pod nazwą „ZIELONE ŚWIATŁO DLA
LĘDZIŃSKICH PRZEDSZKOLI” o łącznej wartości 497 761,41 zł. Pro−

jekt realizowany będzie do sierpnia 2011 roku. W ramach projektu m.
in. wydłużone zostały godziny pracy przedszkoli, co pozwoliło na ob−
jęcie opieką dodatkowej grupy dzieci. Bezpłatne zajęcia dla dzieci
nieobjętych edukacją przedszkolną odbywają się od stycznia 2010 r.
w godzinach 16.00 – 19.00:
= w poniedziałki i środy w siedzibie Miejskiego Przedszkola z Oddziała−

mi Integracyjnymi nr 1 (ul. Paderewskiego 7, 43−140 Lędziny).

= we wtorki i czwartki w tymczasowej siedzibie Miejskiego Przedszkola

z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 – w budynku byłej Izby Porodowej (ul.

Hołdunowska 70, 43−143 Lędziny) 

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z Panią Reginą
Fuchs, Dyrektor MP 1 (tel. 32 216 75 73) 

lub Panią Iloną Cuber – Cebulą, Dyrektor MP 2
(tel. 32 216 60 60).

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Biurze Pro−
jektu – Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 47, II piętro, sala DG 5,

tel. 32 216 65 11 w. 145.

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Lędzinach

Przychodnia Specjalistyczna przy 
ul. Pokoju 17
zapraszają na

Bezpłatne 
badania mammograficzne

wszystkie kobiety 
w wieku 50−69 lat

Jeśli nigdy nie wykonywałaś 

badania mammograficznego

Jeśli od ostatniego badania minęły 24 miesiące

Skorzystaj
− z bezpłatnego badania

− bez skierowania  lekarskiego

− bez kolejek i terminów

Możliwość rejestracji telefonicznej:
32  326 62 53, 32  326 73 74

OGŁOSZENIE 
Zgubiono legitymację studencką na nazwisko Wieczorek

Krzysztof. Znalazcę prosimy o kontakt. Tel. 0 600−313−068.
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W rozegranych 30 stycznia
zawodach w finale turnieju po−
nownie spotkały się drużyny go−
spodarzy i MKS Lędziny. Zanim
jednak do tego doszło, lędzinia−
nie przeszli wyboistą drogę do
finału w rozgrywkach grupo−
wych. W pierwszym spotkaniu
z Pogonią Imielin, mimo opty−
cznej przewagi, jaką posiadali
przez cały mecz i objęciu prowa−
dzenia, musieli gonić wynik. Na
zegarze pozostawało kilkanaście
sekund do końca spotkania, gdy
Karlik po raz drugi w tym meczu
trafił do siatki i ustalił wynik

spotkania na 2:2. O awansie do
finału z trzyosobowej grupy (po
wycofaniu się Unii Bieruń) miał
decydować bilans bramkowy.
Nasi zawodnicy sprostali wy−
zwaniu i pewnie pokonali Polo−
nię Międzyrzecze 5:0 (Matysek
2, Karlik 2, Gajewski) i dzięki
temu, że we wcześniejszym me−
czu imielinianie zwyciężyli
z Polonią „tylko” 4:0, z pier−
wszego miejsca w grupie weszli
do finału. 

W finale na MKS czekał już
bojszowski GTS, który po pe−
wnych trzech wygranych, bez
straty gola, zwyciężył w swojej
grupie. Finał potwierdzał dobrą
dyspozycję gospodarzy, którzy
prowadzili 1:0, na 120 sekund
przed końcem meczu niezawo−
dny Karlik trafił do siatki i spra−
wił, że o tryumfie w turnieju za−
decydowały rzuty karne. MKS
prowadził w serii jedenastek po
trafieniu, kogóż by innego... jak

nie Karlika, jednak pudła Ma−
tyska, Gajewskiego i Polarza
sprawiły, że spełniły się w koń−
cu marzenia gospodarzy o wy−
granej w turnieju, mającym ucz−
cić pamięć zmarłego przed kilku
laty trenera bojszowskiej mło−
dzieży. Na pocieszenie piłka−
rzom MKS pozostało, że Dawid
Karlik został najskuteczniej−
szym zawodnikiem imprezy
i odebrał pamiątkową statuetkę.

W MKS wystąpili: Paweł
Brandys, Krzysztof Mokry
w bramce oraz Marcin Polarz,
Łukasz Brona, Dawid Karlik,
Tomasz Matysek, Mateusz Śli−
wa, Mariusz Gajewski, Grze−
gorz Bednarek, Mateusz Ro−
szak, Grzegorz Michalski
i Grzegorz Kostrzewa.

W czasie, gdy za oknem pa−
nuje sroga zima, rozgrywki ha−
lowe dodają kolorytu piłkar−
skiej rywalizacji w powiecie.
Miejmy nadzieję, że takich ini−
cjatyw jak ta bojszowska, bę−
dzie jak najwięcej.

MARCIN PODLEŚNY

IV Memoriał im. H. Jasińskiego

MKS uległ Bojszowom
W ostatnich latach rywaliza−
cja o prymat w rozgrywkach
halowych w powiecie została
zdominowana przez MKS Lę−
dziny i GTS Bojszowy. Poprze−
dnio lędziński zespół dwa razy
zwyciężał w Bojszowach
z GTS−em. W tym roku najwy−
żej sklasyfikowany piłkarski
zespół z powiatu bieruńsko−
lędzińskiego odgryzł się eki−
pie Marcina Polarza.

6 i 7 lutego w Bieruniu

Starym rozegrano II Halowy

Turniej Piłkarski Juniorów

o Puchar Dyrektora BOSiR−u.

Podobnie jak przed rokiem,

trofeum trafiło w ręce junio−

rów MKS−u Lędziny, którzy od

niedawna ponownie prowa−

dzeni są przez Kazimierza

Rozmysłowskiego.

MKS pewnie awansował

do półfinału zwyciężając

we wszystkich spotkaniach

grupowych, pokonując ko−

lejno: LKS Radziechowy

6:1, Pogoń Imielin 2:1

i Podlesiankę Katowice

5:1. W półfinale młodzi lę−

dzinianie po trudnym spot−

kaniu pokonali MOSM Ty−

chy 2:1, a gole zdobyli Ja−

nik i Ingram. W finale MKS

zmierzył się z gospodarza−

mi – bieruńską Unią. Nasi

zawodnicy dobrze rozpo−

częli mecz i po dwóch go−

lach Rafała Papacza pro−

wadzili 2:0. Rywale dopro−

wadzili do wyrównania,

wtedy nasi zawodnicy wzię−

li jednak sprawy w swoje

ręce i kolejne dwa trafie−

nia Papacza i jedno Kami−

la Ingrama przypieczętowa−

ły wygraną 5:2 i zwycię−

stwo w turnieju.

Warto dodać, że Rafał Pa−

pacz został najlepszym

strzelcem zawodów, zdobył

9 goli, a Patryk Piekut był

najwartościowszym bramka−

rzem imprezy.

MKS wystąpił w składzie:

Patryk Piekut, Artur Pieczka,

Krystian Ziółkowski, Tomasz

Fąfara, Rafał Maniura, Zby−

szek Janik, Kamil Ingram, Ra−

fał Papacz, Grzegorz Cuber,

Witek Cuber, Mateusz Ma−

kosz, Tomasz Kaczmarek oraz

Dawid Sitarz. MARCIN PODLEŚNY

Szachiści walczą 
Nasi młodzi szachiści rozpoczęli Nowy

Rok od sprawdzenia formy w zawodach

zorganizowanych w Miejskim Ośrodku

Kultury. W szranki stanęło 24 szachi−

stów: 16 ze szkół podstawowych oraz

8 ze szkół średnich i starszych. W pier−

wszej grupie zasłużone zwycięstwo od−

niósł Jan Szewczyk, który o pół punktu

wyprzedził Grzegorza Niesyto i Barbarę

Smoleń. W drugiej kategorii tym razem

zwycięstwo przypadło Bogusławowi Gon−

dzikowi, którzy o jeden punkt wyprzedził

Dawida Gondzika oraz o dwa Pawła

Kwaśniewskiego. 

3 lutego w SP 3 odbyły się rejonowe

międzyszkolne zawody szachowe w kate−

gorii szkół podstawowych chłopców.

W kategoriach drużynowych, w grupie

dziewcząt reprezentacja SP 3 wywalczyła

4 miejsce, podobnie jak i chłopcy z SP

1 w Lędzinach w swojej kategorii rozgryw−

kowej. W rozgrywkach indywidualnych

3 miejsce przypadło Rafałowi Paterkowi

z SP nr 1 w Lędzinach, a 4 lokatę wśród

dziewcząt zdobyła Weronika Komandera.

Organizatorami zawodów były Gabriela

Włodarczyk i Sylwia Komandera, a sędzią

głównym turnieju Józef Kaleta. Nagrody

sponsorowali Adam Czamber oraz Kata−

rzyna i Piotr Jaromin. /MP/ 

Juniorzy wygrali

Drużyna MKS Lędziny.

Juniorzy MKS, zwycięzcy bieruńskiego turnieju.
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22−24 stycznia w Katowicach
rozegrano Zimowe Mistrzostwa
Polski Juniorów 15−letnich w Pły−
waniu. Paweł Adamus trzykrotnie
awansował do finałów zajmując
11 miejsce na dystansie 100 m
stylem grzbietowym oraz dwa ra−
zy miejsce 12 na dystansach 50
i 200 m stylem grzbietowym.

Gorzów Wielkopolski gościł
z kolei 29−31 stycznia najlep−
szych pływaków, będąc areną Zi−
mowych Mistrzostw Polski Ju−
niorów 17−18−letnich. Świetnie
zaprezentował się Wojciech Głyk
– 6 miejsce na dystansie 1500 m
stylem dowolnym i 15 w wyścigu
na 400 m stylem dowolnym.

Prócz występów w Zimo−
wych Mistrzostwach Polski,
reprezentanci „Orki” byli wido−
czni także w Lidze Klubów
Śląskich.

30 stycznia na pływalni
w Gliwicach odbyły się zawo−
dy z cyklu Ligi Klubów śląs−
kich Dzieci 10−letnich. Indywi−
dualnie Jakub Walczysko zajął
2 miejsce na dystansie 50 m
stylem motylkowym oraz
3 miejsce na dystansie 100 m
stylem dowolnym. Chłopcy
w sztafecie 4 x 50 m stylem
zmiennym zajęli 2 miejsce.

Sztafeta płynęła w składzie: Al−
bert Bociąga, Kamil Krawczyk,
Jakub Walczysko i Wawrzy−
niec Piecha.

5 lutego na pływalni Pałacu
Młodzieży w Katowicach odby−
ła się Liga Klubów Śląskich
Młodzików 13−letnich. Sara
Marzec zajęła indywidualnie
3 miejsce na dystansie 100 m
stylem zmiennym. Sztafeta 4 x
100 m stylem zmiennym dziew−
cząt w składzie: Martyna Wato−
ła, Karolina Buda, Marta Kiera−
ga i Sara Marzec, wywalczyła
miejsce 3. /MP/ 

Pływackie punkty i medale

15−17 stycznia w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się Zimowe
Mistrzostwa Polski Młodzików 13−letnich w Pływaniu. Ucze−
stniczyła w nich Sara Marzec, która dwukrotnie awansowała do
finałów B tych zawodów (miejsca od 9 do 16). Na dystansie 200
m stylem dowolnym wywalczyła 10 miejsce, natomiast na dy−
stansie 200 m stylem zmiennym zajęła miejsce 14.

Zawodnicy Skat Klubu OSP

Lędziny nieźle spisali się w ot−

wartym turnieju o puchar indy−

widualnego mistrza świata Ada−

ma Kołodziejczyka, rozegranym

24 stycznia w naszej remizie.

Krzysztof Segeth był czwarty,

Krzysztof Orocz i Andrzej Wie−

czorek wywalczyli szóstą i siód−

mą lokatę.

– Bardzo się z tego cieszę,

ale również nie mniej, iż senior

tyskich skaciorzy, 68−letni Ry−

szard Gaweł z Tęczy Tychy, zdo−

był puchar mistrza – mówi Krzy−

sztof Kołodziejczyk, starszy brat

Adama i prezes Okręgu PZSkat

w Tychach. – Ryszard Gaweł

pasjonuje się skatem od dziec−

ka, jest współzałożycielem SK

Tęcza Tychy, współorganizato−

rem skatowego okręgu tyskiego

i byłym jego wiceprezesem.

Czołówkę stawki 111 zawo−

dników z całego województwa

śląskiego stanowili też Jan

Krawczyk (Tęcza Tychy), Marian

Jarosz (KWK Pokój Ruda Śl.),

Teodor Ciwis (Kontiwent Wyry)

i Włodzimierz Dziubanda (SK

Golbar). 

W ostatni weekend stycznia

Skat Klub OSP Lędziny zorgani−

zował w ośrodku wypoczynko−

wym w Wiśle−Głębcach pier−

wszy w swojej 19−letniej histo−

rii wyjazdowy turniej wewną−

trzklubowy. Kilkurundowe zma−

gania 22 skacistów wygrał

i klubowy puchar Wisły zdobył

indywidualny mistrza świata

Adam Kołodziejczyk, prezes

klubu.. W czołówce turnieju

znaleźli się też Krzysztof Orocz,

Krzysztof Kołodziejczyk, Lidia

Segeth, Janusz Drzyzga i Hen−

ryk Krzymiński.

Wyjazd miał charakter inte−

gracyjny, bo odbył się z udzia−

łem osób towarzyszących. /WM/ 

Puchar dla seniora

Zawodnicy „Orki” z rocznika 2000: Kamil Krawczyk, Jakub
Walczysko, Karol Popiela, Wawrzyniec Piecha. Trener Marcin Jawor i jego podopieczni.
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Nagrodzeni zawodnicy i goście turnieju w Wiśle.

Puchar mistrza dla Ryszarda
Gawła.



Od momentu swojego powsta−
nia Lędzińskie Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób Niepełnospra−
wnych i Ich Rodzin, stara się
poprawić los rodzin dotknię−
tych problemem niepełnospra−
wności. Oprócz działalności in−
tegracyjnej, aktywizującej nie−
pełnosprawnych na terenie lo−
kalnym, zarząd organizuje sze−
roko rozumianą rehabilitację
dla członków stowarzyszenia. 

Od kilku już lat, we współpracy
z Fundacją Rozwoju Sportu, Kul−
tury Fizycznej i Turystyki w Lę−
dzinach, organizowana jest hyd−
roterapia, ciesząca się niesłabną−
cym zainteresowaniem ze strony
członków stowarzyszenia, pod−
czas której można wziąć udział
w zajęciach gimnastyki wodnej
prowadzonych przez wykwalifi−
kowanych rehabilitantów i sko−
rzystać z innych atrakcji takich
jak sauna czy jacuzzi. W okresie
wakacyjnym prowadzona jest ró−
wnież hipoterapia, nieoceniona

metoda rehabilitacyjna w terapii
wszelkiego rodzaju dysfunkcji.

W roku 2008 zarządowi sto−
warzyszenia po raz pierwszy
udało się wprowadzić indywi−
dualną rehabilitację leczniczą
w domu pacjenta, zajęcia rewali−
dacyjno−wychowawcze oraz te−
rapię logopedyczną. 

Indywidualna rehabilitacja le−
cznicza to forma pomocy oso−
bom, które nie mogą korzystać
z ogólnodostępnych form rehabi−
litacji (jak hydroterapia czy hipo−
terapia), a są członkami stowa−
rzyszenia. 

Jak mówi prezes stowarzysze−
nia Krystyna Cuber: „Zależało
nam na tym, aby zatrudnić reha−
bilitantów, którzy podczas wizyt
domowych będą mogli poprowa−
dzić indywidualne programy re−
habilitacyjne”.

Terapia logopedyczna została
wprowadzona po konsultacjach
przeprowadzonych wśród człon−
ków stowarzyszenia w sprawie

ich potrzeb. Szybko okazało się,
że to, co początkowo przewidy−
wane było tylko dla dzieci, obję−
ło również niektóre osoby doros−
łe, przez co usprawniona została
ich dalsza rehabilitacja.

Współpraca stowarzyszenia
z logopedą przynosi już pierwsze
wymierne efekty. Teraz prioryte−
tem staje się utrzymanie ciągło−
ści terapii. 

Kolejną, nową formą wspiera−
nia rodzin członków stowarzy−
szenia są indywidualne zajęcia
rewalidacyjno−wychowawcze,
dzięki którym rodziny osób do−

tkniętych niepełnosprawnościa−
mi mają „chwilę dla siebie”. Jak
mówi jedna z matek chłopca ob−
jętego taką opieką: „Cieszę się,
że choć raz w tygodniu, przez je−
dną popołudniową godzinę mogę
nieco wypocząć. Wiem, że
Adam wychodząc z rehabilitan−
tem na spacer jest pod fachową
opieką. Chciałabym, aby tych
godzin w tygodniu było znacznie
więcej. Przed wprowadzeniem
zajęć opiekuńczych w program
działań stowarzyszenia Adam
praktycznie z niczego nie korzy−
stał”.

– Wszystkie te działania pod−
jęliśmy, ponieważ chcieliśmy
dać alternatywę naszym człon−
kom, którzy z różnych powodów
nie mogą uczestniczyć w innych
formach aktywności oferowa−
nych przez nasze stowarzysze−
nie. Chcemy, by osoby te nie
czuły się pozostawione samym
sobie i miały świadomość, że
stowarzyszenie nie powstało tyl−
ko po to by organizować imprezy
integracyjne, lecz także po to, by
pomagać wszystkim swoim
członkom. Oczywiście, mamy
świadomość tego, że nasze dzia−
łania nie rozwiązują wszystkich
problemów, ani nawet nie obe−
jmują wszystkich osób, które po−
trzebują naszego wsparcia, je−
dnak będziemy robić wszystko,
co w naszej mocy, by stale po−
szerzać wachlarz usług rehabili−
tacyjnych i terapeutycznych dla
naszych członków – mówi pre−
zes stowarzyszenia p. Krystyna
Cuber. 

– Obecnie działamy w oparciu
o środki finansowe otrzymywane

od władz gminnych, powiato−
wych, PFRON−u, jak również
w oparciu o wpływy pochodzące
od osób prywatnych i ze składek
członkowskich. Podjęliśmy sze−
reg działań mających na celu
zwiększenie możliwości pozys−
kiwania pieniędzy na działalność
statutową. Otrzymaliśmy status
organizacji pożytku publicznego,
co daje nam możliwość pozyski−
wania środków w formie 1% po−
datku dochodowego od osób
prywatnych i instytucji. Bardzo
liczymy na wpływy z tego źród−
ła, gdyż np. byliśmy zmuszeni
odwołać zajęcia w styczniu ze
względu na brak środków z dota−
cji. Mamy nadzieję, że uda nam
się wznowić zajęcia w następ−
nym miesiącu. Mimo to jesteśmy
naprawdę szczęśliwi, że udało
nam się już tyle dokonać i jedno−
cześnie mamy świadomość tego,
jak wiele jeszcze musimy zrobić,
aby choć w małym stopniu po−
prawić los rodzin dotkniętych
problemem niepełnosprawności
– stwierdza Krystyna Cuber.

TOMASZ SZWEDO
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www.niepelnosprawni.org

OGŁOSZENIE
23 lutego 2010 r. (wto−

rek) o godz. 16.00 w Sali
Kinowej „Piast” w Lędzi−
nach odbędzie się Walne
Zebranie Członków Lędziń−
skiego Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób Niepełnospra−
wnych I Ich Rodzin. Obec−
ność obowiązkowa.

Zapraszamy również oso−
by, które chciałyby zostać
członkami stowarzyszenia.

Potrzebują wsparcia

Nikodem Wróbel i Mirella Musioł (na koniach) podczas 
zajęć rehabilitacyjnych.
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Sekretarz Piotr Szydłowski i członek zarządu Piotr Szwedo
na dyżurze w biurze stowarzyszenia.
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W nowych rolach

Scena finałowa.

Czy władza (mundurowa) jest w stanie zwalczyć hazard? Wójt (II), Lucy i dwóch Kusych.

Afera wybuchła. Wójt (I),
wójtowa i sekretarz zas−
tanawiają się, co robić.

Afera aferą, mamrota
czas wypić…

"Tito" trudno dorównać.

Kobiety biorą sprawę w swoje ręce. Reżyser jest zadowolony. Eksperci też. TEKST − strona 3.

Lodzia zamawia portret. W gabinecie Wezóła.


