
Jak powiedział prezes Piotr
Buchta, inwestycja będzie rea−
lizowana metodą tzw. żółtego
fidica: „zaprojektuj i wybuduj”.
Najdłużej potrwa kontrakt na
inżyniera kontraktu, to jest na
obsługę specjalistyczną, na−
dzorczą nad realizacją projektu.
Ten przetarg powinien się od−
być jeszcze w tym roku, a wy−
łonienie inżyniera kontraktu

powinno nastąpić na początku
przyszłego roku. Potem rozpo−
czną się przetargi na roboty.

– Pierwszy będzie przetarg na
modernizację oczyszczalni ście−

ków „Ziemowit”. Jeśli wszystko
ułoży się prawidłowo, a nie za−
kładamy, że będzie inaczej, pro−
jekt modernizacji powinien być
gotowy w połowie przyszłego ro−
ku i zaraz powinna rozpocząć się
jego realizacja. Przebudowana
oczyszczalnia, chociaż o mniej−
szej niż dotychczasowa przepu−
stowości nominalnej, zaspokoi
potrzeby „Starych” Lędzin, Gó−
rek, Goławca i kopalni. Zapewni
także wyższą skuteczność oczy−
szczania, co wynikać będzie z za−
stosowania nowych technologii –
poinformował prezes Buchta.

Również w 2010 roku rozpo−
czną się przetargi na roboty
„sieciowe”, na budowę kanali−
zacji sanitarnej i deszczowej.
Pierwsze takie roboty planowa−
ne są na 2011 rok. Mają się za−
kończyć w 2014 roku. 

Ciąg dalszy na str. 4
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Podstawowe informacje
o projekcie

Wartość: 194 228 520 zł
Wysokość dofinansowania: 

157 462 803 zł
Okres realizacji: 1 stycznia 2010

– 31 grudnia 2014
Zakres rzeczowy:
A. Modernizacja i rozbudowa

oczyszczalni ścieków „Ziemowit” do

przepustowości 2 800 m3 na dobę

oraz wyposażenie w system zdalne−

go sterowania i monitorowania sta−

nów pracy zewnętrznych, istnieją−

cych przepompowni ścieków w zle−

wni oczyszczalni Hołdunów/ 

B. Budowa sieci kanalizacyjnej

w Lędzinach:

– kanalizacja sanitarna: około 
82 km w systemie grawitacyjno−tłocz−

nym wraz z niezbędnymi przepompo−

wniami ścieków (77,2 km – sieć no−

wa, 4,8 km –sieć modernizowana)

– kanalizacja deszczowa: około
23 km nowej sieci w systemie gra−

witacyjnym z niezbędnymi separato−

rami ścieków zintegrowanych z osa−

dnikami i wylotami brzegowymi.

C. Zakup wielofunkcyjnego samo−

chodu specjalistycznego dla utrzy−

mania sieci kanalizacyjnej

Kontrakty na budowę sieci kana−
lizacyjnych obejmą:

– Zadanie W2.1 – budowę sieci

kanalizacji sanitarnej i deszczowej –

Lędziny i Smardzowice

– Zadanie W2.2 – budowę sieci

kanalizacji sanitarnej i deszczowej –

Zamoście i Blych

– Zadanie W2.3 – budowę sieci

kanalizacji sanitarnej i deszczowej –

Goławiec i Górki

– Zadanie W2.4 – budowę sieci

kanalizacji sanitarnej i deszczowej –

Hołdunów.

Liczba osób, które skorzystają

z możliwości podłączenia do nowo

wybudowanej sieci kanalizacyjnej:

10 070
Do kwot podanych na początku

informacji należy dodać dofinanso−

wanie z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w wysokości 150 304 zł,

uzyskane w okresie od 30.05.2005

do 30.09.2006 r. na opracowania

dotyczące projektu.

Yes! Yes! Yes! 157 462 803 zł dotacji na budowę kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej. To prawie 10 000 zł na mieszkańca! 

WIARYGODNY PARTNER
21 października w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie prezes PGK „Partner” Piotr Buchta w obecności burmistrza miasta Wiesława
Stambrowskiego podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki
ściekowej w Gminie Lędziny”. Lędzinom przyznano 157 462 803 zł dotacji. To 85% kwoty netto
zaplanowanej na realizację projektu. 

Umowę podpisał prezes Piotr Buchta, ponieważ PGK „Partner” a nie miasto (ze względu na
możliwość rozliczenia podatku VAT) jest beneficjentem umowy. Od lewej przedstawiciele
NFOŚiGW, Piotr Buchta i Wiesław Stambrowski.
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W holu SP 1 można było

w październiku oglądać wysta−

wę 192 różańców wykonanych

przez uczniów. Konkurs zorgani−

zowały siostra katechetka Karo−

lina oraz nauczycielka Henryka

Musiał. Laureatami zostali:

Paulina Wojtala (I c), Martyna

Konefała (I b) i Paulina Pata−

long (III d). /WM/ 

Trwają intensywne roboty bu−

dowlane związane z rozbudową

i modernizacją budynku Miej−

skiego Przedszkola nr 2 przy ul.

Hołdunowskiej 20. Od strony

północno−wschodniej powstaje

nowy segment budynku (na

zdjęciu). Istniejące tarasy zo−

stają zabudowywane pod nowe

pomieszczenia. Wewnątrz bu−

dynku prowadzone są roboty

wyburzeniowe i murarskie mają−

ce na celu utworzenie nowego

układu funkcjonalnego.

Elewacja budynku Miejskiej

Biblioteki Publicznej coraz bar−

dziej nabiera pierwotnej formy

z II połowy XVIII wieku. – Ostat−

nio zostały zrekonstruowane pi−

lastry na ścianach podkreślają−

ce monumentalność obiektu

(cecha charakterystyczna epoki

baroku), wykonano gzymsy po−

ziome wieńczące parter i piętro,

odtworzono zabytkowe okna

z charakterystycznym podziałem

kwater i rzeźbieniami, nad któ−

rymi pojawią się dekory sztuka−

torskie – informuje inspektor

nadzoru Krzysztof Basiaga.
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We wrześniu i październiku
kontynuowano remont i grunto−
wną modernizację budynku
Przychodni Specjalistycznej
przy ul. Pokoju 17, zarówno we−
wnątrz, jak i na zewnątrz. Całko−
wicie wyremontowano już pora−
dnię chirurgiczną, zamontowano
balustrady i poręcze dla osób
niepełnosprawnych. Trwa re−
mont laboratorium analityczne−
go, malowanie ścian i sufitów.
Prowadzone są prace posadzkar−
skie. Wymieniana jest stolarka
drzwiowa. Montuje się nowe
drzwi korytarzowe oraz okna re−
jestracyjne spełniające wymogi
przeciwpożarowe obowiązujące
w obiektach użyteczności publi−
cznej. Wykonano już znaczną
część elewacji budynku wraz
z termomodernizacją. Remonto−
wane są kominy wentylacyjne.

– Tak szeroki zakres prac jest
możliwy dzięki uzyskaniu
w 2009 roku przez MZOZ Lę−
dziny aż 1 843 000 zł w ramach
dotacji z Regionalnego Progra−
mu Operacyjnego dla Wojewó−
dztwa Śląskiego oraz dofinan−
sowaniu remontu z budżetu na−
szego miasta. Spodziewamy
się, że nasze działania przyczy−
nią się nie tylko do unowocześ−
nienia i poprawy warunków
pracy oraz poziomu świadczeń
zdrowotnych, ale także do obni−
żenia kosztów eksploatacji bu−
dynku Przychodni Specjalisty−
cznej – informuje Andrzej Fur−
czyk, dyrektor MZOZ. 

Dyrekcja MZOZ kolejny raz
wykazała się operatywnością
i uzyskała dofinansowanie
w kwocie około 100 tys. zł z Wo−
jewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wo−

dnej w Katowicach na budowę
instalacji solarnej w budynku
Przychodni Specjalistycznej Za
te pieniądze zostanie zamontowa−
nych 20 solarów o łącznej powie−
rzchni około 46 m kwadratowych
oraz instalacja z zasobnikiem na
ciepłą wodę. To energooszczędne
i proekologiczne przedsięwzięcie
przyczyni się do obniżenia ko−
sztów eksploatacji budynku,

gdyż znacznie zmniejszą się
opłaty za dostarczaną z zewnątrz
ciepłą wodę użytkową.

Będzie to już druga, po Przy−
chodni nr 2 przy ul. Asnyka, in−
stalacja tego typu w naszych
placówkach. W 2010 roku za−
mierzamy zainstalować solary
także w budynku Przychodni nr
1 przy ul. Fredry – mówi An−
drzej Furczyk. /WM/ 

Słońce dla przychodni
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TTrraaddyyccyyjjnnyymm  ""SSzzcczzęęśśćć  BBoożżee""  
ppoozzddrraawwiiaammyy  wwsszzyyssttkkiicchh  GGóórrnniikkóóww..

ZZ  ookkaazzjjii  nnaaddcchhooddzząącceejj  BBaarrbbóórrkkii  sskkłłaaddaammyy  WWaamm  
wwyyrraazzyy  sszzaaccuunnkkuu  ii  uuzznnaanniiaa  ddllaa  ccooddzziieennnneeggoo  ttrruudduu,,

żżyycczzeenniiaa  bbeezzppiieecczznneejj  ii  ssppookkoojjnneejj  pprraaccyy  ww  kkooppaallnnii,,  
wwsszzyyssttkkiieeggoo  nnaajjlleeppsszzeeggoo  ww  żżyycciiuu  zzaawwooddoowwyymm  ii  pprryywwaattnnyymm..

BBaarrbbóórrkkaa  jjeesstt  ttaakkżżee  śśwwiięętteemm  ggóórrnniicczzyycchh  rrooddzziinn..  
ŻŻyycczzyymmyy,,  aabbyy  ggóórrnniicczzyymm  rrooddzziinnoomm  

wwiiooddłłoo  ssiięę  jjaakk  nnaajjlleeppiieejj..

Piotr Gorzeń Wiesław Stambrowski
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  MMiiaassttaa  BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  LLęęddzziinnyy  

Nowa elewacja budynku przychodni.
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Do finału zbliża się remont

i adaptacja pomieszczeń na no−

wą siedzibę Klubu Plastyka

„Kontrast” w budynku przy ul.

Kolonia Piast 5. Ostatnio w iz−

bie przeznaczonej na pracownię

została częściowo wymieniona

podłoga, uzupełniono tynki i wy−

konano lamperię na ścianach,

położono płytki przy umywalce

i pomalowano ściany. Trwa ge−

neralny remont małego holu

i ubikacji. 

Przedstawiciele stowarzy−

szeń, jednostek, organizacji

wzięli 26 października udział

w zorganizowanym na zaprosze−

nie burmistrza spotkaniu doty−

czącym Rocznego Programu

Współpracy z Organizacjami Po−

zarządowymi oraz zasad roz−

działu i przydziału środków po−

żytku publicznego w roku 2010.

Podczas spotkani zostały rozda−

ne „Karty sugestii zadań pożyt−

ku publicznego”, dotyczące za−

dań planowanych do realizacji

w 2010 r.

30 października, na zaprosze−

nie nowej dyrektor Ewy Matusik,

w Powiatowym Zespole Szkół

spotkali się organizatorzy doro−

cznych żeglarskich biwaków in−

tegracyjnych dla niepełnospra−

wnych i ich rodzin z powiatu bie−

ruńsko−lędzińskiego i postanowi−

li, że w czerwcu przyszłego roku

zorganizują kolejny, piąty już bi−

wak na terenie ośrodka Yacht

Klubu OPTY. Uzgodnili też

współpracę w 2010 r. w zakre−

sie organizacji innych przed−

sięwzięć na rzecz osób niepeł−

nosprawnych i działań wolonta−

ryjnych.

21 października, tradycyjnie
w przeddzień Święta Patrona
Szkoły, pierwszoklasiści SP
z OI nr 1 im. Karola Miarki ślu−
bowali być dobrymi uczniami,
dbać o honor szkoły, dobrze się
uczyć, służyć pomocą słab−
szym, słuchać nauczycieli i in−
nych przełożonych, sprawiać
radość swoim rodzicom i wy−
chowawcom, ażeby wyrosnąć

na dobrego Polaka. W dalszej
części ceremonii, która odbyła
się w pięknie udekorowanej sa−
li gimnastycznej, dyrektor Te−
resa Samulak pasowała ogrom−
nym symbolicznym ołówkiem
kolejno 66 dzieci z trzech klas
pierwszych na uczniów lędziń−
skiej „jedynki”. Z kolei dru−
goklasiści zaprezentowali spe−
cjalnie przygotowany dla pier−

wszaków ciekawy program ar−
tystyczny.

W związku z budową windy
w szkole trzeba było przemie−
ścić portret i popiersie Karola
Miarki. Nowy kącik patrona
urządzono w bardziej ekspono−
wanym miejscu, blisko wejścia
głównego do budynku, pokoju
nauczycielskiego i sekretariatu
szkoły. Prezentuje się tu o wie−
le lepiej, niż poprzednio. Tutaj
także sfotografowali się tegoro−
czni pierwszoklasiści. (Zdjęcia
te prezentujemy na naszej
okładce). 

Najpóźniej (29 października)
pasowanych na uczniów zostało
15 pierwszoklasistów ze szkoły
w Goławcu. Tradycyjnie uczy−
niła to dyrektor szkoły Maria
Horst w asyście wychowawczy−
ni Katarzyny Cetnar. Każdy
pierwszak otrzymał legitymację
szkolną, dyplom i pamiątkową
książkę, słodkie upominki od
starszych szkolnych kolegów
i rodziców. /WM/ 

Pierwszaki po pasowaniu
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Pod patronatem Ligi Obrony Kraju 27 paź−
dziernika w Lędzinach odbyły się uroczyste ob−
chody 10−lecia modelarstwa w Powiecie Bieruń−
sko−Lędzińskim pod patronatem Ligi Obrony
Kraju oraz 40−lecia modelarstwa w Lędzinach.
Spotkanie zasłużonych modelarzy i działaczy
LOK w Powiatowym Centrum Społeczno−Go−
spodarczym połączone zostało z otwarciem oko−
licznościowej wystawy prezentującej działal−
ność i dorobek modelarzy i poszczególnych kół
LOK oraz prezentacją okolicznościowego wy−

dawnictwa jubileuszowego, autorstwa Stefana
Stachonia, Mirosława Leszczyka i Franciszka
Musioła. 

W spotkaniu uczestniczyli dyrektor Biura Śląs−
kiego Zarządu Wojewódzkiego LOK ppłk rez.
Ryszard Kasprzyk, burmistrz Lędzin Wiesław
Stambrowski, wicestarosta Bernard Bednorz,
członek Zarządu Powiatu Marek Bania, przewo−
dniczący Rady Powiatu Henryk Barcik, działacze
LOK, modelarze. 

Ciąg dalszy na stronach 10−11

Zaczęło się od inicjatywy Arkadiusza Banasia

40 lat modelarstwa w Lędzinach

Pamiątkowe zdjęcie (części) uczestników jubileuszowego spotkania.

Pasowanie uczniów SP nr 4 w Goławcu.



4

Ciąg dalszy ze str. 1

Czy wtedy będzie można po−
wiedzieć, że problem kanaliza−
cji w Lędzinach już nie istnieje? 

– Wypełnimy podstawowy
wymóg Funduszu Spójności
i do końca 2014 roku będzie
skanalizowane 95% miasta –
mówi Piotr Buchta. – Pozostaną
jeszcze takie miejsca, które
z różnych względów nie znalaz−
ły się w obecnym projekcie.
Tam kanalizacja będzie wyko−
nana po 2014 roku. Dotyczy to
ok. 3% miasta. 2% skorzysta
z możliwości budowy przydo−
mowych oczyszczalni ścieków
lub z tradycyjnych sposobów.
Dotyczy to rejonów, w których
nie ma możliwości budowy ka−
nalizacji ze względów techni−
cznych lub ekonomicznych. 

Ponad 157 mln zł to olbrzy−
mia kwota, której „Partner”
oczywiście nie otrzyma jedno−
razowo do kasy. W jaki sposób
zostanie ona „przerobiona”.

– 157 mln zł dostajemy z Unii
Europejskiej, z Funduszu Spój−
ności. Do tego dochodzą je−
szcze nasze pieniądze (prawie
37 mln zł) oraz VAT, który
trzeba będzie zapłacić. Jest
możliwość skorzystania z zali−
czek, o które będziemy regular−
nie występować i które będzie−
my rozliczać na podstawie fak−
tur za wykonane w danym okre−
sie roboty – mówi Piotr Buchta.
– Ta inwestycja jest przygoto−
wywana od pięciu lat. Odkąd

jestem prezesem „Partnera”,
przez ostatnie dwa lata robiłem
wszystko, by przygotować spó−
łkę do roli beneficjenta. Firma
jest w dobrej kondycji finanso−
wej, jest zdolna zaciągać zobo−
wiązania, co jest niezbędne
przy takim olbrzymim kontrak−
cie. Jesteśmy przygotowani do
zadania. W firmie została utwo−
rzona komórka ds. realizacji
projektu, w której już działa kil−
ka osób bezpośrednio zaanga−
żowanych do tego zadania. Od
prawie roku przygotowane są
biura w byłym Domu Górnika
przy ulicy Lędzińskiej 47.

– Mamy 85% z Unii. Czy bę−
dziemy mieć tych własnych
15%?

– Nie ma niebezpieczeństwa!
– mówi burmistrz Wiesław
Stambrowski. – Spółka musi
dołożyć ze swoich pieniędzy,
z drugiej strony miasto, uchwa−
łą radnych, zdecydowało się
dodać niezbędne środki w for−
mie podwyższenia kapitału
spółki. Radni wyrazili też wolę
zabezpieczenia przez miasto
ewentualnie potrzebnych poży−
czek, kredytów. Ponadto dy−
sponujemy zapewnieniem Wo−
jewódzkiego Funduszu Ochro−
ny Środowiska i Gospodarki
Wodnej o 15 milionach złotych
na realizację tej inwestycji. Ta
kwota może wzrosnąć, maksy−
malnie nawet do 80% kwoty,
którą na realizację tego kon−
traktu musi wyłożyć miasto.
Tych pieniędzy na razie nie po−

trzebujemy. Wystąpimy o te
środki po przetargach, kiedy
będą znane rzeczywiste koszty
inwestycji. 

Pieniądze, o których mowa,
przeznaczone są przede wszy−
stkim na modernizację lub bu−
dowę nowej sieci kanalizacyj−
nej oraz na odtworzenie tego,
co podczas tej inwestycji zosta−
nie uszkodzone. Chodzi głó−
wnie o naprawę fragmentów na−
wierzchni jezdni.

– Będzie ciężko! – mówi
Piotr Buchta. – Planujemy bu−
dowę kanalizacji przede wszy−
stkim w drogach. To oznacza
pewne niedogodności, z który−
mi już dzisiaj musimy się li−
czyć. Każdego oczywiście inte−
resuje przebieg przyszłej sieci
kanalizacyjnej. Dzisiaj tego nie
wiemy. Dysponujemy tylko
ogólną koncepcją. Szczegółowe
projekty będą wykonywane po
rozstrzygnięciu przetargów.
Wtedy do mieszkańców na pe−

wno trafią projektanci, z który−
mi będzie można omawiać
szczegóły.

Ponieważ, jak powiedział
prezes Buchta, wiadomo było,
że większość prac będzie wyko−
nywana w pasach drogowych,
miasto wstrzymywało się z re−
montami dróg. Nie wszyscy
mieszkańcy wierzyli, że uda się
pozyskać pieniądze na budowę
kanalizacji. Obawiali się, że
przez parę lat nie będzie ani je−
dnego, ani drugiego. Teraz te
wątpliwości chyba zostały roz−
wiane.

Lędziny na pewno przez naj−
bliższe lata będą wyglądały tak,
jak wyglądają dobrze nam zna−
ne ulice chociażby tyskich
dzielnic, w których również
trwa budowa kanalizacji. Cóż,
pomęczymy się, ale potem bę−
dzie już tylko lepiej. To pier−
wszy, ważny krok w kierunku
rozwoju nowoczesnego i bogat−
szego miasta. /MR/  

WIARYGODNY PARTNER

Budowa kanalizacji przy ul. Fredry. Do 2014 roku tak, a nawet bardziej rozkopanych, będzie wiele ulic miasta. 

– Chociaż wielokrotnie rzucano nam kłody pod nogi, wierzyliś−

my, że uda się nam pozyskać te środki – podkreśla burmistrz

Wiesław Stambrowski. – To naprawdę olbrzymie osiągnięcie,

wieńczące długi okres wielu wysiłków i starań o spełnienie sta−

wianych nam wymagań, wynikające z dobrego przygotowania

z naszej strony i determinacji w doprowadzeniu sprawy do pozy−

tywnego finału. Tak dużej inwestycji komunalnej jeszcze nigdy

w Lędzinach nie było. Miasto nie byłoby w stanie samo wykonać

takiej inwestycji, której koszt, łącznie z VAT−em, wynosi ponad

230 milionów złotych. Gdyby Lędziny nie wiem jak się sprężały,

przeznaczały na ten cel nawet 10 milionów złotych rocznie, to

samodzielna realizacja inwestycji trwałaby 23 lata! Zapewne

przez ponad 20 lat mielibyśmy „rozprute” miasto. 
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W     zdaniach22..
Uczniowie klas Va i Vb Szkoły

Podstawowej nr 3 za najciekaw−

szą postać naszego regionu uzna−

li Ilonę Cuber−Cebulę – dyrektorkę

przedszkola, animatorkę kultury

i orędowniczkę regionalizmu. 27

października w szkole odbyło się

z nią spotkanie, zorganizowane

w ramach projektu edukacyjnego

„Rok Korfantego”. Wywiad z go−

ściem przeprowadziły Julia Czudaj

i Patrycja Sobań. Karolina Koczur,

Kinga Urbańczyk, Paulina Sroczyń−

ska, Ewelina Ficek, Izabela Szku−

cie, Angelika Zelek recytowały

wiersze gwarą śląską. Cuber−Ce−

bula opowiadała o dawnej w szko−

le, o swojej drodze zawodowej,

o zabawnych sytuacjach w przed−

szkolu. Na koniec uczennice Julia

Czudaj i Agnieszka Błaszków za−

śpiewały piosenkę „Kocham Cię

Polsko”. Spotkanie przygotowały

Katarzyna Kałka i Ewa Kosteczko. 

Jan Nowak, pracownik kopalni

„Ziemowit”, hołdunowski malarz

amator zdobył II nagrodę w kate−

gorii rozwiązań popularyzujących

ocenę ryzyka zawodowego w ra−

mach dorocznego konkursu „Pra−

cuję bezpiecznie”, za bardzo cie−

kawy i pouczający komiks rysun−

kowy. Finał tego konkursu, organi−

zowanego przez Kompanię Węglo−

wą SA odbył się 23 października

w lędzińskim „Piaście”. 

Klub Plastyka Kontrast zaprasza

27 listopada na godzinę 16.30 do

holu Urzędu Miasta Lędziny na

uroczyste otwarcie wystawy pople−

nerowej, będącej pokłosiem trzy−

dniowej wycieczki członków i sym−

patyków klubu do Wiednia, Oło−

muńca i Brna we wrześniu br.

Rozstrzygnięte zostały przetargi

na zimowe utrzymanie dróg po−

wiatowych w Lędzinach w 2010

roku (118 tys. zł), dróg gminnych

(150 tys. zł) oraz na utrzymanie

dróg i chodników na terenie mia−

sta w 2010 r. (99 tys. zł) i na

utrzymanie zieleni (100 564 zł). 

5 października rozstrzygnięto

drugi ustny przetarg nieograniczo−

ny na sprzedaż niezabudowanej

nieruchomości gruntowej, działki

nr 2647/34, 2648/34 o łącznej

powierzchni 722 m2, położonej

przy ul. Matejki, za 70 700 zł net−

to. 12 października w drodze

przetargu sprzedano za 55 550 zł

netto niezabudowaną nierucho−

mość gruntową – działkę nr

762/85 o powierzchni 964 m2

przy ul. Ziemowita. 

16 listopada (poniedziałek) o godz. 17.00
w sali Gimnazjum nr 2
im. G. Morcinka w Lędzinach

17 listopada (wtorek) o godz. 17.00 
w sali Szkoły Podstawowej nr 3
im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach

18 listopada (środa) o godz. 17.00 
w sali Koła Pszczelarzy 
w Lędzinach−Górkach (ul. Szenwalda 49)

19 listopada (czwartek) o godz. 17.00 
w sali Szkoły Podstawowej nr 1
im. Karola Miarki w Lędzinach

20 listopada (piątek) o godz. 17.00 
w sali Zespołu Szkół w Lędzinach−Goławcu

DDoo  uuddzziiaałłuu  ww ssppoottkkaanniiaacchh  
zzaapprraasszzaamm  mmiieesszzkkaańńccóóww  mmiiaassttaa..

Burmistrz Miasta Lędziny Wiesław Stambrowski
informuje, iż najbliższe

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI ODBĘDĄ SIĘ:

Burmistrz Miasta kolejny raz informuje, że
nie istnieje żadne zagrożenie, że na terenie
miasta zostanie wybudowana Wytwórnia Mas
Bitumicznych. Wszelkie związane z tym kwe−
stie były już wielokrotnie omawiane i wyjaś−
niane na forum Rady Miasta i spotkaniach
z Mieszkańcami Lędzin. Sytuacja nie uległa
jakiejkolwiek zmianie. 

Firma „Drog−Bud” pozostaje prawomocnym
właścicielem działki w Lędzinach, którą nabyła
w drodze przetargu. Nie posiada ona jednak ja−
kichkolwiek zezwoleń na budowę wytwórni!. Ta−
kich zezwoleń – wobec sprzeciwu mieszkańców
i Rady Miasta – Urząd Miasta i podległe mu je−
dnostki nigdy nie wydały i nie zamierzają wy−
dać!

Burmistrz wielokrotnie podkreślał, iż Wyt−
wórnia Mas Bitumicznych na terenie miasta nie
powstanie i nie istnieją żadne przesłanki, aby
słowom i decyzjom Burmistrza nie dać wiary.
To, co obecnie ma miejsce na terenie będącym

własnością firmy „Drog−Bud” nie stanowi ża−
dnego procesu wstępnego budowy wytwórni.
Właściciel terenu ma prawo do jego ogrodzenia,
niwelacji, prac przygotowujących teren do
sprzedaży.

Oferta sprzedaży lędzińskiej działki przez
„Drog−Bud” w dalszym ciągu zachowuje swo−
ją aktualność. 

Wobec powyższego bezzasadne są rozpow−
szechniane na terenie miasta przez członków
Stowarzyszenia „Czyste Lędziny” opinie doty−
czące rozpoczęcia prac budowlanych. Odnosi się
wrażenie, że chodzi o stwarzanie atmosfery za−
grożenia, niedomówień i niepewności względem
podjętych i upublicznionych decyzji Burmistrza
Miasta dotyczących wytwórni. 

Dziwnym zbiegiem okoliczności atak ten nastę−
puje po sfinalizowaniu porozumienia finansowego
dotyczącego największego przedsięwzięcia inwe−
stycyjnego w dziejach miasta – rozpoczęcia po−
rządkowania gospodarki ściekowej, na co pozyska−
no środki unijne w kwocie ponad 157 mln złotych. 

ASFALTOWNIA NIE POWSTANIE…

Z przyjemnością informujemy o udostęp−

nieniu na stronie internetowej miasta www.

ledziny. pl nowej funkcjonalności. 

Jest to „księga gości” pod roboczym tytu−

łem – moje Lędziny. Każdy będzie mógł tam

zamieścić informację – o sobie lub od sie−

bie, zamieścić zdjęcia – swoje lub miejsc

z którymi czuje się związany, które są dla

niego ważne. Umieszczenie informacji wy−

maga założenia konta. Użytkownik podaje lo−

gin, nick oraz adres e−mail, na który zosta−

nie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyj−

nym i roboczym hasłem. Fotografie i wpisy

ukażą się na stronie po ich aktywacji przez

moderatora.

Mamy nadzieję, że portal spodoba się

Państwu, że spotka się on z dużym zainte−

resowaniem i przyczyni się do poznania

mieszkańców Lędzin, osób odwiedzających

nasze miasta lub sentymentalnie z nim

związanych... Dodatkowo już teraz zapowia−

damy kolejne niespodzianki, które uatrak−

cyjnią nasz serwis internetowy. /AZ/ 

Dyżury radnych Nowinki na stronie
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Podczas sesji 29 października
nasi radni uchwalili przystąpie−
nie do realizacji projektu pod
nazwą „Zielone światło dla lę−
dzińskich przedszkoli”.

Celem ogólnym projektu „Zie−
lone światło” jest wyrównanie
szans edukacyjnych 255 dzieci
w wieku przedszkolnym z terenu
Gminy Lędziny, w tym dzieci
niepełnosprawnych i z utrudnio−
nym dostępem do edukacji. Cel
ten ma zostać osiągnięty poprzez
wzmocnienie działających
ośrodków przedszkolnych, roz−
szerzenie i uelastycznienie ich
oferty, przez promocję edukacji
przedszkolnej. 

Program „Zielone światło dla
lędzińskich przedszkoli” mieści
się w ramach Poddziałania 9.1.1
„Zmniejszenie nierówności
w stopniu upowszechnienia edu−
kacji przedszkolnej” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego przez Eu−
ropejski Fundusz Społeczny.

Całkowita wartość projektu
wynosi 501 095,00 zł. W 98,5%
zostanie on sfinansowany ze środ−
ków Programu Operacyjnego Ka−
pitał Ludzki, w pozostałej części
przez Lędziny. Dokładnie kwota
pozyskanego dofinansowania
wynosi 493 578,58 zł, a wkład
własny Gminy 7 516,42 zł, przy

czym wkład ten będzie miał for−
mę niepieniężną (udostępnienie
sali widowiskowo−kinowej oraz
sal w budynku Urzędu Miasta na
szkolenia i spotkania organizowa−
ne w ramach projektu.

Projekt będzie realizowany
od stycznia 2010 r. do sierpnia
2011 r. /G/

Światło dla przedszkoli

Harmonogram realizacji zadania przedstawia się następująco:

1. W wyniku analizy porów−
nawczej roku szkolnego
2007/2008 oraz 2008/2009 Ra−
da Miasta z zadowoleniem
stwierdza, że wyniki nauczania
w szkołach podstawowych oraz
gimnazjalnych są porównywal−
ne ze średnią: powiatową, woje−
wódzką oraz krajową, a w nie−
których przypadkach ją prze−
wyższają.

2. Kadra nauczycielska jest
właściwie przygotowana mery−
torycznie i pedagogicznie do
wykonywania powierzonych jej
obowiązków.

3. Na podkreślenie zasługuje
fakt zmniejszenia liczebności
uczniów w klasach.

4. Baza dydaktyczna przed−
szkoli i szkół w pełni pokrywa
zapotrzebowania stawiane
przez nowoczesne sposoby nau−
czania.

5. W szkołach odbywają się
zajęcia pozalekcyjne, które
nie tylko pozwalają na posze−
rzenie wiedzy dzieci i mło−
dzieży, ale są także alternaty−
wną formą spędzania wolnego
czasu.

6. Rada Miasta z uznaniem
przyjmuje działania kadry
szkół pozyskujących środki
zewnętrzne na realizację róż−
nych projektów rozwijających
wiedzę i zainteresowania ucz−
niów.

7. Współpraca lędzińskich
szkół ze szkołami z różnych
krajów europejskich wpływa
pozytywnie na poszerzanie ho−
ryzontów myślowych oraz kon−
taktów międzyludzkich.

8. Dokonana w ostatnich la−
tach modernizacja budynków
szkolnych w znacznym stopniu
podniosła ich standard.

9. Rada Miasta z satysfakcją
przyjmuje inicjatywę prezesa
klubu MKS Lędziny i przychyl−
ność dyrektora Gimnazjum Nr
1 w Lędzinach w utworzeniu
klasy sportowej, której absol−
wenci zasilą kadrę piłkarską
klubu.

10. Istnieje konieczność poło−
żenia nacisku na rozbudowę
przyszkolnej infrastruktury
sportowej.

Podsumowując, Rada Miasta:
z zadowoleniem przyjmuje

podjęte działania mające na ce−
lu rozszerzenie bazy przed−
szkolnej w mieście,

stwierdza, że rok szkolny
2009/2010 jest szczególnie
trudny dla placówek oświato−
wych ze względu na kłopoty
wynikające z przeprowadza−
nych remontów i modernizacji,

docenia, że wychodząc na
przeciw zapotrzebowaniu ro−
dziców zostały przyjęte do
przedszkoli wszystkie zakwali−
fikowane dzieci,

wyraża nadzieję, że poczyna−
nia władz miasta pozwolą na
utrzymanie ciągłości procesu stałe−
go podnoszenia poziomu edukacji
i rozbudowy bazy dydaktycznej lę−
dzińskich placówek oświatowych. 

W przeddzień Dzień Edukacji Narodowej

w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie burmi−

strza Wiesława Stambrowskiego, przewodniczą−

cego Rady Miasta Piotra Gorzenia oraz przewo−

dniczącej Komisji Edukacji Krystyny Wróbel z wy−

różniającymi się dyrektorami i nauczycielami lę−

dzińskich szkół. 

Władze miasta skierowały do wszystkich pra−

cowników oświaty okolicznościowe życzenia. Na−

grody Burmistrza w tym roku otrzymali: Teresa

Samulak i Czesława Łukaszek z SP−1, Elżbieta

Ostrowska, Beata Pyras i Regina Karwicka−Szko−

da z SP−3, Maria Horst z Zespołu Szkół, Józef

Domaradzki i Lucyna Patałąg z Gimnazjum Nr 1,

Henryk Barcik i Katarzyna Borys−Marszołek

z Gimnazjum Nr 2, Regina Fuchs i Maria Pata−

long z MP−1 oraz Ilona Cuber−Cebula z MP−2. 

Uhonorowano również nauczycieli, którzy

uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego:

Marzenę Domaradzką i Agnieszkę Stasicę

z Gimnazjum Nr 1, Krystynę Kuc i Bożenę

Szczepańską z Zespołu Szkół oraz Sebastiana

Walę z SP−1. 

Wiązanką kwiatów, podziękowaniami za dłu−

goletnią pracę i życzeniami pożegnano odcho−

dzącą na emeryturę Barbarę Wybraniec z MP−1.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie przy

kawie. /G/ 

Uznanie dla nauczycieli
ZZaałłąącczznniikk  nnrr  11 ddoo  uucchhwwaałłyy  RRaaddyy  MMiiaassttaa  nnrr  LL//335511//0099  zz ddnniiaa  2244..0099..22000099  rr..

SSttaannoowwiisskkoo  RRaaddyy  MMiiaassttaa  
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Od 1 września na terenie Po−
wiatowego Zespołu Szkół dzia−
ła oddział przedszkolny Przed−
szkola nr 2 w Lędzinach. W po−
mieszczeniach użyczonych
przez szkołę swoje miejsce zna−
lazły dwa oddziały trzylatków. 

Obie instytucje żyją w sym−
biozie. Z inicjatywy Bożeny
Maruszak i Agnieszki Dereckiej
– bibliotekarek PZS – w ramach
akcji Cała Polska czyta dzie−
ciom młodzież szkolna cztery
razy w tygodniu głośno czyta
(w swoim wolnym czasie) bajki
przedszkolakom. 

Akcja bardzo spodobała się
zarówno uczniom, jak i przed−
szkolakom: ci pierwsi chętnie
zgłaszają się do czytania zapa−
miętanych z własnego dzieciń−
stwa utworów, ci drudzy chęt−
nie słuchają, oglądają ilustracje,
odpowiadają na pytania doty−
czące wysłuchanych treści.

Planowane jest rozwijanie
przemiłej współpracy m. in. po−
przez kolejne zajęcia inspirowa−
ne lekturą, jak chociażby wza−
jemne przedstawianie wystę−
pów czy wspólne przygotowa−
nie ozdób choinkowych. /G/ 

Czytają najmłodszym
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Poziom uczestników był bar−
dzo wysoki i jurorzy mieli nie−
małe kłopoty z wyborem tych
najlepszych. Trzeba się było wy−
kazać nie tylko czystością wyko−
nania utworu, ale również dobrą
wymową w języku angielskim.
Najlepiej temu zadaniu sprostali
i osiągnęli najwyższe noty:

– w kategorii gimnazjalnej:
Karolina Stanoszek z Gimnazjum
nr 6 w Mysłowicach (I miejsce),
Bożena Sikora z Gimnazjum nr
1 w Lędzinach (II miejsce), Alek−
sandra Nyga z Gimnazjum nr
1 w Bieruniu (III miejsce) oraz
Marek Jurowicz z Gimnazjum
w Goławcu (wyróżnienie). 

– w kategorii szkół ponadgim−
nazjalnych: Krzysztof Szyma−

szek z PZS w Bieruniu (I miej−
sce), Beata Popiołek (II miejsce)
oraz Jakub Bodziony (III miej−
sce) – oboje z LO w Bieruniu.

Organizatorami konkursu
byli nauczyciele PZS: Agnie−
szka Waśniowska, Sylwia Wi−
tuła−Majchrzyk, Rafał Stuchlik
oraz pomysłodawca imprezy
Przemysław Wisiorek. Ucznio−
wie walczyli o wspaniałe na−
grody (trzymiesięczne kursy
języka angielskiego, aparaty
cyfrowe, fotograficzne ramki
cyfrowe, odtwarzacze mp4
oraz pendrivy), zakupione
przez Szkołę Językową „An−
gmen”, Powiat Bieruńsko−Lę−
dziński, Miejski Ośrodek Kul−
tury w Lędzinach. 

Wykonawców oceniało jury
w składzie: Mariusz Drogoku−
piec, Aleksandra Drogokupiec,
Joanna Figura, Katarzyna Skul−
ska. Uczestnikom konkursu słod−
ki poczęstunek ufundowali Wan−
da i Józef Krzemieniowie. Publi−
czność obejrzała występy kaba−
retu „Bojler” z PZS w Lędzinach
oraz zespołu tanecznego
„TRACK”. /EM/ 

6 listopada odbył się finał II
Edycji Olimpiady z Języka An−
gielskiego dla Uczniów Szkół
Podstawowych oraz Gimnazjów
Miasta Lędziny pod hasłem „En−
glish as an international commu−
nication tool”, organizowana
przez Urząd Miasta i Firmę Edu−

kacyjną Angmen. Nagrody zdo−
byli:

Szkoły podstawowe: 1.
Adrianna Brzozowska – SP 1. 2.
Julia Czudaj – SP 3. 3. Kamil
Żmijewski – SP 1.

Gimnazja: 1. Sebastian Balion
– Zespół Szkół. 2. Sylwia Woź−
niak – Zespół Szkół. 3. Sylwia
Maślorz – G 2. Nagrodami za
zdobycie I, II i III miejsca były:
wyjazd na warsztaty językowe
w Londynie, roczny kurs języka
angielskiego w lędzińskiej pla−
cówce firmy „Angmen” i mate−
riały do nauki języka angielskie−
go. Nagrody wręczyli burmistrz
miasta Wiesław Stambrowski
i dyrektor firmy „Angmen” Ma−
riusz Drogokupiec. /J/ 

Tete−a−tete z angielskim
Muzyka potrafi łagodzić obyczaje, ukoić skołatane nerwy i wyzwolić w człowieku pozytywne emocje. W Powiatowym Zespole
Szkół w Lędzinach pełni ona również rolę dydaktyczną. Za sprawą rejonowego konkursu „Muzyczne tete−a−tete z angielskim”,
który odbył się 28 października w murach PZS, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu bieruńsko−lędziń−
skiego oraz Mysłowic mogli zaprezentować szerokiemu gronu odbiorców znajomość języka angielskiego.

Laureaci i organizatorzy konkursu.
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OGŁOSZENIE
o podjęciu przez Radę Miasta Lędziny Uchwały 
Nr LI/360/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie miej−
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po−
łożonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry
w Lędzinach.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia−
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227), informuję o przyjęciu przez Radę Miasta Lę−
dziny Uchwałą Nr LI/360/09 z dnia 29 października 2009 r. dokumentu
pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obsza−
ru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej
i Fredry w Lędzinach”.
Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt
2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej
ustawy, zapoznać się można w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieru−
chomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny. 
Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej Urzędu
Miasta Lędziny – www.ledziny.pl.

Burmistrz Miasta Lędziny
mgr Wiesław Stambrowski

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY 
INFORMUJE, IŻ OGŁOSZONY ZOSTAŁ 

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 5,0050 ha, sta−
nowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach, w rejonie drogi
krajowej S – 1 i ul. Zawiszy Czarnego, z przeznaczeniem na cele zgodne z za−
pisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lędziny.
Nin. nieruchomość obejmuje działki oznaczone numerami: 412/15 pow. 1,0570
ha, 413/15 pow. 1,3370 ha, 414/15 pow. 0,1130 ha, 415/16 pow. 2,4980 ha, tj. o łą−
cznej powierzchni 5,0050 ha, położone na karcie mapy 6, obrębu Lędziny, zapisa−
ne odpowiednio w księgach wieczystych: KA1T/00051060/0, KA1T/00021882/9
prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Tychach. W dziale III księgi wieczystej
KA1T/00021882/9 wpisane są obciążenia w postaci ograniczonych praw rzeczo−
wych, nie dotyczące zbywanych nieruchomości.
Przedmiotowe grunty położone są w północno−zachodniej części Gminy Lędziny,
w peryferyjnej strefie miasta, w sąsiedztwie drogi krajowej S−1 (Wschodnia Ob−
wodowa GOP) łączącej miasta Cieszyn, Bielsko−Białą, Tychy z Częstochową,
Warszawą i Gdańskiem. 
Teren płaski, porośnięty trawą, nieogrodzony, o nieregularnym kształcie, nieuz−
brojony. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury te−
chnicznej opisane zostały w rozdziale 6 Uchwały Nr XXXVIII/240/08 Rady Mia−
sta Lędziny z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie drogi kra−
jowej S−1. Przez grunty przebiega rów odwadniający grunty leśne i rolne.
Nieruchomość nie ma prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.
Odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu pasem drogowym o szero−
kości 5 m ustanowiona zostanie na nieruchomości gruntowej, obejmującej dział−
ki o numerach: 9, 306/13, 305/12, 8, 7, 6, 208/4, 416/4, 204/4 i 590/3, dla któ−
rych Sąd Rejonowy w Tychach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi
wieczyste odpowiednio o numerach: KA1T/00055456/1, KA1T/00002074/3,
KA1T/00055456/1, KA1T/00000451/6, KA1T/00012027/2, KA1T/00006785/8,
KA1T/00001095/9, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości grunto−
wej, obejmującej działkę o numerze 412/15, dla której Sąd Rejonowy w Tychach
Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KA1T/00021882/9,
ustalonego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Właścicielowi grun−
tów, na których ustanowiona zostanie służebność, przysługiwać będzie wynagro−
dzenie w wysokości 49.786,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedem−
set osiemdziesiąt sześć złotych) netto, powiększone o należny 22% podatek VAT,
płatne rocznie z góry w terminie do 15 marca danego roku, corocznie zwaloryzo−
wane o wskaźnik inflacji średniorocznej za rok poprzedni, podawany przez pre−
zesa Głównego Urzędu Statystycznego lub jego odpowiednika, w przypadku lik−
widacji GUS.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne−
go Miasta Lędziny zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/240/08 Rady Miasta Lę−
dziny z dnia 27 listopada 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Wojewó−
dztwa Śląskiego nr 7 poz. 230 z dnia 19 stycznia 2009 r., przedmiotowa nierucho−
mość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: 
– 1PU – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy
usługowej – dla działek nr 412/15, 413/15, 414/15 oraz 
– 1PU – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy
usługowej i 4KDS – droga publiczna klasy ekspresowej wraz z węzłem drogo−
wym – dla działki nr 415/16. 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nierucho−
mości został przeprowadzony w dniu 5 października 2009 r. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.905.000,00 zł netto
(słownie: cztery miliony dziewięćset pięć tysięcy złotych 00/100)
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%.
Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nie−
ruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysoko−
ści postąpienia decydują uczestnicy przetargu. 
Wadium stanowi 10% ceny wywoławczej nieruchomości i wynosi:
490.500,00 zł 
(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
wniesienie wadium najpóźniej do dnia 12 stycznia 2010 r. w formie: przele−
wu bankowego na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny, obligacji Skarbu
Państwa lub papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego
oraz przedłożenie wymaganych dokumentów. 
Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2010 r. o godz. 14.30 
w sali nr 013 Urzędu Miasta w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu zamieszczona jest na stronie internetowej
www. ledziny. pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, w prasie oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny – do dnia przetargu. 
Z dokumentacją dot. niniejszego przetargu zapoznać się można w Wydziale Geo−
dezji, Gospodarki Nieruchomości oraz Ładu Przestrzennego w pok. 203, 204, 205
w godzinach pracy Urzędu, tel. 32 / 216−65−11 do 13 wew. 36, 20.

OGŁOSZENIE
o podjęciu przez Radę Miasta Lędziny Uchwały 
Nr LI/359/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwa−
lenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro−
wania przestrzennego miasta Lędziny” dla obszaru położonego po
północnej i południowej stronie ul. Lędzińskiej oraz na zachód od
linii kolejowej w Lędzinach.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia−
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227), informuję o przyjęciu przez Radę Miasta Lę−
dziny Uchwałą Nr LI/ 359/ 09 z dnia 29 października 2009 r. dokumen−
tu pn. Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Lędziny” dla obszaru położonego po północnej i po−
łudniowej stronie ul. Lędzińskiej oraz na zachód od linii kolejowej w Lę−
dzinach. 
Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt
2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej
ustawy, zapoznać się można w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieru−
chomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny. 
Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej Urzędu
Miasta Lędziny – www.ledziny.pl.

Burmistrz Miasta Lędziny 
mgr Wiesław Stambrowski

O G Ł O S Z E N I E
Referat Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta infor−
muje, iż do dnia 10 grudnia 2009r. w Punkcie Obsługi Mie−
szkańca Urzędu Miasta można składać wnioski dotyczące uzyska−
nia na rok 2010 z budżetu gminy: 

„Stypendium Sportowego 
Burmistrza Miasta Lędziny”

O stypendium mogą ubiegać się za pośrednictwem swoich klubów,
sekcji, szkół, organizacji, opiekunów, czynnie i amatorsko uprawia−
jący sport mieszkańcy miasta – studenci, młodzież szkolna, którzy
w roku 2009 uzyskali znaczące wyniki sportowe lub byli objęci tre−
ningiem mistrzowskiej kadry zawodniczej danej dyscypliny sportu. 
Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Referat
Kultury... UM Lędziny codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
Wniosek można pobrać w Referacie lub ze strony internetowej mia−
sta www. ledziny. pl, gdzie dostępny jest również szczegółowy Regu−
lamin przydziału Stypendium Sportowego Burmistrza Miasta Lędzi−

ny na rok 2010.
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Już po raz siódmy przy Po−
wiatowym Zespole Szkół w Lę−
dzinach powołany został Sztab
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, którego szefem – jak
w poprzednich finałach – zosta−
ła Krystyna Wróbel. 

XVIII Finał Wielkiej Orkie−
stry Świątecznej Pomocy odbę−
dzie się w niedzielę 10 stycznia
2010. Po raz drugi będzie on

poświęcony onkologii dziecię−
cej.

W Polsce jest kilkanaście cen−
trów onkologii dziecięcej z dos−
konałą kadrą. Centra te nie są
dostatecznie wyposażone w naj−
nowocześniejszy sprzęt potrzeb−
ny do diagnostyki i leczenia.
Ambicją Fundacji WOŚP było
stworzenie kilkudziesięciu do−
datkowych miejsc w Polsce (po

kilka w każdym wojewó−
dztwie), w których rodzice –
skierowani przez pediatrę – bę−
dą mogli spotkać się ze specjali−
stą i wykonać badanie w ramach
wczesnej diagnostyki.

Na ten cel zbierane były pie−
niądze w czasie XVII Finału,
który zakończył się ogromnym
sukcesem (w całej Polsce zebra−
no ok. 40 mln zł). Z tych pienię−
dzy udało się wyposażyć 60 pra−
cowni radiologicznych w całej
Polsce w nowoczesne aparaty
USG, kupiono też ultrasonogra−
fy dla klinik onkologicznych,
doposażono istniejące praco−
wnie rezonansu magnetycznego
dla dzieci w zestawy anestezjo−
logiczne, aby badania przebiega−
ły w bezpiecznym znieczuleniu.

Nie wystarczyło środków na
zakup nowoczesnego sprzętu
dla klinik onkologicznych ta−
kiego jak np. tomografy kom−
puterowe, czy aparaty do neuro−

nawigacji, które pozwalają na
bardzo precyzyjne zdiagnozo−
wanie położenia guza i następ−
nie jego bezpieczne zoperowa−
nie. Aby z sukcesem zakończyć
temat onkologii dziecięcej Fun−
dacja WOŚP postanowiła po−
święcić mu jeszcze jeden Finał. 

Krystyna Wróbel ma świado−
mość, że już od 6 lat działania
lędzińskiego Sztabu WOŚP cie−
szą się ogromnym zaufaniem
społecznym. Dlatego – jak co
roku – tak i teraz, zebrane środ−
ki będą dokładnie rozliczone.
A jest się czym pochwalić, bo
dotychczas zebraliśmy w Lę−
dzinach ponad 184 000 złotych,
co w przeliczeniu na jednego
mieszkańca daje 11,50 zł. Jest
to wynik najlepszy w okolicy.
Jak będzie w kolejnym Finale?
Patrząc na wcześniejsze lata
i zaangażowanie lędzinian –
ofiarnie, wesoło, kolorowo i co
bardzo ważne skutecznie. /IW/

Przygotowania do XVIII Finału WOŚP

W bieżącym roku szkolnym
Gimnazjum z Oddziałami Inte−
gracyjnymi nr 2 im. Gustawa
Morcinka w Lędzinach
i Základní Školy Uničov przystą−
piły do Programu Comenius Re−
gio „Uczenie się przez całe ży−
cie”. Obie szkoły współpracują
ze sobą od czterech lat. Ich pier−
wszym wspólnym dziełem był
projekt „Co nas łączy – co nás
spojuje”, który zakończył się
publikacją książkową w języku
polskim, czeskim i angielskim
o zabytkach naszych miast, ich
historii i współczesności.

– Obecnie realizowany pro−
jekt będzie dotyczyć współpracy
pomiędzy instytucjami Lędzin
i Uničova, a w szczególności po−
między zaprzyjaźnionymi szko−
łami. Głównym jego celem jest
nauka i prezentacja szkołom par−
tnerskim własnej historii. Reali−
zację projektu zwieńczy publi−
kacja o zabytkach sakralnych.
Uczniowie opiszą obiekty i ich
historię w języku angielskim,
zrobią zdjęcia zabytków. Publi−
kacja spopularyzuje i poszerzy
czytelnikom wiedzę historyczną
o naszych regionach, podkreśli
walory turystyczne oraz chrze−
ścijańskie korzenie naszych re−
gionów. Dzięki niej pogłębi się

współpraca i przyjaźń pomiędzy
szkołami i ich społecznościami –
podmiotami projektu – informu−
je Henryk Barcik, dyrektor gim−
nazjum.

Naczelnym hasłem projektu
jest „Europejski Rok Kreaty−
wności i Innowacji”. Jego auto−
rzy chcą zachęcić uczniów do
kreatywnego, twórczego działa−
nia.

Praca nad projektem potrwa
dwa lata. Przebiegać będzie
w następujących etapach:

– fotografowanie obiektów,

– wyszukiwanie dokumentów
i informacji,

– praca nad tekstami i zdjęcia−
mi z wykorzystaniem technolo−
gii informacyjnych i komunika−
cyjnych, 

– wymiana informacji za po−
średnictwem poczty elektroni−
cznej, 

– regularne spotkania, pozys−
kiwanie informacji o kolejnych
etapach projektu, spotkania
z partnerami, ich działania, na−
wiązywanie przyjaźni (ucznio−
wie, nauczyciele, pracownicy

administracji publicznej, praco−
wnicy biblioteki, rodzice ucz−
niów),

– wystawa i prezentacja wyni−
ków w obu regionach, druk
książki i dystrybucja.

Uczniowie będą zachęceni
i zmotywowani do pogłębiania
wiedzy o innych krajach, ich
kulturach, historii, tradycji…
Nauczą się też pracy w grupach
międzynarodowych, poznają
różne sposoby podejścia do te−
matów. Nauczyciele zdobędą in−
formacje o działaniach szkół
i historii edukacji w innych kra−
jach. Współpraca nauczycieli ze
szkół partnerskich oraz dyskusje
na temat metod i form nauczania
przyczynią się do ich rozwoju
zawodowego. Bibliotekarze
zdobędą nowe doświadczenia,
podniosą jakość swej pracy
z czytelnikami. Władze pozys−
kają informacje na temat innych
modeli zarządzania szkołami.
Wspólne spotkania umożliwią
wymianę doświadczeń przydat−
nych w pracy zawodowej.

Rezultaty projektu będą wy−
korzystywane do prezentacji na−
szych regionów, motywowania
innych organizacji do współpra−
cy oraz do zacieśnienia wzajem−
nych kontaktów. /G/  

Gimnazjaliści stworzą kolejną książkę

Na zdjęciu: Svatopluk Vlk – dyrektor szkoły, nauczycielki
Petra Bednarova, Renata Harakova, Henryk Barcik – dyrek−
tor Gimnazjum nr 2.
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Dokończenie ze strony 3

Podczas jubileuszowego
spotkania Medal za szczególne
zasługi dla Ligi Obrony Kraju
z okazji 65−lecia Śląskiej Orga−
nizacji Wojewódzkiej LOK
otrzymali: Urząd Miasta Lędzi−
ny, KWK „Ziemowit”, Janusz
Musik, Marek Lizak, Andrzej
Sieja; odznaczenia Zasłużonego
Działacza LOK: Sylwia Ko−
mandera, Marek Opalach, Sta−
nisław Biela, Edmund Chrobok,
a podziękowania i medale za
współpracę i wspieranie kół
modelarskich na terenie powia−
tu: Andrzej Kostyra – FRSKFiT
w Lędzinach i Andrzej Wanot.

Warto podkreślić, że podczas
centralnych obchodów z okazji
65−lecia Śląskiej Organizacji
Wojewódzkiej LOK, które od−
były się w Bielsku Białej 19
października Medal za szcze−
gólne zasługi dla Ligi Obrony
Kraju z okazji 65−lecia Śląskiej
Organizacji Wojewódzkiej
LOK otrzymali między innymi
członek Zarządu Powiatu Ma−
rek Bania, prezes Powiatowego
Zarządu LOK Franciszek Mu−
sioł, a order zasłużonego działa−
cza LOK Stefan Stachoń.

Po spotkaniu był poczęstunek
grochówką i zawody w strzela−
niu z pistoletów pneumaty−
cznych, przeprowadzone przez
instruktorów Benedykta Ja−
strzębskiego i Czesława Roz−
musa z Klubu Strzelectwa Spor−
towego LOK „Delta” w Lędzi−
nach, w którym uczestniczyły
22 osoby. Wyniki zawodów: 1.
Andrzej Malorny. 2. Helena
Palka. 3. Jacek Karkoszka. 4.
Tomasz Michalski. 5. Danuta
Płucieńczak. Poza konkursem
najlepszy wynik w strzelaniu
uzyskał Marek Bania. 

W roku 1969 kierownik Mię−
dzyzakładowego Domu Kultury
„Piast” Arkadiusz Banaś zorga−
nizował od podstaw pracownię
modelarstwa lotniczego i okrę−
towego. Arkadiusz Banaś nie
tylko był pomysłodawcą i orga−
nizatorem pracowni modelar−
skiej w Lędzinach, ale także an−
gażował się jako kierownik i sę−
dzia zawodów. Do prowadzenia
zajęć zaangażował znakomite−
go instruktora Eugeniusza Stra−
szoka, ówczesnego prezesa Za−
rządu Powiatowo−Miejskiego
Ligi Obrony Kraju w Tychach.

W tym czasie w zajęciach mo−
delarskich uczestniczyli do dzi−
siaj czynni modelarze LOK
z naszego powiatu, między in−
nymi Marek Bania i Franciszek
Musioł. W 1972 roku na zajęcia
w modelarni zaczął uczęszczać
Janusz Musik, rok później Ma−
rek Lizak, a w kolejnym roku
swoją przygodę z modelar−
stwem rozpoczął Jacek Filipiak.

W połowie lat 70. Eugeniusz
Straszok przeszedł do pracy
w Zarządzie Wojewódzkim
LOK. Instruktorem w lędziń−

skiej modelarni został jego syn
Ryszard. Po trzech latach roli
tej podjął się Arkadiusz Banaś.

Najpilniejszym zadaniem by−
ło wtedy doposażenie modelar−
ni w sprzęt, narzędzia i materia−
ły. Do tematyki szkoleń wpro−
wadzono budowę modeli silni−
kowych latających na uwięzi,
modeli o napędzie gumowym
i modeli zdalnie sterowanych
RC. W okolicach domu kultury
odbywały się zajęcia szkolenio−
we w terenie, polegające na ho−
lowaniu i sterowaniu modeli
w locie. Kilka razy w roku or−
ganizowano wewnętrzne zawo−
dy, by modelarze nabierali
wprawy przed startami w po−
ważniejszych zawodach organi−

zowanych w Mikołowie, Łazis−
kach, Kostuchnie, Rudzie Śląs−
kiej, Tychach.

Po wprowadzeniu stanu wo−
jennego 13 grudnia 1981 roku
Arkadiusz Banaś został przenie−
siony służbowo do pracy
w KWK „Ziemowit”. Zdał klu−
cze do budynku DK „Piast”. Mo−
delarnia zakończyła działalność.

Miłośnicy modelarstwa kon−
tynuowali jednak swoją pasję.
Powołali klub motolotniarzy,
działający jako sekcja Koła nr
5 PTTK przy kopalni „Ziemo−

wit”. Jego zarząd stanowili:
Franciszek Musioł – prezes,
Wiesław Najda – wiceprezes,
Janusz Musik – sekretarz oraz
Antoni Płachta, Ryszard Kołcz
i Zygmunt Kubiński. Organizo−
wanymi przez siebie pokazami
często urozmaicali program im−
prez organizowanych przez ko−
palnię na terenie Lędzin. Starty
motolotni odbywały się głó−
wnie na urządzonym i istnieją−
cym do dzisiaj lądowisku
w Hołdunowie, a także w Ty−
chach. Organizowali przeloty
samolotem typu AN−2 (zwa−
nym „Antkiem”), które starto−
wały z lotniska Aeroklubu Śląs−
kiego w Katowicach – Mu−
chowcu.

W owym czasie na Górce
Klemensowej trudnej sztuki la−
tania (najpierw na własnorę−
cznie zbudowanej lotni, a po−
tem na motolotni) uczył się Ja−
nusz Musik. Naukę kontynuo−
wał na słynnej górze Żar. Tam
spotkał Zygmunta Kubińskiego,
instruktora lotniarstwa, który
był pomysłodawcą utworzenia
koła motolotniarzy przy kopalni
„Ziemowit”.

Kiedy w trakcie stanu wojen−
nego przywrócono działalność
Domu Kultury „Piast”, Arka−

diusz Banaś wrócił na stanowis−
ko kierownika i wznowił fun−
kcjonowanie wszystkich do−
tychczasowych sekcji. Reakty−
wował też sekcję modelarską
i ponownie został jej instrukto−
rem. Modelarze ponownie mog−
li się spotykać i rozwijać swoje
zainteresowania.

Modelarnia w DK „Piast”
funkcjonowała do 1 październi−
ka 1988 roku, kiedy Arkadiusza
Banasia definitywnie przenie−
siono do pracy w KWK „Zie−
mowit”. Modelarze działali je−
dnak dalej w grupach koleżeń−
skich.

Od samego początku mode−
larstwo w Lędzinach funkcjo−
nowało pod patronatem Ligi

40 lat modelarstwa   

Na wystawie prezentowane są różne modele, dokumenty i zdjęcia.
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Obrony Kraju. Reaktywowało
się również dzięki decyzjom
tejże organizacji.

Z inicjatywy Stefana Stacho−
nia i Józefa Kalety w czerwcu
1995 r. doszło do spotkania
z Mirosławem Petlicem, ów−
czesnym prezesem Zarządu
Miejskiego LOK w Tychach.
W roku następnym S. Stachoń
i J. Kaleta przeprowadzili roz−
mowy z wiceprezesem Zarządu
Wojewódzkiego LOK w Kato−
wicach, Zdzisławem Grzywno−
wiczem, który pomógł im zało−
żyć w Lędzinach koło LOK,
wchodzące w skład tyskiej or−
ganizacji. 

Prezesem koła został Józef
Kaleta, wiceprezesem Stefan
Stachoń, skarbnikiem Wiesław
Sadowski, a w skład komisji re−
wizyjnej weszli Krzysztof
Trzciński (przewodniczący), Ja−
nusz Musik i Jarosław Stachoń.

Początkowo zarząd koła roz−
ważał możliwość utworzenia
sekcji strzeleckiej (z broni
pneumatycznej). Postanowiono
jednak wykorzystać bogate do−
świadczenie Janusza Musika
i w 1997 r. zdecydowano się
ostatecznie na modelarstwo lot−
nicze. Trzon działaczy lędziń−
skiego koła LOK (obok Stefana
Stachonia, Józefa Kalety,
Edwarda Żołny i Janusza Musi−
ka) tworzyli wówczas Henryk
Musioł, Wiesław Sadowski,
Krzysztof Trzciński, Stanisław
Ochał, Marek Drabik i Krysty−
na Piątek. Pierwszym instrukto−
rem został Janusz Musik, który
od podstaw uczył dzieci budo−
wy modeli latających. Po pe−
wnym czasie w pracy pomogli
mu koledzy z byłej modelarni
w DK „Piast”: Franciszek Mu−
sioł, Marek Lizak i Andrzej Sie−
ja.

Kolejnym krokiem w kierun−
ku dalszego rozwoju modelar−
stwa było otwarcie w 1999 r.
pracowni w Szkole Podstawo−
wej nr 1, w której funkcję in−
struktora objął Marek Lizak.
W tym samym roku Janusz Mu−
sik zorganizował atrakcyjne ko−
lonie letnie dla młodych mode−
larzy w Dęblińskiej Szkole Or−
ląt, po czym objął stanowisko
instruktora w nowej modelarni,
usytuowanej w piwnicach bu−
dynku przy ul. Lędzińskiej 24.

Prowadzenie pracowni mode−
larskiej w SP 3 przejęła nauczy−
cielka Sylwia Komandera, która
zajmuje się tym nadal z bardzo
dobrymi efektami.

Działalność lędzińskiego koła
LOK zataczała coraz szersze
kręgi. Urząd Miasta i prywatni
sponsorzy wspomagali szkolne
pracownie oraz zawody modeli
latających, w których uczestni−
czyli również młodzi modelarze
z okolicznych miast i gmin.
W tej sytuacji podczas jednego
z zebrań zarządu koła padł wnio−
sek o wyodrębnienie się z tyskiej
struktury i przekształcenie koła
w samodzielne Koło Miejskie
LOK. Wniosek ten poparli
członkowie zarządu, inspektor
obrony cywilnej Krystyna Piątek
oraz obecni na zebraniu wicep−
rezesi Zarządu Wojewódzkiego
LOK Zdzisław Grzywnowicz
i Witalis Witkowski. 

W 1999 r. Koło Miejskie
LOK w Lędzinach, przyporząd−
kowane bezpośrednio Zarządo−
wi Wojewódzkiemu LOK
w Katowicach, podjęło się sa−
modzielnego działania. W pracę
koła włączyli się Urszula Po−
mietło−Rudol, Jerzy Uzdrzy−

chowski i Damian Kostyra.
W 2001 roku powstały koła
LOK w Imielinie i w Bieruniu.

Władze powiatu bardzo szyb−
ko zainteresowały się działalno−
ścią LOK. Starosta Piotr Czar−
nynoga, a zwłaszcza ówczesny
wicestarosta Marek Bania, pa−
sjonat modelarstwa, aktywnie
włączyli się w starania Miej−
skiego Zarządu LOK w Lędzi−
nach na rzecz powołania Zarzą−
du Powiatowego LOK. Uzyska−
li poparcie i akceptację wicep−
rezesa ZW LOK w Katowicach
ppłka rez. Zdzisława Grzywno−
wicza i uchwałą nr 3/ 2002 ZW
LOK w Katowicach powołano
Zarząd Powiatowy LOK w Lę−
dzinach. W skład zarządu we−
szli: Stefan Stachoń – prezes,
Jerzy Uzdrzychowski i Janusz
Musik – wiceprezesi, Renata
Stachoń – sekretarz, Danuta
Płucieńczak – skarbnik, a do
komisji rewizyjnej Franciszek
Musioł – przewodniczący, Jó−
zef Kaleta i Adam Czamberg.

Bardzo silnego wsparcia
działaniom Zarządu Powiato−
wego LOK i poszczególnych
kół udzieliła kadra Powiatowe−
go Zespołu Szkół w Lędzinach,
szczególnie Danuta Płucień−
czak – opiekunka szkolnego ko−
ła wolontariatu i Helena Palka –
założycielka i opiekunka szkol−
nego koła żeglarskiego.

Obecnie w Lędzinach działa−
ją:

– Modelarnia powiatowa,
prowadzona przez Janusza Mu−
sika, którego wspomagają Ma−
rek Lizak, Marek Sieja, Marek
Opalach, Bogusław Górski
i Piotr Galbierz – uczęszcza do
niej młodzież z Lędzin i sąsie−
dnich gmin,

– miejska – dla początkują−
cych modelarzy (instruktorzy:
Janusz Musik i Tomasz Michal−
ski),

– sekcja modelarska w Szko−
le Podstawowej nr 3 w Lędzi−
nach (instruktor Sylwia Ko−
mandera), 

– w Młodzieżowe Koło LOK
w PZS Lędziny – wolontariat
(opiekun Danuta Płucieńczak),

– Żeglarskie Młodzieżowe
Koło LOK w PZS Lędziny
(opiekun Helena Palka).

Zarząd Powiatowy LOK two−
rzą: Franciszek Musioł – prezes,
Danuta Płucieńczak i Andrzej
Malorny – wiceprezesi, Anna
Musioł – sekretarz, Marek Lizak
– skarbnik oraz Helena Palka,
Sylwia Komandera, Ryszard
Gawlik, Janusz Musik, Marek
Opalach i Stanisław Biela, a Ko−
misję Rewizyjną: Jerzy Uzdrzy−
chowski – przewodniczący oraz
Adam Czamberg i Andrzej Sieja.

Powiatowa organizacja LOK
liczy 135 członków.

  w Lędzinach

Marek Bania pokazuje Wiesławowi Stambrowskiemu wykonany przez siebie przed laty
model amerykańskiego myśliwca. – Robiłem go długo, kleiłem na podłodze w dużym po−
koju swojego mieszkania – powiedział. Model, napędzany silnikiem spalinowym i sterowa−
ny radiem wykonał parę lotów.
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W piłkarskiej klasie okręgo−
wej runda jesienna dobiega
końca, przed zespołem Marcina
Polarza jeszcze tylko dwa spot−
kania. Lędzińscy piłkarze zajmą
miejsce tuż poza pierwszą trój−
ką. Stawką ostatniego jesienne−
go pojedynku z Czarnymi Pia−
sek będzie jednak czwarte miej−
sce w tabeli, tak więc jest o co
walczyć.

Po październikowych remi−
sach ze Śląskiem i z Łąką, w na−
stępnych dwóch spotkaniach
podopieczni Marcina Polarza
wywalczyli komplet punktów.
Pierwszym pojedynkiem, szcze−
gólnie istotnym w walce o czo−
łowe lokaty, był wyjazdowy
mecz w Kobiórze z Leśnikiem.
Zespół MKS−u zaprezentował
bardzo dobrą dyspozycję i zna−

komicie zneutralizował groźne−
go rywala, w efekcie po golach
Polarza w 50 i Kostrzewy w 53
minucie, zwyciężył 2:0.

W kolejnym spotkaniu na−
przeciw MKS−u stanął lokalny
rywal – Stal Chełm Śląski.
Tylko do przerwy lędzińscy
kibice mogli drżeć o wynik te−
go spotkania, bowiem goście
niespodziewanie prowadzili
1:0. Druga część meczu była
jednak popisem MKS−u. Po
dwóch trafieniach Gardaw−
skiego (55 i 76 min.), Roszaka
(65 min.) i Matyski (w 71 mi−
nucie), drużyna Marcina Pola−
rza wypunktowała rywala, nie
pozostawiając złudzeń komu
należą się 3 punkty.

Grającego trenera lędzińskiej
drużyny (a także Krzysztofa

Firleja) zabrakło w ostatnim
październikowym spotkaniu
w Kosztowych. W efekcie,
Nasz zespół uległ w prestiżo−
wym pojedynku rozegranym
przy licznie zgromadzonej pub−
liczności, tamtejszej Unii 1:2.
Wszystko zaczęło się dobrze,
bowiem od 10 minuty MKS po
trafieniu Tomasza Matyska pro−
wadził 1:0, lecz gospodarze
później dwukrotnie zdołali
zmusić Pawła Brandysa do ka−
pitulacji i MKS z Kosztów wró−
cił na tarczy.

W czternastej kolejce spot−
kań, po dramatycznym poje−
dynku, MKS pokonał Wawel
Wirek 3:2, zwycięskiego gola
zdobywając w doliczonym cza−
sie gry z rzutu karnego. Auto−
rem tego cennego gola był Mar−

cin Polarz. Wcześniej trafienia
odnotował Tomek Matysek,
który w 5 minucie wyprowadził
lędziński zespół na prowadze−
nie, a później dał wyrównanie
w 83 minucie. 

26 zdobytych punktów w 14
spotkaniach dają MKS−owi
realną szansę na zajęcie miejsca
tuż za podium na półmetku roz−
grywek klasy okręgowej. Taki
sam dorobek ma wspomniany
wyżej zespół Leśnika. Ko−
sztowska Unia traci do MKS−u
dwa punkty, dlatego miejmy
nadzieję, że dobra postawa
w ostatnim spotkaniu pozwoli
MKS−owi pozostawić rywali
w tyle i uplasować się w ścisłej
czołówce tabeli grupy I kato−
wickiej klasy okręgowej.

MARCIN PODLEŚNY

MKS w czołówce tabeli

Przełajowcy z Jedynki
Dziewczęta i chłopcy z SP 1 podtrzymują tradycję dobrych przełajowców. Drużynowo wywalczyli pierwsze miejsca podczas je−
siennych powiatowych sztafetowych biegów przełajowych w kategorii szkół podstawowych. Podczas kolejnych zawodów rejono−
wych w Łaziskach Górnych dziewczęta przybiegły na metę jako drugie, a chłopcy zajęli czwartą lokatę. /WM/ 

Ola Dudek, Gosia Gołaś, Sara Marzec, Daria Długajczyk, Basia Janota i Sonia Saternus (opiekun – Beata Sielski).

Filip Larysz, Krzysiu Okoń, Paweł Skrobol, Remigiusz Kula i Kamil Mych oraz opiekun Mirosław Wowro.
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PAWŁEM BRANDYSEM, bramkarzem MKS−u Lędziny:
R

O
ZM

O
W

A
Z

Kiedy zaczęła się Twoja
przygoda z piłką i w jakim
klubie?

Swoją przygodę z piłką za−

cząłem w wieku 10 lat w Is−

krze Brzezinka (Małopolska).

Po dwóch latach trafiłem do

Piasta Bieruń, w którym gra−

łem przez długi okres czasu,

aż trafiłem do MKS−u Lędziny.

W jaki sposób?
Zaczęło się rok temu, kie−

dy MKS trenował Kazimierz

Rozmysłowski. Namawiał

mnie na grę w Lędzinach,

lecz Piast nie zgodził się na

ten transfer do czasu, kiedy

ukończyłem 23 lata. Według

przepisów w tym wieku moż−

na przejść do klubu za tzw.

ekwiwalent, co ułatwiło mi

przejście do MKS−u.

Jesteś na stałe, czy to
tylko wypożyczenie?

Jest to transfer definity−

wny.

Jak zostałeś przyjęty
w Lędzinach?

Jest to młoda drużyna,

dzięki czemu kontakt jest

bardzo dobry. W dodatku

znałem wcześniej paru za−

wodników. Szybko się zaakli−

matyzowałem.

Jakie zaobserwowałeś
różnice między Piastem
a MKS−em, między rozgryw−
kami A klasy i okręgówki?

Różnica jest duża. Zaczy−

nając od organizacji klubu

poprzez urozmaicone trenin−

gi, a kończąc na grze, która

jest tu znacznie bardziej po−

układana.

Co możesz powiedzieć
o współpracy z trenerem
Polarzem?

Trener ma profesjonalne

podejście do swojego zawo−

du. Nie jest zwolennikiem

biegania, a wręcz przeci−

wnie: przeprowadza dużo za−

jęć z piłkami, co powoduje,

że każdy ma ochotę do tre−

nowania.

Jak wpływa na Ciebie ry−
walizacja z Krzyśkiem Mo−
krym o miano pierwszego
bramkarza MKS−u?

Rywalizacja zawsze jest

potrzebna. Powoduje, że

podnosimy swoje umiejętno−

ści. Mnie wychodzi ona jak

najbardziej na plus.

Co uważasz za swój naj−
większy atut, a co za naj−
większy minus w grze
bramkarza?

Moim najmocniejszym

punktem jest walka o górne

piłki, co ułatwia mi mój

wzrost, a najsłabszego nie

ujawnię    .

Zdarzyło Ci się kiedyś
wpuścić tzw. szmatę? Jeśli
tak, to kiedy, w jakich oko−
licznościach?

Zdarzały się błędy, lecz

staram się o nich nie pa−

miętać i robić wszystko, aby

się nie powtórzyły.

Jak oceniasz postawę ze−
społu w rundzie jesiennej?

Zanotowaliśmy trochę

niepotrzebnych remisów,

choć cieszy mnie, jak i całą

linię obronną, mała liczba

straconych goli. Jest dob−

rze, a może być jeszcze le−

piej.

Na co stać drużynę MKS−
u w tej rundzie?

Pierwsza trójka jest je−

szcze realna, choć porażką

w Kosztowach znacznie

utrudniliśmy sobie zada−

nie. Jeśli to się nie

uda, nie rezyg−

nujemy z walki

o czwarte

miejsce.

Z którym
z zawodni−
ków najle−
piej Ci się
współpracu−
je w defen−
sywie?

Myślę, że

ta współpra−

ca z kązdym

z defensowrów

układa się bar−

dzo dobrze, co

ma przełożenie

na małą liczbę

straconych bra−

mek. Staramy

się tak komuni−

kować w czasie

spotkań, aby

nie było nieporozumień.

Czy masz przesądy zwią−
zane z rolą bramkarza?

Nie jestem przesądny.

Wierzę w chłopaków z obro−

ny i w swoje umiejętności.

Co najbardziej się Tobie
spodobało po transferze do
Lędzin?

Przede wszystkim atmos−

fera w szatni. Z taką ekipą

to można walczyć o jak naj−

wyższe cele    .

Którego z polskich bram−
karzy uważasz obecnie za
tego, który zasługuje na
miejsce między słupkami
bramki polskiej reprezenta−
cji?

To Brandys! Nie mylić

z Borucem!           .

Rozmawiał: MARCIN PODLEŚNY

W dniach 24 – 25 października w Pałacu
Młodzieży w Katowicach po raz XXII od−
był się Międzynarodowy Miting Pływacki,
zorganizowany przez MKS „Pałac Mło−
dzieży”. Wystartowało w nim około 250 za−
wodników z ponad 20 klubów z kraju i za−
granicy. Rywalizacja na torach pływackich
toczyła się w czterech kategoriach wieko−
wych (15−14 lat, 13 lat, 12 lat i poniżej 11
lat). 

Na zawodach nie mogło zabraknąć zawo−
dników Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Orka” Lędziny, którzy łącznie zdobyli na
nich 15 medali: 8 srebrnych i 7 brązowych.

Lędzińscy zawodnicy zdobywali medale
w następujących kategoriach wiekowych:

w najstarszej: Emilia Makosz (srebro na
100 m i 200 m stylem dowolnym oraz brąz
na 200 m stylem motylkowym),

Anna Kruk (srebro na 200 m stylem mo−
tylkowym i brąz na 200 m stylem zmien−
nym),

Sylwia Papiernik (brąz na 100 m stylem
motylkowym).

W kategorii 12−latków na podium stanę−
ły Sara Marzec (srebro na dystansach 200
m stylem motylkowym, 200 m stylem kla−
sycznym, 200 m stylem zmiennym oraz

brąz na 100 m stylem dowolnym), Karoli−
na Buda (brąz na 200 m stylem motylko−
wym).

W grupie najmłodszych medale wywal−
czyli: Szymon Freitag (srebro na 50 m sty−
lem grzbietowym i brąz na 100 m stylem
grzbietowym) oraz Krzysztof Świstek (sre−
bro na 100 m stylem zmiennym i brąz na
100 m stylem motylkowym).

Mimo, iż tym razem pływacy „Orki” nie
wywalczyli żadnego złotego medalu, to
i tak z dorobku medalowego w tej prestiżo−
wej imprezie możemy być zadowoleni. 

MARCIN PODLEŚNY

Medale z Pałacu

Mistrz górnych piłek

Paweł Brandys. Ur. 23.08.1986 r..

Wzrost 197 cm, waga 96 kg. 

Mieszka w Bieruniu.
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ZAPRASZA



W zakończonych 4 listopa−

da dorocznych rozgrywkach

o drużynowe mistrzostwo lę−

dzińskich szkół najlepsze oka−

zały się reprezentacje Hołdu−

nowa. W kategorii podstawó−

wek wygrała I drużyna z SP

3 (przed II zespołem z tej

szkoły!). W rywalizacji gimnaz−

jów triumfował zespół z G 2.

Zwycięskie zespoły zdobyły

puchary burmistrza Wiesława

Stambrowskiego./WM/ 
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nie odpowiada.

Zarząd Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego nr 32
w Lędzinach informuje swo−
ich członków, że Zebranie
Sprawozdawcze za rok 2009
odbędzie się 5 grudnia (sobo−
ta) o godz. 15. 00 w sali
OSP Lędziny.

Hołdunów wygrywa

www.niepelnosprawni.org

17 listopada o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Powiato−
wego Centrum Społeczno−Gospodarczego przy ul. Lędzińskiej 24
odbędzie się zebranie członków stowarzyszenia.

6 grudnia o godz. 16.00 w restauracji „Pinocy” spotkanie
ze św. Mikołajem (zapisy na zebraniu).

Po wielu miesiącach starań otrzymaliśmy upragnio−
ną wiadomość z Krajowego Rejestru Sądowego: 

jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego!
Oznacza to, że już od roku 2010 będzie można prze−
kazywać 1% podatku na cele statutowe naszego sto−
warzyszenia.
Stąd już teraz gorąca prośba do czytelników BIL: pa−
miętajcie o naszym stowarzyszeniu! 
Nasza organizacja skupia rodziny osób z niepełno−
sprawnością. 

Pomagamy i wspieramy się nawzajem. 
Organizujemy różne formy rehabilitacji (m. in.
hydroterapię, hipoterapię).
Przełamujemy bariery psychologiczne poprzez or−
ganizację wyjazdów i spotkań integracyjnych.

1 % podatku od Państwa 
umożliwi szerszy zakres działania. 

I TY MOŻESZ POMÓC NIEPEŁNOSPRAWNYM
CZŁONKOM NASZEGO STOWARZYSZENIA. 

Prosimy zapamiętać:
Lędzińskie Stowarzyszenie 

Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych I Ich Rodzin
Nr KRS: 0000005834
Nr konta: BS Tychy: 

28 8435 0004 0000 0000 6057 0001

Zarząd Stowarzyszenia

Wykład z jabłkiem
Sala nr 2 budynku MOK w dniu 27 października pachniała ja−

błkami. Na prelekcji z cyklu „Większa wiedza− większa tolerancja”
pt. „Niegrzeczne dzieci” w części praktycznej prelegentka Miłosła−
wa Kania zaprezentowała jedną z nowoczesnych metod terapeuty−
czno−edukacyjnych: stymulację polisensoryczną na przykładzie ja−
błka. Przedtem jednak omówiła najczęściej diagnozowane jedno−
stki zaburzeń w zachowaniu: autyzm i zespół Aspergera.

Udział w spotkaniu wzięli członkowie rodzin dzieci z autyzmem,
nauczyciele pracujący w grupach integracyjnych, a także osoby,
które po prostu chcą poszerzać swą wiedzę.

Na zakończenie, przy kawie i ciastku (zgodnie z tematem – z ja−
błkami), rozwinęła się ciekawa dyskusja na temat autyzmu. /KC/  
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KKllaassaa  II AA
Wychowawca klasy: Urszula Wietrzycka 
Centner Dominika, Dybka Karolina, Jurek Łukasz, Kłoda Danuta, Krawczyk Nataniel, Kruciński Kacper, Latusek Adam,
Michalska Wiktoria, Moskwytyn Maksymilian, Richter Beniamin, Szwajda Marcin, Urbańczyk Weronika, Wojtasik Niko−
dem, Wołowik Sebastian, Zelek Krzysztof, Żerańska Weronika.

KKllaassaa  II BB
Wychowawca klasy: Krystyna Chrobok
Bortel Alicja, Burek Krzysztof, Chmiel Jan, Chrostek Natalia, Cieśla Julia, Faltus Martyna, Freitag Szymon, Grabowy Ku−
ba, Janota Paulina, Janota Paweł, Kluska Weronika, Kołodziejczyk Karol, Konefał Martyna, Kula Paulina, Kuszyńska Pa−
trycja, Laby Michał, Malik Dawid, Manzel Martyna, Nowrocki Maciej, Patalong Paweł, Pawlas Mateusz, Piszczek Kamil,
Sobol Tomasz, Trzciński Miłosz, Uszok Łukasz, Werner Julia.

KKllaassaa  II CC
Wychowawca klasy: Bożena Beker−Kołodziej
Banasik Aleksandra, Banaś Damian, Bizoń Karol, Busek Patryk, Dolina Aleksandra, Głuchowicz Bartłomiej, Gwóźdź Da−
wid, Hachuła Wiktoria, Jarnot Oliwia, Jonik Jakub, Kapica Natalia, Krzemień Maciej, Laby Piotr, Łanik Piotr, Musioł Ma−
teusz, Niemczynowicz Magdalena, Piwowar Maksymilian, Popiela Maciej, Przybyłek Tymoteusz, Ryguła Ksawery,
Strzemp Emilia, Wanot Jakub, Wasilewski Kamil, Wojtala Paulina.


