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Wybraliśmy sześć projektów, które
będą zrealizowane w ramach budże−
tu obywatelskiego w 2015 r 

W ramach projektu Budżet Oby−
watelski mieszkańcy zgłosili aż 25
projektów, jednakże dwa zadania nie
zostały pozytywnie zweryfikowane
z uwagi na fakt,że jeden z nich wpły−
nął po terminie, natomiast drugi nie
wpisał się w zadania własne gminy.
Pozostałe 23 projekty przedstawiono
mieszkańcom. W głosowaniu udział
wzięło ogółem 2 923 osób z czego
2 629 głosów uznano za ważne nato−
miast 294 głosy zostały uznane za
nieważne. Najwięcej głosów zdoby−
ły zadania: „Budowa siłowni pod

chmurką” na terenie Zespołu Szkół
w okręgu 1 (273 głosy), „Plac Fit−
ness” przy ulicy Ks. Kontnego w Lę−
dzinach−Stawiska w okręgu 2 (227
głosów) oraz w okręgu nr 3 projekt
„Spełniamy marzenia – budowa pla−
cu zabaw”, który ma być zrealizowa−
ny w Lędzinach przy ul. Murckow−
skiej, na terenie znajdującym się przy
wiadukcie (390 głosów). Ponieważ
każdy okręg miał określony budżet –
50 tys. zł dla okręgu 1 i po 100 tys.
w okręgach nr 2 i 3 – w okręgach nr
2 i 3 środki zostały rozdysponowane

na projekty, które wyczerpują pulę
środków.  Na terenie okręgu nr
2 zrealizowane zostaną jeszcze dwa
projekty: „Szkolne centrum informa−
cji (biblioteka) w Szkole Podstawo−
wej nr 1 Lędziny”, cieszący się po−
parciem 198 osób oraz „Multime−
dialna pracownia językowa” w tej sa−
mej szkole, na który zagłosowało 78
osób. Do nietypowej sytuacji doszło
w okręgu nr 3, gdzie zrealizowany
zostanie projekt „Monitoring placu
zabaw” w Lędzinach przy ul. Grun−
waldzkiej, który zdobył zaledwie je−

den głos. Stało się tak dlatego, że rea−
lizacja zwycięskiego projektu ko−
sztować będzie blisko 70 tys. złotych
i pozostałe środki wystarczą jedynie
na wykonanie wspomnianego moni−
toringu. Wszystkie pozostałe prze−
kroczyłyby już zaplanowany budżet.

„Budżet Obywatelski” był pro−
gramem pilotażowym i jak każdy
taki projekt, został poddany anali−
zie. − Na podstawie doświadczeń
i przebiegu całej procedury wyciąg−
nęliśmy wnioski, dotyczące realiza−
cji projektu w przyszłym roku – za−

uważyła Alicja Bobiec, Sekretarz
Miasta. – Na pewno przydałoby się
uproszczenie formularza zgłosze−
niowego projektów. Zamierzamy
też poddać analizie granice okręgów
a w szczególności okręgu nr 1. Ma−
jąc na uwadze sugestie mieszkań−
ców Górek zastanawiamy się, nad
utworzeniem dwóch oddzielnych
okręgów dla Górek i Goławca.

Poddane analizie zostanie ró−
wnież granice okręgu nr 3 pod ką−
tem ewentualnego jego rozszerzenia
o mieszkańców osiedla Centrum
I i Centrum II, jednak zdaniem pani
Alicji Bobiec wszystkie takie kroki
poprzedzą konsultacje z mieszkań−
cami. jmk

Obywatelskie decyzje

Już 16 listopada będziemy wybierać burmistrza
oraz radnych miejskich, powiatowych i do sej−
miku województwa.

W całym kraju wybierzemy blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys.

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Mieszkańcy Lędzin

wybiorą 15 radnych miejskich, 5 z 17 radnych powiatowych

i 6 z 45 do sejmiku województwa. Głosować będziemy w inny

sposób niż cztery lata temu. Do 2012 roku nasze miasto po−

siadało dwanaście okręgów wyborczych, w tym trzy – dwu−

mandatowe. Kodeks wyborczy wprowadził zasadę jedenoman−

datowych okręgów wyborczych w gminach do 20 tys. mie−

szkańców do których zaliczają się Lędziny. Zmiana przepisów

spowodowała konieczność podjęcia przez Radę Miasta Lędzi−

ny uchwały dokonującej podziału miasta Lędziny na piętna−

ście jednomandatowych okręgów wyborczych. 

Szczegółowe informacje dotyczące okręgów wyborczych
i obwodów głosowania znajdują się na str. 8. Dla wyjaśnie−
nia informujemy, że w tabeli dotyczącej podziału miasta na
obwody głosowania wyszczególniono kolorystycznie podział
na okręgi wyborcze.

Uwaga, zmiany!

Wybieramy nowy samorząd
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Panie Burmistrzu, jak pan ocenia
minione osiem lat?

Na pewno były to lata trudne, wypeł−

nione ciężką pracą, ale też bardzo

owocne. Dobiega końca projekt Upo−

rządkowania Gospodarki Ściekowej

w Gminie Lędziny. Dzięki temu miasto

nie tylko będzie już skanalizowane, ale

równocześnie w tym samym czasie na

większości ulic gminnych i powiato−

wych wykonano nową nawierzchnię,

często wykonując drogę od podstaw

wraz z podbudową. Przy okazji wykona−

no nowe chodniki czy zjazdy, w sumie

na terenie miasta położono prawie 50

kilometrów bieżących nowych jezdni

o nawierzchni asfaltowej, co stanowi

ponad 60 proc. wszystkich dróg.

Chciałbym przy okazji przeprosić mie−

szkańców za wszelkie niewygody zwią−

zane z remontami i podziękować im za

wykazaną cierpliwość.

Wraz z budową kanalizacji zbudowa−

no od podstaw oczyszczalnię ścieków

„Ziemowit” i zmodernizowano oczysz−

czalnię ścieków w Hołdunowie. 

Musiała to być bardzo poważna
i kosztowna inwestycja...

Przyznam, że jak na możliwości nasze−

go miasta – ogromnie. Całość prac zwią−

zanych z kanalizacją wraz z oczyszczalnią

kosztowała prawie 171 milionów złotych.

Prac na tak ogromną skalę jeszcze w Lę−

dzinach nie było. Jednak trzeba było

podejść do inwestycji kompleksowo bo

ścieki muszą trafić w miejsce, gdzie bę−

dą z sposób przyjazny dla środowiska ra−

cjonalnie zagospodarowywane. A prze−

cież w mieście realizowano jeszcze wiele

innych projektów, jak choćby „Plac Far−

ski”. Kwotowo może nieporównywalny,

bo to zaledwie, czy aż – ponad 5,2 mln

zł, ale o niebagatelnym znaczeniu, bo−

wiem wpływający na wizerunek Lędzin.

Dzięki niemu miasto zyskało unikatowe

miejsce, gdzie można przyjść na organi−

zowane przez MOK imprezy kulturalne,

wysłuchać artysty na „Scenie pod Lipa−

mi”, wstąpić do jednego z ulokowanych

tam stowarzyszeń czy też po prostu zjeść

dobry obiad w restauracji. Myślę, iż na

szczególną uwagę zasługuje fakt, iż in−

westycja otrzymała nagrodę od Ministra

Infrastruktury, Elżbiety Bieńkowskiej oraz

wygrała w ogólnopolskim plebiscycie

w konkursie Modernizacja Roku 2013

w kategorii Rewitalizacja obszarów i ze−

społów urbanistycznych.

W poprzednich latach wśród Mie−

szkańców Lędzin często słyszałem gło−

sy, iż sąsiednie miasta mają swój ry−

nek, wyprzedzają nas pod kontem jako−

ści dróg, wykonanej kanalizacji. Teraz

można z pewnością powiedzieć, iż przez

te ostatnie cztery lata co najmniej nad−

goniliśmy te zaległości, a moim zda−

niem – nawet zrobiliśmy o krok więcej. 

Skąd miasto wzięło środki na tak
gruntowne i kosztowne prace?

Starałem się wykorzystać każdą na−

darzającą się dla naszego miasta okaz−

ję, aby pozyskać środki zewnętrznego fi−

nansowania, w tym przede wszystkim te

pochodzące z funduszy pomocowych

Unii Europejskiej oraz programów rządo−

wych. Udało się ściągnąć sporo pienię−

dzy do miasta. Ostatnio na rewitalizację

części Zalewu. Trzeba mieć tylko dobry

projekt, który przekona komisje przyzna−

jące granty. 

Pod względem inwestycji Miasto
zrobiło milowy krok, wręcz rewolucję.

Można to wyraźnie zauważyć porusza−
jąc się po Lędzinach, ale Miasto to
przecież nie tylko drogi, kanalizacje
i nawet najpiękniejszy rynek. To
przede wszystkim także ludzie.

Tak, zgadzam się. Dlatego, pomimo

ogromnego zaangażowania związanego

z budową kanalizacji, dróg i innych in−

westycji, nie chciałem przerwać rozpo−

czętego na początku mojej pierwszej

kadencji programu modernizacji i roz−

budowy lędzińskich szkół. Dla mnie, by−

łego nauczyciela jest to szczególnie

istotne. W tym roku oddaliśmy boisko

wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr

2 w Hołdunowie, będące częścią zapro−

jektowanego kompleksu sportowego,

którego całościowe wykonanie zamie−

rzam zrealizować w kolejnych latach. 

W 2012 roku przy Zespole Szkół na

Goławcu również powstało boisko wie−

lofunkcyjne, lecz to też dopiero I etap

inwestycji, w II etapie, zgodnie z projek−

tem planowane są bieżnie, drugie bois−

ko i parking przy boisku. W tym roku za−

kończono rektyfikację obiektu po usta−

niu wpływów szkód górniczych, na przy−

szły rok przewidywane jest ocieplenie

ścian budynku, szkoła stanie się bar−

dziej ekologiczna i zyska nowoczesny

wygląd.

Spore zmiany planowane są też na

Szkole Podstawowej nr 3, do tej pory

były wykonywane tylko niezbędne pra−

ce, z uwagi na prowadzoną w tym ob−

szarze eksploatację górniczą. Do zrea−

lizowania czeka projekt modernizacji

przyziemia szkoły z kuchnią, niezbędne

jest wykonanie parkingu przy szkole

i nowego placu przed szkołą.

W kolejnej kadencji zamierzam zrea−

lizować wykonany już w pierwszej ka−

dencji projekt rozbudowy Szkoły Pod−

stawowej z OJ nr 1 w Lędzinach,

w 2011 roku zostało wykonane z niego

tylko boisko wielofunkcyjne, pozostała

jeszcze bieżnia, boiska, parkingi,

a przede wszystkim nowa sala sporto−

wa i rozbudowa istniejącego budynku

szkoły.

Istotnie – plany imponujące. Można
by powiedzieć że w lędzińskich szko−
łach będzie się wiele działo. Czy cze−
ka nas „kadencja dla szkolnictwa”?

W pewnym sensie na pewno tak, co

nie znaczy jednak, że mój program sku−

piać się będzie tylko na inwestycjach

w szkolnych, tak jak w kończącej się

kadencji, pomimo zaangażowania prac

przy kanalizacji, drogach, „Placu Far−

skim”, powstało piękne przedszkole

przy ulicy Stadionowej. W przyszłej ka−

dencji na pewno na szeroką skalę bę−

dzie realizowana modernizacja budyn−

ku przy ulicy Lędzińskiej 14 tzw. „Fun−

dacji z basenem”. Już przystąpiliśmy

do wykonywania dokumentacji projek−

towej, wykonano nowe przyłącze elek−

tryczne ze stacją transformatorową,

złożyliśmy wniosek o dofinansowanie

ze środków Unii Europejskiej. Teraz

czekamy na ostateczne rozstrzygnię−

cia, ponieważ stoimy przed kolejnym

rozdaniem środków na lata 2014−

2020. Jestem przekonany, iż za cztery

lata budynek będzie wyglądał jak na za−

łączonej wizualizacji, tak jak cztery lata

temu, gdy pokazywałem Mieszkańcom

Plac Farski, który dziś możemy oglądać

na żywo.

Powróćmy do przedszkola przy ulicy
Stadionowej, wstępnie zakładano, że
adaptacja połowy budynku na przed−
szkole wyniesie ok. 2 mln. zł, rzeczy−
wisty koszt po wykonaniu okazał się
dwukrotnie wyższy, z czego wynikają
te rozbieżności?

Zgadza się, z tym, że jak Pani słu−

sznie zauważyła – zakładano adapta−

cję połowy budynku, ostatecznie adap−

tacji i przebudowie zostało poddane

ponad 75 procent powierzchni budyn−

ku, dzięki czemu przedszkole ma no−

woczesną kuchnię. W efekcie moderni−

zacji parteru klub zyskał szatnie i za−

plecze z prawdziwego zdarzenia, budy−

nek został rozbudowany o nową klatkę

schodową dla przedszkola. Obiekt jest

kompleksowo wyposażony, z bezpie−

cznym placem zabaw dla dzieci. Przed−

szkole i klub mają osobne wjazdy i pla−

ce, teren przy budynku jest monitoro−

wany i oświetlony.

Z burmistrzem Lędzin, Wiesławem Stambrowskim rozmawia Jolanta Marondel−Kotlarz

Nie zamierzam 
spocząć na laurach
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Docelowo w kolejnym etapie inwesty−

cji, dotyczącym już tylko części klubo−

wej zostanie przebudowane i wyremon−

towane pierwsze i drugie piętro części

klubowej. Planowany jest też parking

dla autobusów i samochodów.

Wreszcie niedokończony i stojący
przez wiele lat w większości opusto−
szały budynek zaczął tętnić życiem.
A co z planami na „Zalew” po drugiej
stronie ulicy Stadionowej?, to chyba
jeden z Pana punktów programu wy−
borczego?

Każdy kto zjeżdża z ulicy Lędzińskiej

na ulicę Stadionową, z pewnością zau−

waża wielkie zmiany. Wzdłuż drogi wy−

konaliśmy nowy chodnik, oświetlenie

uliczne, skatepark przy basenie. Wyre−

montowano również toalety przy stadio−

nie, które latem są do dyspozycji korzy−

stających z basenu. Ale to dopiero po−

czątek, gdyż – jak wspomniałem – Gmi−

na pozyskała dofinansowanie ze środ−

ków Regionalnego Programu Operacyj−

nego Województwa Śląskiego i do przy−

szłego lata powstaną jeszcze alejki

spacerowe na terenie ośrodka i plac

zabaw. Ponadto cały teren zostanie

oświetlony nowoczesnymi lampami.

Docelowo obok nowo wybudowanego

krytego kortu tenisowego powstanie ot−

warta ściana treningowa oraz boisko

do piłki siatkowej z trybunami i siłownia

terenowa.

Ciągle nie rozwiązaną pozostała
kwestia przejazdu kolejowego przy
sklepie Carrefour. Dało się to szcze−
gólnie odczuć podczas przebudowy
ulicy Beskidzkiej w Tychach, kiedy to
cześć kierowców, omijając korki prze−
jeżdżała przez Lędziny...

Problem przejazdu był wielokrotnie

podejmowany czy to ze Starostą, Dy−

rektorem Kopalni, czy przedstawiciela−

mi kolei. Zawsze jednak kwestia spro−

wadzała się do dużych nakładów finan−

sowych. Miasto ma przygotowaną kon−

cepcję wykonania tunelu samochodo−

wego z przejściem dla pieszych pod to−

rowiskiem kolejowym, jednak wiąże się

to ze zmianą organizacji ruchu w tej

części miasta i dużymi nakładami fi−

nansowymi, co w obliczu prowadzonej

budowy kanalizacji w ostatnich latach

a następnie modernizacją dróg, było

trudne do realizacji.

Na razie ze środków Powiatu posze−

rzona została ulica Hołdunowska. Na

odcinku od przejazdu kolejowego do

ulicy Fredry mamy trzeci pas, który

z pewnością w dużej mierze niweluje

powstające korki w godzinach najwięk−

szego natężenia ruchu.

A co dalej z ulicą Hołdunowską?
W przyszłym roku planowana jest

budowa ronda u zbiegu ulic Murckow−

skiej, Gwarków i Hołdunowskiej wraz

z przebudową ulicy Gwarków i Mur−

ckowskiej. Wspólnie z Powiatem złoży−

liśmy wniosek o dofinansowanie 50

procent inwestycji w ramach programu

wieloletniego „Narodowy Program

Przebudowy Dróg Lokalnych....”. Pozo−

stała połowa, czyli około trzy mln zł.

zostanie pokryta proporcjonalnie

z budżetu Gminy Lędziny i Starostwa

Powiatowego. Całość projektu opiewa

na kwotę 6 mln. złotych. Będzie to już

drugie rondo realizowane wspólnie

z Powiatem, po rondzie na skrzyżowa−

niu ulic Lędzińskiej i Pokoju, od strony

wjazdu z Bierunia, którego budowa do−

biega już końca i które również otrzy−

mało dofinansowanie zewnętrzne.

W przyszłym roku Powiat zamierza roz−

począć także przebudowę pozostałego

odcinka ulicy Hołdunowskiej od Przed−

szkola nr 2 do planowanego ronda na

skrzyżowaniu z ulicą Gwarków i Mur−

ckowską. Miasto natomiast będzie

kontynuować wymianę oświetlenia uli−

cznego.

Oświetlenie uliczne w ostatnich la−
tach pochłonęło znaczną część środ−
ków z budżetu miasta. Czy w obliczu
tak napiętego budżetu, tego typu za−
dania nie mogły poczekać, na przy−
kład do zakończenia budowy kanali−
zacji?

W okresie ostatnich czterech lat wy−

daliśmy na oświetlenie prawie milion

złotych. Dzięki temu oraz inwestycjom,

które zostały wykonane w okresie mo−

jej pierwszej kadencji Lędziny są jedną

z najlepiej oświetlonych gmin w okolicy,

co ma bezpośrednie przełożenie na po−

ziom bezpieczeństwa na drogach,

osiedlach czy innych miejscach publi−

cznych. Trudno jest przekładać na póź−

niej tego typu inwestycje.

Poruszając kwestię bezpieczeń−
stwa, nie sposób też nie spytać Pana
o to, kiedy w końcu powstanie cho−
dnik pomiędzy Górkami a Goławcem?

Sprawę utrudnia fakt, że jest to dro−

ga powiatowa. W tej kadencji przy

współpracy gminy z powiatem został

wykonany chodnik w dalszej części uli−

cy Goławieckiej, gdzie były prowadzo−

na była modernizacja kanalizacji i na−

leżało wykonać wszystkie prace za je−

dnym razem. Właśnie rozmawiam na

ten temat z władzami powiatu i myślę,

że to już kwestia najbliższego roku,

dwóch, kiedy na tym odcinku drogi po−

między Górkami i Goławcem powsta−

nie chodnik a całość drogi będzie

oświetlona.

W ubiegłym roku na Goławcu po−
wstała nowa filia Przychodni Rejono−
wej nr 2 MZOZ obsługująca mie−
szkańców Goławca i Górek, która
przez lata mieściła się przy ul. Goła−
wieckiej 64. Jakie są Pana dalsze pla−
ny dotyczące Miejskiego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Lędzinach?

Na dzień dzisiejszy wyremontowa−

liśmy wszystkie nasze jednostki opie−

ki zdrowotnej. Przychodnia Specjali−

styczna przy ulicy Pokoju wyposażona

w nowoczesny sprzęt, Oddział Szpital−

ny Rehabilitacji Narządu Ruchu jak

i pozostałe jednostki świadczą swoje

usługi na wysokim poziomie. Dzięki

dofinansowaniu otrzymanemu ze

środków Unii Europejskiej, w drugiej

połowie bieżącego roku w wysokości

miliona złotych na kompleksową in−

formatyzację MZOZ−u, usprawnieniu

ulegnie rejestracja pacjentów, ustale−

nie wizyty u lekarza, czas oczekiwania

oraz zostanie wprowadzone wiele in−

nych udogodnień, które na pewno

zoptymalizują pracę przychodni co

w efekcie przyniesie wiele korzyści

dla pacjentów.

Planuje Pan kolejne inwestycje
w obszarze kultury, czy po „Placu Far−
skim”, na którym zorganizowanych
zostało już wiele imprez, koncertów,
chociażby zespołu „Czerwonych Gi−
tar”, i który został doceniony na are−
nie ogólnopolskiej, zamierza Pan już
spocząć?

Na pewno nie spocznę na laurach.

Intensywne prace prowadzone są w bu−

dynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy

ulicy Hołdunowskiej, gdzie do tej pory

została wymieniona cała stolarka

okienna. Założone są nowe, drewniane

stylowe okna. W dalszym etapie plano−

wane jest odrestaurowanie elewacji bu−

dynku, która została przykryta plastiko−

wymi panelami. Z pewnością będzie

wyglądać równie efektownie jak budy−

nek „plebanii”, a może nawet i okaza−

lej.

Oczywiście w naszej krótkiej rozmo−

wie nie sposób omówić wszystkich pla−

nowanych inwestycji, remontów, cho−

ciażby budynku przy ulicy Pokoju 37,

w którym powstaną kolejne mieszkanie

socjalne, na które już dostaliśmy dofi−

nansowanie, budynku przy ulicy Lędziń−

skiej 47, Pokoju 106, budynku tzw.

„owczarni” czy modernizacji pozosta−

łych dróg miejskich.Sukcesywnie będę

dalej upiększał Nasze Miasto, nowymi,

kolorowymi klombami kwiatowymi, zie−

leńcami, skwerami, przybędą nowe pla−

ce zabaw w miejscach, w których do tej

pory nie udało się ich jeszcze zrealizo−

wać a jest społeczna potrzeba, jak ró−

wnież modne w ostatnim czasie siło−

wnie zewnętrzne. 

Myślę, że dotychczasowe moje dzia−

łania, oparte na wieloletnim programie

rozwoju Miasta i dialogu, pokazały, że

wspólną pracą, zaangażowaniem,

uczestnictwem w wyborach samorządo−

wych, możemy zmieniać Jego oblicze

a zarazem podnosić poziom bezpie−

czeństwa i komfortu swojego życia.

Dziękuję za rozmowę.

Pani 
Halinie Resiak

Radnej Rady Miasta Lędziny 
wyrazy współczucia po śmierci  

Matki
składa 

Teresa Ciepły 
Przewodnicząca Rady Miasta 
wraz z radnymi VI kadencji 

oraz 
Burmistrz Miasta Lędziny 

wraz z pracownikami Urzędu

Rodzinie, bliskim, 
znajomym tragicznie zmarłych:

Brygidy Frosztęga−Kmiecik
Dariusza Kmiecik

i ich syna 
Remigiusza

wyrazy szczerego współczucia 

składa 

Burmistrz Miasta 
Wiesław Stambrowski 

wraz z pracownikami Urzędu.

W związku z interwencjami mie−
szkańców Smardzowic przekazuje−
my autoryzowaną informację, doty−
czącą III Dożynkowo – Rodzinnego
Festynu „Przy Kapliczce”.

Przeprowadzony z wielkim roz−
machem festyn odbył się 6 wrześ−
nia pod patronatem MOK−u, je−
dnak za jego przygotowaniem stał,
jak co roku, komitet organizacyjny
pod przewodnictwem radnego
Edwarda Urbańczyka, w którym
działali: Kasia i Piotrek Okoń,
Beata i Marek Przybyła, Tomek
Nowak oraz po raz pierwszy Pio−
trek Czerniak. Należy jednak pod−
kreślić, że za niepowtarzalną, ro−
dzinną atmosferę festynu odpowie−
dzialni są wszyscy mieszkańcy
Smardzowic. 

Zaczęło się wszystko jak co roku
od barwnego korowodu (amazon−
ki, traktory, sprzęt rolniczy, ogro−
dniczy, quady itp.). Zgodnie z tra−
dycją, na czele jechała bryczka
Józka Habeloka ale tym razem
wiozła tylko naszego proboszcza,
ks. Marka Płazę, bowiem bur−
mistrz Wiesław Stambrowski ot−
wierał orszak pojazdów, prowa−
dząc jeden z największych trakto−
rów. Po krótkim przemówieniu za−

bawa rozpoczęła się na dobre.
Dzieci miały swój raj na łące przy
kapliczce (zjeżdżalnie, kule wo−
dne, trampolina, malowanie twa−
rzy, wata, popcorn itp.), natomiast
biesiada rodzinna rozpoczęła się
w barze „U Majmura”, gdzie wszy−
stkich uczestników (a byli tu także
mile przyjęci mieszkańcy Hołdu−
nowa, Lędzin czy Imielina) witano
kołoczem weselnym oraz typowo
śląskimi przysmakami. 

Jak co roku największą atrakcją
była słynna już w ościennych miej−
scowościach „smardzowicka stry−
ka” Do tańca przygrywał oraz kon−
kursy prowadził zespół „Kaprys”.
Nowością tegorocznego festynu
był pokaz hippiki wierzchowców
z hodowli Anny i Tomka Nowa−
ków. Należy zaznaczyć, że w orga−
nizację festynu zaangażowanych
było znacznie więcej osób, a szcze−
gólne podziękowania organizato−
rzy pragną przekazac dwóm rodzi−
nom państwa Nowrockich, pań−
stwu Wójcik, Januszowi Lech, Ru−
dolfowi Wagstył oraz Józefowi
Brom. Jednocześnie informujemy,
że w barze „U Majmura” znajduje
się kilkaset zdjęć z festynu, a jego
uczestnicy mogą je sobie zabrać na
pamiątkę

Jeszcze o festynie

Szanowni Mieszkańcy,
przypominamy, iż 15 września 2014 upłynął termin płatności 

III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podat−

ku leśnego, zbliża się 15 listopad 2014 r. tj. termin płatności IV
raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku

leśnego. Ponadto przypominamy, iż 15 września upłynął termin

płatności II raty podatku od środków transportowych. Wpłaty na−

leży dokonywać na rachunek bankowy Gminy Lędziny w Banku

Spółdzielczym o/Tychy 96 8435 0004 0000 0000 6233 0006 

lub w kasie urzędu miasta.

Kasa Urzędu Miasta jest czynna w następujących godzinach:

poniedziałek od 8.00 do 12.00 i od 13.00 do 16.30,

wtorek od 8.00 do 12.00 i od 13.00 do 15.00, 

środa od 8.00 do 12.00 i od 13.00 do 15.00, 

czwartek od 8.00 do 12.00i od 13.00 do 15.00

piątek od 8.00 do 12.00 i od 13.00 do 13.30
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Jak ocenia pani minione cztery la−
ta?

Był to okres bardzo trudny. Na po−

czątku kadencji wiedziałam, że nie bę−

dą to łatwe lata, że trzeba będzie się

zmierzyć z ogromnym, bardzo ciężkim

zadaniem, jakim jest Uporządkowanie

Gospodarki Ściekowej w Gminie Lędzi−

ny. Tymczasem inwestycja okazała się

jeszcze trudniejsza, niż się spodziewa−

łam, ponieważ przy okazji prac kanali−

zacyjnych wykorzystano okazję aby

zmodernizować drogi. Poza tym w mie−

ście realizowano jeszcze szereg innych

inwestycji – Plac Farski, rektyfikację Ze−

społu Szkół na Goławcu, to wszystko

wymagało od nas, radnych podjęcia

szeregu niełatwych i nie zawsze popu−

larnych decyzji. 

I te wszystkie trudne decyzje tak
bez tarć przechodziły podczas sesji?

Kiedy byłam w Radzie Miasta poprze−

dniej kadencji, nieraz zdarzało się, że

sesje się przeciągały, ponieważ każdy

problem był szeroko obmawiany – naj−

pierw w komisjach, a potem w dysku−

sjach na forum Rady Miasta. Kiedy

cztery lata temu zostałam wybrana na

Przewodniczącą Rady postanowiłam,

że w tej kadencji głosowanie będzie

przebiegało sprawniej, bo wszelkie dys−

kusje i polemiki będziemy prowadzić

w komisjach, aby podczas sesji ograni−

czyć się jedynie do podjęcia stoso−

wnych uchwał. W czasie przeprowadzo−

nych posiedzeń sesyjnych podjęliśmy

429 uchwał. Spośród 420 uchwał, któ−

re zostały podjęte w głosowaniu ja−

wnym 308 zostało podjętych jedno−

głośnie, co stanowi ponad 73 proc.

podejmowanych uchwał. Tylko jedna

uchwała nie została podjęta. Rada Mia−

sta podjęła też 12 stanowisk i apeli

w sprawach ważnych dla gminy i jej

mieszkańców. W ostatnim okresie na

sesji nadzwyczajnej Rada Miasta

w swoim stanowisku negatywnie od−

niosła się do likwidacji przez Kompanię

Węglową deputatu węglowego dla eme−

rytów i rencistów. Smutnym doświad−

czeniem VI kadencji była śmierć w ra−

dnego Emila Piątka, przewodniczącego

Komisji do spraw Ochrony Środowiska,

która miała miejsce 23 marca 2012 r.

Jego miejsce w Radzie Miasta zajął

pan Czesław Orzegowski, który złożył

ślubowanie na sesji w dniu 28 czerwca

2012 r.

Które z uchwał były najważniejsze?
Te, które trzeba było podejmować co

roku i wymagały szczegółowej analizy,

na przykład zatwierdzenia budżetu mia−

sta Lędziny i Wieloletniej Prognozy Fi−

nansowej, zatwierdzanie sprawozdania

finansowego oraz sprawozdania z wy−

konania budżetu miasta Lędziny, udzie−

lanie absolutorium Burmistrzowi Mia−

sta z tytułu wykonania budżetu miasta

czy określanie wysokości stawek po−

datku. 

Ważnymi uchwałami podejmowanymi

przez nas były też uchwały związane

z realizacją programu niskiej emisji,

z realizacją przez spółkę „Partner” pro−

jektu uporządkowania gospodarki ście−

kowej w gminie Lędziny, emisją obliga−

cji komunalnych, z których środki po−

trzebne były na konieczne przy tych pra−

cach inwestycje w infrastrukturę drogo−

wą, nowymi zasadami odbierania odpa−

dów komunalnych od właścicieli i zago−

spodarowania tych odpadów, tworze−

niem nowych i zmianą istniejących pla−

nów zagospodarowania przestrzenne−

go. Jedną z ważnych dla mieszkańców

uchwał była też uchwała w sprawie

przeprowadzenia na terenie gminy Lę−

dziny konsultacji społecznych projektu

„Budżet Obywatelski w Lędzinach”.

W tej kadencji dokonaliśmy także ak−

tualizacji Strategii Rozwoju Miasta Lę−

dziny do 2020 roku.

Dwukrotnie w trakcie trwania VI ka−

dencji wprowadzaliśmy zmiany w Statu−

cie Gminy Miejskiej Lędziny. Ostatnio

w związku z wprowadzeniem obywatel−

skiej inicjatywy uchwałodawczej.

Pragnę dodać, na 39 sesjach, a więc

zdecydowanej większości sesji Rady

Miasta, byli obecni wszyscy radni. Na

żadnej sesji nie brakowało więcej niż

2 radnych. Świadczy to o poważnym

traktowaniu swoich obowiązków przez

radnych VI kadencji. Chciałabym za to

oraz współpracę w czasie jej trwania

wszystkim członkom Rady Miasta ser−

decznie podziękować

A jak układała się współpraca z pra−
cownikami Urzędu Miasta?

Mogę powiedzieć, że dość harmonij−

nie. Przy projektach uchwał zawsze

mogliśmy liczyć na pomoc Burmistrza,

jego zastępcy i pracowników odpowie−

dnich Wydziałów. W działaniu samorzą−

du istotna jest współpraca władzy

uchwałodawczej z wykonawczą. 

Korzystając z okazji, chciałabym po−

dziękować Panu Burmistrzowi Wiesła−

wowi Stambrowskiemu i Wiceburmi−

strzowi Markowi Bani za współdziałanie

w tej kadencji.

Za czteroletnią współpracę pragnę

podziękować również wszystkim praco−

wnikom Urzędu Miasta Lędziny, w tym

szczególnie Pani Sekretarz Alicji Bo−

biec, Pani Skarbnik Dorocie Paszek,

wszystkim naczelnikom wydziałów i kie−

rownikom referatów. Dziękuję Paniom

mecenas Wioletcie Wołek – Reszka

i Alicji Jochymczyk za dbanie o zgodny

z prawem przebieg sesji.

Dziękuję także Panu Prezesowi spółki

„Partner” Piotrowi Buchcie za przedsta−

wiane nam informacje o postępie prac

kanalizacyjnych. Za współpracę dzięku−

ję Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Opie−

ki Zdrowotnej Panu Andrzejowi Furczy−

kowi, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kul−

tury Pani Joannie Figura, Dyrektor Miej−

skiej Biblioteki Publicznej Pani Joannie

Wicik, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Po−

mocy Społecznej w Lędzinach Pani

Aleksandrze Skwara – Zięciak, Prezes

„Ekorecu” Pani Bernadecie Stachoń,

Kierownikowi Targowiska Miejskiego

Panu Ryszardowi Buchcie, Komendan−

towi Straży Miejskiej Panu Janowi Sło−

nince i jego poprzednikowi Panu Janowi

Hudzikowskiemu oraz wszystkim dyrek−

torom lędzińskich przedszkoli i szkół.

Chciałabym podziękować za współ−

pracę Staroście, Zarządowi i Radzie Po−

wiatu Bieruńsko – Lędzińskiego, a tak−

że Powiatowej Komendzie Policji, Pań−

stwowej Straży Pożarnej w Tychach

i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzi−

nach. Dziękuję redaktorom naszej ga−

zety samorządowej.

Wreszcie chciałabym podziękować

wszystkim, którzy przyczynili się w jaki−

kolwiek sposób do sprawnego działa−

nia Rady Miasta, a których wcześniej

nie wymieniłam. Dziękuję wszystkim

mieszkańcom Lędzin za zaufanie

i wszelkie przejawy poparcia naszych

działań, ale także za konstruktywną

krytykę.

W końcu chciałabym również prze−

prosić wszystkich, którzy poczuli się

urażeni moimi działaniami jako Przewo−

dniczącej Rady Miasta Lędziny. Zape−

wniam, że nigdy nie zamierzałam świa−

domie nikogo obrazić.

Jeszcze raz dziękuję Państwu Ra−

dnym za współpracę i zrozumienie,

zaś wszystkim ubiegającym się o ree−

lekcję życzę ponownego zdobycia zau−

fania wyborców i uzyskania mandatu

radnego.

Dziękuję za rozmowę

Z Teresą Ciepły, przewodniczącą Rady Miasta rozmawia Jolanta Marondel−Kotlarz

Kadencja trudnych decyzji

W miniony czwartek, 30 październi−
ka po raz ostatni spotkała się aktual−
na Rada Miasta. Pomimo, że była to
już ostatnia sesja tej kadencji, radni
jak zawsze ciężko pracowali. 

Po przyjęciu protokołu z LI Se−
sji Rady Miasta Lędziny z 25
września 2014 roku oraz z LII Na−
dzwyczajnej Sesji Rady Miasta
Lędziny z 9 października 2014 ro−
ku, radni wysłuchali informacji na
temat stanu infrastruktury miej−
skiej po pracach kanalizacyjnych.
Później przyszedł czas na spra−
wozdanie Komisji Rewizyjnej
z wykonania uchwał Rady Miasta
oraz podpisanych przez Burmi−
strza Miasta zarządzeń, umów
i aneksów do umów. Na koniec tej
części sesji sprawozdanie z pracy
w okresie międzysesyjnym złożył
sam Burmistrza Miasta, Wiesław
Stambrowski. 

Po przerwie, podczas której ra−
dni jak zawsze udali się na narady
w Komisjach, pojęto 11 uchwał,
w tym zmiany Wieloletniej Prog−
nozy Finansowej Miasta Lędziny
na lata 2014 – 2025, korektę bud−
żetu miasta na 2014 rok oraz
określenia stawek podatku na 2015

rok od środków transportowych,
nieruchomości i określenie wyso−
kości opłaty od posiadania psów.
Podatki nie zostaną podwyższone.
Ustalono również wzory formula−
rzy informacji i deklaracji podat−
kowych. Kolejnym punktem sesji
było podjęcie uchwały przekazania
przez gminę Lędziny zadań z za−
kresu oświaty w części dotyczącej

nauki religii Kościoła Adwenty−
stów Dnia Siódmego. Uchwalono
też Roczny Program Współpracy
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowa−
dzącymi działalność pożytku pub−
licznego na rok 2015, wyrażono
zgodę na zwolnienie z obowiązku
zbycia w drodze przetargu na rzecz
Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko−

munalnej „Partner” Sp. z o.o., nie−
ruchomości położonych w Lędzi−
nach, niezbędnych do realizacji
projektu „Uporządkowanie gospo−
darki ściekowej w Gminie Lędzi−
ny”. Ostatnią uchwałą Rady Mia−
sta było wyrażenie zgody na udzie−
lenie bonifikaty od ceny zbycia na
rzecz Przedsiębiorstwa Gospodar−
ki Komunalnej „Partner” Sp.

z o.o., nieruchomości położonych
w Lędzinach, niezbędnych do rea−
lizacji projektu „Uporządkowanie
gospodarki ściekowej w Gminie
Lędziny”.

Ostatnimi punktami sesji były
sprawozdania z czteroletniej
działalności Rady Miasta VI Ka−
dencji i poszczególnych komisji
stałych.

Ostatnia sesja Rady Miasta
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W Zespole Szkół w Lędzinach – Goławcu od 1 sierpnia
2013 r. do 31 sierpnia 2015 r. realizowany jest trzeci już
z kolei projekt dwustronny Comeniusa zatytułowany
„Przesłanie przeszłości dla teraźniejszości”. Dzięki temu
projektowi szkoła kontynuuje współpracę z ZS im. J.A.
Komenskiego w Revucy, która rozpoczęła się sześć lat te−
mu, wkrótce po podpisaniu porozumienia o współpracy
partnerskiej miast Lędziny i Revuca. 

W realizację poprzednich projektów oprócz ucz−
niów szkoły w Goławcu i ZS w Revucy zaangażowa−
ni byli partnerzy lokalni tj. pracownicy Urzędu miasta
Lędziny i Revuca, leśnicy z Nadleśnictwa w Katowi−
cach i Słowackich Lasów, uczniowie i nauczyciele
z Gimnazjum Literackiego w Revucy. Projekty te kon−
centrowały się na rozwoju i wspieraniu edukacji eko−
logicznej wszystkich uczestników. Celem aktualnie
realizowanego projektu „Przesłanie przeszłości dla te−
raźniejszości” jest połączenie działań partnerów w ob−
szarach historycznym i kulturowym, które uważane są
za najważniejsze przesłanie najnowszej historii na
obecny odbiór kultury, sztuki ludowej i tradycji ludo−
wej. Pozwoli on również również poznać przez ucz−
niów zwyczaje ludowych w obu regionach i zmotywu−
je młodych ludzi do kontynuowania tradycji, sztuki lu−
dowej i rzemiosła, muzyki, tańca i śpiewu. 

W czasie pobytu na Słowacji w dniach od 18 do 22
października 2014 r. sześcioosobowa grupa dziewcząt
z klasy I i III gimnazjum pod opieką nauczycielek Ur−
szuli Karwath i Barbary Boruta wspólnie z uczniami
revuckiej szkoły podejmowała wiele działań mają−
cych na celu pogłębienie wiedzy o regionie Gemer,
zwyczajach, tradycji, kuchni. Już pierwszego dnia
uczestnicy projektu prosto z autokaru skierowali swe
kroki do Miejskiego Domu Kultury, w którym odby−
wał się koncert Zespołów Folklorystycznych poświę−
cony miejscowemu twórcy, folkloryście Ondrejowi
Herichovi. 

Muzyka i tańce oczarowały wszystkich swoją ży−
wiołowością a reakcja wypełniającej aulę publiczno−

ści wprowadziła niesamowitą atmosferę. Kolejne dni
upłynęły na poznawaniu rzemieślniczych umiejętno−
ści mieszkańców okolic i ich czynności. Uczennice
naszej szkoły zmierzyły się z niemałym wyzwaniem,
jakie postawiono przed nimi – czyli młotem kowal−
skim. Można powiedzieć, że spróbowały swoich sił
w typowo męskim zawodzie. Następnie wykazały się
umiejętnością wyplatania koszyków. Dobra zabawa,
nauka oraz radosne śmiechy towarzyszyły wszystkim
podczas zajęć. 

W kolejnym dniu odbyły się zajęcia kulinarne, pod−
czas których kuchnia słowacka odkryła swoje tajem−
nice. Nasze gimnazjalistki reprezentowały naszą
szkołę, miasto i kraj na Przeglądzie recytatorskim
„Złota podkowa, złote pióro, złoty włos” w Drenca−
nach. Przedstawiły w formie krótkiej scenki wszy−
stkim uczestnikom nasze regionalne historie i opowia−
stki. Pięciodniowa wizyta to nie tylko nauka i praca,
ale również nowe przyjaźnie, znajomości, umiejętno−
ści porozumiewania się w różnych językach, a przede
wszystkim świadomość, że wiedza i doświadczenie
wzbogacają człowieka i są mu potrzebne w całym ży−
ciu. 

Iwona Tuszyńska 

Comenius 2014

Niezapomniana wizyta Konkurs dla Animatorów Społecznych 
im. Heleny Radlińskiej 

− nominacja dla dyrektorki 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach

Na wniosek Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, a także re−

komendacji instytucji miejskich, społecznych jakie przesłano do Kapituły Konkursu dla

Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej, pani Joanna Figura 10 października

2014 r. w Warszawie, z rąk przedstawiciela Centrum Projektów Europejskich Krajowego

Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego dr Izabeli Grabowskiej i prezesa

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej dr Bohdana Skrzypczaka otrzymała serdeczne

gratulacje nominacji do prestiżowej Nagrody im. Heleny Radlińskiej.

Pomysł na Konkurs pojawił się w celu wyróżnienia i promocji działalności animato−

rów i animatorek społecznych, kulturalnych– osób, które zarówno swoją postawą, jak

i pracą w swoim środowisku, przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych. Pa−

tronką konkursu jest Helena Radlińska, twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce, któ−

ra jak nikt inny wiedziała, że animatorzy są potrzebni, by społeczność lokalna mogła

się rozwijać. Radlińska dostrzegła siły społeczne, czyli zależność między jednostką

a środowiskiem, na której bazują w swojej pracy animatorzy.

„Animator społeczny idzie w gromadzie, jak towarzysz i współpracownik, nigdy nie
powinien naśladować dobroczyńcy zstępującego z wysoka do maluczkich. Wartość
jego pracy mierzy się nie tym, co czyni sam, lecz tym, co potrafi wydobyć z groma−
dy, wśród której i z którą pracuje.”

Helena Radlińska

Animatorzy to wyjątkowe osoby, a formuła konkursu musi odpowiadać na tę wyjątko−

wość. Wszyscy Laureaci w kolejnych latach zostają włączeni w prace Kapituły Konkursu.

Przyznane wyróżnienie jest tym ważniejsze, że kandydatów do wyróżnienia w konkursie

zgłaszają osoby, grupy, środowiska, instytucje lub organizacje, z którymi pracuje dany

Animator. Dla samego Animatora jest to tym większa wartość, bo doceniają go Ci, z któ−

rymi pracuje.

Pomysłodawcą Konkursu jest Centrum Aktywności Lokalnej CAL, a od sześciu lat je−

go współorganizatorem jest też Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotychczas odbyło się 7 edycji Konkursu, a laureatami zostało 51 animatorów z całej

Polski. Innym wspólnym działaniem jest organizacja corocznych konferencji, będących

okazją do spotkania środowisk zaangażowanych w animację rozwoju lokalnego w Pol−

sce, a także ciągła współpraca edukacyjna związana z animatorami w Regionalnych

Ośrodkach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wybory samorządowe 2014 
w mieście Lędziny

Troje mieszkańców Lędzin ubiega się 
o mandat radnego w Sejmiku Województwa Śląskiego, są to:

JÓZEFOWICZ Jolanta Joanna, KW Twój Ruch, 

BROMBOSZCZ Marek Alojzy KW Ruch Autonomii Śląska, 

MENDERA Łukasz Jan KW Nowa Prawica – Janusza Korwin−Mikke. 

Kandydaci do rady miasta Lędziny
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Weszliśmy w okres wyborczy i co za tym idzie
pojawia się w programach wyborczych kandy−
datów jeden z najbardziej palących proble−
mów mieszkańców Lędzin – cena wody.

Co niektórzy kandydaci zaklinają rzeczy−
wistość i chcą wmówić mieszkańcom, że ce−
na wody zależy od tego czy radni zagłosują
za podwyżką czy też przeciw. Gdyby to było
takie proste to nie mielibyśmy dziś problemu
wody w Lędzinach bo oczywiste jest że nikt
nie lubi płacić więcej, kiedy może płacić
mniej. Inni uważają że można to zrobić prze−
jmując sieci przez Partnera lub też poprzez
powołanie nowej spółki do jej obsługi i jak
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki cena
spadnie. Są też głosy o tym, że należy sięg−
nąć po bogate zasoby wodne Lędzin. Trzeba
być skrajnie nieodpowiedzialnym żeby ma−
mić mieszkańców takimi natychmiastowymi
obietnicami. Owszem wszystkie te działania
mogą obniżyć cenę wody ale niestety na ich
wprowadzenie i efekty trzeba czasu. Zresztą
wszystkie te działania są już podejmowane.
Nikt z kandydatów jednak nie mówi o inwe−
stycjach w zdegradowane sieci o przeciw−
działaniu stratom wody bo to jest po prostu
niepopularne, bo to wiąże się z wydatkami
budżetowymi, bo to są miliony zakopane
w ziemi! Tak, cena wody w Lędzinach jest
wysoka. Na terenie działalności RPWIK –
dostawcy wody cena wody w Lędzinach jest
na poziomie takich gmin jak Brzeszcze,
Orzesze, Wyry. Mniej płacą mieszkańcy Ty−
chów, Łazisk Górnych, Bierunia, Bojszów,
czy Kobióra. 

Ale co tak naprawdę składa się na cenę
1 m3 wody? od czego ona zależy?

Jak widać, decydujące znaczenie mają ko−
szty zakupu. W kosztach zakupu zawarte są

straty wody. Bo przedsiębiorstwo kupuje
więcej wody niż później sprzedaje. Prioryte−
tem więc jest wymiana sieci. Ale wymiana
sieci wpływa na wzrost drugiego czynnika
cenotwórczego – amortyzacji (nowe sieci –
wyższa amortyzacja – wyższa cena).
W 2010 roku straty wynosiły 44 proc.
W 2011 roku Burmistrz zdecydował wraz
z radnymi że należy jeszcze szybciej obni−
żać straty wody przy jednoczesnym przyha−
mowaniu kosztotwórczej amortyzacji przed−
siębiorstwa. Określił strategie działań prze−
ciwdziałania wzrostowi cen wody. Po pier−
wsze – inwestycje miejskie w sieć wodocią−
gową. Po drugie – przygotowanie się do wy−
jścia z RPWIK Tychy mówiąc w uproszcze−
niu wykupienie sieci i przekazanie ich miej−
skiej spółce „Partner”. Po trzecie – w celu
nie uzależnienia się od monopolisty – do−
stawcy wody (Górnośląskiego Przedsiębior−
stwa Wodociągów S. A.) pozyskanie alter−
natywnego źródła dostaw. W przeciągu tych
czterech lat miasto wydało 1,9 mln zł na mo−
dernizację wodociągów w ulicach: Paderew−
skiego, Jemiołowej, Karłowicza, Ławeckiej,
Reja, Lewandowskiej. W międzyczasie
RPWiK zmodernizował sieci za 3 mln zł. In−
westycje te spowodowały, że za okres od
stycznia do września tego roku współczyn−
nik strat zmalał, jak podaje RPWiK do po−
ziomu 29 proc. wobec spodziewanych 32
proc. Dlaczego więc woda nie staniała?
W międzyczasie dostawca wody GPW (od
GPW woda jest kupowana przez RPWiK
Tychy) podniosło cenę wody o 24 proc. Co
byłoby gdyby nie podjęto działań przyśpie−
szających obniżanie strat wody? Mielibyś−
my jeszcze droższą wodę w Lędzinach.

Zmodernizowana przez miasto sieć, jest
jego własnością. Przedsiębiorstwo nie amor−

tyzuje jej więc ten czynnik cenotwórczy nie
wpływa w tym zakresie na cenę. Poprzez
modernizację miasto mówiąc kolokwialnie
zmniejsza majątek RPWiK więc przy wy−
jściu z przedsiębiorstwa poniesie mniejsze
nakłady. Sam proces wyjścia z RPWiK jest
procesem bardzo złożonym, do którego jak
widać miasto się przygotowuje.

Odrębnym zagadnieniem jest pozyskanie
alternatywnego dostawcy wody. RPWiK
Tychy wykonało odwiert próbny w okoli−
cach wiaduktu drogi DK 44 w Bieruniu
i okazało się jednak że woda owszem jest ty−
le, że niezdatna do celów spożywczych. Jak
już wspomniałem monopolistą jest GPW,
ale nie jest tajemnicą że ubocznym produk−
tem wydobycia węgla w kopalni „Ziemo−
wit” jest woda dostarczana zresztą z tego
źródła przez spółkę „Partner” na osiedle:
Rachowy, Ziemowit, Centrum II oraz Piast
w Lędzinach.

Od początku roku toczą się rozmowy
z dyrekcją kopalni na tema zakupu nadwyż−
ki wody w wysokości 300 m3 dziennie
przez RPWiK Tychy po cenach niższych
niż trzeba płacić GPW. Rozmowy pomię−
dzy czterema podmiotami: Dyrektorem ko−
palni „Ziemowit”, Prezesem spółki „Partne−
ra”, Burmistrzem Miasta Lędziny oraz Pre−
zesem RPWiK Tychy są daleko zaawanso−
wane. Podpisanie umowy z pewnością
wpłynie pozytywnie na cenę wody, ale ró−
wnież zabezpieczy odbiorców wody ze spó−
łki „Partner” od nieprzewidzianych awarii,
gdyż w przypadku awarii można przekiero−
wać wodę z RPWIK. Zupełnie inną sprawą
rzutującą na cenę wody jest struktura od−
biorców. W Lędzinach odbiorcami wody są
w bardzo dużej mierze gospodarstwa domo−
we brak jest dużych zakładów przemysło−

wych które kupowały by wodę z RPWIK
więc koszty stałe dzielą się na mniejszą
ilość sprzedanej wody. Jak widać temat ce−
ny wody jest tematem trudnym, ale nie nie−
możliwym do rozwiązania. Potrzebne jest
całościowe działanie w kilku dziedzinach.
Żeby obniżyć cenę wody w Lędzinach nie
należy zaklinać rzeczywistości, a po prostu
konsekwentnie realizować opracowaną
strategie. Dziś można powiedzieć że podję−
te działania powinny zaowocować być mo−
że już w roku 2015.

...I co z tą wodą?

W nową kadencję wjedziemy
w większości lepszymi i lepiej
oświetlonymi drogami. Ponad 60
proc. ulic asfaltowych w naszym
mieście, w tym także gminnych, zo−
stało już wyremontowanych. Reszta
czeka w kolejce i będzie modernizo−
wana w bliższej lub dalszej przyszło−
ści. Inwestycja w drogi nie jest tak
widowiskowa, jak Plac Farski, ale
jest konieczna dla naszego bezpie−
czeństwa i poprawy życia.

Na terenie Gminy Lędziny zlo−
kalizowanych jest 130 dróg publi−
cznych, które w sumie liczą 96 ki−
lometrów. 17 z nich o łącznej dłu−
gości 36,3 km to drogi powiatowe,
zarządzana przez Starostę Powiatu
Bieruńsko−Lędzińskiego. Są to uli−
ce: Dzikowa, Goławiecka, Gwar−
ków, Hołdunowska, Jagiellońska,
Kontnego, Lędzińska, Murckow−
ska, Oficerska, Pokoju, Szenwal−
da, Ułańska, Wygody, Zamkowa,
Zamoście, Zawiszy Czarnego, Zie−
mowita.

Pozostałe, czyli 113 to drogi
gminne. Ich łączna długości wyno−
si 59,7 km i zarządzane sa przez
Burmistrza Miasta Lędziny. 

Do ubiegłego roku stan techni−
czny wielu dróg gminnych pozo−
stawiał wiele do życzenia a prze−
ważająca część z nich modernizo−
wana była jeszcze w w latach sie−
demdziesiątych i osiemdziesiątych
ubiegłego wieku, kiedy Lędziny
nie były samodzielną gminą. Nie−
jednokrotnie też remontowane by−
ły w czynach społecznych przez
mieszkańców. Brak odpowiedniej
podbudowy ulic i ich nawierzchni

oraz wielokrotne zwiększenie na−
tężenia ruchu kołowego i tonażu
pojazdów na przestrzeni tego okre−
su, spowodowało systematyczną
degradację sieci drogowej w mie−
ście. Środki przeznaczane co roku
na remonty dróg pozwalały tylko
i wyłącznie na pobieżne uzupełnia−
nie ubytków w nawierzchni oraz
bieżące ich naprawy. Z kolei wy−
datki inwestycyjne na budowę no−
wych lub kompleksową moderni−
zację istniejących dróg były nie−
wystarczające do tego, aby znaczą−
co poprawić jakość sieci drogowej
w mieście. 

Okazją do kompleksowej mo−
dernizacji sieci dróg w mieście stał
się projekt budowy sieci kanaliza−
cyjnej realizowany przez spółkę
„Partner”. Przed rozpoczęciem in−
westycji Gmina Lędziny określiła
warunki odtworzeń konstrukcji
i nawierzchni jezdni, w których
usytuowano nowo budowane sieci
kanalizacyjne. Głównym z nich
była konieczność zmodernizowa−
nia ciągów komunikacyjnych z do−
stosowaniem podbudowy w miej−
scach wykopów do stanu nie gor−
szego od pierwotnego lecz z mini−
malnym standardem podbudowy
KR1 zamkniętym nawierzchnią
asfaltową o grubości 4 centyme−
trów.

Jednocześnie zobligowano wy−
konawców do wykonania cztero−
centymetrowej nawierzchni asfal−
towej typu SMA na całej szeroko−
ści jezdni, na odcinkach wykona−
nej sieci kanalizacji. 

Ze swojej strony Gmina równo−
cześnie wykonała też szereg inwe−

stycji, na przykład zbudowano sy−
stem odwodnienia dróg polegający
na obramowaniu jezdni krawężni−
kami oraz zabudową wpustów dro−
gowych dla kanalizacji deszczo−
wej. Wykonano też nawierzchnie
asfaltowe na odcinkach dróg nie
objętych kontraktem uporządko−
wania gospodarki ściekowej
w gminie Lędziny. W ciągu ostat−
nich dwóch lat Gmina wykonała
w sumie remont 47 dróg gminnych
za kwotę 4 mln zł. 

Tymczasem jeszcze w listopa−
dzie br. zakończyć ma się moder−
nizacja wielu innych ulic, miano−
wicie: Brzechwy, Moniuszki, Pru−
sa, Łanowej, Trójkątnej, Miłosza,
Olimpijskiej, 3−go Maja, Reja, Pa−
noramy, Górniczej, Łukasińskie−
go, Kupilasa, Jemiołowej, Korze−
niowskiego, Zabytkowej, Matejki,
Lompy, łącznik ulic. Panoramy−
Lipcowej, Głuchej, Wysokiej,
Wiosennej, Brackiej, Ekonomi−
cznej, Traugutta, Dzikowej, Gro−

dziskowej, Małkowiec, Folwar−
cznej, Kolonii Piast, Przodowni−
ków, Szewczyka, Słowackiego,
Waryńskiego, Radosnej, Grunwal−
dzkiej, 30 lecia, Betonowej, Miłej,
Słonecznej, Botanicznej, Dębowej.

Ogółem w trakcie odtworzeń
dróg w ramach kontraktu oraz
działań inwestycyjnych gminy,
w ostatnich dwóch latach położono
28 km nowych nawierzchni asfal−
tobetonowych, co stanowi 47 proc.
ogółu dróg gminnych w mieście.
Natomiast biorąc pod uwagę tylko
drogi o nawierzchni asfaltowej –
modernizacja stanowi 60 proc.
dróg tego typu nawierzchni. Pomi−
mo tak szerokiego zakresu prac,
jeszcze wiele dróg gminnych na te−
renie miasta wymaga gruntownej
modernizacji, głównie tych o na−
wierzchni nieulepszonej – frezo−
wej, żużlowej, lub z kamienia. Na−
leżą do nich ulice: Goławiecka 2−9
(boczna), Azaliowa, Polna, Głogo−
wa, Irysowa, Łukasińskiego (odc.

2), Harfowa, Panoramy (odc. 2),
Modra, Paderewskiego boczna 3−
11, Plebiscytowa, Lipuszowa, Gó−
recka, Blych, Łącznik Wapienna−
Blych, Małkowiec (odc. 2), Wio−
senna (odc. 2), Fiołkowa, Miarki,
Ogrodowa, Spacerowa, Żerom−
skiego (odc. 2), Zacisze (odc. 2),
Dębowa boczna, Sosnowa, Dział−
kowców (odc. 2), Dobra.

W dalszej kolejności na moder−
nizacje oczekują drogi o tymczaso−
wej nawierzchni z płyt betono−
wych czy kostki betonowej: Róża−
na, Palmowa – boczna, Pogodna,
Strzyżówka, Wysoka, Działkow−
ców (odc. 1), bądź zdewastowanej
nawierzchni asfaltowej: PCK,
Trójkątna, Zakole odcinek od ul.
Zawiszy Czarnego do mostu,
Grunwaldzka odc. od ul. Palmowej
do ul. Gwarków, Jemiołowa od ul.
Lędzińskiej do pos. nr 3, Ekonomi−
czna w rejonie skrzyżowania z ul.
Słowackiego.

Reasumując, po przeprowadzo−
nych inwestycjach modernizacji
dróg gminnych, ich stan techni−
czny znacznie się poprawił. Zmie−
nił się również standard jakości na−
wierzchni dróg. Te, których nawie−
rzchnie do tej pory uznawano za
dobre, w porównaniu z nowo wy−
remontowanymi uważane są obec−
nie za niedostateczne. Aby w pełni
dostosować je do obecnych stan−
dardów niewątpliwie potrzebne są
wielomilionowe nakłady finanso−
we, lecz zaniechanie tych działań
spowoduje dalszą degradację tych
dróg, co w kolejnych latach będzie
skutkować jeszcze większymi ko−
sztami ich modernizacji.

Konieczna inwestycja

Koszt zakupu wody: 41,2%

Podatki: 7,1%

Amortyzacja: 14,4%

Pozostałe: 37,3% w tym między
innymi wynagrodzenia 

w przedsiębiorstwie, narzuty
kosztów wydziałowych 
i ogólnozakładowych 

oraz minimalna marża 
zysku przedsiębiorstwa 0,4%
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Ostatnie osiem lat dla Gminy Lędzi−
ny były czasem obfitym, ale też i nie−
zmiernie pracowitym. Przy wspar−
ciu funduszy unijnych oraz środków
krajowych zrealizowano aż 74 pro−
jekty. Sześć z nich mało charakter
inwestycyjny. Suma wszystkich po−
zyskanych w tym okresie środków
ogółem wyniosła 126 423 802,17 zło−
tych. Tymczasem na realizację, cze−
kają jeszcze dwa projekty a w kolej−
ce czeka następny, który jest w fazie
konkursowej. 

Unijne dotacje zostały wykorzy−
stane na rozwój infrastrukturalny,
edukacyjny i kulturalny. Mając na
uwadze dobro swoich mieszkań−
ców zrealizowano projekty prowa−
dzące do poprawy życia społe−
cznego i intelektualnego. Ich wa−
chlarz jest bardzo szeroki. Nie
brak inicjatyw międzynarodo−
wych, których nadrzędnym celem
jest utrzymanie i pogłębienie
współpracy między młodzieżą
państw sąsiednich oraz wymiana
doświadczeń pomiędzy kadrą pe−
dagogiczną. Korzyścią dodatkową
jest tu motywacja do nauki języ−
ków obcych wśród młodzieży. 

NNoowwaa  jjaakkoośśćć  eedduukkaaccjjii
W ramach programów edukacyj−

nych Gmina pozyskała głównie
środki z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Nasze przedszkola
otrzymały 1 838 391,70 zł. dotacji.
Do tego doszły jeszcze 52 472,00
zł. z programów rządowych. Dzię−
ki tym środkom placówki zostały
wyposażone w materiały dydakty−
czne, naukowe i zabawki. Zaku−
piony też został nowoczesny
sprzęt, ułatwiający kształcenie
uczniów ze specjalnymi potrzeba−
mi edukacyjnymi. Dla dzieci orga−
nizowano dodatkowe zajęcia oraz
wiele interesujących wycieczek.
O ile ze wszystkich atrakcyjnych
zajęć można było korzystać głó−
wnie podczas trwania projektu, za−
bawki, pomoce naukowe oraz wy−
budowana ścieżka zdrowia służą
nadal i będą z nich korzystać kolej−
ne pokolenia przedszkolaków już
po zakończonym projekcie. 

Także szkoły podstawowe w du−
żej mierze dofinansowane zostały
z POKL. Dotacje wyniosły 3 353
389,96 zł. Poza dodatkowymi zaję−
ciami i doposażeniem bazy dydak−
tycznej, środki te pozwoliły na
przeprowadzenie zajęć wykorzy−
stujących innowacyjne formy edu−
kacji i rozwoju dzieci. Metody te
powinny ułatwić im umiejętność
uczenia się i zdobywanie lepszych
wyników w nauce. Dofinansowa−
nie pozwoliło również na stworze−
nie w szkołach internetowych cen−
trów informacji multimedialnej,
pracowni doświadczania świata,
wyposażenie pracowni logopedy−
cznych, rehabilitacji, pracowni do
stymulacji polisenesorcznej i wiele
innych. Z tych środków sfinanso−
wana też została pracownia do
kształcenia uczniów ze specjalny−
mi potrzebami edukacyjnymi. Ko−
lejne 56 021,92 zł. pochodziły
z programów rządowych a 36
512,79 zł. to środki z Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji na Cyf−
rową Szkołę. Szkoły podstawowe
w mieście są kompleksowo wypo−
sażone w rzutniki, tablice interak−

tywne oraz wszystkie nowoczesne
sprzęty niezbędne do wykorzysta−
nia w nowoczesnych metodach
edukacji.

Kwota 519 469,55 zł. to środki
pozyskane i wydatkowane na par−
tnerskie projekty Comenius w ra−
mach których młodzież lędziń−
skich szkół uczestniczyła w wy−
mianie między szkołami z innych
krajów w celu realizacji wspól−
nych przedsięwzięć. 

Gimnazjaliści lędzińskich szkół
mogli dodatkowo uczyć się języ−
ków obcych, poszerzać wiedzę
z wielu dziedzin dzięki 683
010,00 zł. z Europejskiego Fun−
duszu Społecznego. W ramach
projektów zostało zrealizowa−
nych szereg działań mających na
celu podniesienie jakości oferty
edukacyjnej Gimnazjum nr
2 w Lędzinach poprzez jej ukie−
runkowanie na rozwój kompeten−
cji kluczowych oraz wzmocnie−
nie przyszłego potencjału zawo−
dowego uczniów. Zadania w ra−
mach projektu obejmowały m.
in.: zajęcia językowe (angielski,
niemiecki, włoski, rosyjski), zaję−
cia z kulturoznawstwa, warsztaty
muzyczne i plastyczne, warsztaty
przyrodnicze, biologiczne i che−
miczne, warsztaty geograficzne,
warsztaty z historii regionu, zaję−
cia matematyczne z wykorzysta−
niem technik informatycznych,
Klub Zdolnego Matematyka,
Szkolny Ośrodek Kariery oraz
zajęcia uspołeczniające, przeciw−
działające wykluczeniu uczniów.
Ze źródeł krajowych otrzymaliś−
my 41 000,00 zł na wyposażenie
sali komputerowej, sali rehabili−
tacyjnej, na likwidacje barier ar−
chitektonicznych dla niepełno−
sprawnych oraz monitoring wi−
zyjny.

Projekty pozwalające na dosko−
nalenie kwalifikacji nauczycieli
zatrudnionych w lędzińskich pla−
cówkach to również środki z Euro−
pejskiego Funduszu Społecznego,
które zamknęły się kwotą 238
990,67 zł. Środki pozyskane dla
mieszkańców na cele społeczne
wykorzystane zostały na zajęcia
prowadzone przez Miejski Ośro−
dek Kultury w ramach przeciw−
działania stereotypom, podniesie−
nie kwalifikacji zawodowych osób
pracujących z gminy Lędziny
w wieku 45 – 55 lat, szkolenia ję−
zyków dla straży pożarnej to 636
671,00 zł. 

Księgozbiór Miejskiej Biblioteki
Publicznej został powiększony
dzięki kwocie 31 420,00 zł. pozys−
kanej z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

WWiięękksszzee  ii mmnniieejjsszzee  
iinnwweessttyyccjjee

Poza środkami na realizacje
tzw. miękkich projektów czyli
realizowanych w ramach Euro−
pejskiego Funduszu Społecznego,
miasto pozyskało środki na reali−
zacje inwestycji z których naj−
większą w dziejach miasta jest
uporządkowanie gospodarki wo−
dno−ściekowej na kwotę 104 689
516,74 zł. Kolejną jest zrealizo−
wany już w całości Plac Farski,
który kosztował 4 268 020,00 zł
i od 2014 roku służy z powodze−
niem mieszkańcom oraz gościom
odwiedzającym nasze miasto.
Wcześniej, bo w 2007 roku za
pieniądze z Funduszu na Rzecz
Infrastruktury Lokalnej w wyso−
kości 2 396 913,88 zł. wybudo−
waliśmy nową halę targowiska
miejskiego, a jako dopełnienie tej

inwestycji, dwa lata później z Na−
rodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych za kwotę 160
000,00 zł została kompleksowo
zmodernizowana ulica Fredry.

W bieżącym roku otrzymaliśmy
dofinansowanie z RPO na Budowę
Infrastruktury Okołoturystycznej
Ośrodka Rekreacji Sportowej Za−
lew w kwocie 1 008 072,63 zł.
Kompleksowo zostanie zagospo−
darowany teren, zamontowane no−
we oświetlenie odnowione alejki,
zbudowany duży plac zabaw dla
dzieci, a środki wydatkowane na
budowę Skateparku zostaną zre−
fundowane czyli wrócą do kasy
miasta. Od 30.06.2015 roku mie−
szkańcy oraz turyści odwiedzający
nasze miasto będą mogli w pełni
korzystać z nowo zagospodarowa−
nego obiektu. 

Miejska sieć bezprzewodowa,
100 komputerów z darmowym do−
stępem do Internetu oraz darmowy
dostęp do sieci w 12 jednostkach
miejskich to 3 231 946,00 zł środ−
ków z Programu Operacyjnego In−
nowacyjna Gospodarka pozyska−
nych na realizację projektu e – In−
clusion. Mieszkańcy oraz każdy
zainteresowany może załatwiać
sprawy urzędowe drogą elektroni−
czną dzięki środkom z Regionalne−
go Programu Operacyjnego prze−
znaczonego na przygotowanie je−
dnostek samorządu terytorialnego
do świadczenia e – usług oraz inte−
gracji z SEKAP w wysokości 200
008,40 zł

Bardzo duże wsparcie otrzymał
Miejski Zespół Opieki Zdrowot−
nej, bo aż 2 711 105,33 zł z czego
2 691 710,74 zł, to środki z Regio−
nalnego Programu Operacyjnego
na modernizację Przychodni Spe−
cjalistycznej i wdrożenie komplek−
sowego rozwiązania informaty−

cznego, pozostała część została
pozyskana na zakup sprzętu medy−
cznego.

Ze środków krajowych w wyso−
kości 218 134,40 zł., pochodzą−
cych z Funduszu Dopłat Banku
Gospodarstwa Krajowego będzie
realizowany remont budynku przy
ul. Pokoju 37 w Lędzinach na po−
trzeby mieszkań socjalnych z kolei
przy szkołach i przedszkolach zo−
staną wykonane mini ogrody bota−
niczne na które otrzymaliśmy dofi−
nansowanie ze środków Wojewó−
dzkiego Funduszu Ochrony Środo−
wiska i Gospodarki Wodnej w wy−
sokości 19 735,20 zł. Dotacja
otrzymana w ramach programu
ochrona różnorodności biologi−
cznej w Gminie Lędziny poprzez
zakładanie mini ogródków botani−
cznych przy lędzińskich placów−
kach oświatowych to nie tylko za−
gospodarowanie terenu, to żywe
eksponaty, które posłużą przez ca−
ły rok szkolny dzieciom i młodzie−
ży do edukacji ekologicznej. Ze
środków WFOŚ. i GW korzystaliś−
my już w latach 2007 – 2010. Ko−
lumna ekologiczna na łamach mie−
sięcznika Bil Biuletynu Informa−
cyjnego Lędziny kosztowała 33
000,00 zł i była w całości sfinanso−
wana ze środków funduszu.

Dzięki tym 126 423 802,17 zł.
zarówno sfera edukacyjna jak
i społeczna lędzińskiej społeczno−
ści otrzymała ogromne wsparcie.
Projekty infrastrukturalne sprawią,
że miasto staje się coraz bardziej
atrakcyjne zarówno dla mieszkań−
ców jak i odwiedzających. Środki
na cele oświatowe z kolei pozwoli−
ły na doposażenie szkół i przed−
szkoli na tyle aby mogły z niego
korzystać dzieci w następnych la−
tach nie tylko w czasie trwania
projektów. 

Pozyskane środki zewnętrzne w latach 2010 – 2014

Czas ciężkiej pracy i obfitości

Na zdjęciu − uczennice klas I i III gimnazjum ZS w Lędzinach − Goławcu podczas wizyty w słowackim Revucy w ramach projektu Comenius
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WAŻNE TELEFONY (32…)

BEZPIECZEŃSTWO 
Komenda Powiatowa Policji 323–32–00 tel. dyżurnego 323−

–32–55 Straż Miejska 216–65–11 wew. 32, 600−279−573

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 lub 999 Pogo−

towie Ratunkowe w Lędzinach 327–49–99 lub 999 Wojewó−

dzki 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. Go−

ławiecka 64 216–70–31 NZOZ „Centrum Medyczne” 326−

–64–54 do 55 Gabinet Stomatologiczny „Obdent” 216–70−

–16

APTEKI 
Apteka pod Szybem 326–41–34 wew. 43, 606–307–900
Marta 216–60–31 Melisa 216–60–64 Centrum

216–78–33 „10” 216–78–37 Magnolia 326–71–81
Evita 218 11 17

ZGŁASZANIE AWARII 
Pogotowie Elektroenergetyczne 303–21–55 lub 991 Pogoto−

wie Gazowe w Tychach 227–31–24 lub 992 Pogotowie Ciep−

łownicze 216–70–42 wewn. 5440 lub 693–174–143 Pogo−

towie Wodne 227–40–31 do 31 lub 994 Pogotowie

Kanalizacyjne PGK Partner dla Lędzin 696–073–508 RPWiK

SA Tychy Oddział Bieruń (Ściernie) 326–96–32 – zgłaszanie

awarii: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 – w pozo−

stałych godzinach oraz w weekendy pod numerem: 325–70–00

(dyspozytor RPWiK SA Tychy)

MIASTO 
Urząd Miasta Lędziny 216–65–11, 216–62–91, 216–63–01,

216–65–12 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216–67−

–91 Targowisko Miejskie 326–63–95 Świetlica Socjote−

rapeutyczna 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 216–75–09 Fundacja RSiKF –

Ośrodek Sportowo–Rekreacyjny Centrum 326–27–00, 326–71−

–02

POWIAT 
Starostwo Powiatowe w Bieruniu 226–91–00 Wydział

Komunikacji w Lędzinach 324–08–23 do 26 Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie 324–08–12 Powiatowy Zarząd

Dróg 216–21–73 Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego 216–63–30 Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

– Filia Lędziny 216–79–71 Powiatowy Rzecznik Praw

Konsumenta 226–91–75 Państwowy Powiatowy Inspektorat

Sanitarny w Tychach 227–52–47

INFORMACJA TELEFONICZNA 
Biuro numerów 118–913

Ze względu na zaniepokojenie mieszkańców losem pu−
stostanu po dawnej, służącej nam przez blisko 60 lat iz−
by porodowej, informujemy, że budynek znalazł już
swojego najemcę. W wyniku przeprowadzonego
2 września 2014 przetargu ustnego, nieograniczony na
najem budynku wyłoniono nowego najemcę, panią dr
Małgorzatę Klecką z Lędzin. Nieoficjalnie wiadomo, że
pani doktor zamierza tam otworzyć ośrodek dla dzieci
z z FAS

FAS zwany po polsku płodowym zespołem alkoho−
lowym, to zaburzenia pojawiające się u dzieci jako re−
zultat spożywania przez ciężarną matkę alkoholu.
Małgorzata Klecka, będąca specjalistką w zakresie
diagnozowania i terapii zaburzeń rozwojowych, od lat

prowadzi kampanię na rzecz dzieci dotkniętych FAS.
Jako pierwsza terapeutka w Polsce zaczęła głośno
mówić o tym problemie. Od ośmiu lat prowadzi szko−
lenia dla psychologów, pedagogów, lekarzy i rodzi−
ców, żeby propagować wiedzę o płodowym zespole
alkoholowym. Wspólnie z mężem powołała też Fun−
dację FAStryga. 

Przypomnijmy, że zabytkowy budynek przy ul.
Hołdunowskiej 70 w Lędzinach, w którym niegdyś
mieściła się izba porodowa ma 359,50 m? powie−
rzchni użytkowej. Wywoławcza stawka czynszu wy−
nosiła 1.078,50 zł miesięcznie. Do przetargu zostało
dopuszczonych dwóch oferentów. Uprawnienia do
zawarcia umowy najmu nieruchomości na najbliższe
dziesięć lat uzyskała właśnie pani Małgorzata

NOWA PERSPEKTYWA PORODÓWKI

W piątkowe przedpołudnie, 19
września, w przeddzień 90. rocznicy
urodzin, lędzinianka Aniela Mielnik
(z domu Nawalaniec) gościła burmi−
strza Wiesława Stambrowskiego
i Renatę Ścierską, kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego. Złożyli oni Jubi−
latce serdeczne gratulacje i życzenia
wraz z pięknym bukietem kwiatów
oraz okolicznościowe prezenty. 

Podczas spotkania przy kawie
i urodzinowym torcie towarzyszyli
jej członkowie najbliższej rodziny.
Rozmawiano na różne tematy, wy−
korzystując obecność burmistrza
wypytywano go o sprawy, którymi
żyje społeczność lokalna, a więc
przede wszystkim o postęp prac
przy budowie nowej sieci kanali−
zacyjnej w mieście, modernizację
Placu Farskiego, remonty dróg,
chodników itp. Szybko jednak te−
matem głównym rozmów stały się
wspomnienia pani Anieli o jej ży−
ciu rodzinnym, przede wszystkim
o ślubie, weselu, dzieciach, wnu−
kach i prawnukach.

– Urodziłam się 20 września
1924 roku w Podegrodziu (powiat
nowosądecki) w rodzinie Zofii
(z domu Szajewska) i Wojciecha
Nawalańców jako najmłodsza
z rodzeństwa – opowiada Jubilat−
ka. – Do Hołdunowa sprowadziła
mnie w 1950 roku starsza siostra
Rozalia (po mężu Pawlik), która

przybyła tu wcześniej i zamie−
szkała przy dzisiejszej ulicy Fred−
ry. Dopóki nie wyszłam za mąż,
czyli przez dwa lata, pracowałam
na oddziale kolejowym kopalni
„Ziemowit” w Lędzinach. Mój
ślub cywilny z Karolem Mielni−
kiem odbył się 8 listopada 1950
roku w lędzińskim USC tylko
z udziałem dwojga świadków, na−
tomiast kościelny 20 dni później
w parafialnym kościele hołdunow−
skim, a po nim skromne przyjęcie
weselne z udziałem najbliższych
rodzin młodożeńców – dopowia−
da.

Wkrótce wprowadziła się wraz
z mężem Karolem do domku fiń−
skiego przy ul. Waryńskiego 23,
po uprzednim wyprowadzeniu się
z niego przez pewnego sztygara.
Jej mąż pracował jako górnik doło−
wy w kopalni „Ziemowit” i po 23
latach pracy zawodowej przeszedł
na rentę ze względu na stan zdro−
wia. Zmarł w 1989 roku i od tej
pory pani Aniela jest wdową. Na−
dal mieszka ze swoim synem Ma−
rianem, a od marca br. wprowadzi−
ła się do rodzinnego domu jej cór−
ka Maria wraz z mężem Joachi−
mem Koniecznym i synem Kami−
lem, by lepiej zaopiekować się ma−
mą, która już wymaga większej
pomocy ze strony najbliższych. Po
domu porusza się sama, ale o ku−
lach.

– Urodziłam 12 dzieci, w tym
6 córek i 6 synów – podkreśla Ju−
bilatka z nieskrywaną dumą i sa−
tysfakcją. – Aktualnie mam 18
wnuków (najstarszy z nich liczy
sobie już 34 lata) i 14 prawnuków,
z których najstarszy ma 8 lat, a naj−
młodszy (o imieniu Natan) – 11
miesięcy. Pamiętają o mnie i czę−
sto mnie odwiedzają. 

Pani Aniela nadal jest w pełni
sprawna umysłowo, ma bardzo
dobrą pamięć, cieszy się dobrym
zdrowiem, rzadko chorowała
i chyba tylko dwukrotnie była ho−
spitalizowana. Ma bardzo dobry
słuch i potrafi jeszcze czytać książ−
ki i gazety bez okularów. Pod wa−
runkiem jednak, że druk jest duży.
Codziennie słucha Radia Maryja
i ogląda telewizję Trwam. Przez
kilkadziesiąt lat uprawiała ogró−
dek, hodowała krowy i inwentarz
domowy, więc do niedawna chęt−
nie oglądała też różne telewizyjne
programy przyrodnicze. 

W sobotę, 27 września, naj−
pierw około 60 członków rodziny
Jubilatki wysłuchało wraz z nią
mszy dziękczynnej w hołdunow−
skim kościele, a następnie w re−
stauracji „Słowiańska” uczestni−
czyło w okolicznościowym przyję−
ciu rodzinnym. Przyłączamy się do
gratulacji i życzeń, które wtedy
przekazali jej najbliżsi!

Mirosław Leszczyk

Kolejna wizyta u 90−letniej lędzinianki

Wciąż czyta 
bez okularów...


