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Z Prezydentem
o „Kontrakcie dla Śląska”

Spotkanie
z Czesławem Ryszką

W piątek 13 lutego prezydent Broni−
sław Komorowski spotkał się
w gmachu Śląskiego Urzędu Woje−
wódzkiego z przedstawicielami sa−
morządów województwa śląskiego,
a następnie z reprezentantami ogól−
nopolskich i lokalnych struktur
związków zawodowych. Gminę rep−
rezentowała Burmistrz Miasta Kry−
styna Wróbel.
spotkania z mediami, rozmowa
z liderami związków zawodowych
umocniła go w przekonaniu, że nie
ma innej drogi politycznej niż
działania na rzecz odbudowy dia−
logu społecznego. Bronisław Ko−
morowski wyraził też poparcie dla
rządowego programu dla Śląska.
Wysłuchał problemów samorzą−
dowców z regionu, związanych np.
ze zwrotem podatku od wyrobisk.
Przedstawił koncepcję zmiany pra−
wa mającą prawdopodobnie ułat−
wiać łączenie gmin. – Jestem po
rozmowie z panią premier. Mam
zapewnienie, że rząd dokona do−
datkowego wysiłku na rzecz Śląs−
ka, szukając rozwiązań, a także
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Jak mówił prezydent podczas

K.Wróbel (z lewej) w trakcie spotkania 13 lutego.

środków na zasadzie decyzji cen−
tralnej wykraczającej poza kon−
trakt śląski. W związku z czym,
jak zapewnił, jeszcze w marcu
można się spodziewać prezentacji
tego programu, który można by
nazwać „kontrakt regionalny plus”
– powiedział Bronisław Komo−
rowski. – Jestem przekonany, że
wspólnym wysiłkiem zostanie
zbudowany atrakcyjny i adekwat−
ny do potrzeb i możliwości pro−

gram adresowany do Śląska – za−
znaczył.
Prezydent relacjonował na kon−
ferencji prasowej po obu spotka−
niach, że rozmowa z samorządow−
cami koncentrowała się m.in. wo−
kół kwestii poszerzenia „programu
adresowanego dla Śląska” ponad
zadania wynikające z Regionalne−
go Programu Operacyjnego i Kon−
traktu Terytorialnego dla tego
Marcin Podleśny
regionu.

Czesław Ryszka za Elżbietę Bieńkowską
Startujący z listy Prawa i Sprawiedliwości Czesław Ry−
szka zwyciężył w dniu 8 lutego br. w wyborach uzupeł−
niających do Senatu, jakie odbyły w okręgu nr 75 obe−
jmującym Mysłowice, Tychy oraz powiat bieruńsko – lę−
dziński.
Ogółem, w okręgu wyborczym nr 75 – przy zale−

dwie 7% frekwencji – nowowybrany senator uzyskał
57 % poparcia (8541 głosów), w rezultacie czego po−
chodzący z Goławca Czesław Ryszka zasiądzie w Se−

nacie w miejsce Elżbiety Bieńkowskiej, która – przy−
pomnijmy – została unijnym komisarzem.
Z kolei w Lędzinach, Czesław Ryszka, uzyskując
635 głosów, pokonał w pojedynkuo mandat Dariusza
Dyrdę zgłoszonego przez KWW „Ze Śląska – nie
z partii” (218 głosów) oraz Michała Gramatykę star−
tującego z listy Platformy Obywatelskiej (113 gło−
sów). W naszym mieście frekwencja wyniosła 7,4%.
Oddano 966 głosów ważnych, a uprawnionych do
głosowania było 13.118 osób.
Marcin Podleśny

Uwaga!
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 r.
nastąpiła zmiana banku i numeru rachunku bankowego
Urzędu Miasta Lędziny.
W związku z powyższą zmianą prosimy o realizację płatności na nowe konto o numerze

ING Bank Śląski
37 1050 1214 1000 0024 1111 9130
Jeżeli po 1 stycznia dokonano wpłaty na dotychczasowy numer,
zostanie ona automatycznie przekierowana na nowe konto.
Prosimy o uwzględnienie zmiany przy dokonywaniu kolejnych przelewów.
Na powyższe konto przyjmowane są wpłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od posiadania psa, opłaty skarbowej, zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
zajęcie pasa drogowego, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, opłaty za najem lub dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność gminy, opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania,
opłaty za informacje adresowe.

Około trzydzieści osób wysłucha−
ło ciekawego opowiadania p. Ry−
szki na temat historii Polski w po−
wiązaniu z rozwojem kultu maryj−
nego na naszych ziemiach począw−
szy od średniowiecza. Uroczyste ak−
ty zawierzeń i ślubowań narodu pol−
skiego stanowią główny wątek jego
najnowszej książki pt. „Zawierzyć
Polskę Królowej”, którą można by−
ło nabyć od autora wraz z dedykacją
zaraz po spotkaniu za symboliczną
wręcz kwotę 5 zł. Dodajmy, że
wszyscy uczestnicy spotkania otrzy−
mali gratis inną książkę Cz.Ryszki
pt. „Rodzina na celowniku”.
W swojej ciekawej wypowiedzi
przedstawił przeplatanie się polskiej
historii z kultem maryjnym od chrz−
tu Mieszka I po czasy współczesne.
Na podstawie wielu przykładów
z dziejów Polski np. obrony Jasnej
Góry przed potopem szwedzkim,
czy cudu nad Wisłą, podkreślał kon−
sekwencje zawierzenia Matce Bo−
żej, od XVI wieku utytułowanej
Królową Polski. Cytowanie wybit−
nych postaci z historii Kościoła, ich
opartych na chrześcijańskim syste−
mie wartości wypowiedzi, dobitnie
wskazywały na znaczenie Najświęt−
szej Maryji Panny, jak i często−
chowskiej Czarnej
Madonny
w świadomości Polaków. Autor
chętnie podpisywał swoje nowe
dzieło, a wszystkim słuchaczom
wręczył w prezencie nie mniej cie−
kawą, wcześniejszą swoją książkę
pt. „Rodzina na celowniku”.
Co prawda słuchacze, mimo jego
zachęt, w zasadzie nie sformułowa−

Foto Bogusław Żogała

W środowy wieczór, 28 stycznia, w sa−
li audiowizualnej przy Placu Farskim
gościł Czesław Ryszka, kandydat Pra−
wa i Sprawiedliwości na senatora RP,
urodzony i wychowany w Lędzinach
Goławcu. Spotkanie otwarte z nim
zorganizowało tu Stowarzyszenie Pod
Klimontem.

Czesław Ryszka.

li konkretnych pytań zaraz po pre−
lekcji, ale już w trakcie podpisywa−
nia przez niego książek, wywiązy−
wały się krótkie rozmowy pomię−
dzy nim a niektórymi osobami. –
Jestem po raz pierwszy na spotka−
niu z panem Ryszką i stwierdzam
z całą otwartością, że bardzo przy−
jemnie się go słuchało – mówi lę−
dzinianin Eugeniusz Żołna. – Do−
szedłem jednak do przykrego dla
mnie wniosku, że nadal niezbyt
dobrze znam historię Polski. A pro−
pos kultu maryjnego, który stanowił
jeden z głównych wątków tej pre−
lekcji, przypomniał mi się obraz
z moich pierwszych odwiedzin
Sanktuarium Maryjnego w Fatimie.
Do dzisiaj mam przed oczyma
przykład ludzi naprawdę wielkiej
wiary, którzy na kolanach, modląc
się w tym czasie gorąco do Matki
Bożej, pokonywali cierpliwie odci−
nek drogi do tamtejszej kaplicy
o długości 700 – 800 metrów. Wez−
mę to pod uwagę czytając w domu
książkę „Zawierzyć Polskę Królo−
wej” – dopowiada.

REKLAMA

Bogusław Żogała
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O inwestycjach powiatowych w Lędzinach
ze Starostą bieruńsko−lędzińskim Bernardem Bednorzem rozmawia Marcin Podleśny
Panie starosto, zbliżamy się niewątpliwie do
rozpoczęcia realizacji ważnych inwestycji na lę−
dzińskich odcinkach dróg powiatowych. Proszę
pokrótce przybliżyć ich założenia.
Rok 2015 to dla Lędzin okres kontynuacji za−
dań inwestycyjnych na drogach powiatowych za−
planowanych jeszcze w latach 2013−14. Te zada−
nia są zresztą w „Planie rozwoju sieci dróg powia−
towych na lata 2015−2018”. W 2015 roku będą
to co najmniej trzy poważne inwestycje remonto−
wo−modernizacyjne i jedna dokumentacyjna. Prio−
rytetem, o czym wiadomo od ubiegłego roku, jest
kompleksowa modernizacja ul. Gwarków i Mur−
ckowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu
tych dróg z ul. Hołdunowską. W listopadzie Po−
wiat otrzymał informację o dofinansowaniu w wy−
sokości 50% kosztów tej inwestycji. Zadanie jest
realizowane w ramach tzw. „schetynówek” i jest
współfinansowane przez gminę Lędziny. Przetarg
został już rozstrzygnięty, całość inwestycji za
kwotę 4,2 mln złotych wykona firma „Skanska”
z Warszawy. Zakres inwestycji to 2.272,0 mb.
nowej drogi od granicy z Imielinem do „małego
ronda” na skrzyżowaniu ul. Murckowskiej z gmin−
ną ul. Kraszewskiego. Na skrzyżowaniu ulic Hoł−
dunowskiej, Gwarków i Murckowskiej zostanie
wybudowane rondo, ścieżka pieszo−rowerowa
szerokości 2,0 mb. po stronie lewej jadąc od
Imielina, okrawężnikowany pas drogowy wraz
z systemem kanalizacji deszczowej oraz wjazdy
do posesji.

Kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o układ ko−
munikacyjny, nie tylko dla mieszkańców Lędzin,
ale i całego powiatu, będzie miał remont głó−
wnej arterii miasta, tj. ul. Hołdunowskiej. Jakie
zakłada on działania i, co istotne, w jakim termi−
nie zaplanowano wykonanie tych prac?
Kolejna inwestycja to II−gi etap remontu ul.
Hołdunowskiej. To również zaplanowana

w ubiegłym roku inwestycja, która realizowana
będzie ze środków otrzymanych na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych ale z roku 2013. Po−
wiat odebrał już promesę i łącznie na to zadanie
posiada 3,0 mln złotych. Przetarg zostanie ogło−
szony 28 lutego, a zadanie musi zostać ukoń−
czone do 30 listopada 2015 roku. Zakres inwe−
stycji – tak jak na wszystkich drogach powiato−
wych – nowe chodniki szerokości 2,0 mb. po
obydwu stronach tej drogi, likwidacja pasów zie−
leni, nowe kratki kanalizacyjne i nowa nawie−
rzchnia asfaltowa. Wyremontowane również zo−
staną zatoki autobusowe.
Kiedy z kolei można spodziewać się zakończe−
nia realizacji prac wykonywanych na ulicy Ułań−
skiej?
Ta inwestycja będzie realizowana w oparciu
o wcześniejszą umowę z firmą Machnik, która bu−
dowała kanalizację sanitarną na ul. Ułańskiej. Wy−
konano już zakres od restauracji Słowiańska do
skrzyżowania z ul. Oficerską. Obecnie kończone
są prace projektowe budowy chodnika po lewej
stronie w kierunku Imielina. Ogłosiliśmy już prze−
targ na wykonanie obramowania drogi (krawężniki
po obydwu stronach jezdni) i wpięcia 80 kratek
kanalizacji deszczowej do istniejącej, nowowyko−
nanej kanalizacji deszczowej.
Roboty muszą zostać zakończone do 15 kwiet−
nia, po tym terminie firma budująca kanalizację
położy nową, ostatnią warstwę asfaltu. Koszt ca−
łej inwestycji z dokumentacją to 790 tyś złotych.

To również zadanie współfinansowane przez gmi−
nę Lędziny.
Jakie wieści może przekazać Pan mieszkań−
com Górek oraz Goławca odnośnie planowanej
ścieżki pieszo−rowerowej?
Powiat planuje w 2015 roku wykonanie doku−
mentacji projektowej budowy brakującego odcin−
ka ścieżki pieszo−rowerowej pomiędzy Górkami
i Goławcem przy ul. Goławieckiej. Już w marcu wy−
asygnujemy środki na tę inwestycję i do końca ro−
ku dokumentacja powinna być gotowa. Przypom−
nijmy, iż nawierzchnia drogi została wyremontowa−
na w grudniu 2014 roku w ramach promesy na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Modernizacja oraz budowa infrastruktury oko−
łodrogowej nie wyczerpuje jednak zamierzeń po−
wiatu, co do inwestycji w Lędzinach?
Oczywiście, że nie. W planach dla Lędzin ma−
my również inwestycję kubaturową, a mianowicie
budowę Placówki Opiekuńczo−Wychowawczej
„Lepszy Start” na działce stanowiącej własność
powiatu przy ul. Lędzińskiej 24. Dokumentacja
wraz z pozwoleniem na budowę jest gotowa, zaś
zadanie ma być realizowane w oparciu o środki
z nowego rozdania RPO WSL 2014−2020. Obiekt
ma być realizowany w formie tzw. budynku „pasy−
wnego” energooszczędnego. Będzie to placówka
dla 14 wychowanków z powiatu, którzy aktualnie
przebywają w podobnych placówkach w całej Pol−
sce.
Dziękuję za rozmowę.

Dla wzmocnienia potencjału Śląska
Rozliczenia podatku
dla emerytów i rencistów

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Lędzińska 86
02.03.2015
16.03.2015
30.03.2015
20.04.2015

(15.30−16.30)
(15.30−16.30)
(15.30−16.30)
(15.30−16.30)

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Hołdunowie, ul. Hołdunowska 39.
09.03.2015
23.03.2015
13.04.2015
27.04.2015

(15.30−16.30)
(15.30−16.30)
(15.30−16.30)
(15.30−16.30)

Wystarczy tylko przynieść swój Pit 40 z roku 2014
oraz z roku 2013.
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Samorządowcy już w połowie

stycznia przekazali kancelarii pre−
miera listę dwunastu propozycji do
programu dla Śląska. Dotyczą one
m.in. przekazania budżetowych
środków na uzbrajanie terenów
pod nowe inwestycje, preferencyj−
nych pożyczek dla firm, które za−
trudnią osoby odchodzące z górni−
ctwa, nacisku na finansowanie
projektów dotyczących nowoczes−
nych technologii węglowych, czy
dodatkowych ulg dla inwestorów
wchodzących na teren specjalnych
stref ekonomicznych.
W dniu 27 stycznia w Katowi−
cach odbyło się spotkanie repre−
zentantów gmin i powiatów,
z udziałem starosty Bernarda Be−
dnorza, na którym omówiono naj−
ważniejsze oczekiwania strony sa−
morządowej wobec powstającego
programu reindustrializacji Śląskai
Małopolski oraz pomysły na po−
prawę kondycji gospodarczej wo−
jewództwa śląskiego.
Kolejne spotkania, w których
uczestniczyli burmistrz Krystyna
Wróbel oraz starosta Bernard Be−
dnorz, miały miejsce 11 lutego
w Bytomiu oraz 16 lutego w Kra−
kowie, a Przewodniczyła im Pod−
sekretarz Stanu w Ministerstwie
Gospodarki Pani Ilona Antoni−
szyn −Klik. Samorządowcy mają
bowiem aktywnie wspierać prace
międzyresortowego
zespołu,
uczestnicząc w nim poprzez swo−
ją reprezentację, wyłonioną przez
marszałka woj. śląskiego. Jak do−
tąd, zostali poproszeni m.in. o po−
dzielenie się swoimi informacja−

Autor: Wojciech Kawała

Informujemy, iż każdy emeryt i rencista, który otrzymał PIT−
40 i nie ma obowiązku rozliczenia się z Urzędem Skarbowym,
a także nie korzysta z żadnych ulg, może przeznaczyć 1% po−
datku na dowolną Organizację Pożytku Publicznego rozlicza−
jąc BEZPŁATNIE swoje zeznanie podatkowe. Wypełnienia
druku PIT, a także przesłania go drogą elektroniczną do Urzę−
du Skarbowego dokonają bezpłatnie Panie, dyżurujące w ni−
żej podanych punktach, według harmonogramu:

Międzyresortowy Zespół do Spraw
Wzmocnienia Potencjału Przemys−
łowego Śląska powołany przez Panią
Premier Ewę Kopacz w dniu 7 sty−
cznia br. stanowi gremium, którego
celem jest m.in uchwalenie Wielolet−
niego programu dla Śląska, co nie
może odbyć się bez udziału samorzą−
dów województwa śląskiego.

Stoją od lewej Damian Bartyla Prezydent Miasta Bytom, Bernard Bednorz
Starosta Powiatu Bieruńsko − Lędzińskiego, Krystyna Wróbel Burmistrz Miasta
Lędziny, Waldemar Jędrusiński Z−ca Prezydenta Miasta Bielska − Białej

mi i wnioskami, co do posiada−
nych terenów i zasobów rynku
pracy, a także potrzeb w tym za−
kresie.
– Pracujemy nad programem dla
Śląska, dzięki któremu powstaną
nowe miejsca pracy w sektorach
o dużej dynamice. Chcemy także
przyciągać przemysł, który w per−
spektywie najbliższych 30−40 lat
zwiększy atrakcyjność tego regio−
nu. Intencją programu ma być po−
budzanie obecnych działań (ró−
wnież prowadzonych przez samo−
rządy), poprzez m.in. wsparcie ich
nowymi środkami i zmianami pra−
wa, a także dostosowanie do no−
wych potrzeb programów unijnych
– podkreśla wiceminister gospo−
darki Ilona Antoniszyn−Klik.
Przedstawiciele samorządów
zwracali uwagę na to, że to one
znają najlepiej swoje miasta i to
one biorą na swoje barki ciężar
działań rządu, jak choćby restruk−
turyzację górnictwa. Minister An−
toniszyn−Klik zapewniła, że mini−
sterstwo gospodarki podejmie
ukierunkowane działania, by ułat−

wić na Śląsku szybszy rozwój no−
woczesnych gałęzi gospodarki.
Nie wykluczyła również starań
o dodatkowe pieniądze dla Śląska
w Komisji Europejskiej.
Zapowiedziany przez przedsta−
wicieli rządu wieloletni plan dla
Śląska koncentruje się przede
wszystkim na poszukiwaniu no−
wych możliwości zwiększania po−
tencjału inwestycyjnego regionu.
Rozważana jest zmiana struktury
przemysłu na Śląsku, w tym
wzmocnienie rozwoju tych jego
gałęzi, które przyniosą nowe miej−
sca pracy. Rząd pracować będzie
również nad zwiększeniem efekty−
wnego wykorzystywania środków
unijnych. Pod uwagę brana jest też
zmiana niektórych przepisów pra−
wa oraz podejmowanie działań
służących zwiększeniu atrakcyjno−
ści inwestycyjnej regionu. Podsta−
wy programu dla Śląska mają po−
wstać w ciągu kilku miesięcy. Ma
on zawierać działania zarówno do−
raźne, jak i systemowe, zmieniają−
ce strukturę przemysłu w regionie.
Marcin Podleśny
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Najpierw

zaśpiewał wspólnie
z tamtejszym kameralnym zespołem
młodzieżowym, kierowanym przez
Mirosława Krupnika, do południo−
wej mszy św. w parafialnym koście−
le pw. Św. Jakuba, do której też grał
i śpiewał miejscowy organista Mi−
chał Fryś. Nabożeństwo celebrował
gościnnie ks. dr Jan Nowak, który
zajmuje się budową centrum−mu−
zeum imienia ks. Władysława Buko−
wińskiego w niedalekim Zagórniku.
W swojej ciekawej homilii przybli−
żył on sylwetkę ks. Bukowińskiego,
zwanego Apostołem Kazachstanu,
kandydata na błogosławionego.
Koncelebransem był wikariusz para−
fii w Rzykach, a zarazem kapelan
Związku Podhalan, ks. Jan Gacek.

Po zakończeniu mszy św.
„Akord” wystąpił z mini koncertem
już przy ołtarzu. Zaprezentował
osiem znanych kolęd, w tym „Cichą
noc” i „Zaśnij Dziecino”, do któ−
rych akompaniował na keyboardzie
wspomniany dyrygent J. Piłatek. Po
koncercie chórzyści udali się do
oberży na góralską kwaśnicę, a po−
tem – by choć trochę zaczerpnąć
zdrowego górskiego powietrza –
pod Czarny Groń, gdzie podziwiali
narciarzy zjeżdżających z tego
szczytu (810 m n.p.m.).
Wcześniej „Akord” śpiewał ko−
lędy i pastorałki podczas: Gmin−
nego i Powiatowego Przeglądu
Zespołów Kolędowych, który od−
był się 6 stycznia w kościele pa−
rafialnym pw. Maryi Panny
Uzdrowienia Chorych w Bojszo−
wach Nowych, a w niedzielę, 25
stycznia, aż dwukrotnie: przed
południem, po mszy św. w ko−
ściele pw. Serca Pana Jezusa
w Mysłowicach, a po południu

Nowy aparat w MZOZ Lędziny
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lędzinach zakupił dla potrzeb po−
radni kardiologicznej nowy aparat
do badań holterowskich EKG.
Poradnia kardiologiczna w Przy−

chodni Specjalistycznej posiada
już zarówno aparat do badań holte−
rowskich ciśnienia jak i EKG, je−
dnak ze względu na wzrastającą li−
czbę badań i wydłużającą się ko−
lejkę oczekujących koniecznym
stał się zakup nowego urządzenia.
W największym uproszczeniu,
badanie EKG metodą Holtera pole−
ga na rejestracji w sposób ciągły,
przez 24 godziny, zapisu pracy ser−
ca, co pozwala na ocenę zmian dy−
namicznych i patologii, które uja−
wniają się w określonych warun−

kach. Badanie to pozwala wykryć
zaburzenia rytmu serca prowadzące
do występowania omdleń, duszno−
ści lub kołatania serca. Badanie hol−
terowskie dostarcza kardiologowi
wielu cennych informacji o pracy
serca u pacjenta funkcjonującego
aktywnie zawodowo, wykonujące−
go czynności życia codziennego.
Jak poinformował Andrzej Fur−
czyk Dyrektor MZOZ Lędziny,
wraz z aparatem zakupiono nowo−
czesne oprogramowanie pozwala−
jące na analizę i archiwizowanie
wykonanych badań, a wartość za−
kupionego sprzętu wyniosła
8900,00 zł. Zakup został sfinanso−
wany w całości ze środków włas−
nych MZOZ.
Marcin Podleśny

Nowe władze RAŚ
W trakcie zebrania sprawozdaw−

czo−wyborczego Koła Bieruń –
Lędziny Ruchu Autonomii Śląska,
jakie odbyło się w dniu 29.01.2015
r., powołano jego nowe władze.
Przewodniczącym koła został wy−

brany Marek Bromboszcz, jego za−
stępcami Hubert Handy oraz Karol
Kolny. Funkcję sekretarza Koła
pełnić będzie Marta Bainka, nato−
miast skarbnika Kamila Baran−
Lomber.
Marcin Podleśny

UM w Lędzinach informuje,
że w dniu 14 marca 2015 r. dla mieszkańców chcą−
cych wziąć udział w Dniach Otwartych firmy Master
Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach zostanie uru−
chomiona specjalna, darmowa linia autobusowa.
W ten sposób zakład biologiczno – mechanicznego
przetwarzania odpadów chce zachęcić mieszkańców
do odwiedzenia go w tym dniu.

Koncert Akordu.

przed mszą św. w lędzińskim ko−
ściele św. Klemensa.
Prezes chóru, Jerzy Mantaj, in−
formuje, że cotygodniowe próby

muzyczne odbywają się w czwar−
tki, od godz. 18−ej, w sali audio−
wizualnej przy Placu Farskim
w Lędzinach i zaprasza osoby

chętne, dysponujące dobrze
brzmiącym głosem, by przyłączy−
ły się do nich.
Mirosław Leszczyk

Mieszkańcy pytają – Urząd Miasta odpowiada
Wśród mieszkańców Lędzin roz−
powszechniane były w ostatnim cza−
sie niepokojące informacje o możli−
wej likwidacji linii autobusowej
252. Czy te obawy są uzasadnione?
Mieszkańcy, w istocie, informowa−
li pracowników urzędu miasta oraz
radnych o pustych kursach niektó−
rych autobusów. Dlatego też, radni
podjęli temat na posiedzeniach ko−
misji, na których sprawa została
przeanalizowana. Na podstawie
uzyskanych informacji, możemy
wszystkich zapewnić, iż nie ma pla−
nów likwidacji żadnej linii autobuso−
wej, w tym linii 252, ani też ograni−
czenia kursów.

Jakie perspektywy stoją przed bu−
dynkiem Fundacji Rozwoju Sportu,
Kultury Fizycznej i Turystyki przy ul.
Lędzińskiej 14?
Już w poprzedniej perspektywie fi−
nansowej Gmina aplikowała o środ−
ki na modernizację budynku.
W 2011 roku został złożony wniosek
w ramach działania 5.3 Czyste po−
wietrze i odnawialne źródła energii.
Projekt przewidywał kompleksową
termomodernizację budynku wraz
z montażem instalacji solarnej, wy−
mianę stolarki okiennej, remont da−
chu. Prezes Kostyra z ramienia Fun−
dacji starał się pozyskać środki na
budowę kręgielni w budynku. Oba
wnioski przeszły pozytywne oceny,
zarówno formalne, jak i merytory−
czne, jednak z braku środków dofi−
nansowanie nie zostało przyznane.
Projekty pozostały na listach rezer−
wowych. Wraz z nadejściem nowej
perspektywy finansowej na lata
2014 – 2020 rozpoczęły się przygo−

Foto Marcin Podleśny

W niedzielę, 1 lutego, lędziński chór
mieszany „Akord” pod batutą kato−
wiczanina Jacka Piłatka zakończył
tegoroczne koncerty kolęd i pastora−
łek aż w Rzykach koło Andrychowa,
w Beskidzie małym.

Foto Mirosław Leszczyk

Koncert chóru Akord w Rzykach

Punkt Obsługi Mieszkańca na parterze UM.
towania do remontu budynku w ra−
mach Zintegrowanych Inwestycji Te−
rytorialnych, które są nowym narzę−
dziem wsparcia finansowego z Unii
Europejskiej.

Które z inwestycji będą realizowa−
ne już w najbliższych tygodniach,
miesiącach?
W ubiegłym tygodniu odbył się prze−
targ na realizację infrastruktury około−
turystycznej Ośrodka Rekreacji Sporto−
wej Zalew, a zgodnie z dokumentacją,
wszystkie prace muszą być wykonane
do czerwca b.r. Ogłoszono także prze−
targ na wykonanie zadania pn. Budo−
wa oświetlenia drogowego ul. Hołdu−
nowskiej – II etap. Inwestycja swoim
zakresem obejmie demontaż istnieją−
cego oświetlenia w pasie ulicy Hołdu−
nowskiej oraz zabudowę jednostronne−
go oświetlenia ulicznego. W najbliż−

szym czasie zostanie ponadto ogłoszo−
ny przetarg na dostawę i wdrożenie Sy−
stemu Informacji Przestrzennej wraz
z Portalem e−Urząd w Gminie Lędziny.
O pozostałych inwestycjach, na odcin−
kach dróg powiatowych, obszernie mó−
wi starosta Bernard Bednorz w niniej−
szym numerze.

Na jakie udogodnienia mogą li−
czyć mieszkańcy w Urzędzie?
W lutym, został uruchomiony Punkt
Obsługi Mieszkańca, który mieści się
na parterze budynku. Można tam,
bez konieczności wchodzenia na pię−
tro, załatwić sprawy dotyczące gospo−
darki odpadami, podatków i opłat lo−
kalnych, a także gospodarowania nie−
ruchomościami. Planowane jest uru−
chomienie punktu kasowego obok
Punktu Obsługi Mieszkańca.
Zredagował: Marcin Podleśny

Wspierajmy potrzebujących
Przekazanie 1% podatku nic nie

kosztuje, a może pomóc wielu
osobom w potrzebie. Zwracamy
się więc z prośbą o wsparcie w ten
sposób naszego stowarzyszenia.
Środki w ten sposób uzyskane sta−
nowią ważny element finansowa−
nia. Wykorzystujemy je na reha−
bilitację osób niepełnosprawnych.
W roku 2014 wykonaliśmy 40 go−

dzin hipoterapii, 60 godzin hydro−
terapii, 100 godzin zajęć rewali−
dacyjno−opiekuńczych, 200 go−
dzin zajęć logopedycznych i pra−
wie 500 godzin rehabilitacji do−
mowej. Otaczamy wsparciem 132
osoby z niepełnosprawnością.
Dbamy także o integrację wewną−
trzrodzinną i społeczną, organizu−
jąc spotkania plenerowe i wyjaz−

dowe oraz prelekcje dostępne dla
wszystkich
zainteresowanych
problematyką niepełnosprawno−
ści.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przekazali nam swój 1% podatku,
umożliwiając realizację tych dzia−
łań. Prosimy o pamiętanie o na−
szym stowarzyszeniu również
w tym roku. Zainteresowanych za−

praszamy na stronę internetową:
www.niepelnosprawni.org
KRS: 0000005834
Zarząd Lędzińskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
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OPŁATA
OD POSIADANIA PSA
Właścicielu psa! Pamiętaj, aby zapłacić
do 31 maja 2015 roku opłatę
od jego posiadania.
Stawkę roczną ustala się w wysokości 30,00 zł od
jednego psa oraz 20,00 zł za każdego następnego
psa posiadanego przez osobę fizyczną.
Wpłaty można dokonywać na konto Gminy Lędziny
w ING Bank Śląski SA 37 1050 1214 1000 0024 1111
9130 lub w kasie Urzędu Miasta.
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 z późn.
zm.) z opłaty od posiadania psa zwalnia się:
członków personelu przedstawicielstw dyplomaty−
cznych i urzędów konsularnych oraz innych osób
zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub
zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywa−
telami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warun−
kiem wzajemności;

osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełno−
sprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie−
pełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samo−
dzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania
jednego psa;
podatników podatku rolnego od gospodarstw rol−
nych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch
psów.
Zgodnie z Uchwałą nr LIII/423/14 Rady Miasta Lędzi−
ny z dnia 30.10.2014 w sprawie opłaty od posiadania
psów zwalnia się:
– psy trwale oznakowane czipem/mikroprocesorem
bądź tatuażem, pod warunkiem zgłoszenia i udoku−
mentowania tego faktu,
– psy chirurgicznie wysterylizowane lub wykastrowa−
ne, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania
tego faktu,
– psy do 8−go miesiąca życia.
Jeżeli właściciel psa zalicza się do grupy osób
zwolnionych, prosimy o przesłanie do UM stoso−
wnego oświadczenia (dotyczy osób, które są wła−
ścicielami psa, a do tej pory takiego oświadczenia
nie złożyły).

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Lędzinach
z dnia 4 lutego 2015 r.
o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnych
w wyborach uzupełniających
do Rady Miasta Lędziny
w okręgu wyborczym Nr 6
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1))
Miejska Komisja Wyborcza w Lędzinach podaje do wia−
domości informację o zarejestrowanych listach kandy−
datów na radnych w Okręgu Wyborczym Nr 6 w wybo−
rach uzupełniających do Rady Miasta Lędziny zarządzo−
nych na dzień 1 marca 2015 r.

Okręg Wyborczy Nr 6
1.

ŻMIJEWSKI Robert, lat 47, zam. Lędziny
zgłoszony przez KWW Roberta Żmijewskiego – lista nr 1

2.

ZIEMCZYK Dominika Barbara, lat 37, zam. Lędziny
zgłoszona przez KWW Dominiki Ziemczyk – lista nr 2

3.

STOLECKA Bogumiła Maria, lat 45, zam. Lędziny
zgłoszona przez KWW Bogumiły Stoleckiej – lista nr 3

4. KORBA Marek, lat 53, zam. Lędziny
zgłoszony przez KWW Marka Korby – lista nr 4
Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Lędzinach
/ –/ Urszula Pomietło−Rudol

Jak informuje Referat d/s Funduszy Strukturalnych,
Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą UM,
Gmina Lędziny zakończyła realizację projektu pn. „Gim−
nazjaliści naukowcy – rozwój kompetencji kluczowych
w Gimnazjum nr 1 w Lędzinach”. Projekt został dofinanso−
wany z Programu działań charytatywnych „Bank Dziecię−
cych Uśmiechów” organizowanego przez Fundację Banku
Zachodniego WBK S.A. Dzięki realizacji projektu grupa
uczniów Gimnazjum nr 1 wzięła m.in. udział w warszta−
tach w Centrum Nauki Kopernik.

Urząd Miasta zaprasza przedsiębiorców zainteresowa−
nych regularnym otrzymywaniem informacji istotnych dla
prowadzenia działalności gospodarczej do kontaktu z Re−
feratem ds. Funduszy Strukturalnych, Rozwoju Gospodar−
czego i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Lędziny.
Informacje będą przekazywane drogą elektroniczną na
wskazany przez Państwa adres mailowy. Osoby zaintere−
sowane otrzymywaniem takich informacji prosimy o prze−
słanie danych kontaktowych (wystarczy adres email) na
adres fundusze@ledziny.pl.

OGŁOSZENIE

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w po−
staci elektronicznej:
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa−
nym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozu−
mieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektroni−
cznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262) lub,
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informa−
tyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2013r. poz. 235) lub,
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu prze−
pisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.
Szczegółowe określenie granic obszaru objętego planem i tekst ww.
uchwały znajdują się:
1. do wglądu w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami
i Ładu Przestrzennego,
2. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Lędziny www.bip.ledziny.pl (zakładka: Rada Miasta,
Uchwały Rady Miasta, uchwały Rady Miasta z 2014 roku).
Burmistrz Miasta Lędziny
Krystyna Wróbel

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowe−
go planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poło−
żonego w rejonie ulicy Lędzińskiej w Lędzinach
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano−
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647
z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od−
działywania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Lędziny Uchwały Nr
XLIX/384/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w rejonie ulicy Lędzińskiej w Lędzinach.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego pla−
nu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lędziny, ul.
Lędzińska 55, 43 – 143 Lędziny z podaniem imienia, nazwiska lub je−
dnostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca
2015r.

OPŁATA ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI!
Zadeklarowane opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
w cyklu dwumiesięcznym należy wnosić bez wezwa−
nia w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub na rachunek
Urzędu Miasta Lędziny:
ING Bank Śląski
37 1050 1214 1000 0024 1111 9130
(osoby fizyczne i prawne)

Uwaga!
Zbliża się termin wpłaty
I raty podatku
od nieruchomości
W dniu 15.03.2015 mija termin zapłaty pierwszej ra−
ty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, łą−
cznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych.
Aby uniknąć naliczenia opłat za zbyt późne wpłaty,
prosimy o terminowe uregulowanie należności.
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW
WIECZYSTYCH
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH,
stanowiących własność Gminy Lędziny
Przypominam, iż opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieru−
chomości gruntowych wnosi się przez cały okres użytkowania wieczy−
stego – bez osobnego wezwania – w terminie do dnia 31 marca każ−
dego roku, z góry za dany rok.
Opłaty można uregulować w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przele−
wem na rachunek bankowy:
ING Bank Sląski SA Katowice: ING Bank Sląski SA Katowice
37 1050 1214 1000 0024 1111 9130 (rachunek dochodowy).
Wysokość opłat można sprawdzić w Wydziale Geodezji... Urzędu Miasta
Lędziny (II piętro, pok. 203−204, tel. 32/21−66−291, 21−66−301, 21−66−511
do −513 wew. 135, 128 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca mieszczącym
się na parterze Urzędu Miasta Lędziny (tel. 32/21−66−291, 21−66−301, 21−
66−511 do −513 wew. 150 lub 145).
Burmistrz Miasta Lędziny
mgr Krystyna Wróbel

INFORMACJA DLA NAJEMCÓW GRUNTÓW
PRZEZNACZONYCH POD GARAŻE
Przypominam, iż opłaty z tytułu najmu gruntu pod garaże wnosi się − bez
osobnego wezwania − w następujących terminach:
I kwartał 2015 r. − do dnia 10 marca 2015 r.
II kwartał 2015 r. − do dnia 10 czerwca 2015 r.
III kwartał 2015 r. − do dnia 10 września 2015 r.
IV kwartał 2015r. − do dnia 10 grudnia 2015 r.
Stawka czynszu za najem gruntu przeznaczonego pod garaż wynosi
1,10 zł/m2 miesięcznie netto + podatek od towarów i usług według
stawki 23%.
Opłaty można uregulować W kasie Urzędu Miasta Lędziny lub
przelewem na rachunek bankowy:
ING Bank Sląski SA Katowice: ING Bank Sląski SA Katowice
37 1050 1214 1000 0024 1111 9130 (rachunek dochodowy).
Wysokość opłat można sprawdzić w Wydziale Geodezji... Urzędu Miasta
Lędziny (II piętro, pok. 203−204, tel. 32/21−66−291, 21−66−301, 21−66−511
do −513 wew. 135, 128 lub W Punkcie Obsługi Mieszkańca mieszczącym
się na parterze Urzędu Miasta Lędziny (tel. 32/21−66−291, 21−66−301, 21−
66−511 do 513 wew. 150 lub 145).
Burmistrz Miasta Lędziny
mgr Krystyna Wróbel

INFORMACJA DLA DZIERŻAWCÓW GRUNTÓW
PRZEZNACZONYCH
POD OGRÓDKI PRZYDOMOWE

do 31 stycznia br za miesiące: styczeń – luty,
do 31 marca br za miesiące: marzec – kwiecień,
do 31 maja br za miesiące: maj – czerwiec,
do 31 lipca br za miesiące: lipiec – sierpień,
do 30 września br za miesiące: wrzesień – październik,
do 30 listopada br za miesiące: listopad – grudzień.

Przypominam, iż opłaty z tytułu dzierżawy gruntów przeznaczonych
pod ogródki przydomowe wnosi się w terminie do dnia 31 marca
każdego roku, z góry za dany rok.
Opłaty można uregulować w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przele−
wem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA Katowice: ING
Bank Śląski SA Katowice 37 1050 1214 1000 0024 1111
9130 (rachunek dochodowy).
Wysokość opłat można sprawdzić w Wydziale Geodezji... Urzędu Miasta
Lędziny (II piętro, pok. 203−204, tel. 32/ 21−66−291, 21−66−301, 21−66−511
do −513 wew. 135, 128 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca mieszczącym
się na parterze Urzędu Miasta Lędziny (tel. 32/21−66−291, 21−66−301, 21−
66−511 do −513 wew. 150 lub 145).

W tytule należy podać: ODPADY, adres nieru−
chomości, za którą uiszczana jest opłata oraz
okres (rata).

Burmistrz Miasta Lędziny
mgr Krystyna Wróbel

Terminy wniesienia opłat:
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Aktywne ferie
FRSKFiT
Fundacja Rozwoju Sportu, Kultury

Fizycznej i Turystyki jak zwykle pro−
mowała aktywność o charakterze spor−
towo−rekreacyjnym w ośrodku „Cen−
trum”. Średnio około 100 dzieci i mło−
dzieży rywalizowało w różnych konku−
rencjach sportowych: piłce halowej, ko−
szykówce, siatkówce, tenisie stołowym,
a także w szachach i warcabach. Ponad−
to można było spróbować swych sił
w grach i konkurencjach zręcznościo−
wych, typu piłkarzyki oraz popływać za
jedynie 4 zł przez godzinę na basenie
krytym. Nie brakowało chętnych na
cztery wyjazdy autokarem na narty
i sanki do Szczyrku, Wisły i Ustronia.
Ferie w ośrodku „Centrum”, ale także
w Miejskim Klubie Sportowym „Lędzi−
ny” podsumowano w piątek, 13 lutego,
kiedy to najlepsi w poszczególnych
konkurencjach, turniejach otrzymali na−
grody rzeczowe i słodycze z rąk bur−
mistrz Krystyny Wróbel, przewodniczą−
cej Rady Miasta, Elżbiety Ostrowskiej
oraz radnych Edwarda Urbańczyka
i Zdzisława Rudola.

Świetlica
Socjoterapeutyczna
W dniu 2 lutego uczestnicy Świetlicy

Socjoterapeutycznej Miejskiego Ośrod−
ka Pomocy Społecznej w Lędzinach
wraz z funkcjonariuszami Komendy Po−
wiatowej Policji w Bieruniu przeprowa−
dzili akcję pod hasłem: „Bezpieczna ro−
dzina na drodze” pod patronatem Bur−
mistrza Miasta Lędziny Krystyny Wró−
bel. W ramach działań sprawdzano
trzeźwość i dokumentację kierowców.
Kierowcy, którzy wykazali się odpo−
wiedzialnością oraz znajomością prze−
pisów drogowych zostali wyróżnieni
Medalem Wzorowego Kierowcy, rę−

nywania nieśmiałości i zdobywania
sukcesów. Zwieńczeniem wspólnie
spędzonych dwóch tygodni, był zacza−
rowany „Bal Przedszkolnych Sportow−
ców”, który przebiegał w duchu koń−
czącego się karnawału.

Szkoła Podstawowa nr 1
W pierwszym tygodniu ferii w lę−
dzińskiej „jedynce” dla uczniów zor−
ganizowano szereg ciekawych i atrak−
cyjnych zajęć. Pierwszego dnia odby−
ły się warsztaty plastyczne – „Kreaty−
wne zajęcia z masą solną”, podczas
których dzieci uczyły się przygoto−
wywać masę solną, a następnie wyko−
nywały z niej figurki. Uczniowie z za−

„Ferie z MOK 2015”

Uczestnicy akcji „Bezpieczna rodzina na drodze”.

cznie wykonanego przez uczestników
placówki, materiałami promocyjnymi
z Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Lędzi−
nach, a także okazyjnymi gadżetami
w postaci odblasków i okładek na doku−
menty.
Kontynuacją powyższej akcji było
sprawdzenie wiedzy o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym dzieci i młodzieży
z terenu miasta Lędziny. Za prawidłowe
odpowiedzi na przygotowane przez
podopiecznych świetlicy pytania wrę−
czane były dyplomy „Jeżdżę bezpie−
cznie – jestem bezpieczny” oraz opaski
odblaskowe ufundowane przez Urząd
Miasta Lędziny.

Przedszkole nr 1
Tegoroczne ferie w Miejskim Przed−

szkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr
1 w Lędzinach były bardzo udane.
W pierwszym tygodniu w świat zimo−
wych zabaw zaprosił dzieci Miś Usza−
tek, w drugim – do Misia dołączyli je−
go bajkowi przyjaciele: Bolek, Lolek
oraz piesek Reksio. Z bohaterami pol−
skich bajek animowanych przedszkola−
ki spotykały się każdego dnia. Ogląda−
ły interesujące prezentacje multime−
dialne, bajki, wykonywały ciekawe
prace plastyczne, uczestniczyły w wy−
cieczkach m.in.: do Teatru Dzieci Za−
głębia w Będzinie na przedstawienie
pt. „Zwierzęta Doktora Dolittle”, do
Miejskiej Biblioteki Publicznej na za−
jęcia czytelnicze, do kina „Piast” na
spektakl pt. „Gospodarz i Juroszek”.
Na uwagę zasługuje również także „Zi−
mowa Olimpiada Sportowa”, która do−
starczyła dzieciom wielu pozytywnych
wrażeń w zakresie rywalizacji, prze−
strzegania zasad „fair play” oraz poko−

pałem lepili, co tylko im podpowie−
działa fantazja: zwierzątka, ludziki,
serduszka i tajemnicze stwory. Odby−
wały się również warsztaty plasty−
czne: „Bibułkowe kwiaty z wiejskie−
go ogrodu” i „Z gliną za pan brat”.
Podczas warsztatów plastyczno−do−
goteropeutycznych dzieci zapozna−
wane były z zasadami bezpiecznego
zachowania się w obecności psów.
Wykonywały plakaty przedstawiające
ich ulubione rasy czworonogów oraz
obejrzały pokaz psich sztuczek. Dzie−
ci zrobiły również papierowe psie
maski oraz kartkę pocztową z wize−
runkiem szczeniaka. Podczas zajęć
odbył się też wspólny spacer z psem
połączony z lepieniem figur czworo−
nogów ze śniegu. Proponowano ucz−
niom również zajęcia muzyczno – ru−
chowe, zajęcia sportowe, w tym
Kung−Fu. Ponadto, podczas ferii od−
bywały się szkolenia komputerowe
z realizowanego w mieście projektu
„Eliminacja wykluczenia cyfrowego
w gminie Lędziny”.

13 lutego dokonano podsumowania ferii.

Szkoła Podstawowa nr 3

rzenia przed przyjazdem służb medy−
cznych. Uczestnicy mieli możliwość na−
uczyć się jak należy zachować się w sy−
tuacji zagrożenia, włączając w to infor−
macje dotyczące udzielania pierwszej
pomocy osobie poszkodowanej oraz do−
tyczące wskazówek zachowania się
w sytuacji zagrożenia. W czasie ferii
zorganizowano także dwa turnieje dla
uczniów: gry w UNO oraz gry w scrab−
ble. Ponadto, w bibliotece szkolnej od−
bywały się zajęcia artystyczne. Ucznio−
wie poznali nowe techniki plastyczne –
decoupage, origiami, podczas których
rozwijali zdolności manualne.

Drugi tydzień ferii upłynął w SP3
w atmosferze zajęć sportowo – artysty−
cznych. Zimowe zabawy na śniegu oraz
zajęcia sportowe na sali gimnastycznej
dopełniały zajęcia Klubu Ekspresji
Dziecięcej. W trakcie zajęć artysty−
cznych dzieci uczyły się tworzenia prac
plastycznych w technice orgiami, quil−
lingu, wykonywały prace z gumek, na
krośnie i szydełku oraz kleiły balony
z bibuły. Zajęcia odbywały się codzien−
nie od poniedziałku do piątku przez trzy
godziny dziennie, dzięki temu można
było poznać i opanować dowolną te−
chnikę na bardzo dobrym poziomie.
W zajęciach uczestniczyły dzieci w wie−
ku od sześciu lat do trzynastu lat. Po−
wstałe piękne, różnorodne prace: wio−
senne kwiaty do wazonu, kwiatki do
okien, ślimaki w technice z gumek, baj−
kowe ptaszki Tweety na szydełku, kred−
ki i butelki na krośnie, oraz balony z bi−
buły. Wszystkie wykonane prace dzieci
mogły zabrać ze sobą do domu. Równo−
legle odbywały się zajęcia sportowe,
w których sali gimnastycznej można by−
ło zagrać w gry zespołowe, rozegrać tur−
niej tenisa stołowego czy w badminto−
na. Grupa 10 dzieci uczestniczyła
w kursie komputerowym rozwijającym
umiejętności posługiwania się pakietem
Office. Dzięki zaangażowaniu UM
atrakcyjne zajęcia prowadziły panie
Gabriela Włodarczyk, Sylwia Koman−
dera i Agnieszka Uzdowska.

Zespół Szkół Goławiec
W Zespole Szkół w Lędzinach−Go−

ławcu, pod opieką wykwalifikowanej
kadry dzieci, które nie mogły wyjechać
na okres ferii, miały doskonałą okazję
do spędzenia czasu w sposób aktywny.
Codziennie mury szkoły odwiedzała
grupa ok. 40 uczniów. Zabawy ruchowe
na sali gimnastyczne, gry zespołowe,
rozgrywki tenisa stołowego oraz kręgle
to tylko niektóre atrakcje, z jakich ko−
rzystali uczestnicy zimowego wypo−
czynku w szkole. Dzieci rozwijały także
swoją kreatywność tworząc barwne pra−
ce plastyczne, kartki okolicznościowe.
Nie obyło się bez konkursów: plasty−
cznych, sportowych i informatycznych.
Uczniowie chętnie skorzystali z możli−
wości wykazania się swoimi umiejętno−
ściami manualnymi w zakresie obsługi
klawiatury komputera. Odbył się także
bal karnawałowy, na który dzieci przy−
gotowały maski i rekwizyty do swoich
kostiumów. Mile spędzony czas w to−
warzystwie rówieśników na pewno
sprzyjał wypoczynkowi.

Gimnazjum nr 1
W poniedziałek 2 lutego roku w sali
gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Lę−
dzinach odbyły się zajęcia ruchowe przy
muzyce. Głównym elementem części
szczegółowej zajęć były zajęcia rucho−
wo – taneczne na stepie. Miały one na
celu podniesienie sprawności fizycznej,
wytrzymałości tanecznej i siły mięśnio−
wej uczestników zajęć. Zajęcia prowa−
dzone były w formie zabawowej, aby
sami uczestnicy mieli wiele radości
z wykonanego zadania.
Natomiast, we wtorek 3 lutego odby−
ły się zajęcia szkoleniowe z udzielania
pierwszej pomocy. Głównym celem by−
ło uwrażliwienie uczestników na krzyw−
dę drugiego człowieka oraz przekazanie
wiedzy na temat pierwszych czynności,
jakie należy wykonać na miejscu zda−

Miejska Biblioteka
Publiczna
W MBP w Lędzinach, w ramach ferii

Foto Mirosław Leszczyk

 Spektrum zajęć przygotowanych
przez Miejski Ośrodek Kultury było
najszersze, począwszy od warsztatów
teatralnych, poprzez rękodzielnicze,
plastyczne, szachowe i taneczne po za−
jęcia sportowe, w tym na basenie kry−
tym. Największe zainteresowanie ucze−
stników programu „Ferie z MOK−iem”
budziły przedstawienia teatralne i iluz−
jonistyczne (pt. „Edukacyjny teatr ma−
gii”) w sali widowiskowo−kinowej
„Piast” oraz wycieczki: na sztukę tea−
tralną „Jaś i Małgosia” do Teatru Dzieci
Zagłębia w Będzinie (dzięki dotacji
uzyskanej od Gminy Lędziny) i na seans
„Podróż Małego Księcia” do Planeta−
rium w Chorzowie. Ponadto, 11 lutego
w sali widowiskowej „Piast”, grupa tea−
tralna Bajkowe Skarbki Śląska, wysta−
wiła bajkę pt. „Gospodarz i Juroszek”.
Reasumując, codziennie w zajęciach
i konkursach o różnej tematyce brało
udział 50−ro dzieci od 7 do lat 15.
Mocnym akcentem powyższego pro−
gramu był tradycyjny karnawałowy bal
przebierańców w sali audiowizualnej
przy Placu Farskim, w ramach którego
przeprowadzono szereg konkursów z na−
grodami. Należy przyznać, że dzieciaki
do tematu podeszły sumiennie i każde
z nich było pięknie przebrane. W trakcie
balu nie zabrakło konkursów z nagroda−
mi: odbył się m.in. konkurs tańca na ga−
zecie, taniec z hula− hop, konkurs z krze−
sełkami, konkurs na najciekawszy strój,
rozstrzygnięto także konkurs plastyczny,
a „Ferie z MOK 2015” zakończono
w rytmie dyskotekowych przebojów.
Natomiast, w rozegranym w MOK 3−
dniowym turnieju szachowym, którego
finał odbył się w dniu 9 lutego, zwycię−
żył reprezentujący Szkołę Podstawową
nr 1 w Lędzinach Jakub Wanot, zdo−
bywca 12 punktów. Kolejne miejsca na
podium zajęli Mateusz Pudzianowski
(10,5 pkt) oraz Rafał Liszka (6 pkt),
obaj z PZS Lędziny. Ogółem, do rywa−
lizacji przystąpiło 15 szachistów, któ−
rzy rywalizowali w tempie 10 minut na
partię.

Foto Mirosław Leszczyk

Ferie zimowe 2015 za nami! Przypadający w okresie od 2 do 13 lutego okres zimo−
wej przerwy od nauki był dla miejskich instytucji oświatowych, kulturalnych, sporto−
wym czasem wytężonej pracy, a wszystko po to, by dzieci i młodzież z Lędzin mogły
każdy z wolnych z dni zagospodarować w sposób możliwie jak najbardziej owocny i in−
teresujący.

Uczestnicy balu przebierańców na Placu Farskim.

zimowych dwa razy w tygodniu odby−
wały się zajęcia oraz konkursy plasty−
czne, w których łącznie wzięło udział
151 osób. Pierwszy tydzień zajęć zdo−
minowały warsztaty pod hasłem „Zimo−
we wycinanki” oraz konkurs plastyczny
„Świat Baśni”. Zwłaszcza ta druga ini−
cjatywna okazała się strzałem w dzie−
siątkę, gdyż przyciągnęła zarówno do
centrali, jak i do filii MBP 38 dzieci.
W drugim tygodniu zajęć w centrali
MBP Lędziny odbyły się warsztaty pla−
styczne „Jan Brzechwa dzieciom – dzie−
ci Janowi Brzechwie”, w trakcie których
czytano dzieciom utwory J. Brzechwy,
a następnie dzieci wykonywały prace
związane z poszczególnymi utworami
tegoż autora m.in. „Miś”, „Dzik”, „Ty−
grys”, „Na wyspach Bergamutach”. Na
zakończenie ferii, 12 lutego, centrala
MBP przygotowała konkurs plastyczny
„Kolorowy zawrót głowy”, inspirowany
tematyką karnawałową i walentynkową,
a filia przeprowadziła konkurs plasty−
czny „Świat Baśni”. W ostatnich wy−
mienionych imprezach wzięło udział
odpowiednio 34 oraz 67 osób.
Mirosław Leszczyk, Marcin Podleśny
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Ks. Kontny bohaterem rocznicowej prelekcji
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzi−
nach wraz z działającym przy nim
kołem historyczno – regionalnym
ziemi lędzińskiej, dla upamiętnienia
70 rocznicy tragicznej śmierci lę−
dzińskiego księdza Pawła Kontnego,
29 stycznia br. zaprosił zaintereso−
wanych do sali audiowizualnej na
Placu Farskim, na wykład pt. „Do−
póki czas macie, dobro czyńcie”, któ−
rą wygłosił kustosz Archiwum Ar−
chidiecezjalnego w Katowicach dr
Wojciech Schäffer, prywatnie spo−
krewniony z ks. Kontnym.

spotkaniu umieścił w tygodniku
obszerny artykuł, prezentujący po−
stać ks. Kontnego. Członkowie
Rady Miasta Lędziny, Elżbieta
Ostrowska i Zdzisław Rudol, wrę−
czyli prelegentowi kwiaty i
okolicznościowy dyplom z po−
dziękowaniem za wygłoszony wy−
kład. Po zakończonym spotkaniu
zgromadzeni przeszli na lędziński

tego 1945 roku, który zginął
w obronie czci niewieściej z rąk
Sowietów, wpisuje się w obraz
represji, jakie wnieśli na Śląsk
„wyzwoliciele”, a poruszany temat
nawiązywał do uchwały przyjętej
przez radnych Sejmiku Śląskiego
o ogłoszeniu roku 2015 Rokiem
Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląs−
kiej. Przybyłych słuchaczy powita−
ła dyrektor MOK – u Joanna Figu−
ra oraz burmistrz Lędzin Krystyna
Wróbel. Dr Schäffer przedstawił
bogate materiały dotyczące genea−
logii rodziny Kontnych, drogę
księdza do kapłaństwa i jego
związki z lędzińską parafią aż po
dzień śmierci. Na prelekcję
oprócz mieszkańców, którym blis−
ka jest lokalna historia, którą prag−
ną zachować dla kolejnych
pokoleń, władz miasta i radnych,

Foto Bogusław Żogała

Tragiczna śmierć wikarego 1 lu−

Podziękowania dla prelegenta Wojciecha Schäffera (z lewej).

przybyli krewni pochodzącego
z Paprocan księdza, z rodzin Kon−
tny i Czardybon oraz córka Józefa
Gorczeńskiego z Łazisk Dolnych,
który był chrzestnym ks. P. Kon−
tnego. Środowisko duchownych
reprezentował przybyły proboszcz
parafii MB Różańcowej w Lędzi−
nach, ks. Krzysztof Sonntag.
Na spotkaniu światło dzienne
ujrzały pamiątki z prywatnych ro−
dzinnych zbiorów, które pozwalają
uzupełnić wiedzę prowadzącym
wszczęty proces beatyfikacyjny.
Towarzystwo Chrystusowe podjęło

A fakty są przerażające. Niemal natychmiast po

wkroczeniu sowietów rozpoczęły się zakrojone na sze−
roką skalę akty terroru wobec cywilnych mieszkańców
Górnego Śląska. Aresztowania i egzekucje były na po−
rządku dziennym. Ruszyła machina masowych depor−
tacji mężczyzn (w dużej części górników) do niewol−
niczej, wyniszczającej pracy w łagrach oraz kopal−
niach Związku Radzieckiego. Według różnych sza−

działania, aby ks. Paweł Kontny
został ogłoszony błogosławionym
Kościoła katolickiego jako jeden
z grona Męczenników Wschodu
(1917 – 1989). Na zakończenie
swojego bardzo interesującego wy−
kładu, dr Schäffer odczytał zapiski
z kroniki parafialnej, gdzie ów−
czesny administrator lędzińskiej
parafii, ks. Jan Klyczka relacjonuje
wkroczenie Armii Czerwonej do
Lędzin i okoliczności śmierci swo−
jego wikarego. W spotkaniu ucze−
stniczył także redaktor naczelny
„Echa” Jarosław Jędrysik, który po

Informujemy ponadto, iż wiarygodność osoby podającej się za
pracownika RPWiK Tychy S.A. można sprawdzić poprzez kontakt
telefoniczny z dyspozytorem przedsiębiorstwa (24 godziny/dobę)
lub w lokalnych oddziałach eksploatacji sieci przedsiębiorstwa
(do godz. 15.00).
Numery telefonów:
Dyspozytor RPWiK Tychy S.A. – (32) 325 70 00,
Odział Eksploatacji Sieci w Bieruniu – (32) 326 96 32,
Odział Eksploatacji Sieci w Brzeszczach – (32) 211 14 66,
Odział Eksploatacji Sieci w Łaziskach Górnych – (32) 224 18 37.
Prosimy o zgłaszanie przypadków nieuprawnionego podawania
się za pracowników przedsiębiorstwa.
Zarząd RPWiK Tychy S.A

cunków to liczba od 30 do kilkudziesięciu tysięcy Ślą−
zaków (obecnie zagadnieniem tym zajmuje się „Cen−
trum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do
ZSRR w 1945 r.” w Radzionkowie). Nie mniej, okrut−
ny los zgotowano tym, którzy pozostali na Śląsku.
NKWD przejmuje niemieckie obozy i zamyka w nich
Ślązaków. Obok licznych sowieckich obozów szybko
powstają też i polskie. Ich więźniowie wobec głodu,
chorób i nieludzkiego traktowania nie mają większych
szans na przeżycie. Dzisiaj najbardziej znanym i to
w najgorszym tego słowa znaczeniu jest Zgoda
w Świętochłowicach. Od 7 lat pod koniec stycznia tą
samą 12 kilometrową trasą, którą pędzono z katowic−
kiego Placu Wolności do obozu koncentracyjnego wy−
rusza „Marsz na Zgodę”, zwany także „Marszem Pa−
mięci o Tragedii Górnośląskiej”.
Edward Urbańczyk

LSNRONiIR po Walnym Zebraniu
W trakcie zebrania, 80 członków stowarzyszenia

wyraziło pozytywną ocenę działalności organizacji.
Jednogłośnie przyjęto sprawozdanie merytoryczne
i finansowe oraz udzielono zarządowi absolutorium
za rok 2014. Podsumowanie działań stowarzyszenia
zostało uatrakcyjnione prezentacją zdjęć ze wszy−
stkich organizowanych wydarzeń.
Prezes stowarzyszenia Krystyna Cuber przedstawi−
ła plan działań na bieżący rok, a wśród zamierzeń
znalazły się tradycyjnie zajęcia rehabilitacyjne i inte−
gracyjne. Najbliższym będzie spotkanie wielkanoc−
ne, które po raz pierwszy ma się odbyć na Placu Far−
skim.
Po przyjęciu planu wywiązała się dyskusja na temat
zakupu podnośnika, który umożliwia przeniesienie
osoby niepełnosprawnej z wózka inwalidzkiego do
basenu. Urządzenie to ma stanowić wyposażenie ba−
senu miejskiego w Lędzinach i pomóc w prowadzeniu
hydroterapii. Głos w tej sprawie zabrał wiceprzewo−
dniczący Rady Powiatu, Marek Spyra, który poinfor−
mował o pozytywnej opinii władz powiatu i możliwo−

ści pokrycia 2/ 3 kosztów zakupu. Chęć współpracy
zadeklarowali również pozostali goście zebrania: bur−
mistrz, Krystyna Wróbel oraz prezes Lędzińskiej Fe−
deracji Przedsiębiorczych Marek Bromboszcz. Także
niektórzy członkowie stowarzyszenia zaoferowali
swoją pomoc w poszukiwaniu darczyńców celem
uzyskania brakującej kwoty w wysokości 15 tys. zł.
Krystyna Cuber zwróciła się do zebranych z ape−
lem o rozpowszechnienie informacji o możliwości
przekazania 1% podatku na stowarzyszenie. Dodała,
że jest to ważne źródło finansowania działalności sta−
tutowej.
Marcin Podleśny

Foto M.Leszczyk

Zakup podnośnika basenowego dla osób niepełnospra−
wnych był głównym tematem dyskusji podczas Walnego
Zebrania Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, jakie odbyło się w dniu
24 lutego br. w sali widowiskowo−kinowej „Piast”.

Głos zabiera Jerzy Gomolczyk.

Uwaga
na oszustów!
W związku z odbieranymi przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wo−
dociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. sygnałami mieszkańców
o oszustach, podających się za pracowników RPWiK Tychy S.A.,
informujemy wszystkich odbiorców usług przedsiębiorstwa, iż
osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z jego stro−
ny, są pracownicy posiadający stosowne upoważnienie. Upoważ−
nienie zawiera zdjęcie pracownika, odpowiednie dane służbowe,
logotyp firmy oraz podpis Prezesa Zarządu. Pracownicy posiada−
ją odzież oznaczoną znakiem przedsiębiorstwa.

70 Rocznica „Tragedii Górnośląskiej”
Obchodzona w 2015 roku rocznica bolesnych wydarzeń,
które rozpoczęły się wraz z wkroczeniem w 1945 r. Ar−
mii Czerwonej na ziemię śląską powinna być przestrogą
i nauką dla wszystkich. Poznanie tragedii, która się wte−
dy rozpoczęła jest dla wielu szansą na zrozumienie zja−
wiska, które dzisiaj określamy mianem „śląskiej tożsa−
mości”.

cmentarz by złożyć kwiaty na gro−
bie ks. P. Kontnego i odmówić
wspólną modlitwę. Z kwiatami
udano się także do pani Gertrudy
Kuli, która ze względów zdrowot−
nych nie mogła uczestniczyć
w spotkaniu, a która jest osobą
biegnącą pamiętnego 1 lutego 1945
roku na lędzińską plebanię po po−
Bogusław Żogała
moc.
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95 lat Marty Tomanek Jubileusz Marty Ryszki

Obecne były także jej córka Ha−

lina oraz Irena Gajer, córka brata
męża pani Marty. Przy kawie, her−
bacie i torcie długo potem rozma−
wiano na różne tematy, ale przede
wszystkim o drodze życiowej Jubi−
latki.
Marta Tomanek przyszła na
świat 7 stycznia 1920 roku w Ur−
banowicach, w rodzinie gospoda−
rzy rolnych, Marii (z domu Fabian)
i Jana Norasów. Pochodzi z długo−
wiecznego rodu – żyją jeszcze jej
dwie siostry: 94−letnia Maria Pan−
czek i 88−letnia Stefania Szczygieł.
Zmarła już jej jedna siostra i oby−
dwaj bracia.
– Swojego męża Jana Tomanka
poznałam podczas wesela w Smar−
dzowicach, na którym byliśmy
druhną i druhem – opowiada. – Od
razu wpadliśmy sobie w przysło−
wiowe oko, a ślub cywilny wzięliś−
my 7 września 1946 roku w USC
w Urbanowicach, natomiast dzień
później ślub kościelny w bieruń−
skiej świątyni pw. św. Bartomieja.
Do kościoła pojechaliśmy wystro−
joną bryczką konną, a po powrocie
w moim domu rodzinnym odbyło
się przyjęcie rodzinne. Zamieszka−
liśmy w domu rodzinnym męża
przy ulicy Ułańskiej (już nieistnie−
jącym) w Smardzowicach, czyli
u jego ojca Franciszka Tomanka,
który był weteranem powstań śląs−
kich i wielkim lokalnym społe−
cznikiem – dodaje z nieskrywaną
dumą.
Mąż pani Marty pracował w lę−
dzińskiej kopalni Piast jeszcze

przed ślubem, a podczas II wojny,
nie chcąc być wcielonym do Weh−
rmachtu, ukrywał się na Śląsku
Cieszyńskim, gdzie pod innym na−
zwiskiem zatrudnił się jako górnik
dołowy w kopalni w Karwinie. Po
powrocie do domu w 1945 roku
najpierw krótko pracował w kopal−
ni Wesoła, potem we wspomnianej
kopalni Piast, a następnie w lędziń−
skiej kopalni Ziemowit, w której
przez 25 lat był kierownikiem
działu budowlanego. Pełnił też
różne funkcje społeczne w zakła−
dzie pracy i w lokalnym środowis−
ku. Zmarł 19 sierpnia 1986 roku.
Pani Marta idąc częściowo
w ślady swojego teścia i męża ró−
wnież pełniła różnorakie role spo−
łeczne. Była między innymi radną
pierwszej kadencji Rady Miejskiej
w Lędzinach i przez 25 lat przewo−
dniczącą Koła Gospodyń Wiej−
skich w Smardzowicach. Koło to
działało bardzo prężnie, organizo−
wało kursy gotowania, szycia, haf−
towania itp., ale także środowisko−
we zabawy i ogniska integracyjne.
– Wybudowaliśmy z mężem
własny dom na działce ofiarowa−
nej nam przez jego rodziców,
w którym nadal mieszkam, ale już
pod opieką córki Haliny – konty−
nuuje Jubilatka. – Wychowaliśmy
czworo dzieci, wspomnianą córkę
i trzech synów: Henryka, Jana (nie
żyje już od trzech lat) oraz Franci−
szka. Obecnie mam siedmioro
wnuków i pięcioro prawnuków,
z których najmłodsza Maja ma do−
piero półtora roku – dopowiada.
Córka Halina mówi, że jej mama
jest osoba bardzo towarzyską
i ogromnie cieszy się z każdorazo−
wych odwiedzin najbliższej rodzi−
ny. – Latem wożę ją też od czasu
do czasu do kościoła oraz do wnu−
ków, prawnuków i znajomych. Co−
dziennie słucha radia, w tym mszę
świętą i muzykę, a w telewizji czę−
sto ogląda różne teleturnieje. Ży−
czymy Pani Marcie jeszcze dłu−
gich lat życia w zdrowiu i szczę−
ściu osobistym!

Foto Mirosław Leszczyk

Pierwszą osobą, którą odwiedziły
burmistrz Krystyna Wróbel i Rena−
ta Ścierska, kierownik Urzędu Sta−
nu Cywilnego, w ramach tegoro−
cznych wizyt u lędzińskich Jubila−
tów była 95−letnia Marta Tomanek,
mieszkanka Smardzowic. W piątko−
we przedpołudnie, 9 stycznia, wspo−
mniane panie złożyły Jubilatce ser−
deczne urodzinowe życzenia, a także
okolicznościowy list gratulacyjny
oraz kwiaty i zwyczajową paczkę
z prezentami.

Marta Ryszka wraz z goścmi.

W dniu 9 lutego burmistrz Krystyna
Wróbel i kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego, Renata Ścierska, złożyły
oficjalną wizytę Marcie Ryszce z Go−
ławca.
Po serdecznym przywitaniu się

życzyły jej długich lat życia oraz
przekazały list gratulacyjny
z okazji 95. rocznicy urodzin wraz
z bukietem kwiatów i tradycyjną
paczką z prezentami. W spotkaniu
uczestniczyli synowie Jubilatki –
Czesław i Piotr. Ponieważ wizyta
u pani Marty odbyła się dzień po
wyborach uzupełniających do Se−
natu RP w okręgu nr 75, pani bur−
mistrz i pani kierownik pogratulo−
wały również p. Czesławowi Ry−
szce zwycięstwa w tych wybo−
rach.
Marta Ryszka urodziła się 25 sty−
cznia 1920 roku w goławieckiej ro−
dzinie Anny i Piotra Skrzypulców.
Matka prowadziła kilkuhektarowe
gospodarstwo rolne, natomiast oj−
ciec pracował w hucie Utemanna
w Katowicach Szopienicach, pełnił
też przed II wojną światową stano−
wisko sołtysa w Goławcu. Pani
Marta miała sześcioro rodzeństwa,
trzy siostry: Marię, Joannę i Helenę
oraz trzech braci: Ryszarda, Roma−
na i Emila. Oprócz niej żyją jeszcze

Mirosław Leszczyk

Emil (w Lędzinach) i Helena
(w Niemczech).
W 1939 roku poślubiła Jana Ry−
szkę z Kopciowic, wówczas listono−
sza. Młodzi zamieszkali w Goław−
cu, gdzie urodziło im się dwóch sy−
nów – Gerard (zmarł w 2006 roku)
oraz Czesław. Gdy w 1947 roku
mąż Jan został naczelnikiem poczty
w Imielinie, rodzina Ryszków tam
się przeniosła, po roku zamieszkała
w Katowicach Nikiszowcu, gdzie
jej mąż objął stanowisko naczelnika
tamtejszej poczty. Dwa lata później
urodził się im trzeci syn Piotr.
W międzyczasie pani Marta podjęła
pracę w lampowni katowickiej ko−
palni „Wieczorek”. Po śmierci jej
ojca Piotra pani Marta z mężem i sy−
nami wrócili do Goławca, by prze−
jąć w spadku dom i wspomniane go−
spodarstwo rolne.
Niedługo potem mąż Jan został
naczelnikiem poczty w Katowicach,
wyjeżdżał z domu o świcie, a wracał
bardzo późno, dlatego też pani Mar−
ta poświęciła się prowadzeniu tego
gospodarstwa niemalże samodziel−
nie. Zaczęła je stopniowo likwido−
wać po śmierci męża w 1983 roku,
a dom rodzinny przekazała w spad−
ku synowi Piotrowi. Potem w coraz
większym stopniu angażowała się
w życie religijne w swojej parafii,

gdzie między innymi była przez
wiele lat przełożoną Trzeciego Za−
konu Franciszkańskiego w Goławcu
dla osób świeckich. Uczestniczyła
też w pielgrzymkach emerytów do
sanktuariów maryjnych w Polsce
oraz w comiesięcznym czuwaniu
modlitewnym w Turzy Śląskiej,
a także w rekolekcjach u sióstr Słu−
żebniczek w Panewnikach.
– Mama od kilku lat nie opuszcza
już domu, z trudem porusza się
o własnych siłach – mówi jej syn
Czesław. – Jest pod stałą opieką
mojego brata Piotra, w domu tym
mieszka również wnuk mamy Krzy−
sztof ze swoją żoną Marią i ich sy−
nkiem Antosiem. Ja mieszkam
w Czeladzi, ale staram się odwie−
dzać mamę w każdej wolnej chwili.
Jest ona osoba bardzo towarzyską
i cieszy się z każdych odwiedzin jej
bliskich czy znajomych. W ciepłe
dni najchętniej przebywa w ogrodo−
wej altanie przy włączonym Radiu
Maryja.
Pani Marta doczekała się pięcior−
ga wnuków i dziewięciorga pra−
wnuków. Dzięki troskliwej opiece
syna Piotra liczy, że dożyje przynaj−
mniej stu lat. Życzymy więc Jubilat−
ce z Goławca co najmniej stu dwu−
dziestu lat!
Mirosław Leszczyk

90 lat Weroniki Szczepanek
We wtorkowe przedpołudnie, 20 sty−
cznia, burmistrz Krystyna Wróbel
i kierownik Urzędu Stanu Cywilne−
go, Renata Ścierska, odwiedziły We−
ronikę Szczepanek, która kilka dni
wcześniej obchodziła 90. rocznicę
urodzin.

Marta Tomanek w otoczeniu najbliższych.

Spotkanie KTP
13 marca 2015 roku (piątek) o godz. 17.00 w sali audiowizualnej przy Pla−
cu Farskim w Lędzinach odbędzie się kolejne otwarte spotkanie otwarte Klubu
Tygodnika Powszechnego w Powiecie Bieruńsko−Lędzińskim na temat „Jedność
Kościoła. Ekumenizm wczoraj i dziś”. Prelekcję wygłosi Jan Szuła z Imielina,
a prowadzącym dyskusję będzie redaktor Jan Mazurkiewicz.
Współorganizatorzy, to jest wspomniany KTP oraz Miejski Ośrodek Kultury
w Lędzinach i Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach, serdecznie zapraszają
wszystkich chętnych do uczestnictwa w tym spotkaniu.
W imieniu organizatorów
Mirosław Leszczyk Koordynator KTP

i życzenia, a także wręczyły kwia−
ty i okolicznościowe prezenty,
a następnie rozmawiano na różne
tematy, w tym między innymi
o dawnej goławieckiej karczmie
i nieistniejącym już młynie przy
ulicy Folwarcznej.
Weronika Szczepanek (z domu
Bryjok) urodziła się 12 stycznia
1925 roku i całe życie związana
jest z Goławcem. Ma troje dzieci,
spośród których córka mieszka
w Tychach, jeden syn w Lędzi−
nach, a drugi w Niemczech.
W 1965 roku, mając zaledwie 40
lat, została wdową. Utrzymywała
się z małego gospodarstwa rolne−
go, a w międzyczasie dokończyła
budowę własnego domu. Gdy
dzieci już stały się dorosłe zatrud−

Foto archiwum

Foto Miroslaw Leszczyk

Złożyły jej serdeczne gratulacje

W. Szczepanek wraz z władzami miasta.

niła się w szkółce leśnej w poblis−
kim Błędowie, gdzie przepracowa−
ła 20 lat.
Jubilatka mieszka z wnuczką
Mariolą Stolarczyk, jej mężem Ja−
rosławem i prawnuczką Angeliką.
Ma ośmioro wnuków i czworo pra−

wnuków. Sama przygotowuje so−
bie obiady, ale w środy i piątki po−
ści, gdyż należy do świeckiego za−
konu karmelitów.
Życzymy Pani Weronice długich
lat życia i wszelkiej pomyślności!
Mirosław Leszczyk
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na sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko−Lędziński, je−
dnostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, ul. Eko−
nomiczna 6. Jednostka rejestrowa gruntów 811.

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Po−
wiat Bieruńsko−Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0005, Smar−
dzowice, arkusz mapy 1 przy ul. Fredry, oznaczonej jako działka numer 548/51 o powierzchni 0,0029
ha, zapisanej w jednostce rejestrowej pod pozycją 244, symbol użytku Ps VI (pastwiska trwałe).

Nieruchomość składa się z niżej wymienionych działek:

Zgodnie z kartoteką budynku na działce nr 1575/210 zlokalizowane są: budynek mieszkalny o numerze identyfikacyjnym
241403_1.0003.275_BUD o powierzchni zabudowy 65 m2 oraz budynek inny niemieszkalny o numerze identyfikacyjnym
241403_1.0003.276_BUD o powierzchni zabudowy 13 m2.
Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00027757/6 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W Dziale I−SP wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale
III innej księgi wieczystej – nie dotyczące nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpi−
sów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.
Nieruchomość położona jest w północnej części Miasta Lędziny, przy skrzyżowaniu ulic Ekonomicznej i Grunwaldzkiej – dróg publi−
cznych gminnych, posiadających nawierzchnię asfaltową. Najbliższe sąsiedztwo stanowi istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednoro−
dzinna (osiedle „domków fińskich”) oraz obiekty handlowo−usługowe. Działki nr 1575/210 i 1557/214 o łącznej pow. 0,0699 ha są czę−
ściowo ogrodzone. Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta, porośnięta jest trawą, chwastami i pojedynczymi krzakami.
Na terenie działki znajduje się altana drewniana w bardzo złym stanie technicznym. Na działce nr 1575/210 zlokalizowany jest budy−
nek mieszkalny typu „domek fiński” w całości podpiwniczony, z poddaszem użytkowym z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnia−
nej. Stan techniczny budynku jest zły, kwalifikujący go do rozbiórki.
W/w nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny
Uchwałą Nr XLVIII/362/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego pod poz. 2608 z dnia 2 maja
2014 r., zgodnie z którym zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu 18 MN.
Oględzin nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można dokonać w dniach: od 23 lutego 2015 r. do 3 marca 2015 r. po
wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z Wydziałem Geodezji.... UM Lędziny.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 80 000,00 zł
Wadium ustalone zostało na kwotę 8 000,00 zł
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. o godz. 11.00
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie do dnia 3 marca 2015 r. na
rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depo−
zytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na nieruchomość zabudowaną DF, położoną w Lędzinach przy ul. Ekonomi−
cznej 6.
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
Dodatkowych informacji na temat ogłoszonych przetargów udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Prze−
strzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43−143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203−205, 32/ 216−65−11 do −13 wew. 135, 120, 136,
128 w godzinach pracy tut. Urzędu).
Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, na stronach internetowych Urzędu Miasta
Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY INFORMUJE,
ŻE OGŁOSZONE ZOSTAŁY
PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
I. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruń−
sko−Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, ar−
kusz mapy 2, jednostka rejestrowa gruntów 676.

Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00037371/9 prowa−
dzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. Działy I−SP, III oraz IV księgi
wieczystej są wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.
Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej Miasta Lędziny, w II linii zabudowy ul. Fredry. W bliskim otoczeniu dział−
ki znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi typu domki fińskie, nowa zabudowa mieszka−
niowa jednorodzinna oraz grunty niezabudowane. Działka numer 548/51 posiada kształt trójkąta i przylega do nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym typu domek fiński przy ul. Fredry 60 oraz do działki zabudowanej nowej budynkiem
mieszkalnym przy ul. Fredry 62A, położonym w II linii zabudowy ul. Fredry. Od południa bok działki przylega do gruntów nie−
zabudowanych. Działka jest nieuzbrojona i nie posiada dostępu do drogi publicznej – ul. Fredry.
W/w nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny dla obszaru położone−
go w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/362/14 Rady Miasta
Lędziny z dnia 24 kwietnia 2014 r., symbol planu 20 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 300,00 złotych
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%,
na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Wadium ustalone zostało na kwotę: 130,00 złotych
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się
w dniu 30 marca 2015 r. o godz. 11.00
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie do dnia 24 marca
2015 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111
9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na działkę numer 548/51 o powierzchni 29 m2 poło−
żoną w Lędzinach przy ul. Fredry.
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
Szczegółowych informacji na temat ogłoszonego przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu
Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43−143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203−205, 32/ 216−65−11 do −13 wew.
135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu).
Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, na stronach internetowych Urzędu
Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.
pasa drogowego ul. Różanej, od wschodu do pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej, od południa i północy do grun−
tów niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo−usługową. Na działce sąsiedniej prowadzo−
ne są roboty związane z wykonaniem tymczasowego ogrodzenia. Ulica Różana jest drogą publiczną gminną po−
siadającą nawierzchnię tymczasową z płyt drogowych betonowych, łączy się z drogą o nawierzchni asfaltowej –
ul. Palmową. Przez działkę w kierunku północ – południe przebiega kanalizacja deszczowa 300 od ulicy Palmo−
wej do włączenia poza granicą działki 3253/272. Wzdłuż ulicy Różanej występuje kanalizacja sanitarna, wzdłuż
działki 3257/272 przebiega kanalizacja sanitarna, łącząca kanał sanitarny z ul. Grunwaldzkiej z odcinkiem kanali−
zacji sanitarnej w ul. Palmowej i Różanej. W ulicy Palmowej występuje dodatkowo kanalizacja deszczowa 250.
Cena wywoławcza wynosi 91 000,00 zł
Wadium ustalone zostało na kwotę 9 100,00 zł
W/w nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej KA1T/00019070/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I−SP wpisane są uprawnienia wynikają−
ce z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych i nie dotyczą zbywanych nieruchomości. Działy III
i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. Zapisy działu I−SP w/w księgi wieczystej zostaną przeniesione do księ−
gi wieczystej nabywcy nieruchomości.

Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest płaska, niezagospodarowana i posiada dostęp do istniejącego
uzbrojenia. Na terenie działki znajduje się kilka drzew liściastych – samosiejek. Od zachodu działka przylega do
pasa drogowego ul. Różanej, od wschodu do pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej, od północy do gruntów niezabu−
dowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo−usługową, od południa do pasa drogowego ul. Palmo−
wej. Przez działkę w kierunku północ – południe przebiega kanalizacja deszczowa 300 od ulicy Palmowej do
włączenia poza granicą działki 3253/272. Wzdłuż ulicy Różanej występuje kanalizacja sanitarna, wzdłuż działki
3257/272 przebiega kanalizacja sanitarna, łącząca kanał sanitarny z ul. Grunwaldzkiej z odcinkiem kanalizacji sa−
nitarnej w ul. Palmowej i Różanej. W ulicy Palmowej występuje dodatkowo kanalizacja deszczowa 250.
Cena wywoławcza wynosi 81 000,00 zł
Wadium ustalone zostało na kwotę 8 100,00 zł
II. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bie−
ruńsko−Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów,
arkusz mapy 2, jednostka rejestrowa gruntów 676.

Przedmiotowe nieruchomości nie są przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.
Nieruchomości zlokalizowane są w strefie tzw. Uskoku Piastowskiego. Postanowieniem Dyrektora Okręgowego
Urzędu Górniczego w Katowicach z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie uzgodnienia warunków zabudowy terenu
dla zamierzenia inwestycyjnego na działkach nr 3252/272, 3253/272, 3254/272, 3255/272, 3256/272 i 3257/272
położonych przy ul. Grunwaldzkiej w Lędzinach, uzgodnione zostały warunki zabudowy i zagospodarowania tere−
nu, przy uwzględnieniu możliwości wystąpienia następujących czynników górniczo−geologicznych:
– brak jest obecnie wpływów wywołanych dokonaną eksploatacją górniczą;
– nie planuje się prowadzenia eksploatacji górniczej, która swoimi wpływami objęłaby opiniowany teren,
– rzędna zwierciadła wód gruntowych może znajdować się na głębokości około 1,5 m poniżej powierzchni terenu,
– wstrząsy górotworu spowodowane działalnością górniczą nie przekroczą granicy I stopnia intensywności drgań wg
skali GSI−GZW.
Zaleca się, aby dla każdego projektowanego obiektu budowlanego w przedmiotowym rejonie uzyskać niezależną
informację o warunkach górniczo−geologicznych w KWK „Ziemowit”, sporządzaną w procesie ubiegania się o po−

Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest płaska, niezagospodarowana i posiada dostęp do istniejącego
uzbrojenia. Na terenie działki znajduje się kilka drzew liściastych – samosiejek. Od zachodu działka przylega do
pasa drogowego ul. Różanej, od wschodu do pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej, od południa i północy do grun−
tów niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo−usługową. Ulica Różana jest drogą publi−
czną gminną posiadającą nawierzchnię tymczasową z płyt drogowych betonowych, łączy się z drogą o nawie−
rzchni asfaltowej – ul. Palmową. Przez działkę w kierunku północ – południe przebiega kanalizacja deszczowa
300 od ulicy Palmowej do włączenia poza granicą działki 3253/272. Wzdłuż ulicy Różanej występuje kanalizacja
sanitarna, wzdłuż działki 3257/272 przebiega kanalizacja sanitarna, łącząca kanał sanitarny z ul. Grunwaldzkiej
z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w ul. Palmowej i Różanej. W ulicy Palmowej występuje dodatkowo kanalizacja
deszczowa 250.
Cena wywoławcza wynosi 79 000,00 zł
Wadium ustalone zostało na kwotę 7 900,00 zł
III. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach,Województwo Śląskie, Powiat Bie−
ruńsko−Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów,
arkusz mapy 2, jednostka rejestrowa gruntów 676.

zwolenie na budowę.
Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Stu−
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę
Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), przedmiotowe działki zlokalizo−
wane są na obszarze wskazanym pod zabudowę oznaczonym jako tereny mieszkaniowo−usługowe. Realizacja in−
westycji – na przedmiotowych nieruchomościach – wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy, wy−
danej na wniosek inwestora.
Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbędą się
w dniu 20 marca 2015 r.
o godz. 11.00 – na sprzedaż działki nr 3257/272
o godz. 11.45 – na sprzedaż działki nr 3256/272,
o godz. 12.30 – na sprzedaż działki nr 3253/272,
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest wniesienie wadium – w pieniądzu – w termi−
nie do dnia 16 marca 2015 r. (z oznaczeniem nieruchomości, na którą wadium jest wnoszone) na rachunek
bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239
(konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na działkę numer..... o powierzchni.... położoną
w Lędzinach przy ul. Różanej.
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
Szczegółowych informacji na temat ogłoszonych przetargów udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomo−
ściami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43−143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203−205,
32/216−65−11 do −13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu).

Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest płaska, niezagospodarowana i posiada dostęp do istniejącego
uzbrojenia. Na terenie działki znajduje się kilka drzew liściastych – samosiejek. Od zachodu działka przylega do

Pełna treść ogłoszenia o w/w przetargach dostępna jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, na stronach in−
ternetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

10

Podczas popołudniowego spotka−

nia pożegnalnego, w którym wzięły
udział Burmistrz Miasta Lędziny –
pani Krystyna Wróbel, Przewodni−
cząca Rady Miasta Lędziny – pani
Elżbieta Ostrowska oraz przewo−
dnicząca Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej z O. I. nr 1 im. K.
Miarki w Lędzinach – pani Ewelina
Centner, pani dyrektor Teresa Sa−
mulak podsumowała lata pracy
nauczycielek. W przemówieniach
podkreślała ciepło, serdeczność
i zasługi dla naszej szkoły, jakie po−
zostawiły odchodzące na emeryturę
nauczycielki. Były kwiaty, uśmie−
chy i łzy wzruszenia...
Pani Elżbieta Mrowiec związa−
na była z SP nr 1 prawie całe swo−
je życie. Najpierw jako uczennica
zdobywająca w jej murach wie−
dzę, a następnie jako nauczyciel
dzielący się swoimi umiejętno−
ściami i wiedzą z najmłodszymi
pokoleniami lędzinian. Przepraco−
wała w szkole 38 lat, w tym 18
pełniąc funkcję wicedyrektora.
Przez lata swojej pracy rozbudzała
zarówno wśród uczniów, jak
i nauczycieli zamiłowanie sztuką
teatralną, poprzez propagowanie
wyjazdów do teatru i opery. Dzię−
ki niej nasi uczniowie poznawali
tajniki sztuki teatralnej, brali
udział w warsztatach teatralnych,
a drzwi Teatru „Zagłębia” w Sos−
nowcu były i są dla SP 1 zawsze
otwarte. Zdobywając doświadcze−
nie i podnosząc swoje kwalifika−
cje, pani Dyrektor stała się zwo−
lennikiem zajęć poza ławą szkol−
ną, będąc inicjatorem wielu wy−
jazdów do skansenów czy mu−
zeów. Była również zwolennikiem
integracji w naszej szkole. Przez
lata swojej pracy pani Mrowiec
wychowała wielu wartościowych
i szlachetnych ludzi, będąc nie tyl−
ko nauczycielem, ale przede wszy−
stkim wspaniałym człowiekiem.
Pani Czesława Łukaszek rozpo−
częła pracę w szkole w 1982 roku

jako nauczyciel geografii, a po
wprowadzeniu reformy edukacji
uzyskała uprawnienia nauczyciela
przyrody. Jej uczniowie zdobywali
czołowe miejsca w konkursach
ogólnopolskich i wojewódzkich,
tytuły laureata w konkursach
przedmiotowych. Pani Czesia roz−
budzała wśród uczniów zaintereso−
wania przyrodą, była zwolenni−
kiem wyjazdów i wycieczek kra−
joznawczych. Cyklicznie od lat or−
ganizowała wyjazdy na Wydział
Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, Planeta−
rium Śląskiego w Chorzowie, re−
zerwatów zwierząt i ogrodów bo−
tanicznych. Z wielką pasją i odda−
niem zaszczepiała wśród swoich
wychowanków zamiłowanie do
podróży i poznawania nowych kul−
tur. Była i nadal jest dla wielu jej
uczniów wspaniałym wychowaw−
cą, nauczycielem i człowiekiem.
Obie nauczycielki na zawsze
pozostaną w sercach wielu wy−
chowanków, zgodnie ze słowami
starożytnej poetki – Safony, mó−
wiących, że „Dobrych ludzi nikt
nie zapomina”. Po pełnych wzru−
szeń i wspomnień podsumowa−
niach pani dyrektor, nauczycielki
zostały pożegnane przez Burmi−
strza Miasta Lędziny – panią Kry−
stynę Wróbel i Przewodniczącą
Rady Miasta Lędziny – panią El−
żbietę Ostrowską. Słowa podzię−
kowania i uznania za wieloletnią
pracę na rzecz lędzińskiej społe−
czności Pani Burmistrz i Pani
Przewodnicząca wyraziły wrę−
czając piękne, pamiątkowe gra−
wertony. W imieniu rodziców
głos zabrała przewodnicząca Ra−
dy Rodziców Szkoły Podstawo−
wej z O. I. nr 1 im. K. Miarki
w Lędzinach – pani Ewelina Cen−
tner. W imieniu Grona Pedagogi−
cznego i pracowników szkoły
wspaniałe Koleżanki pożegnali
pani Beata Sielski i pan Krzysztof
Kupczyk.
Odnotujmy także, iż z końcem
lutego br., z uwagi na uzyskanie
uprawnień emerytalnych, ustal
stosunek pracy zasłużonych
i wieloletnich pracownic Urzędu
Miasta: Anny Gryc oraz Heleny
Białożyt.
Wszystkim Paniom życzymy,
już na emeryturze, samych słone−
cznych dni w życiu osobistym,
niezawodnego zdrowia, siły i cza−
su na realizację swych pasji oraz
marzeń.
Marcin Podleśny

Na poniedziałek 26 stycznia br. Szko−
ła Podstawowa nr 3 w Lędzinach im.
Johanna Cristiana Ruberga wybrała
datę koncertu kolędowo – noworo−
cznego.
Imprezie towarzyszyły prelekcje

poświęcone patronowi szkoły. Leo−
nard Czarnota ze Stowarzyszenia
„Mysłowicki Detektyw History−
czny” w dwóch prelekcjach dla
dzieci i jednej dla dorosłych, przy−
bliżył sylwetkę twórcy śląskiej me−
tody wytopu cynku. Po prezentacji
modelu pieca Ruberga, makiety bu−
dynku huty i prezentacji multime−
dialnej, przeprowadzono quiz dla
dzieci, a prawidłowe odpowiedzi
nagrodzono okolicznościowymi
pocztówkami podarowanymi przez
zakład fotograficzny „Foto –
Brom”, na których uczniowie przy−
bijali pamiątkową pieczęć. Zachęca−
no także do obejrzenia wystawy
„Ballada o śląskim cynku”, będącej
uzupełnieniem prelekcji, prezento−
wanej do 28 lutego w holu Urzędu
Miasta Lędziny, którą wraz z mys−
łowickim stowarzyszeniem współ−
tworzyło działające przy MOK Lę−
dziny koło historyczno−regionalne
ziemi lędzińskiej.
Od strony muzycznej jako pier−
wsza zaproszonym rodzicom i go−
ściom, zaprezentowała się grą na
klarnecie, Kamila Borkowska z kl.
VId, po której szkolny chór zaśpie−
wał kolędę „Tryumfy Króla niebies−
kiego”. Świąteczne piosenki na an−
gielską nutę zaprezentowały uczen−
nice z kl. Vb w „Merry Christmas”
i z kl. IIb w „Hang Your Stocking
by the Fire”. Szkolny chór wystąpił
ze starofrancuską kolędą „Nad Bet−
lejem”, zaś uczennice z kl. VIa wy−

Foto Bogusław Żogała

Dzień 30 stycznia 2015 r. w Szkole
Podstawowej z Oddziałami Inte−
gracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki
w Lędzinach był dniem podsumo−
wującym pracę w I półroczu bieżą−
cego roku szkolnego. Co istotniej−
sze, był to również dzień pożegna−
nia dwóch wspaniałych nauczycie−
lek, które postanowiły przejść na
zasłużoną emeryturę – pani wice−
dyrektor Elżbiety Mrowiec oraz
pani Czesławy Łukaszek.

Przy muzyce o patronie

Małgorzata Szeligiewicz wraz z Blanką Michalską.

wy Martyna Stalmach i Julia Smoł−
ka, które zaprezentowały utwór
„Walc łyżwiarzy”. Koncert przypa−
dający na czas karnawału był też
okazją do pokazania umiejętności
małych tancerzy z kl. II c, których
przygotowała Pani Barbara Konop.
Koncert i wystawa stały się kole−
jną piękną okazją do zaprezentowa−
nia licznych talentów i sukcesów
uzdolnionych dzieci kierowanych
przez nauczycieli szkoły przy nieu−
stającej współpracy rodziców.
W dniu 27 stycznia 2015 r. Dy−
rektor SP nr 3 Małgorzata Szeligie−
wicz wraz z Blanką Michalską od−
wiedziły Panią Burmistrz Krystynę
Wróbel. Podczas wizyty Pani Dy−
rektor opowiedziała o nowym wy−
darzeniu artystycznym, które na sta−
łe wpisze się w kalendarz imprez
placówki.

konały „Single bells rock”. Nowin−
ką okazał się nowy szkolny zespół
fletowy, który przedstawił kolędę
„Wśród nocnej ciszy”. W muzy−
cznym przekładańcu następnie wy−
stąpiły uczennice kl. IVa z wielkim
świątecznym przebojem Cliffa Ri−
charda, „Mistletoe and Wine” i kl.
IIId z „Jingle bells”. W dalszej ko−
lejności zaśpiewał także ponownie
szkolny chór założony z inicjatywy
Dyrektora Szkoły Pani Małgorzaty
Szeligiewicz, prowadzony pod ba−
tutą Pana Michała Brożka. Chór
został wyróżniony na ostatnim Po−
wiatowym Konkursie Kolęd i Pa−
storałek, zorganizowanym przez lę−
dziński MOK. Niezwykle uroczo
zaprezentowała się 6−letnia Blanka
Michalska z kl. 1b, która w śląskim
stroju zaśpiewała kolędę „Bóg się
rodzi”. W noworoczne klimaty słu−
chaczy wprowadził duet skrzypco−

Bogusław Żogała

Walentynkowe recytacje

W dniu 17 lutego br. w Szkole

Foto Anna Truty

Przeszły
na emeryturę

Podstawowej nr 1 odbył się szkol−
ny konkurs recytatorski dla ucz−
niów klas IV–VI „Zakochani są
wśród nas”. W trakcie konkursu
uczniowie prezentowali utwory
poetyckie o tematyce miłosnej.
Zwycięzcy konkursu będą repre−
zentować szkołę podczas gminne−
go konkursu recytatorskiego
w Bibliotece Miejskiej w Lędzi−
nach. Jury w składzie: p. Krystyna
Chrobok, p. Anna Truty i p. Agnie−
szka Zioła wyłoniły zwycięzców.
I miejsce zdobyła Emilia Dworak
(klasa 4a), II – Wiktoria Michalak
(klasa 4c), a III miejsce – Artur Bi−
zon (klasa 4c).
Odnotujmy, iż konkurs przygo−
towały p. Lucyna Matyja i p. Bar−
bara Kowalska.
Marcin Podleśny

Laureaci konkursu.

Wyróżnienie dla wolontariuszy z Gimnazjum nr 1
Kapituła konkursu „Wolontariusz roku 2014”
przyznała w kategorii wolontariatu grupowe−
go pierwszą nagrodę dla Szkolnego Koła Wo−
lontariatu działającego przy Gimnazjum nr
1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach.
Konkurs skierowany był do organizacji

i instytucji współpracujących z wolontariu−
szami. Był zarazem okazją, by w sposób
szczególny docenić i nagrodzić wolontariu−
szy za ich zaangażowanie i aktywność na
wielu polach. Zgłoszeń kandydatów do na−
grody mogły dokonywać organizacje poza−
rządowe, grupy samopomocowe, instytucje
państwowe, samorządowe, przedsiębior−
stwa, które realizują program wolontariatu
pracowniczego, osoby prywatne korzystają−

ce z pomocy wolontariuszy oraz sami wo−
lontariusze. Do dwuetapowego konkursu
zostały zgłoszone 42 kandydatury z całego
województwa.
W pierwszym z nich – regionalnym, wy−
brani zostali laureaci regionalni (na pozio−
mie województw). Rozstrzygnięcie nastąpi−
ło podczas Śląskiej Gali Wolontariatu 18
grudnia 2014 r. w Katowicach. Zgłoszenia
laureatów zostaną przekazane do etapu
ogólnopolskiego, w którym Kapituła doko−
na wyboru dziesięciu nominowanych do
wyróżnienia wolontariuszy, a następnie
trzech zwycięzców.
Przypomnijmy, iż Szkolne Koło Wolonta−
riatu w G−1 powstało w 2007 r., a impulsem
do jego założenia była owocna współpraca

z Ośrodkiem „Błogosławiona Karolina”
w Lędzinach, który stanowi organizację
działającą przede wszystkim na rzecz osób
chorych i niepełnosprawnych. Próby przeła−
mywania barier w kontaktach z osobami
niepełnosprawnymi podjęte zostały podczas
licznych spotkań integracyjnych naszych
wolontariuszy z podopiecznymi ośrodka.
Członkowie Szkolnego Koła Wolontariuszy
zorganizowali już dwa festyny integracyjne
dla osób niepełnosprawnych. Ostatni pod
nazwą: „Piknik integracyjny” odbył się
w ramach konkursu na najlepszą akcję wo−
lontaryjną w ramach „Dni Wolontariatu”.
Organizatorem konkursu było: „Regionalne
Centrum Wolontariatu” oraz Stowarzysze−
nie „Mocni Razem”. Za włożony trud

w przygotowania do imprezy wolontariusze
otrzymali I miejsce.
Członkowie Szkolnego Koła wolontariatu
podejmują działania na rzecz szkoły: organi−
zowanie pomocy koleżeńskiej w nauce dla
uczniów gimnazjum, konkurs plastyczny na
najciekawszy plakat zachęcający do pomocy
zwierzętom, zbiórki darów dla przytuliska
dla koni i innych zwierząt, zbiórka odzieży
dla domu Dziecka w Siedliszczu, zbiórka
słodyczy dla dzieci z Hospicjum w Mysło−
wicach, współpraca z Przedszkolem – syste−
matyczna pomoc wolontariuszy w grupie
maluchów, a także ze Świetlicą Środowisko−
wą, gabinetem weterynaryjnym oraz Kopal−
nią „Ziemowit”.
Marcin Podleśny
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Gala VI Przeglądu Kolęd,
Pastorałek i Jasełek

Pół żartem, pół serio
o kabaretach

Foto Boguslaw Żogała

W poniedziałek 16 lutego br. dyrek−
tor lędzińskiego MOK−u, Joanna Fi−
gura zaprosiła wszystkich chętnych
do sali audiowizualnej na Placu Far−
skim, na prelekcję satyryka Jacka
Łapota pt. „Wiele słów o kabare−
tach”.
Jako członek kabaretu „Długi”,
a obecnie „KaŁaMaSz”, w humory−
styczny, ale zajmujący sposób dzie−
lił się wiedzą o polskiej scenie ka−
baretowej na przestrzeni wielu lat.
Rozpoczął
od
wierszowanej
prezentacji swojej osoby, by po−
przez przybliżenie przedwojennych
wybitnych twórców (Julian Tuwim,
Fryderyk Jarosy, Marian Hemar)
i satyryków powojennych opowie−
dzieć o kabaretach przed i po prze−
mianach ustrojowych w Polsce.
Wielkie znaczenie w tamtych
czasach miała aktywność wielu

znanych satyryków na antenie ra−
diowej. Do rangi kultowych już
weszły sławne audycje „60 minut
na godzinę”, „Podwieczorek przy
mikrofonie”, czy „Studio 202”.
Wspominał też na przykładzie
swojej kariery satyryka, perypetie
związane z komunistyczną cenzurą
i opowiadał anegdoty z działalno−
ści innych kabaretów. Prelegent
próbował analizować fenomen po−
pularności kabaretów, zwracając
jednocześnie uwagę na zagrożenie
przesytem wszechobecnej kabare−
tomani w polskiej telewizji.
Mając w pamięci udane przed−
sięwzięcie sprzed pięciu lat, jakim
było charytatywne „Rancho Boy−
chowy”, nie ukrywał chęci
poprowadzenia w Lędzinach zajęć
kabaretowo – teatralnych dla se−
niorów.
Bogusław Żogała

Kolęda Przyjaciół na scenie.

Z grona wyróżnionych wykonaw−

ców, na scenie ponownie zaprezen−
towały swoje wokalne umiejętności,
zdobywczyni I miejsca w kategorii
solistów, Magdalena Sikora (L.O.
Bieruń) oraz zespół „Radość”
(MOK Lędziny) zwycięzca w kate−
gorii zespołów wokalnych. Zestaw
zaśpiewanych utworów był zbliżo−
ny do tego, co zaprezentowano pod−
czas przeglądu 23 stycznia, ale emo−
cje opiekunów za sceną były nie
mniejsze niż w trakcie rywalizacji.−
Konwencja gali nie przewidywała
powtórki kapitalnego występu ze−
społu jasełkowego z SP z O.I. Nr
1 w Bieruniu, który zasłużenie zdo−

był główną nagrodę za półgodzinne
„Jasełka po śląsku”, ale za to publi−
czność miała okazję uczestniczyć
w nie mniejszej atrakcji wieczoru.
Specjalnie na ten wieczór utworzo−
ny zespół „Kolęda Przyjaciół” za−
prezentował zestaw kolęd i innych
klimatycznych, świątecznych utwo−
rów. Zespół utworzyła grupa przy−
jaciół spotykających się w lędziń−
skim MOK−u: Jarosław „Jaro” Lys−
ko (instrumenty klawiszowe, gitara,
śpiew), Krystian Lysko (instrumen−
ty klawiszowe, śpiew), Dawid Kieł−
basa (gitarzysta Blue Band Blues),
Aleksandra Radwańska (skrzypce,
śpiew), Marek Radwański (gitara
basowa, śpiew), Jan Gwóżdż (per−
kusja, śpiew i konferansjerka). Do
takiego składu dołączyła śpiewająca
Barbara Mozdyniewicz, wieloletnia
wolontariuszka Hospicjum Cordis−
.Zaprzyjaźnieni z hospicjum muzy−
cy wykonali tradycyjne kolędy jak
„Przybieżeli do Betlejem pasterze”,

czy w aranżacji „Gdy się Chrystus
rodzi”.
Ciekawie brzmiały piosenki z re−
pertuaru legendarnej śląskiej grupy
„Universe”: „Przychodzi Jezus na
świat”, “Zaśpiewajmy kolędę”,
„Maleńki Jezu”. Będący uczniem
lędzińskiego PZS−u, Krystian Lysko
swą niezłą barwę głosu zaprezento−
wał przy okazji utworu „Rudolf
Czerwononosy” i „Wesoła nowina”
według zespołu Cree. Z nadzieją, że
nie był to jednorazowy projekt, wi−
downia usłyszała na bis ponownie
kolędę „A wczora z wieczora”
w wersji zespołu Enej. Dzięki bożo−
narodzeniowej muzyce, wytworzyła
się atmosfera pozytywnych emocji
niezbędnych do zderzenia się
z problemami podopiecznych Ho−
spicjum Cordis przedstawionych
przez Barbarę Mozdyniewicz, którą
wspomagały kwestujące wolonta−
riuszki.

Foto Bogusław Żogała

W dniu 30 stycznia br. w sali wido−
wiskowo – kinowej „Piast”, Miejski
Ośrodek Kultury w Lędzinach zor−
ganizował galę VI Przeglądu Kolęd,
Pastorałek i Jasełek, podczas której
wręczono laureatom dyplomy i na−
grody.

Energetyczna prelekcja Jacka Łapota.

Wystąpili Masztalscy
i Mirek Jędrowski

Bogusław Żogała

Wystawa prac Agaty Wojtali−Kubeckiej

W niedzielę 15 lutego br. Miejski
Ośrodek Kultury w Lędzinach za−
prosił mieszkańców do sali widowis−
kowej „Piast” na trwającą ponad 3,5
godziny Walentynkową Biesiadę
Śląską z Mirkiem Jędrowskim i Ma−
sztalskimi.

To już ósma wystawa indywidualna
prac młodej lędzińskiej plastyczki
Agaty Wojtali−Kubeckiej, począw−
szy od 2008 roku. Wernisaż tej eks−
pozycji pt. „Inspiracje” odbył się
w poniedziałkowy wieczór, 2 lutego,
w galerii starostwa bieruńsko−lę−
dzińskiego.
nad 40 osób, w tym przedstawiciele
władz powiatu ze starostą Bernar−
dem Bednorzem i wicestarostą Hen−
rykiem Barcikiem oraz władz Lę−
dzin z burmistrz Krystyną Wróbel
i wiceprzewodniczącym Rady Mia−
sta, Zdzisławem Rudolem. Mogli
oni obejrzeć 33 obrazy, głównie
o tematyce muzycznej oraz pięć
rzeźb. W 2007 roku artystka ukoń−
czyła Liceum Plastyczne w Katowi−
cach, a w 2013 roku Wydział Budo−
wnictwa Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. Przez kilka lat uczę−
szczała też na warsztaty dziecięco
–młodzieżowe w Klubie Plastyka
„Kontrast” w Lędzinach prowadzo−
ne przez Helenę Szabrańską i Beatę
Pyras, potem była członkiem tegoż
klubu (do 2013 roku), a obecnie na−

Foto Mirosław Leszczyk

Uczestniczyło w nim łącznie po−

A.Wojtala−Kubecka z graulacjami od władz miasta i powiatu

leży do Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Tychach i do Klubu Pla−
stycznego „Paleta” w Tychach.
Agata Wojtala−Kubecka uczestni−
czyła w licznych plenerach malar−
skich oraz wystawach zbiorowych.
– Malarstwo Agaty jest już doj−
rzałe i ugruntowane od strony te−
chnicznej – mówi Jan Śmiłowski,

nestor lędzińskich plastyków. – Jej
prace osłaniają widzowi to coś, co
jest u młodego artysty trudne do
osiągnięcia, czyli pewność śladu
pędzla i zdecydowaną kolorystykę.
Ekspozycję jej prac będzie moż−
na oglądać w galerii budynku sta−
rostwa do 31 marca. Zachęcamy!
Mirosław Leszczyk

Weterani sceny śląskiego humo−
ru w osobach Aleksandra Trzaski
(Masztalski) i Jerzego Ciurloka
(Ecik) do łez rozśmieszali zebraną
na sali publiczność. Występy Mir−
ka Jędrowskiego przeplatały też
skecze członków jego zespołu,
gdzie Robert Szafraniec i Jarosław
Podchorski, jako bohaterowie fil−
mów Sylwestra Chęcińskiego,
Kargul i Pawlak podzielili wido−
wnie na dwie ławy uczestniczące
we wspólnej zabawie i rywalizacji
w przeprowadzanych konkursach,
np. dopowiadanie kwestii z „Sa−
mych swoich”. Wśród prezento−
wanych skeczy znalazł się też ten
zaczerpnięty z repertuaru kabaretu
Hrabi „Typy tancerzy”. Występo−
wi Mirka Jędrowskiego towarzy−
szyła na scenie żona Bożena z dru−
gą wokalistką Jolantą Krawczyk
oraz klawiszowiec Stefan Rylko.
Występującemu już ponad dwa−

dzieścia lat na scenie chorzowiani−
nowi, jego show uatrakcyjniały
cztery tancerki, kilkakrotnie zmie−
niające kreacje podczas tej biesia−
dy. Na wykonywany przez Jęd−
rowskiego repertuar złożyły się
nie tylko autorskie piosenki, ale
także wiązanki biesiadnych wal−
czyków, zaaranżowane na biesia−
dną nutę hity muzyki operetkowej,
romskiej, greckiej, latynoskiej czy
góralskiej, idealnie komponującej
się z konwencją koncertu. Przy ta−
kim zróżnicowaniu doskonale
znanych melodii nie dziwił spon−
taniczny wspólny śpiew widowni,
dla której to była trafiona propo−
zycja MOK – u na pożegnanie kar−
nawału i dla poprawy nastrojów,
bo jak stwierdził na scenie mistrz
ceremonii, należy „pogodnym
być, bo tylko z takim da się
żyć”.Artyści na bis wykonali pio−
senkę „Słodka chwila”, znaną z te−
ledysku, który zdobył tytuł „tele−
dysk roku 2014 Listy Śląskich
Szlagierów telewizji TVS”, a sym−
patycy Mirka Jędrowskiego mogli
nabyć na miejscu jego najnowszą
tegoroczną płytę pt. „Babski Com−
ber Show”.
Bogusław Żogała
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Zabrzanie bezkonkurencyjni w Lędzinach

WAŻNE TELEFONY (32…)
tel. dyżurnego

323–32–55
Straż Miejska 216–65–11 wew. 32, 600−279−573
Straż Pożar−
na 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

W dniu 31 stycznia w hali sportowej
ośrodka „Centrum” odbył się pił−
karski Turniej o Puchar Burmistrza
Miasta Lędziny, w którym to rywali−
zowało osiem zespołów.

Pogotowie

Ratunkowe w Lędzinach 327–49–99 lub 999
Wojewódzki Szpital Specjalisty−
czny w Tychach 325–42–80/–81 MZOZ 216–77–01 Przychodnia Specjalisty−
czna 326–73–74, 326–62–53
Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych 326–64–47
Przychodnie Rejonowe: Nr 1, ul. Fredry 17 216–60–59
Nr 2, ul. Asnyka
2 216–62–87 – Filia Goławiec, ul. Goławiecka 64 216–70–31
NZOZ „Centrum
Medyczne” 326–64–54 do 55
Gabinet Stomatologiczny „Obdent” 216–70–16

APTEKI

Apteka pod Szybem 326–41–34 wew. 43, 606–307–900

216–60–31 Melisa 216–60–64
Centrum 216–78–33
Magnolia 326–71–81
Evita 218 11 17

ZGŁASZANIE AWARII

 W kilkugodzinnej rywalizacji

zawodników z rocznika 2005 (oraz
młodszych) najlepszym zespołem
okazali się piłkarze Sparty Zabrze,
którzy w finale pokonali 1:0 Gór−
nika Zabrze, co potwierdziło, iż
szkolenie dzieci i młodzieży
w mieście, którego wizytówką są
14−krotni mistrzowie Polski, stoi
na wysokim poziomie. W meczu
o III miejsce Gwiazda Ruda Śląska
pokonała skromnie, bo 1:0, Czar−
nych Sosnowiec.
Zespół Akademii Sportu KSB,
jako najmłodszy w całej stawce,
grając w składzie: Szymon Dudek,
Karol Sikora, Mateusz Piwko, Ka−
mil Nyga, Mateusz Stolecki, Emi−
lia Warelis, Patrycja Kielesz,
Adrian Kielesz, Bartek Dudek,
Mateusz Janota oraz Damian Skro−
bek, walczył bardzo ambitnie, sta−
rając się przenosić do gry umiejęt−
ności nabyte w trakcie treningów.
A trzeba pamiętać, że rywale byli
z bardzo wysokiej półki – zwła−
szcza Górnik, Sparta, Gol Bieruń,
czy Czarni Sosnowiec. Z ostatnimi
dwoma zespołami drużyna trenera
Radosława Roszaka wywalczyła
cenne remisy. Najlepszym zawo−

Marta

„10” 216–78–37

Pogotowie Elektroenergetyczne 303–21–55 lub 991

Pogotowie Gazowe w Tychach 227–31–24 lub 992
Pogotowie Ciepłownicze
216–70–42 wewn. 5440 lub 693–174–143
Pogotowie 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 po−
niedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 – w pozostałych godzinach oraz w weeken−
dy 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 Socjoterapeutyczna 326–63–96
EKOREC 326–79−
–90, 326–79–91 – baza przy ul. Fredry 216–60–20 PGK „Partner” 216–61–23,
216–75–26
Miejski Ośrodek Kultury 326–78–33
Miejska Biblioteka Publi−
czna 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

W pierwszym dniu zawodów,

podopieczni Mirosława Wowro
uzyskali następujące rezultaty:
zwyciężyli z Iskrą Brzezinka 3:0,
z JUWE Jaroszowice 3:1, z Gro−
mem Świerczyniec 1:0 oraz GTS−
em Bojszowy 5:2, zremisowali 1:1
z Piastem oraz ulegli 0:1 Unii Bie−
ruń, co w ostatecznym rozrachun−
ku zadecydowało o końcowej kla−
syfikacji turnieju.
Zespół trampkarzy wystąpił
w składzie: Dawid Apajewski, Ra−
fał Loska, Szymon Siwek, Łukasz
Musioł, Łukasz Buchała, Paweł
Soblik, Kacper Figiel, Kamil Or−
nowski, Karol Białoń, Kamil
Krzyszkowski. Warto podkreślić,
że najlepszym strzelcem sobotnich

Zawodnicy z Akademii Sportu KSB oraz Grom Tychy.

dnikiem turnieju wybrano Dariu−
sza Stalmacha ze Sparty, natomiast
najlepszym bramkarzem Oliwiera
Bilczyńskiego.
Uroczystego wręczenia nagród
dokonała burmistrz Lędzin Krysty−
na Wróbel, wraz z Prezesem Zarzą−
du Akademii Krzysztofem Berge−
rem, który jak powiedział po za−
kończeniu turnieju: „Wielkie po−
dziękowania dla Pani Burmistrz,
zarówno za wsparcie organizacyj−
ne, jak i budowanie dobrej, przy−
jaznej atmosfery wokół Akademii
Sportu.”

W tym miejscu można już dziś
potwierdzić, iż w styczniu doszło
do spotkania władz Miasta z Za−
rządem Akademii oraz MKS−u Lę−
dziny. Poruszono tematy szkolenia
dzieci i młodzieży oraz współpra−
cy obu klubów. Padły pierwsze
propozycje oraz podjęto pewne zo−
bowiązania. Kiedy zostaną one
sformalizowane w postaci stoso−
wnych umów, poinformujemy
o tym fakcie, a także skutkach na−
wiązania współpracy dwóch lę−
dzińskich klubów na łamach BIL
Marcin Podleśny
„Lędziny−teraz”.

Wyjazdowe sukcesy szachistów

Podwójne wicemistrzostwo MKS−u
Drużyna trampkarzy MKS−u Lędzi−
ny (z rocznika 2000 i młodsi) w roze−
granym w dniu 21 lutego w Bieruniu
Starym VI Turnieju Halowej Piłki
Nożnej dla Drużyn Klubowych, zaję−
ła II miejsce. Zwycięstwo przypadło
w udziale drużynie Piasta Bieruń No−
wy. Podobne rozstrzygnięcia zapadły
w dniu 22 lutego, kiedy to na parkie−
cie rywalizowali juniorzy (rocznik
1996 i młodsi) w VII turnieju cyklu.

Foto M. Podleśny

Komenda Powiatowa Policji 323–32–00

zawodów został zawodnik MKS−u
Kacper Figiel – autor 7 bramek.
Podobnie jak i w sobotę, nie−
dzielna rywalizacja juniorów za−
kończyła się tryumfem Piasta,
a piłkarzom MKS−u przypadło
w udziale II miejsce. O takim roz−
strzygnięciu zadecydowała poraż−
ka 0:1 z Piastem. W pozostałych
spotkaniach lędzinianie schodzili
z parkietu zwycięsko, pokonując
kolejno 2:0 JUWe Jaroszowice,
2:0 Unię Kosztowy, 4:0 Unię Bie−
ruń Stary, a na koniec rywalizacji
8:0 GTS Bojszowy. Lędzinianie
zakończyli rozgrywki z dorobkiem
12 pkt i bilansem bramkowym 16−
1. Niejako na pocieszenie, Łukasz
Szymura został wybrany najlep−
szym zawodnikiem turnieju. Ju−
niorzy MKS−u, pod wodzą trenera
Wiesława Szwarockiego, grali
w składzie: Kozłowski, Białorucki,
Szymura, M.Nagi, oraz Mróz,
Szprengiel, Mielec, Urbańczyk
oraz Żmijewski w bramce.
Organizatorem obu turniejów
rozegranych w Bieruniu Starym
w hali sportowej przy ul. Licealnej
były BOSiR Bieruń, KS Piast oraz
Marcin Podleśny
KS Unia.

Imieliński Młodzieżowy Klub Sportowy „Diagonalia”,
wraz z zarządem Śląskiego Związku Szachowego był or−
ganizatorem Grand Prix 90−lecia ŚlZSz o Puchar 17 Pre−
zesów – XVI Turnieju Szachowego im. Krystiana Klim−
czoka, jaki w niedzielę 15 lutego rozegrano w Domu Kul−
tury „Sokolnia”.
W siedmiorundowym turnieju, rozegranym w tempie

15 minut na partię, startowało 62 zawodników. Naj−
młodszym zawodnikiem był Piotr Banaczyk i szachistka
Alicja Proksa, oboje z MKSz Diagonalia Imielin.
Wśród juniorów najlepszym zawodnikiem okazała się
Martyna Wikar (5 pkt) przed Rafałem Wikarem (4,5 pkt)
– oboje reprezentowali UKS Hetman Koronny Trzebi−
nia. Trzecie miejsce w tej grupie wiekowej zajął repre−
zentant imielińskiego klubu Sebastian Białucha (4 pkt.).
W gronie starszych szachistów zwyciężył Krzysztof
Lach (6,5 pkt.) z SCS Sokół Chorzów, drugie miejsce
należało do Bogdana Morkisza (6 pkt.) z SzSON Zagłę−
bie Dąbrowa Górnicza, a trzecie do Sebastiana Lizaka
(6 pkt.) z KSz Górnik Lędziny. W dziesiątce najlepszych
zawodników znaleźli się także inni lędzińscy uczestnicy
turnieju. Czwarte miejsce zajął Bogusław Dzierżak,
a dziewiąte i dziesiąte odpowiednio Bogusław Gondzik
i Paweł Kwaśniewski, wszyscy z KSz Górnik Lędziny.
Oprócz zawodników z lędzińskiego klubu w turnieju
startowali także podopieczni koła szachowego, działają−
cego przy MOK Lędziny. W sumie w imielińskim tur−
nieju startowało 21 reprezentantów Lędzin.
Puchar, medale i dyplomy oraz nagrody książkowe
i słodycze wręczał prezes ŚlZSz Krystian Klimczok,
sędzia koordynator Alfred Maślanka i sędzia turnieju
Maciej Janiszewski.Wyjazd na turniej odbył się dzię−
ki inicjatywie instruktora szachowego Janusza Gon−
dzika i dyrektora Ośrodka Błogosławiona Karolina
w Lędzinach, Piotra Goja.
Z końcem stycznia rozstrzygnęły się także Druży−
nowe Rozgrywki Juniorów o Puchar Dors−Klimczok,
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BEZPIECZEŃSTWO

Drużyna MOK zajęła drugie miejsce w drużynowych
zawodach juniorow.

w których to począwszy od października 2014 r. bra−
ła udział reprezentacja Miejskiego Ośrodka Kultury,
rywalizując w składzie: Rafał Liszka, Mateusz Pu−
dzianowski, Grzegorz Niesyto, Szymon Freitag, Pa−
weł Soblik, Rafał Wojtala, Agata Arendarska, Anna
Arendarska, Kamila Borowska. Debiut drużyny
w MOK w amatorskich drużynowych rozgrywkach
szachowych wypadł okazale, bowiem szachiści z Lę−
dzin wywalczyli drugie miejsce, ustępując jedynie po−
la zespołowi „Diagonalia” Imielin, a wyprzedzając
m.in. drugi zespół oraz zespoły z Rudy Śląskiej, czy
Zabrza.
W dniu 25 stycznia zakończyły się Drużynowe Mi−
strzostwa Śląska Seniorów. W turnieju wzięły udział
23 kluby z całego śląska, w tym lędziński Klub Sza−
chowy Górnik. Po rozegraniu 9 rund najlepszy okazał
się wielokrotny mistrz Polski i czołowy polski Klub
Hetman Szopienice, który wywalczył 16 pkt. Nasz
klub z dorobkiem 9 pkt ostatecznie zakończył roz−
grywki na 11 miejscu. W skład drużyny weszli: Ra−
dosław Dzierżak, Bogusław Dzierżak, Sebastian Li−
zak, Rafał Król, Paweł Kwaśniewski, Marek Lizak,
Bogusław Żogała
Józef Kaleta i Aneta Gumińska.
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Sms−owy system powiadamiania mieszkańców

Juniorzy MKS−u.

Informujemy, iż Urząd Miasta w Lędzinach uruchomił system
powiadamiania mieszkańców o ważnych sprawach i wyda−
rzeniach za pomocą sms−ów. W ten sposób będziemy Pań−
stwa mogli informować o występujących zagrożeniach,
ostrzeżeniach meteorologicznych, imprezach kulturalnych
i sportowych, utrudnieniach na drogach, zbliżających się ter−

minach płatności podatków i opłat lokalnych. Osoby zainte−
resowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenio−
wego i przekazanie go do Punktu Obsługi Mieszkańca.
Formularz, którego pobranie możliwe jest ze strony UM w Lę−
dzinach (www.ledziny.pl) można również przesłać pocztąe−
mail na adres um@ledziny.pl

