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Ostatnia sesja Rady Powiatu z 20
marca dotyczyła ważnych dla Lędzin
zmian w uchwale budżetowej Powia−
tu Bieruńsko−Lędzińskiego na rok
2014. Podjęta uchwała wprowadziła
trzy dodatkowe zadania inwestycyjne
za 3 mln 125 tysięcy złotych, dotyczą−
ce dróg powiatowych w Lędzinach.
Po tej zmianie w uchwale budżetowej
łączna wartość wydatków na moder−
nizację i remonty dróg powiatowych
wynosi dla Lędzin 4 mln 925 tyś. zł.

Które ulice będą remontowane i ja−
ki będzie zakres robót?

– Poza zaplanowaną przebudową ul.
Lędzińskiej w ramach „schetynówki”,
oraz budową sygnalizacji świetlnej na
przejściu dla pieszych przy pomniku,
w myśl zapisów tej uchwały dodatkowe
środki finansowe będą przeznaczone na
przebudowę drogi powiatowej ul. Hoł−
dunowskiej w Lędzinach w wysokości
2 mln złotych, przebudowę drogi po−
wiatowej ul. Goławieckiej w Lędzinach
w wysokości 500 tyś. złotych (w tym
miasto Lędziny 100 tysięcy złotych),
budowę chodnika wzdłuż ul. Zawiszy
Czarnego w Lędzinach, 400 tyś. złotych
(w tym miasto Lędziny 100 tysięcy zło−
tych) i chodnik przy ulicy Lędzińskiej,
który zostanie wykonany przez Powiat
po zakończeniu robót kanalizacyjnych
za kwotę 100 tysięcy złotych – wylicza
wicestarosta Henryk Barcik.

Dodatkowo zostały również przy−
dzielone środki na nowy krawężnik
wzdłuż ulic Szenwalda i Zamkowej,
przez które to ulice prowadzona jest sieć
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Kwoty na te remonty wynoszą odpo−
wiednio 85 tysięcy złotych i 40 tysięcy
złotych. 

– Pragnę podkreślić, że środki, o któ−
rych rozmawiamy, przeznaczone na re−
mont ulicy Hołdunowskiej, Goławiec−
kiej i Zawiszy Czarnego są identyczne
jak w uchwale z 11 marca 2014 r. które
przy poprzednim głosowaniu nie zosta−
ły przyjęte uchwałą Rady Powiatu –
wyjaśnia wicestarosta – Dodatkowo je−
dynie została wprowadzona łączna
kwota 125 tysięcy złotych na ulice
Szenwalda i Zamkową.

Pytanie, czy można oszacować
w przybliżeniu terminy zakończenia
prac modernizacyjnych?

Zgodnie z informacją powiatu, jeżeli
chodzi o ulice Goławiecką i Zawiszy
Czarnego, ostateczny termin wykonania
prac określono na 30 kwietnia br. Musi
być on zachowany, bo firmy kanaliza−
cyjne już od 1−go maja wchodzą na te

drogi z podbudową i asfaltami, by zdą−
żyć z terminami odbioru robót kanaliza−
cyjnych przez firmę Partner. Na innych
ulicach prace również zostaną skorelo−
wane z budową kanalizacji.

Czy Hołdunowska została zgłoszo−
na we wniosku na likwidację skutków
powodzi w 2013 roku?

Owszem, ulica Hołdunowska posiada
wszystkie dokumenty formalne stano−
wiące podstawę do ubiegania się o przy−
znanie środków na usuwanie skutków
powodzi z 2013 roku i została zgłoszona
w pełnym zakresie do dofinansowania.
Zakres ten obejmuje odcinek od przejaz−
du kolejowego do ul. Murckowskiej. Po−
wiat w czasie od wystąpienia powodzi
w czerwcu 2013 roku do końca 2013 ro−
ku w ciągu niespełna 5 miesięcy uzyskał
wszystkie wymagane prawem pozwole−
nia aby robota na Hołdunowskiej ruszy−
ła w takim zakresie jak została zaplano−
wana. Pozostało tylko czekać na przy−
znanie promesy, zgodnie z rozporządze−
niem Prezesa Rady Ministrów. Jest to
możliwe przez najbliższe dwa lata. 

Jakie były inwestycje powiatu na
drogach w Lędzinach?

– Od początku tej kadencji łącznie na
modernizację i remonty dróg powiato−
wych w naszym mieście wydano
łącznie16 866 745 zł – wylicza Henryk
Barcik – Kwota ta obejmuje 28 pozycji
inwestycji drogowych wraz z opraco−
waniem dokumentacji projektowych
w Lędzinach. Dotyczy to ulic: Pokoju
wraz z wiaduktem w jej ciągu, Dziko−
wej, Szenwalda, Zamkowej i mostu
w jej ciągu, Goławieckiej, Hołdunow−
skiej, Lędzińskiej, Wygody, Gwarków,
Oficerskiej, Murckowskiej. Większość
środków została pozyskana staraniem
Powiatu głównie z Ministerstwa Admi−
nistracji i Cyfryzacji i z funduszy unij−

nych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego VII. 7.1.2. Pozyskanie
środków zewnętrznych wiąże się ze zło−
żeniem odpowiednich wniosków
z kompletem dokumentacji wymaganej
przy aplikowaniu o środki finansowe do
odpowiednich instytucji państwowych.
Własnych środków wydaliśmy 2 267
109 złotych natomiast miasto Lędziny
udzieliło pomocy finansowej w wyso−
kości 1 332 000 złotych. 

Środki te wsparły następujące inwe−
stycje powiatowe: 

w roku 2010 – 150 tysięcy złotych na
remont drogi Hołdunowskiej i ul. Goła−
wieckiej,

w 2011 – 482 tysiące zł na remont
ulicy Lędzińskiej, Gwarków oraz na
przebudowę ulicy Wygody,

w 2012 – miasto Lędziny przekaza−
ło 500 tysięcy złotych na remont ul. Po−
koju,

w 2013 – 200 tysięcy zostało przeka−
zane na przebudowę ul. Goławieckiej

Co po 2014 roku?
– Jest też plan modernizacji lędziń−

skich dróg powiatowych po 2014 roku –
dodaje Barcik – Zarząd powiatu w sty−
czniu 2014 roku podjął uchwałę w spra−
wie aktualizacji „Planu rozwoju sieci
dróg powiatowych w powiecie bieruń−
sko−lędzińskim na lata 2012−2015”.
W załączniku do tej uchwały mamy
przedstawiony szczegółowy plan roz−
woju sieci dróg powiatowych w naszym
powiecie – można to pobrać ze strony
BIP starostwa. Już w niedługim czasie,
nie później niż do końca września, bo
taki jest termin aplikowania o środki fi−
nansowe planujemy złożenie wniosku
w ramach Narodowego Programu Prze−
budowy Dróg Lokalnych na ulice
Gwarków i Murckowską wraz z rondem
łączącym te dwie ulice.

Drogi i mosty

Lędziny, ul. Zamkowa.

6 marca Zarząd Województwa Śląs−
kiego podpisał list intencyjny z wła−
dzami Tychów, Imielina, Lędzin, Boj−
szów, Chełmu Śląskiego oraz powiatu
bieruńsko−lędzińskiego.

Na mocy zawartego porozumienia
Tychy mają objąć udziały w podwyż−
szonym kapitale spółki Megrez

o wartości 6 mln zł. Pierwsze trzy
miliony miasto zainwestuje w spółkę
do końca maja 2014 roku, pozostałą
część w styczniu 2015 roku. Powiat
bieruńsko− lędziński do połowy tego
roku obejmie udziały o wartości 200
tys. zł. Pozostałe samorządy: Lędzi−
ny, Imielin, Bojszowy, Chełm Śląski

udzielą Tychom lub powiatowi bie−
ruńsko−lędzińskiemu pomocy finan−
sowej na objęcie przez te dwa samo−
rządy udziałów w spółce w łącznej
wysokości 290 tys. zł. O wysokości
tej pomocy ze strony Lędzin zadecy−
duje Rada Miasta na kwietniowej se−
sji.

Lędziny udziałowcem szpitala

Wybrano wykonawcę budowy boiska

wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr

2 w Lędzinach. Spośród 5 złożonych

ofert w przetargu pn.: Poprawa warun−

ków nauczania poprzez rozbudowę i mo−

dernizację obiektów przy Gimnazjum nr

2 w Lędzinach. Budowa boiska wielo−

funkcyjnego – etap I” najkorzystniejszą

ofertę przedstawiła firma Panorama

Obiekty Sportowe Sp. z o.o. z Piase−

czna. Umowa opiewająca na kwotę 392

593,31 zł brutto zostanie podpisana w

najbliższym czasie. W ramach zadania

firma wykona od podstaw boisko wielo−

funkcyjne o wymiarach 28,1 x 43,8 na

płycie fibrobetonowej z odwodnieniem,

o nawierzchni poliuretanowej z przezna−

czeniem do gry w piłkę ręczną, koszy−

kówkę i siatkówkę wraz z dostawą i

montażem wyposażenia sportowego

oraz piłkochwytów. W związku z konie−

cznością odprowadzenia nadmiaru wo−

dy opadowej z terenu boiska, zostanie

rozbudowa i poprawiona istniejąca ka−

nalizacja ogólnospławna. Ponadto wo−

kół boiska wielofunkcyjnego zostanie

wykonane obejście szerokości 2,0 m

z kostki brukowej połączone łącznikami

z istniejącą komunikacją. Bieżnia wokół

boiska i parkingi będą realizowane w II

etapie inwestycji planowanym w kolej−

nych latach. 

Boisko przy Gimnazjum nr 2 jest

czwartym boiskiem wielofunkcyjnym

o nawierzchni poliuretanowej realizo−

wanym przez Gminę Lędziny. W po−

przednich latach zrealizowano boiska

przy Szkole Podstawowej nr 3, Szkole

Podstawowej nr 1 i Zespole Szkół na

Goławcu. 

Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 2

Fundamenty 
już są

Trwają prace przy wymianie dotych−

czasowego oświetlenia ulicy Hołdu−

nowskiej na takie same latarnie uli−

czne, jakie zamontowano na Lędziń−

skiej. Stare lampy jeszcze stoją, ale

już między kolejką a ulicą Fredry poja−

wiły się fundamenty pod nowe słupy

oświetleniowe. Prace prowadzone są

na odcinku, na którym powiat wykona

przebudowę drogi wraz z poszerze−

niem jej o dodatkowy pas ruchu. Wy−

miana oświetlenia na dalszym odcin−

ku ul. Hołdunowskiej będzie ściśle

związana z przebudową tej drogi przez

powiat od Fredry do skrzyżowania

z Murckowską i Gwarków.

Gminne drogi w przebudowie
Trwa budowa odwodnień na gminnych drogach objętych budową kanalizacji,

dzięki czemu zyskują one wyższy standard, niż po zwykłym odtworzeniu. Wyło−

niono już wykonawców robót na ulicach Głucha (wartość ponad 150 tysięcy,

termin wykonania – II połowa kwietnia), Zabytkowej (wartość ok. 200 tysięcy

złotych, termin wykonania prac – połowa kwietnia), Łanowej (wartość ponad 70

tysięcy, termin wykonania – połowa maja), 3 Maja (II etap wartości 30 tys. zło−

tych, termin wykonania prac – koniec kwietnia), Górniczej (wartość 30 tysięcy

złotych). Niebawem wyłonieni zostaną także wykonawcy robót na ul. Przodowni−

ków i Reja (II etap).

Rozpoczyna się warta 587 tysięcy

złotych wymiana 2060 metrów wodo−

ciągu w ulicy Waryńskiego wraz z się−

gaczami wychodzącymi poza obręb

drogi. Roboty, które wykona Rejono−

we Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji z Tychów, zaplanowane

były na ten rok i dwa kolejne lata. Jak

jednak informuje wiceburmistrz Ma−

rek Bania, w trakcie robót kanalizacyj−

nych okazało się, że ze względu a zły

stan podbudowy Waryńskiego należy

na tej drodze wykonać nie odtworze−

nie, ale pełną modernizację.

W związku z tym, po negocjacjach

z miastem, RPWiK zgodził się przy−

spieszyć tempo prac. Dzięki temu

uda się uniknąć konieczności rozko−

pywania zmodernizowanej ulicy

w 2015 i 2016 roku.

15−letni „Partner”
28 lutego w sali kinowej „Piast” od−

była się uroczystość jubileuszu 15−le−

cia Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko−

munalnej „Partner” Sp. z o.o. W spot−

kaniu wzięli udział przedstawiciele

władz gminy Lędziny i powiatu bieruń−

sko−lędzińskiego, zaproszeni goście

i pracownicy przedsiębiorstwa. Pod−

czas uroczystości Piotr Buchta prezes

zarządu P.G.K. „Partner” Sp. z o.o.

przedstawił historię spółki, zakres jej

działalności, realizowane obecnie pro−

jekty oraz nakreślił plany na przy−

szłość. Podkreślił, że przedsiębior−

stwo obecnie przechodzi okres dyna−

micznego rozwoju, odnotowuje liczne

sukcesy organizacyjne i finansowe.

Wskazał na znaczącą rolę pracowni−

ków w sukcesie spółki. Pracownicy,

którzy najdłużej są związani z P.G.K

„Partner” Sp. z o.o. zostali wyróżnieni

okolicznościowymi dyplomami.

Wymiana wodociągu na Waryńskiego
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W ostatnim numerze zwracaliśmy
uwagę na to, jak istotna jest prawidło−
wa segregacja odpadów dla skute−
cznego wywiązywania się Gminy
z obowiązków nałożonych ustawą.
Ponieważ jakość segregacji w naszym
mieście nie jest najlepsza, o czym pi−
saliśmy ostatnio, w tym numerze
chcielibyśmy przypomnieć zasady
prawidłowego postępowania z odpa−
dami.

Warto też dodać, że Urząd Miasta
na bieżąco porównuje dochody i wydat−
ki związane z realizacją usługi odbioru
odpadów od mieszkańców. 

Po roku funkcjonowania systemu zo−
stanie przeprowadzona szczegółowa
analiza bilansowa, która będzie stano−
wiła podstawę weryfikacji stawek opłat
ponoszonych przez mieszkańców. Jeśli
ilość odpadów zmieszanych będzie ma−
leć, zmaleją też stawki opłat, co każdy
odczuje we własnej kieszeni. 

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa
Środowiska najlepszym sposobem se−
gregowania odpadów jest odseparowa−
nie w oddzielnych pojemnikach lub
workach następujących frakcji odpa−
dów:

Papier to m.in.: opakowania z papie−
ru lub tektury, gazety i czasopisma, ka−
talogi, prospekty, foldery, papier szkol−
ny i biurowy, książki i zeszyty, torebki
papierowe, papier pakowy.

Nie powinno się wrzucać do papie−
ru: papiero powlekanego folią i kalki,
kartonów po mleku i napojach, pieluch
jednorazowych i podpasek, pampersów
i podkładek, worków po nawozach, ce−
mencie i innych materiałach budowla−
nych, tapet, innych odpadów komunal−
nych (w tym niebezpiecznych).

Tworzywa sztuczne to m.in.: butel−
ki po napojach, opakowania po chemii
gospodarczej, kosmetykach (np. szam−
ponach, proszkach, płynach do mycia
naczyń itp.), opakowania po produktach
spożywczych, plastikowe zakrętki, pla−
stikowe torebki, worki, reklamówki i in−

ne folie, plastikowe koszyczki po owo−
cach i innych produktach.

Nie powinno się wrzucać do two−
rzyw sztucznych: strzykawek, wenflo−
nów i innych artykułów medycznych,
odpadów budowlanych i rozbiórko−
wych, nie opróżnionych opakowań po
lekach.

Metale to m.in.: puszki po napojach,
sokach, puszki z blachy stalowej po ży−
wności (konserwy), złom żelazny i me−
tale kolorowe, metalowe kapsle z bute−
lek, zakrętki słoików i innych pojemni−
ków, folia aluminiowa.

Nie powinno się wrzucać do meta−
li: opakowań po farbach, lakierach
i olejach, zużytych baterii i akumulato−
rów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, innych odpadów
komunalnych (w tym niebezpie−
cznych).

Szkło opakowaniowe to m.in.: bu−
telki i słoiki szklane po napojach i ży−
wności, butelki po napojach alkoholo−
wych, szklane opakowania po kosmety−
kach.

Nie powinno się wrzucać do szkła:
szkła stołowego – żaroodpornego, cera−
miki, doniczek, zniczy z zawartością
wosku, żarówek i świetlówek, szkła
kryształowego, reflektorów, monitorów
i lamp telewizyjnych, szyb okiennych
i zbrojonych, szyb samochodowych, lu−
ster i witraży, fajansu i porcelany.

Odpady „zielone” to m.in.: gałęzie
drzew i krzewów, liście, kwiaty i sko−

szona trawa, trociny i kora drzew, owo−
ce, warzywa itp.

Nie powinno się wrzucać do odpa−
dów zielonych: kości zwierząt, mięsa
i padliny zwierząt, oleju jadalnego, dre−
wna impregnowanego, płyt wiórowych
i MDF, odchodów zwierząt.

Często pojawiają się pytania doty−
czące postępowania z odpadami prob−
lemowymi, dlatego przedstawiamy
odpowiedzi na te najczęściej zadawa−
ne:

Co zrobić z odpadami, np. wielko−
gabarytowymi lub zielonymi, jeśli –
zgodnie z harmonogramem – są one
wywożone dopiero za jakiś czas?

Odpady zielone i wielkogabarytowe
(a także szereg innych rodzajów odpa−
dów) każdy mieszkaniec może we włas−
nym zakresie i nieodpłatnie dostarczyć
do Punktu Selektywnego Zbierania Od−
padów Komunalnych (PSZOK) zlokali−
zowanego w Lędzinach przy ulicy Fred−
ry 98.

Co zrobić z gruzem powstałym
w przypadku remontu mieszkania? 

Odpady budowlane i remontowe po−
wstające w wyniku remontu lokalu lub
budynku powinny być gromadzone
w kontenerach ustawionych w wydzie−
lonym miejscu na terenie nieruchomo−
ści oraz zagospodarowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, przez
podmiot świadczący usługę remontową.
Właściciel nieruchomości prowadzący
drobne prace remontowo−budowlane
we własnym zakresie, może odpady re−
montowe i budowlane nieodpłatnie do−
starczyć do Punktu Selektywnego Zbie−
rania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) zlokalizowanego w Lędzi−
nach przy ulicy Fredry 98

Co w przypadku domów jednoro−
dzinnych opalanych węglem? Gdzie
składować popiół w sytuacji zadekla−
rowania selektywnej zbiórki odpa−
dów?

Popiół jest traktowany jako zmiesza−
ny odpad komunalny i gromadzony jest
w pojemniku na odpady zmieszane.

Śmieci mogą być tańsze!

Elementy odnowy biologicznej,
SPA, rekreacji i wypoczynku – oto
pomysł Miejskiego Zespół Opieki
Zdrowotnej na zagospodarowanie
III piętra budynku ośrodka Cen−
trum, o czym wspominaliśmy już
w poprzednim wydaniu.

Mogłoby tam, zdaniem Andrzeja
Furczyka, dyrektora MZOZ, powstać
takie centrum mieszczące się w określo−
nej prawem działalności leczniczej.
W ten sposób MZOZ rozszerzyłby za−
kres działania o kolejne obszary rehabi−
litacji i odnowę biologiczneą, a ośrodek
wzbogaciłby swą dotychczasową ofertę
o nowe usługi. Usługi, dodajmy, ideal−
nie wpisujące się w sportowo−rekreacyj−
ną funkcję Centrum. Dlatego Rady Mia−
sta zdecydowała na lutowej sesji, że wy−
dzierżawi lędzińskiemu ZOZ−owi kolej−
ne pomieszczenia w należącym do mia−
sta budynku. Kolejne, bo w Centrum od
15 lat działa już Zespół Pracowni Reha−
bilitacyjnych należący do MZOZ− u.

– 15 lat temu MZOZ wziął w użycze−
nie niezagospodarowane pomieszczenia
na II piętrze i kosztem 300 tysięcy zło−
tych stworzył w nich zespół pracowni
rehabilitacyjnych, który istnieje do dziś
– przypomina dyrektor Furczyk – Te
300 tysięcy zostało wypracowane przez
MZOZ w ramach medycyny pracy
i zdeponowane na rachunku Urzędu
Miasta. MZOZ był wtedy jednostką
urzędu i nie miał osobowości prawnej,
która pozwala na samodzielną gospo−
darkę finansową i prowadzenie inwesty−
cji. Dlatego także potrzebny był inwe−

stor zastępczy przy budowie pracowni.
Rolę tę powierzono Fundacji Rozwoju
Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki,
która odpowiadała w tym czasie za bu−
dowę basenu. Ani jednak miasto, ani
Fundacja nie dołożyły się do powstania
rehabilitacji w ośrodku Centrum. Tak
naprawdę inwestorem był MZOZ.

O ile 15 lat temu lędziński ZOZ do−
stał pomieszczenia w nieodpłatne uży−
czenie, o tyle w lutym Rada Miasta
przyjęła na kolejnych 15 lat formę od−
płatnej dzierżawy. Oznacza to, że
MZOZ będzie płacił miastu czynsz tak−
że za pomieszczenia rehabilitacji.

– Jego wysokość zamierzamy uzależ−
nić od tego, czy MZOZ będzie inwesto−
wał w dzierżawione pomieszczenia, pod−
nosząc tym samym standard budynku,
czy nie – mówi burmistrz miasta Wie−
sław Stambrowski – Taką samą propozy−
cję przedstawimy Fundacji Rozwoju
Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki,
która dzierżawi od miasta resztę obiektu.

Istnieją od lat niezrealizowane zamie−
rzenia budowy kręgielni na trzeciej kon−
dygnacji ośrodka Centrum. Czy MZOZ
uwzględnia ją w swoich planach?

– Trzecie piętro ma wielki potencjał,
znacznie większy, niż kręgielnia – oce−
nia A. Furczyk – Można tam zlokalizo−
wać szeroko rozumianą odnowę biolo−
giczną. Cały budynek daje ogromne
możliwości. Tutaj mogą się w przyszło−
ści odnaleźć także inne podmioty, które
chcą działać na rzecz sportu i rekreacji.

Dlatego nie wiem, czy będzie ta kręgiel−
nia, czy nie i kto ewentualnie będzie ją
prowadził. Ważne, jak to, co znajdzie
się w ośrodku Centrum, będzie zarzą−
dzane, jaki będzie zakres oferowanych
usług, czy standardem i poziomem ofe−
rowanych usług zaspokoimy oczekiwa−
nia rodziców z małymi dziećmi szukają−
cych zabawy i sposobu aktywnego wy−
poczynku, wymagania osób starszych
chcących podreperować swoje zdrowie,
czy w końcu przeciętnego mieszkańca
gminy szukającego miejsca dla relaksu.

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
zamierza do realizacji swoich planów
sięgać po fundusze europejskie z nowe−
go rozdania, czyli budżetu 2014−2020.
Jak zapewnia dyrektor MZOZ, obecny
stan prawny budynku ośrodka Centrum,
którego właścicielem jest Gmina Lędzi−
ny nie przeszkadza w ubieganiu się
o środki zewnętrzne.

– Od prawie 20 lat inwestujemy
w obiekty, które są nam użyczone lub
wydzierżawione przez właściciela Gmi−
nę Lędziny i ten stan prawny nie jest
przeszkodą w zdobywaniu środków ze−
wnętrznych – zapewnia A. Furczyk –
Bo MZOZ nie ma własnych obiektów,
wszystkie są własnością miasta.

I tak MZOZ inwestuje w budynki na−
leżące do miasta własne wypracowane
zyski, pozyskane pieniądze unijne
(Przychodnia Specjalistyczna, Oddział
Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ru−
chu), otrzymane trzykrotnie dofinanso−

wanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wo−
dnej (termomodernizacje lędzińskich
przychodni, montaż instalacji solarnych
i wymiana kotłowni węglowych na ga−
zowe), dotacje Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(likwidacja barier architektonicznych
w obiektach MZOZ oraz zakup sprzętu
rehabilitacyjnego). Premię za prawidło−
wą gospodarkę finansową z Minister−
stwa Zdrowia także przeznaczono na in−
westycje. Została za nie przeprowadzo−
na modernizacja Przychodni nr 2. Mini−
ster nagrodził lędziński ZOZ, bo wypra−
cowywał zyski i co roku podnosił war−
tość swojego majątku który w całości
należy do miasta.

– Za każdym razem, kiedy ubiegaliś−
my się o środki zewnętrzne na inwesty−
cje w lędzińskich placówkach służby
zdrowia, pytano nas o ich stan prawny –
wyjaśnia dyrektor – Za każdym razem
przedstawialiśmy umowy użyczenia al−
bo dzierżawy zawarte z miastem i nigdy
ten fakt nie stanął na przeszkodzie do
zakupu sprzętu czy modernizacji. 

Pomimo systematycznego inwesto−
wania w nowoczesny sprzęt np. aprat
rtg, apraty usg, aparat do tomografii
komputerowej oka, nowoczesnego
sprzętu rehabilitacyjnego, systematy−
cznych remontów i modernizacji przy−
chodni i stałego rozszerzania zakresu
udzielanych usług zdrowotnych MZOZ
od trzech lat nie wyciągnął ręki do mia−

sta po pieniądze na sprzęt, remonty czy
stworzenie nowej siedziby przychodni
w Goławcu. O zagospodarowanie tere−
nów wokół przychodni także dba sam.
Na dodatek co roku płaci on do budżetu
miasta około 26 tysięcy podatku od nie−
ruchomości.

Kiedy więc miasto otrzymało od Fun−
dacji Rozwoju Sportu propozycję nie−
odpłatnego przekazania budynku ośrod−
ka Centrum, nie skorzystano z tej ofer−
ty. Burmistrz i radni zdecydowali, że
miasto zachowa budynek a MZOZ bę−
dzie mógł zagospodarować trzecią kon−
dygnację na swą działalność. 

– Wbrew stereotypom nie zawsze jest
tak, że to, co publiczne czy państwowe
jest deficytowe i źle zarządzane, a to, co
niepubliczne albo prywatne, działa dob−
rze – podsumowuje dyrektor MZOZ –
Przykładem z naszego podwórka jest
kopalnia „Ziemowit”, która wypracowa−
ła w ubiegłym roku 100 milionów zysku
netto. To najlepszy wynik w Kompanii
Węglowej. Zatem kluczem do sukcesu
jest nie forma własności, ale sposób za−
rządzania. Uczmy się od najlepszych no−
woczesnego zarządzania, stawiania so−
bie ambitnych celów i wyzwań.

Działalność ośrodka Centrum będzie
sukcesem, jeśli mieszkańcy i inni korzy−
stający z jego oferty ocenią ją wysoko.
Jeśli oferta będzie bogata i na wysokim
poziomie, nikt nie będzie pytał kto ją
przedstawia. Dlatego MZOZ
i FRSKFiT (a także inne podmioty, jeśli
się kiedykolwiek pojawią) powinny
współdziałać we wspólnym dobrze po−
jętym interesie.

MZOZ ma pomysł na Centrum

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach 
do dnia 15 kwietnia 2014 r. 

zbiera oferty zainteresowanych przedsiębiorców 
wynajmem pomieszczeń 

Barku znajdującego się przy sali widowiskowo−kinowej „Piast”, 
ul. Lędzińska 55, 43 – 143 Lędziny.

Szersze informacje na temat pomieszczeń i warunków wynajmu można
uzyskać w Miejskim Ośrodku Kultury ul. Hołdunowska 39, 43–143
Lędziny; tel. kontaktowy 32/326 78 33, dyrektor Joanna Figura codzien−
nie od 10.00 do 15.00.
Rozpatrzenie ofert odbędzie się 25 kwietnia 2014 r.
Wyniki ofertowania będzie można znaleźć na stronie internetowej
www.mokledziny.pl, a także na stronie Miasta Lędziny www.ledziny.pl
oraz w gablotach ogłoszeniowych MOK.

Uwaga Przedsiębiorcy!
W związku ze zbliżającymi się obchodami Dni Lędzin w dniach 
14 – 15 czerwca 2014 roku Urząd Miasta Lędziny zaprasza wszystkich zaintere−
sowanych przedsiębiorców do zgłaszania swoich stoisk wystawienniczych. Oferty
można zgłaszać telefonicznie: 32 216 65 11 wew. 152 – Urszula Pomietło Rudol.

PRZEDSIĘBIORSTWO  GOSPODARKI KOMUNALNEJ"PARTNER" Sp.z o.o.
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KOMUNIKAT
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp.z o.o. w Lędzinach zawiadamia, iż
od dnia 01.04.2014r do 31.03.2015r.  na terenie Gminy Lędziny obowiązywać będą nowe
stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz nowe stawki opłat za dostarczenie
wody dla odbiorców korzystających z naszych usług 
Nowa taryfa została zatwierdzona Uchwałą Nr XLV/337/14 Rady Miasta Lędziny z dnia
27.02.2014r. 

Gospodarstwa domowe oraz jednostki organizacyjne gminy zostały decyzją Rady Miasta
objęte dopłatą z budżetu gminy do 1m3 ścieków wysokości 1,30 zł netto (1,40 zł brutto).



Co pan poczuł, gdy sąd w grudniu zdele−
galizował narodowość śląską?

– Wstyd!

Słucham?
– Wstydziłem się za państwo polskie. Po−

ziom uzasadnienia decyzji Sądu Najwyższe−

go był żenujący. Sąd napisał na przykład, że

Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej

to próba ominięcia 5−procentowego progu

wyborczego zarezerwowanego dla mniejszo−

ści narodowych. A to oznacza, że najważ−

niejszy polski sąd nie ma pojęcia o obwiązu−

jącym w Polsce prawie. Bo ten próg jest za−

rezerwowany dla mniejszości narodowych.

A w polskim prawie taką mniejszością są

tylko te narody, które mają poza Polską

własne państwa. Więc Niemcy, Litwini. Ślą−

zacy starają się jedynie o status mniejszo−

ści etnicznej. A ten przywileju wyborczego

nie daje. Takich kwiatków w orzeczeniu są−

du było mnóstwo. Wstydzę się, że jestem

obywatelem państwa, które ma taki Sąd

Najwyższy. Natomiast samo orzeczenie

przyjąłem ze spokojem. Bo ja jestem naro−

dowości śląskiej i sąd tego nie zmieni. Nie

tylko najwyższy, ale nawet ostateczny!

Ale SONŚ, któremu szefuje pan w Lędzi−
nach stał się nielegalny!

– Na razie jest legalny. Zdelegalizować go

ma prawo tylko Sąd Rejonowy w Opolu. Zro−

bi to, ale za kilka miesięcy. A my w tym cza−

sie zbierzemy sto tysięcy podpisów, aby zło−

żyć u marszałka Sejmu obywatelski projekt

ustawy, o wpisaniu śląskiej mniejszości et−

nicznej do ustawy o mniejszościach.

Nie jest łatwo zebrać sto tysięcy podpi−
sów!

– A jeszcze trudniej cztery tysiące. Bo ty−

le mamy zebrać w skali naszego powiatu.

Sto tysięcy na cały Śląsk oznacza jedną

osobę na czterdzieści. Cztery tysiące na

nasz powiat oznacza co czternastą osobę

w Lędzinach, Bieruniu, Imielinie, Chełmie.

Ale ja wierzę, że damy radę.

Czemu te oczekiwania są u nas tak wy−
śrubowane?

– Bo spis powszechny pokazał, że tylko

powiat rybnicki i mikołowski są tak śląskie

jak nasz. Procent osób deklarujących naro−

dowość śląską jest mniejszy nawet w Rudzie

Śląskiej, Świętochłowicach, Chorzowie. Bo

w 2010 zorganizowaliśmy w Lędzinach pra−

referendum, w którym 98% ludzi opowiedzia−

ło się za autonomią śląska. W ostatnich wy−

borach do senatu jako kandydat RAŚ uzys−

kałem w powiecie najlepszy wynik. To dowo−

dzi, jaki śląskość ma u nas potencjał. Do te−

go mamy struktury RAŚ i SONŚ, a te są nie

w każdym powiecie. Liczę też na współpracę

ze Związkiem Górnośląskim, który po swoim

kongresie 15 marca przybrał bardzo śląski

kurs. No i, co też ważne, zarówno burmistrz

Lędzin Wiesław Stambrowski, jak i burmi−

strzowie Bierunia czy Imielina, życzliwie pa−

trzą na poczynania śląskich organizacji. Nie−

wiadomą są dla mnie za to władze powiatu.

Mówi pan o popularności śląskich orga−
nizacji. Skromnie zapomina o popularności
ich lidera. A przecież Dariusz Dyrda w ple−
biscycie Dziennika Zachodniego na naj−
głośniejszą postać w województwie
w 2013 roku zajął 6. miejsce. Dostał pan
ponad 8 tysięcy głosów i wyprzedził wiele
znanych osobistości z życia publicznego,
polityki, kościoła. Zaskakujący wynik.

– Dla mnie trochę też. Ale ja w nim widzę

właśnie rosnące znaczenie śląskości. Bo

przecież jeszcze przede mną znaleźli się li−

der RAŚ Jerzy Gorzelik, szef Ślůnskij Feraj−

ny Pyjter Langer i poseł Marek Plura, jedyny

poseł deklarujący narodowość śląską.

W pierwszej szóstce czterech śląskich dzia−

łaczy!

Pan jednak tę śląskość zaznacza na
wiele sposobów. Jako działacz RAŚ, jako
autor podręcznika mowy śląskiej, jako
twórca i redaktor naczelny Ślůnskigo Caj−
tunga, jedynej gazety dla narodowości
śląskiej, jako autor popularnych sztuk po
śląsku, zwłaszcza Mariki. Co według pana
przynosi panu najwięcej rozgłosu?

– Myślę, że wszystko po trochu. Chociaż

sam uważam, że w naszym powiecie sym−

bolem śląskości jest wciąż bardziej Alojz

Lysko, niż ja. I tak na przykład w roku 2011

zdecydowałem się kandydować do senatu

dopiero wtedy, gdy nie udało mi się przeko−

nać do tego Alojza. 

Wracamy do wyborów. Jesienią tego
roku znów mamy samorządowe. Cztery la−
ta temu dostał pan przyzwoity wynik w wy−
ścigu do fotela burmistrza i jako lider listy
RAŚ do powiatu. Zamierza pan ponownie
startować w tych wyborach?

– Na burmistrza nie. Ale nie wykluczam,

że RAŚ wystawi własne listy do rady miasta.

W 2010 roku jako kandydat na burmistrza

miałem program rozwoju Lędzin i on jest

wciąż aktualny. Więc radni RAŚ będą mieli

o co walczyć – o ile oczywiście ludzie im za−

ufają i tymi radnymi wybiorą. Jeśli tak, bę−

dzie alternatywa dla takich radnych, jak Kry−

sia Wróbel, która nie poparła – zresztą jako

jedyna radna – rezolucji w sprawie języka

śląskiego. 

A pan nie zamierza kandydować ni−
gdzie?

– Do rady powiatu. Cztery lata temu na

skutek błędów technicznych nie zarejestro−

waliśmy list do rady powiatu w obu, poza lę−

dzińskim, okręgach. I dlatego mimo dobre−

go wyniku w naszym mieście nie mamy ra−

dnych powiatowych. Uważam to za moją

osobistą porażkę i postaram się zrehabilito−

wać. Mamy pomysł na rozwój powiatu

i chcemy go realizować. Oceniam, że w tym

celu RAŚ musi wprowadzić do rady powiatu

nie mniej, niż pięciu radnych. I zamierzam to

osiągnąć. Obecnie budujemy listy i wciąż

poszukujemy na nie naprawdę wartościo−

wych ludzi, którzy chcą iść do samorządu po

coś więcej, niż tylko dieta radnego i znajo−

mości. Myślę, że liderem listy lędzińskiej bę−

dę ja, choć mam też inne pomysły na naj−

bliższe kilka lat życia.

Jakie?
– Jestem przede wszystkim człowiekiem

pióra. Mam kilka pomysłów na powieści

i sztuki, chcę napisać taką przystępną histo−

rię Śląska, przymierzam się do podręcznika

godki do bajtli. No i Ślůnski Cajtung świet−

nie się rozwija.

Ostatnio ukazał się też rozchwytywany
numer pańskiej gazety powiatowej „SBL
Nowiny”!

– Tak, ale w stopce redakcyjnej był już no−

wy redaktor naczelny, Paula Zawadzka. Roz−

mawiamy z Paulą o przekazaniu jej tego ty−

tułu na własność. Podoba mi się, jak go re−

daguje, więc pewnie mnie przekona. A ja za−

jmę się pisaniem oraz walką o śląskość.

Oraz o to, by nasz powiat dynamiczniej się

rozwijał.
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Śląskość w natarciu
Rozmowa z Dariuszem Dyrdą, liderem RAŚ i SONŚ w powiecie bieruńsko−lędzińskim

Komisja Handlu, Usług, Komunikacji, Ła−

du i Porządku Publicznego na lutowym po−

siedzeniu wysłuchała sprawozdania na te−

mat bezpieczeństwa pożarowego na terenie

miasta i zaopiniowała projekty uchwał

o charakterze budżetowym na lutową sesję

Rady. Komisja ds. Infrastruktury w części

wyjazdowej przeprowadziła wizję lokalną na

oczyszczalni Hołdunów, a w części stacjo−

narnej wydała opinie na temat projektów

uchwał dotyczących stawek za wodę i ście−

ki dla PGK „Partner”.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Re−

kreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społe−

cznej m.in. wysłuchała informacji dyrektora

Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej nt.

funkcjonowania placówek w naszym mie−

ście oraz naczelnika Wydziału Kultury doty−

czącą przebiegu ferii zimowych w Lędzi−

nach. Komisja Budżetu, Finansów i Samo−

rządności zaopiniowała projekty uchwał na

najbliższą sesję Rady Miasta. Komisja ds.

Ochrony Środowiska oprócz zaopiniowania

projektów uchwał i spraw bieżących wysłu−

chała m.in. sprawozdania kopalni „Ziemo−

wit” z realizacji planu ruchu kopalni oraz wy−

konania planu napraw szkód górniczych za

2013 rok. Kontrola w Szkole Podstawowej

nr 3 w Lędzinach – wydatkowanie środków

finansowych za 2013 r. oraz sprawy związa−

ne ze stanem technicznym budynku szkoły

były – poza sprawami bieżącymi – tematem

lutowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Na lutowej sesji Rady Miasta radni pod−

jęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie

miasta na 2014 rok; zatwierdzenia Wielo−

letniego planu rozwoju i modernizacji urzą−

dzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

w gminie Lędziny na lata 2014−2015 będą−

cych w posiadaniu Przedsiębiorstwa Go−

spodarki Komunalnej „Partner” Spółka

z o.o. w Lędzinach; zatwierdzenia taryf dla

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioro−

wego odprowadzania ścieków w gminie Lę−

dziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko−

munalnej „Partner” Spółka z o.o.; ustale−

nia dopłaty do cen za zbiorowe odprowa−

dzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Go−

spodarki Komunalnej „Partner” spółka

z o.o. w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą

Rady Miasta Lędziny nr …. z dnia 27 lute−

go 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio−

rowego odprowadzania ścieków w gminie

Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej „Partner” sp. z o.o.; pomocy fi−

nansowej dla Województwa Śląskiego;

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

Bieruńsko – Lędzińskiemu na Wdrożenie

Projektu pn.: „System Informacji Prze−

strzennej Powiatu Bieruńsko – Lędzińskie−

go (Geoportal) – Faza II”0; podwyższenia

kryterium dochodowego uprawniającego do

nieodpłatnych świadczeń w ramach wielo−

letniego programu wspierania finansowego

gmin w zakresie dożywiania „Pomoc pań−

stwa w zakresie dożywiania” na lata 2014

– 2020; zmiany uchwały nr XVIII/141/12

z dnia 26.01.2012 r. w sprawie wyboru

członków Rady Programowej czasopisma

samorządowego Biuletyn Informacyjny Lę−

dziny „Lędziny−teraz!”

Rada opiniuje i doradza
Na lutowej sesji Rady Miasta przy okazji wyboru nowego członka Rady Pro−

gramowej naszego miesięcznika (Kazimierza Guta zastąpiła Anna Wójcik –
Ścierska) padła propozycja, by w „Lędziny – teraz!” zamieścić informację, jaka
jest rola Rady Programowej gazety. 

Informujemy więc, że zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy Prawo Prasowe „przy re−
dakcji może też działać rada redakcyjna (naukowa, programowa), jako organ opi−
niodawczo−doradczy redaktora naczelnego”. Rada programowa, zgodnie z po−
wyższym zapisem, nie ma bezpośredniego wpływu na zamieszczane w gazecie
treści. Rada może sugerować co ewentualnie mogłoby się w gazecie znajdować.
Za treści publikowane odpowiadają redaktorzy i wydawcy.
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W poniedziałkowe popołudnie,
3 marca, w holu naszego magistratu
odbył się wernisaż wystawy fotografi−
cznej młodego lędzinianina Marcina
Jałowego pt. „Nasycić oczy zieloną
Europą”, na której prezentuje on około
40 dużych kolorowych zdjęć, będą−
cych plonem jego wycieczek po Polsce
oraz Danii, Szwecji, Italii (Toskania),
Turcji i Grecji. Pan Marcin jest absol−
wentem dziennikarstwa i komunikacji
społecznej Uniwersytetu Jagiellońskie−
go, a z zamiłowania botanikiem i eks−
pozycję tę przygotowywał pod kątem
promocji zagadnień ekologicznych
oraz flory i fauny aż przez cztery lata.
– Zdjęcia mają charakter publicysty−
czny i reporterski – opowiada. – Każda
z prezentowanych tu fotografii niesie
ze sobą bardzo ważne kwestie ekologi−
czne: zrównoważony rozwój, ochronę
zagrożonych gatunków fauny i flory,
ekologiczne rozwiązania transportu,
zmiany klimatu i zagrożenia dla unika−
towych miejsc w środowisku przyro−

dniczym ekspansywną działalnością
człowieka – podkreśla.

Otwarcia wystawy dokonała dyrektor
Gimnazjum nr 2, Lidia Ciepły−Bugara,
która przypomniała pokrótce sylwetkę
Marcina Jałowego, absolwenta tejże
szkoły. Autor ekspozycji w telegrafi−
cznym skrócie omówił wybrane zdjęcia,
po czym w serdecznych słowach podzię−
kował dyrektor G 2 oraz nauczycielce tej
placówki Monice Wajdzie−Mazur za
współorganizację i promocję tej wysta−
wy, a następnie wręczył im oraz swojej
Mamie i Babci piękne bukiety kwiatów,
którym podziękował także za wszelkie
dobro od nich zaznane. 

W wernisażu uczestniczyła duża
grupa osób – oprócz najbliższej rodzi−
ny, przyjaciół, znajomych i miłośni−
ków fotografii artystycznej, także nau−
czyciele hołdunowskiej G 2 oraz liczni
przedstawiciele władz miasta oraz po−
wiatu, w tym przewodnicząca Rady
Miasta, Teresa Ciepły, burmistrz Wie−
sław Stambrowski, wicestarosta Hen−

ryk Barcik, wiceprzewodniczący Rady
Miasta, Jerzy Żołna, wiceburmistrz
Marek Bania, radna Anna Wójcik−
Ścierska i kierownik Referatu Kultury
w UM, Krzysztof Bednarczyk. Po tra−
dycyjnej wspólnej fotografii na scho−
dach w holu ratusza, już w swobodnej

atmosferze oglądano i komentowano
zgromadzone tu fotografie. Rozmowy
na temat oglądanych zdjęć, a także na
inne tematy kontynuowano potem
przy kawie i herbacie w sali obok. Po−
wyższą ekspozycję można było oglą−
dać do 19 marca. Mirosław Leszczyk

W wernisażu uczestniczyła duża grupa osób.

Nasycić oczy zieloną Europą XX  ppoowwiiaattoowwee  ttaarrggii  
pprrzzeeddssiięębbiioorrcczzoośśccii  
ii eekkoollooggiiii  ''22001144

Powiatowe Targi Przedsiębior−

czości i Ekologii na stałe wpisa−

ły się do kalendarza śląskich

przedsięwzięć wystawienni−

czych. W tym roku będą organi−

zowane po raz dziesiąty. 

Tegoroczna, jubileuszowa edy−

cja powiatowej imprezy targowej

zaplanowana została na

7 i 8 czerwca w Imielinie, który

gościł wszystkie dotychczasowe

imprezy targowe.

Przygotowania ruszyły, szcze−

gółowe informacje dla wystaw−

ców już wkrótce będą dostępne

na stronie: http://www.po−

wiatbl.pl/targi−przedsiebiorczos−

ci−i−ekologii

Zródło: powiatbl.pl

Urszula Figiel Szczepka – Clemens Pro Arte
za osiągnięcia w twórczości artystycznej

Pani Urszula Figiel−

Szczepka od lat konsek−

wentnie realizuje swoje

projekty artystyczne w ro−

dzinnym Imielinie i w po−

wiecie bieruńsko−lędziń−

skim. Kapituła przyznała Ar−

tystce nagrodę za cało−

kształt pracy twórczej w dziedzinie sztuk plasty−

cznych.

Kapituła szczególnie uhonorowała indywidual−

ny twórczy dorobek plastyczny, ale także sukcesy

osiągnięte podczas wieloletniej pracy związanej

z upowszechnianiem i edukacją w zakresie sztuk

plastycznych.

Kapituła wyróżniła zaangażowanie Artystki na

rzecz promowania twórców w powiecie, szczegól−

nie młodych talentów malarskich, doceniła Jej ak−

tywność jako komisarza powiatowych projektów:

Pleneru Malarskiego „Między wieżami” i warszta−

tów plastycznych „Otwarty Horyzont”.

Orkiestra Dęta KWK Piast pod dyrekcją An−
drzeja Sapińskiego – Clemens Pro Cultura za
upowszechnienie kultury

Kapituła przyznała na−

grodę Orkiestrze Dętej

KWK „Piast” w Bieruniu za

całokształt działalności

związanej z kultywowaniem

tradycji muzycznej i rozwo−

jem kultury w powiecie.

Doceniła propagowanie

aktywnego uczestnictwa w kulturze, w tym zwła−

szcza wiodący udział w Powiatowym Przeglądzie

Orkiestr Dętych oraz uczestnictwo w ważnych wy−

darzeniach społeczno−kulturalnych na terenie po−

wiatu.

Doceniła również uczestnictwo w różnorodnych

formach prezentacji muzycznych, bogaty reper−

tuar oraz uhonorowała wysiłek włożony w rozwój

talentów i twórczości muzycznej wśród młodzieży

– przyszłych współtwórców kultury muzycznej.

Dr Jan Czempas – Clemens Pro Publico Bo−
no za wspieranie inicjatyw na rzecz kultury
i ochrony jej dóbr

Nagrodę przyznano za

wieloletnią, aktywną dzia−

łalność kulturalno−społe−

czną na rzecz mieszkań−

ców Bierunia, powiatu bie−

ruńsko−lędzińskiego i in−

nych wspólnot samorządo−

wych.

Kapituła szczególnie doceniła wysiłki laureata,

które wpłynęły na ochronę niematerialnego dzie−

dzictwa kulturowego, na szacunek i kultywowanie

tradycyjnych śląskich wartości związanych z pra−

cą, rodziną i wiarą.

Najwyższą aprobatę zyskała wieloletnia pra−

ca Pana Jana Czempasa jako redaktora, autora

i współautora Zeszytów Bieruńskich – cenionej

serii wydawnictw o przeszłości miasta, jego

mieszkańcach, zabytkach, dorobku i trady−

cjach.

Honorowa nagroda Clemens Pro Publico Bo−

no jest formą uznania dla wszechstronnego do−

robku społeczno−kulturalnego i naukowego Lau−

reata.

Na podkreślenie zasługuje także wsparcie

udzielane przez Laureata akcjom o charakte−

rze społecznym, kulturalnym i charytaty−

wnym.

Źródło: powiatbl.pl

Staje się już tradycją, że uroczysta część sesji
Rady Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego, której
głównym punktem programu jest honorowanie
osób bądź grup osób szczególnie zasłużonych
dla kultury, sztuki i działalności społecznej
w naszym powiecie, odbywa się w lędzińskiej sa−
li widowiskowo−kinowej Piast. 

Laureaci otrzymują tu doroczne nagrody staro−
sty zwane popularnie Clemensami. Oprócz ra−
dnych powiatowych, w czwartkowy wieczór, 20
marca, w sali Piast zgromadzili się tegoroczni lau−
reaci wspomnianej nagrody, ich laudatorzy, laurea−
ci poprzednich edycji Clemensów, przedstawiciele
władz samorządowych naszego powiatu oraz inni
goście zaproszeni przez organizatorów. 

Otwierając tę uroczystość przewodniczący RP,
Józef Berger, przypomniał, że statuetka Clemensa
(autorstwa bieruńskiego artysty Romana Nygi) na−
wiązuje do postaci świętego męczennika papieża
Klemensa, pod którego wezwaniem jest zabytkowy
kościół na Klemensowej Górce w Lędzinach, a tak−
że do postaci kapłana Klemensa, który według le−
gendy (odnotowanej przez Karola Miarkę w jego
powieści „Górka Klemensowa”) miał zaprowadzić
w naszym rejonie chrześcijaństwo w obrządku ła−
cińskim. – Statuetka Clemensa symbolizuje ciąg−
łość rodzimej kultury i tradycji. W naszym powie−
cie szczerze honorujemy tych, którzy tę misję reali−
zują w swych działaniach i twórczości – podkreślił.

Starosta Bernard Bednorz zacytował między in−
nymi Louisa Nizera, amerykańskiego pisarza i pra−
wnika: „Człowiek pracujący rękoma to robotnik,
człowiek pracujący rękoma i umysłem to rzemieś−
lnik, a człowiek pracujący rękoma, umysłem i ser−
cem to artysta”. Mówił też, że kultura zajęła istotne
miejsce w działaniach naszego samorządu. – Chce−
my, ażeby ten stan rzeczy został utrzymany. Mamy
nowe pomysły, które będziemy się starać zrealizo−
wać według naszych możliwości, głównie finanso−
wych – dodał na zakończenie swojego wystąpienia.

Clemensy AD’2013 decyzją kapituły pod prze−
wodnictwem starosty Bednorza otrzymali: Urszula

Figiel−Szczepka, malarka z Imielina w kategorii
Clemens Pro Arte, czyli za osiągnięcia w twórczo−
ści artystycznej, Orkiestra Dęta KWK „Piast”
w Bieruniu w kategorii Clemens Pro Cultura – za
upowszechnianie kultury oraz dr Jan Czempas,
ekonomista, publicysta, społecznik i działacz sa−
morządowy z Bierunia w kategorii Clemens Pro
Publico Bono – za wspieranie inicjatyw na rzecz
kultury i ochrony jej dóbr.

Wcześniej zebrani wysłuchali laudacji na cześć
wymienionych laureatów. Krystian Hadasz, dyrek−
tor Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląs−
kich stwierdził między innymi, że obrazy Urszuli
Figiel−Szczepki, absolwentki Państwowej Wyższej
Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu oraz po−
dyplomowego studium grafiki komputerowej w In−
stytucie Sztuki UŚ – Filii w Cieszynie, są swoistą
kontemplacją „ogrodu świata”, z jego nieskończo−
nością barw, półcieni, delikatnego szumu drzew

i strumieni, przedzieraniem się promieni słone−
cznych przez „witraże” liści i kwiatów. – Jedno jest
bezsprzeczne, to sztuka czerpiąca z dokonań sta−
rych mistrzów, pełna metafizycznego spokoju
i spojrzenia na świat z punktu widzenia wieczności
– podkreślił.

Z kolei Jan Jarczyk, prezes Chóru Męskiego
„Żaby” w Chrzanowie, przypomniał dokonania
i zasługi Orkiestry Dętej KWK „Piast” w Bieru−
niu. Powstała ona w 1975 roku, a jej pierwszym
dyrygentem był Bolesław Gwer. Aktualnie, od ro−
ku 2003, orkiestrą kieruje Andrzej Sapiński i two−
rzy ją 47 muzyków, głównie z powiatu bieruńsko−
lędzińskiego. W dorobku tej orkiestry jest wiele
cennych nagród i wyróżnień, a do najważniej−
szych należą: I miejsce w VII Przeglądzie Górni−
czych Orkiestr Dętych, zorganizowanym w 1988
roku przez Jaworznicko−Mikołowskie Gware−
ctwo Górnicze, Nagroda Złote Liście Łazisk w III

Ogólnopolskiej Rewii Orkiestr Dętych w 1997 ro−
ku czy I miejsce w latach 1995−96 w Przeglądach
Orkiestr Dętych Nadwiślańskiej Spółki Węglo−
wej. Orkiestra uświetnia swoimi występami mnó−
stwo uroczystości i wydarzeń, zarówno o charak−
terze miejskim czy parafialnym, jak i powiato−
wym oraz regionalnym. 

Laudację na cześć dr. Jana Czempasa wygłosił
dr hab. prof. UŚ, Zbigniew Kadłubek. Na wstępie
zacytował Arystotelesa: „Prawość jest sprawiedli−
wością nie objętą żadnymi przepisami prawa” oraz
Cycerona: „… cnota jest zawsze wolna, zawsze
niezwyciężona; w przeciwnym razie nie ma cno−
ty”. Wydaje mi się, że te cytaty oddają w lakoni−
cznej formie, ale bardzo celnie, nie tylko charakter
czy postępowanie Pana Jana, ale wręcz jego osobo−
wość. W swoim bardzo pięknym, a zarazem
wzniosłym tekście laudator wymienił szereg róż−
nych ról pełnionych przez laureata, ale także wiele
przymiotów jego osobowości. Zastrzegając się, że
to nie jest pusta retoryka, określa go między inny−
mi Mężem Prawym, wielkiej klasy Dialogistą,
Człowiekiem Daru, marzycielem liczb, a przede
wszystkim pitagorejczykiem, któremu leży na ser−
cu dobro wspólne, czyli po łacinie – publicum bo−
num. Dla formalności dodajmy tylko, że dr Jan
Czempas jest absolwentem Wydziału Przemysłu
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach
(obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), gdzie pracu−
je od 1970 roku.

Serdeczne gratulacje laureatom złożył ks. kano−
nik dr Józef Przybyła z Lędzin, a następnie włoda−
rze powiatu i gmin, rodziny, przyjaciele, znajomi.
W części artystycznej wystąpiła orkiestra – laureat
z kopalni „Piast”. Można było też zwiedzić okoli−
cznościową wystawę dorobku i sukcesów laurea−
tów urządzoną w holu lędzińskiego ratusza.

Mirosław Leszczyk

Clemensy znów w Piaście

Pamiątkowa fotografia.
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Puśćmy wodze wyobraźni, wspomagając się tym krótkim porze−
kadłem: „nie było nas, był las”. 

Ogromny obszar pierwotnych Lędzin, graniczący na wschodzie
z Przemszą, na zachodzie, obejmujący obszar Jaroszowic, na północy dzi−
siejsze miejscowości Wesoła, Krasowy, po Bieruń na południu, pokrywał
kobierzec lasów. Zdobiły je tafle licznych jezior i jeziorek, pętle rzek i sta−
rorzeczy. Po stromych stokach, znacznie wyższych niż obecnie, licznych
lędzińskich wzgórz, szumnie spływały srebrzyste potoczki. Ponad zielenią
puszczy snuły się sine dymy pochodzące z pożarow lasów oraz palonego
przez osadników drewna. Trudno dostępne bagna i trzęsawiska utrudnia−
ły komunikację tubylcom i przybyszom. Suche, wapienne wzgórza były
bardziej dostępne, porastały je bowiem świetliste lasy bukowo−grabowe,
liczne dąbrowy. Wzdłuż dolin, obniżeń i terenów podmokłych, ciągnęły
się lasy łęgowe. W pszczyńskim urbarium z 1536 r. czytamy: „przy tej wsi
są piękne lasy, wrzosowiska i dąbrowy z pięknym i wesołym polowaniem
na różnego rodzaju dziczyznę, jak: jelenie, dziki, sarny”. 

Obrazu pierwotnych Lędzin mogą dopełnić fragmenty legendarnej po−
wieści Karola Miarki pt. „Klemensowa Górka”, który posłużył się w niej
swoją literacką wyobraźnią i dał taki opis terenów przylegających do tego
wzgórza: 

„Pod Górką Piorunową rozciągało się wielkie jezioro, blisko milę sze−
rokie, które w środku tworzyło wyspę, Orłową zwaną. Wyspa ta na 2000
kroków szeroka, pokryta była lasem. Przystęp do niej był trudny, gdyż z
zewnątrz otaczała go trzcina, a choćby kto przebił tę zaporę, to napotkał
daleko większą, tj. bagna. Łodzią nie było można po tym bagnie płynąć,
gdyż było zarośnięte różnymi wierzbami i krzewiną, a nie było można
chodzić po tych krzakach, bo dna pod nimi nie było, tylko jak kożuch, na
błocie leżały. (...) Pagórek ten otoczony był zewsząd wielkimi jeziorami,
tak, że tylko na łodziach, do tej górki ludzie zbliżać się mogli”. 

Tereny podmokłe i bagienne występowały w wielu okolicach ówczes−
nych Lędzin, także w północnej i wschodniej części. Świadczą o tym na
długo zachowane nazwy rejonów leśnych, jak na przykład: Płone Bagno,
Głodne Bagno, Rachowe Bagno, Pietrzykowe Bagno, Na Podbagniu, Za−
kole. W dokumentach z XIII w. widnieją takie nazwy lasów jak: Cielęci−
niec, Cielęcy Żar, Kobiela, Kobyła, Ostrów, Pod Lipie, Smardzowickie
Krze, Zarzynka, Wygorzeliny, Cis, Pod Cisem, Nad Zarzynką, Osieki,
Łomiska, Braci Kąt, Nad Stawem Drzyzgowem, Gojna, Golanowiec,
Mieczo Niwa, Polaczo Niwa. Rejony leśne zwane były mieczyskami.
Z tamtych odległych czasów przetrwały do dziś następujące nazwy nie−
których ulic i dzielnic Lędzin, np.: Rachowy (dzielnica i ulica), Smardzo−
wice (dzielnica), Goławiec (dzielnica), Zakole (ulica), Bracka (ulica), Lip−
cowa (ulica). 

Na przełomie XIII i XIV w. wykarczowano lasy wokół Górki Klemen−
sowej na obszarze ok. 1000 ha, z przeznaczeniem na uprawę, w związku
z nową kolonizacją osadniczą na tzw. prawie niemieckim. Oprócz wyżej
wymienionych starych nazw lasów, do dziś funkcjonują nazwy miejsc do−
kumentujące powstawanie pierwszych lędzińskich lęd: „Kopaniny”,
„Wygorzele”, „Wygorzeliny”, „Korzeniec”, „Rotusz” (od staroniem. Ro−
dehaus, czyli „dom na korzeniach”), czy nazwa naszego miasta „Lędzi−
ny”.

Staropolskie Lędziny (do ok. XIII w.) były wsią zbiorową, zlożoną
z pojedynczych chat, lub małych skupisk osadniczych, rozrzuconych na
dużych przestrzeniach. Dopiero gdy na przełomie XIII i XIV w. wprowa−
dzono nowe prawo osadnicze, zarówno osadnictwo, jak i gospodarka,
przybrały odmienny charakter. Do XII w., czyli na prawie polskim, domi−

nowała gospodarka tzw. naturalna, wykorzystująca zasoby leśne i wodne,
obok uprawy roślin, na wypalonych i wykarczowanych terenach leśnych.
Dokument z 1254 r. informuje o tym, że tutejsza ludność trudniła się ho−
dowlą bobrów, że pszczelarstwo i polowanie na leśną zwierzynę były głó−
wnym źródłem utrzymania. W II poł. XIII w. w wyniku nowej akcji osa−
dniczej, Lędziny nastawione były już na produkcje rolniczą, głównie zbo−
żową. Uprawiano takie zboża jak: pszenicę, żyto, owies oraz rośliny ogro−
dowe: groch, bób, len, konopie, czereśnie, śliwy, nieco później chmiel.
Hodowano bydło, owce, świnie, drób. Nadal dobrze rozwijało się bartni−
ctwo, dostarczające miodu i wosku leśnych pszczół, jak również zbiera−
ctwo grzybów, malin, orzechow, szczawiu, babki, pokrzywy. Łowiono też
bobry na mięso i futra. Siłą pociągową były woły a narzędziami rolniczy−
mi, radła. Zaczęło się rozwijać rzemiosło, takie jak: młynarstwo, bednar−
stwo, piwowarstwo. Przywilejem lokacyjnym objęto bogatszych chło−
pów, biedniejsi pozostawali tzw. zagrodnikami, na gorszych gruntach, po−
siadali tylko zagrody (do dziś funkcjonuje nazwisko „Zogrodnik”). Wpro−
wadzono trójpolowy system uprawy. Nowi osadnicy byli ludźmi wolny−
mi, mieli samorząd wiejski, który prowadził sołtys. Mógł on zakładać
młyny wodne, piekarnie, jedną karczmę i mięsną jatkę. 

W XIII w., w dziale klasztornym Lędzin, powstały dwa folwarki – je−
den w samych Lędzinach, drugi tzw. Kiełpowy na terenie dzisiejszego
Hołdunowa, który obejmował również obszar obecnych Krasów. Pierwot−
nie nazwą Krasowy określano las, a dopiero w latach 1290 – 1295, po je−
go wykarczowaniu, powstała nowa wieś na prawie niemieckim, należąca
do wyżej wymienionego folwarku Kiełpowy. Teren dzisiejszych Krasów
należał od 1220 r., wraz z Lędzinami, do włości klasztoru w Staniątkach,
aż do roku 1555. 

A jak kształtowało się życie duchowe i religijne tego okresu w osadzie Lę−
dziny? W tej kwestii możemy znowu się odnieść do legendarnej powieści
Karola Miarki, który tak pisze o jego początkach, związanych z Górką Kle−
mensową: „[p]agórek ten wówczas (ok. X w. przyp. autorki) nosił nazwę
Górki Piorunowej, którą lud okoliczny za świętą uznawał, bo na jej szczycie

stały posągi dwóch bogów, którym z daleka i szeroka lud składał ofiary. (...)
Było tu niejako gniazdo, ognisko, nakół religii pogańskiej”. (...) Piorun, czy−
li Perun, w trójistosci wiary słowiańskiej, był bogiem nieba. Jako władcy
nieba, służyły mu pioruny i błyskawice”. (Zapewne popularne wezwania
w gwarze śląskiej, np. „o pieruna”, „jerunie”, związane są z tym bożkiem). 

Na przełomie IX i X w. od południa, z Moraw, dotarli na Śląską Zie−
mię apostołowie Słowian, chrystianizując te tereny. W Lędziach, najpraw−
dopodobniej, to właśnie Górka Klemensowa, jako pierwsza, stała się
uczestnikiem deszczu oczyszczenia – chrztu świętego, udzielonego przez
świętych mężów, misjonarzy, uczniów św. Cyryla i Metodego. Do tego
aktu posłużyła im zapewne kryształowa woda z wiecznego źródełka Gó−
ry Klimont. Już w początkach chrystianizacji miała tu powstać pierwsza
świątynia chrześcijańska. W II poł. XII w. istniał już kosciół na Górce.
Przy nim powstała jedna z najstarszych parafii Ziemii Pszczyńskiej, obe−
jmująca swym obszarem ok 200 km2. Pierwotne kościoły były znacznie
oddalone od siebie. Na przykład, najbliższe naszemu były dopiero kościo−
ły: w Oświęcimu i Bytomiu. Do tej lędzińskiej prastarej parafii należały
wówczas tereny dzisiejszego: Goławca, Górek, Imielina, Chełmu Śląskie−
go, Dziećkowic, Urbanowic, Cielmic, Bojszów, Tychów. Lędziński ko−
ściół pobierał dziesięciny ze Szczakowej, Jaworzna, Ciężkowic, Papro−
can. O jego randze niech zaświadczy fakt, że nawet z tak oddalonego Sie−
radza (środkowa Polska) płacono „świętopietrze” na konto kościoła św.
Klemensa w Lędzinach (być może dlatego, że wówczas właścicielami obu
tych ziem, byli Gryfici). Warto zaznaczyć, że nasza świątynia była kościo−
łem grodowym dla Bierunia, ma więc on starszą historię niż kościół pw.
św. Walentego, który został zbudowany w XVII w. Powszechnie uważa
się, że kościół pw. Św. Klemensa w Lędzinach jest „matką kościołów”
Ziemii Pszczyńskiej. Stanisława Kaleta

6

Średniowieczne Lędziny
Artystyczna wizja
pierwotnej puszczy
lędzińskiej i pier−
wszych „lęd” 
Zenona Dyrszki, 
zamieszczona
w „Górce 
Klemensowej” 
Karola Miarki,
1992, str. 55. 
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Zakuć, zdać, zapomnieć to zasada

wielu uczniów przy podchodzeniu do

kolejnych sprawdzianów. Ale czy samo

„zakuć” i „zdać”, z pominięciem ostat−

niego etapu, jest również możliwe?

Zwolennicy metody Lebox twierdzą, że

tak.

Ile razy zdarzyło nam się zapomnieć

ważnej daty czy wzoru matematyczne−

go? Ile jest pojęć, których wydaje nam

się, że nigdy nie zapamiętamy? Dlacze−

go niektóre słówka przyswajamy łatwo,

a innych wcale? To ostatnie pytanie za−

dała sobie dr Hanna Muńko, nauczy−

cielka języka angielskiego, i w poszuki−

waniu odpowiedzi opracowała metodę,

nazwaną przez nią Lebox. Właśnie te−

mu tematowi zostało poświęcone spot−

kanie zorganizowane 18 marca br.

w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzi−

nach. 

Uczestnicy mieli okazję poznać zasa−

dy działania tej innowacyjnej metody

nauczania. Sekret jej skuteczności po−

lega na angażowaniu obu półkul mózgu

i tworzeniu relacji między nimi. Najważ−

niejsza jest tutaj maksymalna koncen−

tracja. Tym sposobem, poświęcając kil−

kanaście minut dziennie, zapisujemy

w pamięci długotrwałej trudne dla nas

pojęcia. Metoda ta opracowana z myś−

lą o nauce języków obcych okazała się

również doskonała w przyswajaniu wzo−

rów chemicznych, nazw stolic, dat czy

wysokości szczytów. Możemy się w ten

sposób nauczyć wszystkiego, co wyma−

ga pamięciowego opanowania i co je−

steśmy w stanie zapisać na określonej

wielkości kartce papieru.

– Metoda uczy rodziców, jak w pra−

widłowy sposób prowadzić terapię swo−

jego dziecka zgodnie z nauką o funkcjo−

nowaniu ludzkiego mózgu – mówi Bea−

ta Sitnik−Szwedo, prowadząca spotka−

nie logopeda i pedagog wykorzystująca

Lebox również w terapii z osobami nie−

pełnosprawnymi. – Metoda ta pozwoli−

ła moim podopiecznym zrozumieć, dla−

czego mają problemy np. z pamięcią,

koncentracją, koordynacją wzrokowo−

ruchową, oraz nauczyła ich w jaki spo−

sób mogą pomóc sobie i swoim blis−

kim stosując tę metodę. z Lebox korzy−

stać mogą nie tylko uczniowie, ale ró−

wnież studenci czy inne osoby dorosłe

pragnące podnieść swoje kwalifikacje.

Spotkanie mające trwać godzinę

przedłużyło się do dwóch, choć nikt

z obecnych nie zauważył upływającego

czasu. Wszyscy chętni umówili się

z prowadzącą na prywatne szkolenie,

podczas którego otrzymają więcej infor−

macji oraz zakupią urządzenie niezbę−

dne do pracy.

Spotkanie zostało zorganizowane

przez Lędzińskie Stowarzyszenie na

Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich

Rodzin, w ramach cyklu „Większa wie−

dza – większa tolerancja”.

Ewa Cuber

Zapomnieć? Nie, dziękuję

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Kultu−
ry ponownie użyczyła sali Piast wraz
z obsługą techniczną i nagłośnieniem
na doroczne walne zebranie sprawoz−
dawcze Lędzińskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin. Odbyło się ono we wtor−
kowy wieczór, 

25 lutego, a wzięło w nim udział 86
osób spośród 135 członków zwyczaj−
nych stowarzyszenia ogółem. Tradycyj−
nie przewodniczącym zebrania wybrano
Jerzego Kozłowskiego, natomiast wi−
ceprzewodniczącą Gabrielę Kolny,
a protokolantem Angelikę Bareję. Spra−
wozdanie z działalności zarządu
w ubiegłym roku wygłosiła prezes Kry−
styna Cuber, która między innymi przy−
pomniała o różnych formach rehabilita−
cji, w tym o cotygodniowych zajęciach
z hydroterapii na basenie ośrodka Cen−
trum i wakacyjnych zajęciach z hipote−
rapii na maneżu przy PCSG w Lędzi−
nach, całorocznych zajęciach logopedy−
cznych, rewalidacyjno−opiekuńczych,
leczniczej rehabilitacji domowej. Nie za−
brakło też imprez o charakterze integra−
cyjnym, w tym wycieczek, ogniska przy
zbiorniku Ziemowit, zabawy karnawało−
wej dla dorosłych, spotkania mikołajko−
wego itp. Stowarzyszenie uczestniczyło
także w organizacji otwartego festynu
integracyjnego z okazji Dnia Dziecka na
targowisku miejskim, XV Powiatowych
Igrzysk Osób Niepełnosprawnych
w ośrodku Zalew czy VIII Integracyjne−
go Biwaku Żeglarskiego na terenie
Yacht Clubu „Opty” w Chełmie Śl.

Z kolei prezes Cuber w zastępstwie
nieobecnego księgowego Piotra Dubiela

odczytała też sprawozdanie finansowe
za rok ubiegły, natomiast sprawozdanie
komisji rewizyjnej przedstawiła jej prze−
wodnicząca Bożena Bielas. Na wniosek
tej komisji udzielono absolutorium za−
rządowi LSNRONiIR za rok 2013, po
czym K. Cuber zapoznała zebranych
z planem działalności na 2014 rok, do
którego odniósł się między innymi
Edward Szweda. Interesowało go, czy
członkowie stowarzyszenia mieszkający
poza Lędzinami będą mogli nadal korzy−
stać z wszystkich form jego działalności.
Prezes Cuber wyjaśniła, że w ogłasza−
nych przez powiat konkursach na reali−
zację zadań pożytku publicznego („Re−
habilitacja społeczna mieszkańców gmi−
ny Lędziny”) środki finansowe przezna−
czane są tylko dla mieszkańców Lędzin.
W związku z tym zarząd organizuje re−
habilitacje domowe jedynie dla lędzi−
nian, natomiast inne działania stowarzy−
szenia finansowane są z darowizn i 1−
procentowych odpisów od podatków.

Odnotujmy, że uchwały o przyjęciu
sprawozdań merytorycznego i finanso−
wego, o udzieleniu absolutorium zarzą−
dowi, o przyjęciu planu działalności
i budżetu na rok 2014 oraz nowego re−
gulaminu pracy zarządu zostały podjęte
przez zebranych jednogłośnie.  Ze
względów osobistych z pracy w zarzą−

dzie zrezygnowała Elżbieta Kruk. W jej
miejsce K. Cuber zaproponowała Sła−
womira Piltza, który wyraził na to zgo−
dę. Był do tej pory członkiem komisji
rewizyjnej, więc zrezygnował z tej fun−
kcji, by móc kandydować do zarządu.
Został wybrany 82 głosami za, przy
czterech wstrzymujących się. W jego
miejsce do komisji rewizyjnej wybrano
Gabrielę Kolny – 84 głosy za, dwa
wstrzymujące się.

W punkcie sprawy różne prezes Cu−
ber poinformowała, że filia siedziby
LSNRONiIR będzie się mieścić w bu−
dynku przy Placu Farskim i że powsta−
ło Koło Rodziców Dzieci Autysty−
cznych. Następnie przypomniała o po−
trzebie terminowego wpłacania składek
członkowskich i agitowania w środo−
wisku na rzecz 1−procentowych odpi−
sów od podatków. 2 kwietnia w siedzi−
bie PCPR będzie można skorzystać
z pomocy pracownika Urzędu Skarbo−
wego przy wypełnianiu formularzy
PIT−u. Wszyscy zebrani wypełnili też
formularze deklaracji uczestnictwa
w planowanych różnych formach dzia−
łalności stowarzyszenia, a w między−
czasie Jerzy Kozłowski zaproponował,
by zastanowić się nad wytypowaniem
z ramienia LSNRONiIR kandydata do
nowej Rady Powiatu. Mirosław Leszczyk

LSNRONiIR podsumowało
ubiegłoroczną działalność

Zebranie informacyjno−organizacyjne
We wtorek, 8 kwietnia o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Powiatowego

Centrum Gospodarczo−Społecznego w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 24, odbę−

dzie się zebranie informacyjno−organizacyjne dla wszystkich członków Lędziń−

skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin. Zapra−

szamy także osoby, które chciałyby dołączyć do stowarzyszenia.

Krystyna Cuber przedstawia sprawozdanie. Jedno z głosowań.
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Kolejne wspólne spotkanie w ra−

mach projektu „Woda dla życia” pro−

gramu Comienius, realizowanego

przez szkoły podstawowe w Polsce

(SP 1 w Lędzinach), Hiszpanii, Turcji,

Rumunii i Łotwy, delegacje wymienio−

nych placówek wyznaczyły sobie

w dniach 8−15 marca w hiszpańskim

mieście La Linea, tuż przy granicy

z Gibraltarem. Lędzińską Szkołę Pod−

stawową z Oddziałami Integracyjnymi

nr 1 reprezentowało sześć osób, tro−

je nauczycieli – Anna Czarnota, szkol−

ny koordynator projektu i nauczyciel−

ka języka angielskiego, Anna Truty –

nauczycielka informatyki i Krzysztof

Kupczyk – nauczyciel historii oraz tro−

je uczniów: Dominika Centner, Oliwia

Morkisz i Mikołaj Jasiński (wytypowa−

ni na podstawie konkretnych osiąg−

nięć edukacyjnych z języka angielskie−

go). 

Uczniowie podczas wizyty byli za−

kwaterowani u rodzin hiszpańskich,

chodzili z hiszpańskimi koleżankami

i kolegami na zajęcia szkolne, spę−

dzali z nimi wolny czas. Goście z Pol−

ski oraz z pozostałych krajów partner−

skich zwiedzali także szkołę i miasto,

spotkali się w tamtejszym magistra−

cie z przedstawicielami władz lokal−

nych. Reportaż z ich wizyty ukazał się

nawet w hiszpańskiej telewizji. W pro−

gramie spotkania szkół partnerskich

była też narada robocza, w trakcie

której ich przedstawiciele zaprezento−

wali prace wykonane ramach powyż−

szego projektu oraz wybrane prace

uczniów dotyczące legend i eseje na

temat wody i jej znaczenia. Następnie

zwiedzano Gibraltar, gdzie zapoznano

się ze sposobami pozyskiwania wody

pitnej metodą filtracji wody deszczo−

wej. Podziwiano też ogród botaniczny

z niezwykłą kolekcją kaktusów, zwie−

dzano ruiny rzymskiego miasta w Ca−

diz, duże wrażenie wywarły na ucz−

niach i nauczycielach pozostałości

rzymskich akweduktów.

Wizyta odbyła się przy wsparciu fi−

nansowym uzyskanym z Komisji Euro−

pejskiej w ramach programu „Uczenie

się przez całe życie”. W czerwcu lę−

dzińska „jedynka” delegacje z czte−

rech szkół partnerskich gościć będzie

u siebie. Mirosław Leszczyk

Hiszpańska eskapada uczniów z „jedynki”

Pamiątkowa fotografia.

Klasa III A i Joanna Lay.

Po raz drugi, ostatnio trzy lata temu,

zawitał do Szkoły Podstawowej z Od−

działami Integracyjnymi nr 1 w Lędzi−

nach wielce oryginalny samochód,

a mianowicie Deutsch Wagen Tour.

Kieruje nim Joanna Lay z Goethe Insti−

tut w Krakowie, moderatorka projektu

o tej samej nazwie, która jeździ syste−

matycznie po Polsce do różnych szkół

i prowadzi w nich uzgodnione wcześ−

niej zajęcia z uczniami. Przede wszy−

stkim z tymi, którzy nie mieli jeszcze

kontaktu z językiem niemieckim, ale

także z zaczynającymi naukę tego języ−

ka, bądź potrzebującymi dodatkowej

zachęty, by ją kontynuować. W ponie−

działkowe przedpołudnie, 24 lutego, J.

Lay przeprowadziła niecodzienne 45−

minutowe lekcje języka niemieckiego

w trzech grupach wiekowych, najpierw

z klasą III a, potem z II b, a na zakoń−

czenie łącznie z klasami IV a i V a.

Dzieci brały udział w ciekawych grach

językowych, zabawach i mini przedsta−

wieniach z zastosowaniem przeróż−

nych środków dydaktycznych, dzięki

czemu szybko, łatwo i przyjemnie mog−

ły poznawać nowe słownictwo. –

Szczególnym przeżyciem zajęcia te by−

ły dla uczniów klasy II a, którzy nie

uczą się języka niemieckiego – mówi

nauczycielka tego języka w SP 1, Anet−

ta Kit, która zaprosiła J. Lay do swojej

szkoły. – Wszyscy oni nabrali ochoty

do nauki języka Goethego. Miejmy na−

dzieję, że ta ochota im nie przeminie –

dodaje z uśmiechem.

Dzieci z radością pozowały z mo−

deratorką do wspólnych zdjęć, w tym

z modelem DWT, a na zakończenie

zajęć otrzymywały okolicznościowe

upominki.

Powyższy projekt realizowany jest

przez Instytut Goethego w Polsce, Mi−

nisterstwo Spraw Zagranicznych Re−

publiki Federalnej Niemiec, Niemiec−

ką Centralę Wymiany Akademickiej

(DAAD), Polsko−Niemiecką Izbę Prze−

mysłowo−Handlową oraz innych par−

tnerów. Głównym sponsorem projek−

tu jest firma Volkswagen Poznań Sp.

z o. o. Mirosław Leszczyk

Deutsch Wagen Tour w SP 1

Jak zwykle z wielkim rozmachem
Powiatowy Zespół Szkół w Lędzi−
nach zorganizował doroczny Dzień
Otwarty. W środę, 12 marca, gościły
tu duże zorganizowane grupy ucz−
niów nie tylko z lędzińskich gimnaz−
jów (G 1, G 2 i G 3), ale także z oko−
licznych; G 1 i G2 w Bieruniu, Gim−
nazjum w Imielinie i Gimnazjum
w Chełmie Śl. Ponadto indywidual−
nie odwiedzili lędziński PZS ucznio−
wie G3 i G10 w Tychach, G 6 w Mys−
łowicach Kosztowach, Gimnazjum
w Mysłowicach Wesołej i Gimnaz−
jum w Bojszowach.

Powitała ich dyrektor Ewa Matusik,
a następnie podziwiali oni pokaz mu−
sztry w wykonaniu uczniów klasy
mundurowej pod kierunkiem wycho−
wawczyni Iwony Mendzli−Wilk oraz
akcję „gaszenia pożaru” w wykonaniu
uczniów klas przeciwpożarowych II
Lb i III Lb. Kolejną atrakcją dla gości
z gimnazjów była możliwość nie tylko
obserwowania, ale także brania bezpo−
średniego udziału w akcji wynoszenia
w wysięgniku drabiny strażackiej
chętnych uczniów nawet na wysokość
25 metrów. Drabina ta umocowana by−
ła na jednym z dwóch wozów bojo−
wych Jednostki Ratownictwa Gaśni−
czego w Tychach. Dalszy ciąg poka−
zów dla gości odbył się w sali gimna−
stycznej, gdzie młodzież z klas poli−
cyjnych i wojskowych prezentowała
sztukę samoobrony pod wodzą nau−
czycielki wychowania fizycznego
Joanny Poradzisz−Krupy.

Stałym punktem programu Dnia
Otwartego jest również zwiedzanie
budynku PZS−u przez gości w zorgani−
zowanych grupach pod kierunkiem
nauczycieli tej placówki, którym towa−
rzyszyli ich uczniowie. Oglądali oni
bardzo dobrze wyposażone sale lek−
cyjne: ekonomiczną i logistyczną, bib−
liotekę szkolną, pracownie kompute−
rowe, gdzie uczestniczyli w specjalnie
przygotowanych dla nich ćwiczeniach
i pokazach, pracownie chemiczną
i elektryczną, w których obserwowali
różne doświadczenia, ale także kom−
pleks boisk sportowych „Orlik”. Naj−

większe wrażenie wywarły na gimnaz−
jalistach trzy najnowsze i znakomicie
wyposażone pracownie zawodowe:
pneumatyczno−hydrauliczna, elektry−
czna i mechaniczna, służące uczniom
kształcącym się w zawodach: technik
górnictwa podziemnego, technik elek−
tryk i technik mechanik.

W międzyczasie młodzi goście chęt−
nie odwiedzali aulę szkolną, w której
mogli obejrzeć stoisko wojskowe ze
sprzętem i bronią przygotowane przez
kpt. Wojciecha Piątka z Wojewódzkiej
Komendy Uzupełnień i Ireneusza Filara
ze stowarzyszenia „Sfora”, a także stois−
ko policyjne przygotowane przez przed−
stawicieli Komendy Powiatowej Policji
w Bieruniu – Katarzynę Szewczyk,
Grzegorza Dudysa i Katarzynę Skrzyp−

czyk. Rozmawiali również z Tomaszem
Jędrysikiem z Urzędu Pracy w Tychach,
a niektórzy z nich wzięli nawet udział
w teście zainteresowań, predyspozycji
i kompetencji zawodowych.

– Jesteśmy przekonani, że nasza
bardzo atrakcyjna oferta różnych kie−
runków kształcenia, ale także wsze−
chstronne działania dyrekcji i nauczy−
cieli lędzińskiego PZS−u spełnią ocze−
kiwania gimnazjalistów – mówi Jolan−
ta Wojciechowska pełniąca rolę koor−
dynatora Dnia Otwartego. – Zaprasza−
my do naszej szkoły wszystkich mło−
dych ludzi, dla których nauka i facho−
we przygotowanie do przyszłego za−
wodu stanowią podstawę osiągnięcia
życiowego sukcesu – dopowiada.

Mirosław Leszczyk

Dzień otwarty w PZS−ie

Pokaz musztry.

W pracowni pneumatyczno−hydraulicznej.

W czwartkowe przedpołudnie, 13 marca, w auli Po−
wiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach odbyła się trzecia
edycja wojewódzkiego finału konkursu dla gimnazjali−
stów pod nazwą „Pozyskiwanie czystej energii … no
właśnie skąd?”. Rok temu jury najwyżej oceniło model
samolotu na baterie słoneczne, autorstwa Daniela Jęd−
rzejczaka i Kamila Marynowskiego z Gimnazjum w Boj−
szowach. W tegorocznej edycji Daniel (tym razem z in−
nymi gimnazjalnymi kolegami, Krzysztofem Wuwerem
i Tomaszem Dudzikiem) też znalazł się na wirtualnym
podium, ale na trzecim miejscu. Wykonany przez nich
model kosiarki na ogniwa słoneczne wyprzedzony został
przez modele podgrzewacza wody i pieca słonecznego
autorstwa sióstr Dominki i Aleksandry Mentelskich
z Gimnazjum nr 5 w Tychach (pod opieką Iwony Kowal−
skiej i Renaty Kieckiej) oraz model Julii Hantulik, Ag−
nieszki Woś i Pawła Kmiecika z Gimnazjum nr 7 w Ty−
chach (opiekun Daniel Kopiński).

– Modele te wybrałyśmy, gdyż są one uniwersalne w dzia−
łaniu i proste w działaniu – mówi Dominika Mentelska. –
Wcześniej wygrałyśmy szkolny konkurs „Alternatywne
źródła energii – kaprys człowieka, czy potrzeba?”, ale
w konkursie organizowanym przez lędziński PZS uczestni−
czymy po raz pierwszy, więc zajęcie w nim I miejsca jest dla
nas całkowitym zaskoczeniem, a zarazem bardzo miłą
niespodzianką. Przy okazji chciałybyśmy podziękować na−
szym paniom opiekunkom, a także koleżance szkolnej Mag−
dzie Achtelik za wszechstronną pomoc. Ogromnie cieszymy
się z możliwości 5−dniowej wycieczki do Brukseli (od 30
marca) na zaproszenie europosła Jerzego Buzka – dodaje.

Oprócz tej nagrody zwyciężczynie otrzymały też od−
twarzacze Mp3, ufundowane przez europoseł Małgorzatę

Handzlik, natomiast laureatom II i III miejsca wręczono
wysokiej klasy tablety, ufundowane przez Starostwo Po−
wiatowe w Bieruniu oraz Centrum Badań i Dozoru Gór−
nictwa Podziemnego. Gratulując laureatom i ich opieku−
nom dyrektor PZS−u, Ewa Matusik, podziękowała też
serdecznie jury pod przewodnictwem dr. inż. Lecha Bo−
rowika z Politechniki Częstochowskiej, zaproszonym go−
ściom z wicestarostą Henrykiem Barcikiem oraz głó−
wnym organizatorom konkursu, nauczycielom Katarzy−
nie Górze i Krzysztofowi Żogale, a także prowadzącym
finałową imprezę uczniom, Bartkowi Kozłowskiemu
i Bartkowi Winnikowi.

Mirosław Leszczyk

W nagrodę 5−dniowa wycieczka do Brukseli

Zwycięzcy z opiekunką i organizatorami.
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Mimo, że w czwartkowy wieczór, 20

marca, o tej samej porze w Lędzinach

(w sali Piast)odbywała się uroczysta

część wyjazdowej sesji Rady Powiatu

poświęcona uhonorowaniu tegoro−

cznych laureatów nagród starosty bie−

ruńsko−lędzińskiego w dziedzinie kultu−

ry, czyli popularnych Clemensów, a tak−

że spotkanie z redaktorem Janem Ma−

zurkiewiczem na temat „Dostojewski

–przeklęte tematy” w sali Miejskiej Bib−

lioteki Publicznej, to na spotkanie ot−

warte z księdzem Adamem Maliną

w sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy−

było w sumie blisko 40 osób, a wśród

nich aż 9−cioro mieszkańców Kóz koło

Bielska−Białej. Okazało się, że i osoba

prelegenta i temat: „Hołdunów – świa−

domość dziedzictwa i najbliższej przy−

szłości”, stanowiły wystarczająco silne

bodźce, by przyciągnąć tutaj tak dużą li−

czbę słuchaczy, raczej rzadko spotyka−

ną w Lędzinach na spotkaniach otwar−

tych. 

Ksiądz Adam Malina, który jest pro−

boszczem parafii ewangelicko−augsbur−

skiej Świętej Trójcy w Hołdunowie (tak−

że parafii w Katowicach Szopienicach

i w Mysłowicach), w blisko dwugodzin−

nej prelekcji, którą jeden ze słuchaczy

określił jako gawędę historyczną poda−

ną w niezwykle ciekawy i przystępny

sposób, przybliżył dzieje Hołdunowa,

poczynając od założenia tu (na terenie

byłego folwarku Kiełpowy) w 1770 roku

osady Anhalt przez 303 uciekinierów

protestanckich (pod eskortą 70−osobo−

wego oddziału huzarów księcia

pszczyńskiego) ze wspomnianych Kóz

koło Bielska. Byli to potomkowie osa−

dników z pogranicza holendersko−nie−

mieckiego, od czasów reformacji nale−

żący w większości do kościoła ewange−

licko−reformowanego (kalwińskiego).

Najpierw ksiądz Malina naświetlił poli−

tyczne, gospodarcze i społeczne tło

tych wydarzeń, a następnie w ujęciu

chronologicznym, w telegraficznym

skrócie, opowiedział o dalszych losach

tych osadników, nierozerwalnie związa−

nych z dziejami tutejszej parafii prote−

stanckiej (od 1830 roku wyznania lute−

rańskiego) pod przewodem kolejnych

pastorów. Swoje wywody bogato ilu−

strował wyświetlanymi na dużym ekra−

nie zdjęciami, często nie znanymi ogó−

łowi słuchaczy, w tym nie istniejącego

już od 1955 roku kościoła pw. Świętej

Trójcy Świętej. 

Tematyka spotkania była tak bardzo

frapująca, że większość słuchaczy zo−

stała jeszcze, by podyskutować z prele−

gentem, a także pomiędzy sobą. Go−

ście z Kóz oraz Agnieszka Szymula

z Muzeum Miejskiego w Tychach bar−

dzo gorąco dziękowali księdzu Malinie

za przybliżenie im dziejów Hołdunowa

i w prezencie wręczyli mu pamiątki oraz

wydawnictwa dotyczące ich miejscowo−

ści. Ekumeniczny kontekst spotkania

podkreślił Antoni Piszczek z Tychów,

emerytowany dyrektor kopalni „Ziemo−

wit”, mówiąc między innymi – Dzięki tej

prelekcji zrozumiałem, że w Hołduno−

wie mamy do czynienia z żywą historią,

która nadal trwa. Dzisiejsza społe−

czność tej lędzińskiej dzielnicy stanowi

wymowny przykład wielokulturowości

i współżycia obok siebie ludzi różnego

pochodzenia i o często odmiennych

wierzeniach, tradycjach, zwyczajach itd.

Dodajmy, że wizyta kozian była po−

kłosiem nawiązanej w ubiegłym roku

współpracy pomiędzy pasjonatami hi−

storii lokalnej z Lędzin – Bogusława Żo−

gały i Mirosława Leszczyka, podczas

ich czerwcowej wizyty w ramach wycie−

czki zorganizowanej przez tyskie Mu−

zeum Miejskie między innymi do Kóz

(także do Wilamowic i Starej Wsi), a ich

tamtejszymi odpowiednikami, o czym

już pisaliśmy w BIL−u. Zanim kozianie

i A. Szymula przybyli na wieczorną pre−

lekcję ks. Maliny, to przez trzy godziny

zwiedzali historyczne miejsca w Hołdu−

nowie, natomiast po prelekcji udali się

jeszcze na Plac Farski i na Klimont,

skąd podziwiali nocną panoramę.

Miejmy nadzieję, że powyższe spot−

kanie, współorganizowane przez Miej−

ski Ośrodek Kultury i Klub Tygodnika

Powszechnego w Powiecie Bieruńsko−

Lędzińskim, będzie kolejnym krokiem

na drodze wiodącej ku wszechstron−

nej współpracy nie tylko pomiędzy

społecznikami, pasjonatami lokalnej

historii i tradycji z Lędzin oraz z Kóz

koło Bielska Białej, ale nade wszystko

pomiędzy instytucjami kultury oraz sa−

morządami obydwu wymienionych

gmin.

Mirosław Leszczyk

Wypad emerytów 
do Wisły

W poniedziałek, 3 marca, odbyła

się kolejna wycieczka integracyjno−re−

kreacyjna Terenowej Grupy Emerytów

i Rencistów Związku Zawodowego

Górników w Polsce przy KWK „Ziemo−

wit” w Lędzinach. Tym razem jej pre−

zes Mirosław Bartel zorganizował

(z pomocą innych działaczy grupy) wy−

pad do Wisły. Najpierw seniorzy korzy−

stali w hotelu „Gołębiewski” z kąpieli

w tamtejszym aquaparku. Po dwugo−

dzinnym „moczeniu się”, zrelaksowa−

ni i odświeżeni, udali się spacerkiem

do centrum Wisły, gdzie w „Ondra−

szkowej Izbie” zjedli smaczny obiad.

Do domów wrócili naładowani pozyty−

wną energią i pełni chęci do życia. ml

Wędrówki po Wiśle.

Ksiądz Malina opowiadał o Hołdunowie

Wspólna fotografia uczestników spotkania.

W czwartkowy wieczór, 27 lutego,
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
odbyło się kolejne otwarte spotkane
z redaktorem Janem Mazurkiewi−
czem, uczestnikiem rozmów w ra−
mach jednego z podstolików Okrąg−
łego Stołu, na temat „Stół bez kan−
tów – 25 lat później”. 

Uczestnicy tego ponad 3−godzinne−
go spotkania w pierwszej kolejności
podkreślali, że było ono bardzo cieka−
we i pozwoliło na nowo przemyśleć
im zarówno genezę tego historycznego
wydarzenia, jaki i przebieg obrad na
początku 1989 roku oraz dalekosiężne
skutki powziętych wówczas uzgo−
dnień przez stronę rządową i solidar−
nościową. 

– Temat prelekcji redaktora Mazur−
kiewicza jest bliski naszym czasom,
gdyż postanowienia, jakie zapadły
podczas wspomnianych obrad rzutują
nadal w dużym stopniu na współczes−
ny krajobraz polityczny i społeczno−
gospodarczy Polski – mówi lędzinia−
nin Mariusz Pałasz, który najczęściej
dyskutował z prelegentem. – Pytałem
go głównie o to, czy obrady Okrągłe−
go Stołu zostały przedstawione opinii
publicznej w sposób jawny i rzetelny,
czy też część decyzji została podjęta
w Magdalence podczas nieformalnych
spotkań, a także czy ogół uczestników
rozmów ze strony solidarnościowej
był o tym wszystkim informowany
przez swoich liderów, czyli Lecha
Wałęsę, Bronisława Geremka, Tadeu−
sza Mazowieckiego itd. Odniosłem
wrażenie, że redaktor Mazurkiewicz
nie do końca chce poruszać temat roz−

mów w Magdalence, gdyż według
mnie, ale także części historyków,
kluczowe decyzje zapadły właśnie
tam, a obrady Okrągłego Stołu miały
raczej fasadowy charakter. Uważam
jednak, że spotkania na te tematy są
jak najbardziej potrzebne, bowiem
służą one nie tylko poszerzaniu naszej
świadomości przemian ustrojowych,
jakie wówczas zaszły, ale także wy−
mianie myśli i doświadczeń, choćby
nawet przebiegała ona w gorącej at−
mosferze – podkreśla.

Wspominając założenia ideowe
pierwszej Solidarności prelegent zau−
ważył, że niewiele z nich dzisiaj zosta−
ło. Już 25 lat temu zaczęły się one ja−
koś rozmywać, działacze coraz bar−
dziej myśleli o swoich politycznych
interesach, może dlatego obecnym po−
litykom jest niewygodnie przyznawać
się do udziału w obradach Okrągłego
Stołu ze względu na niezrealizowanie
do dzisiaj wielu obietnic wobec naro−

du. Przykre, że Zachód nadal uważa
obalenie Muru Berlińskiego za główny
czynnik zmian ustrojowych w Europie
po 1989 roku, a nie cały ruch solidar−
nościowy w Polsce. Redaktor Mazur−
kiewicz zwierzył się, że odwiedzając
swego przyjaciela z opozycji Jacka
Kuronia, gdy ten był już ciężko chory,
usłyszał z jego ust: „Panowie, co myś−
my zrobili? Zapomnieliśmy o tych, na
ramionach których zostaliśmy wynie−
sieni na szczyty władzy!”. Jackowi
Kuroniowi przez całego życie zależało
przede wszystkim na pomocy ludziom
najbiedniejszym i najbardziej poszko−
dowanym przez los. W świetle tego,
co się dzieje na Ukrainie, trzeba je−
dnak przyznać w pełni rację prelegen−
towi, że warto było jednak usiąść do
rozmów przy „stole bez kantów”, gdyż
dzięki temu uniknęliśmy w Polsce po−
dobnego, a może jeszcze bardziej
krwawego scenariusza wydarzeń.

Mirosław Leszczyk

W bibliotece o stole bez kantów

J. Mazurkiewcz był uszestnikiem obrad.

Szóste spotkanie otwarte Klubu Tygodnika Powszechne−
go w Powiecie Bieruńsko−Lędzińskim odbyło się w Miej−
skiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach, która je współor−
ganizowała już po trzeci. Dodajmy, że w placówce tej mie−
ści się siedziba wspomnianego KTP. W piątkowy wieczór,
14 marca, przybyło tu prawie 50 osób, czyli niemalże tyle
co podczas muzycznych koncertów kameralnych tyskiego
Sonos Kwartetu w MBP. Wśród nich dominowali lędzinia−
nie, ale nie brakowało też mieszkańców okolicznych miej−
scowości, Tychów, Mysłowic− Ławek, Imielina czy Cheł−
mu Śl., między innymi znanego chełmskiego pasjonata hi−
storii lokalnej Rafała Buli (urodzonego i wychowanego
w Lędzinach). Zdaniem współorganizatorów na tę znako−
mitą frekwencję złożyły się głównie dwa czynniki: osoba
prelegenta, czyli prof. zw. dr. hab. Ryszarda Kaczmarka,
kierownika Zakładu Historii Śląska w XIX i XX wieku
w Uniwersytecie Śląskim oraz temat prelekcji: „Mieszkań−
cy Lędzin i powiatu pszczyńskiego w armii kajzera
i w Wehrmachcie. Zapomniana historia”. 

Opinię tę zgodnie potwierdzali słuchacze w luźnych roz−
mowach po spotkaniu. Zresztą w trakcie ponad godzinnego
wykładu prof. Kaczmarka, wzbogacanego na bieżąco mul−
timedialną prezentacją na dużym ekranie, wszyscy zebrani
bardzo uważnie śledzili jego narrację, a niektórzy nawet do−
pytywali się o szczegóły bądź dzielili się swoimi spostrze−
żeniami, w tym wspomniany Rafał Bula czy 90−letni hołdu−
nowianin, weteran bitwy o Narvik, Alojzy Moskwa.

Organizatorów szczególnie ucieszył udział w spotkaniu
grupki młodych osób: Sary, Mateusza, Krystiana, Eliasza
i Daniela z Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, któ−
rzy przybyli tu wraz ze swoja nauczycielką historii Danutą
Płucieńczak. Inny młody człowiek, Jan Barcik z Lędzin,
zwierzył się – Przypuszczałem, że wykład prof. Kaczmarka
będzie ciekawy, ale że aż tak frapujący, to już nie. Jeszcze
bardziej cieszę się, że stał się on przyczynkiem do długiej
i niezwykle interesującej dla mnie dyskusji słuchaczy z pre−
legentem, a także pomiędzy sobą, już po oficjalnym zakoń−
czeniu spotkania – dopowiada.

Dyrektor MBP, Joanna Wicik, wręczyła prof. R. Ka−
czmarkowi symboliczny kwiatek i podziękowała za nie−
zwykłą ucztę intelektualną a zarazem i duchową, natomiast
w imieniu KTP do tych podziękowań dołączył się nasz re−
dakcyjny kolega, Mirosław Leszczyk, który wyraził też
wdzięczność dyr. Wicik (aktywnemu członkowi KTP) oraz
całemu personelowi placówki, za użyczenie sali oraz za
współorganizację tego spotkania, w tym wykonanie nastro−
jowej dekoracji wnętrza izby pod kierunkiem Agnieszki
Kucharewicz.

Inny aktywny członek KTP, lędzinianin Bogusław Żo−
gała, który użyczył mnóstwo swoich starych fotografii na
wystawę w ramach wspomnianej dekoracji sali, powie−
dział potem – Podczas I wojny światowej naturalne było,
że Ślązaków powoływano do armii kajzera, gdyż żyli oni
w Prusach wchodzących wówczas w skład Cesarstwa
Niemieckiego i że przyszło im walczyć z żołnierzami mó−
wiącymi po polsku, ale walczącymi pod innymi sztanda−
rami, chociażby Cesarstwa Rosyjskiego. Inaczej miała się
już rzecz z tym poborem w czasie II wojny światowej,
kiedy to powoływanie Górnoślązaków wiązało się z ro−
dzajem przyznanej im grupy w ramach Volkslisty. W pa−
mięć zapadły mi między innymi przykładowe analogie
przywołane przez prelegenta. Walki polskich żołnierzy,
w tym Ślązaków, w bitwie pod Loretto w czasie I wojny
światowej po dwóch stronach frontu – jedni w mundurach
niemieckich a drudzy w mundurach francuskiej Legii Cu−
dzoziemskiej, natomiast podczas II wojny w bitwie pod
Monte Cassino, gdzie przeciwko sobie walczyli Ślązacy
w armii niemieckiej i w armii polskiej pod dowództwem
gen. Władysława Andersa. Jestem bardzo wdzięczny
prof. Kaczmarkowi, że zdecydował się poruszyć tak trud−
ne, a zarazem kontrowersyjne dla nas Ślązaków tematy –
podkreślił. red

Prof. Kaczmarek o trudnych dla Ślązaków tematach

W rozmowie z Rafałem Bulą.
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W dniach 1−6 marca Rejonowe Ko−
ło Pszczelarzy „Bieruń” użyczyło swo−
ją siedzibę w budynku byłej poczty
w Lędzinach Górkach na zorganizowa−
nie przez zarząd Śląskiego Związku
Pszczelarskiego w Katowicach cztero−
dniowego kursu podstawowego z za−
kresu hodowli pszczół i gospodarki pa−
siecznej. Uczestniczyło w nim 89 ho−
dowców z pięciu okolicznych kół,
oprócz wspomnianego RKP „Bieruń”
(zrzeszającego głównie pszczelarzy
z Bierunia, Lędzin, Imielina i Chełmu
Śl.) także z Bojszów, Tychów, Mysło−
wic i Wesołej. Kurs obejmował 20 go−

dzin wykładów prowadzonych przez
doświadczonych fachowców: dr Marię
Zoń, dr. inż. Wiesława Londzina i Zbi−
gniewa Bińko, prezesa ŚZP. Dotyczyły
one biologii pszczoły miodnej i rodziny
pszczelej, podstaw anatomii, morfolo−
gii i fizjologii pszczół, charakterystyki
produktów pszczelich, pożytków
pszczelich, chorób pszczół, gospodarki
pasiecznej i wychowu matek pszcze−
lich. Z ramienia zarządu ŚZP głównymi
organizatorami szkolenia byli: wicepre−

zes Edmund Bryjok z Lędzin Górek
(także wiceprezes RKP „Bieruń”) oraz
sekretarz Kazimierz Wiśniowski (także
prezes koła w Bojszowach). Wszystkim
uczestnikom kursu wręczyli oni za−
świadczenia o jego ukończeniu. – Ja
i moi koledzy z koła tyskiego, chociaż
jesteśmy już doświadczonymi hodow−
cami, bardzo chwalimy pomysł zorga−
nizowania tego rodzaju szkolenia – mó−
wi Stanisław Duszyński – Zdobyliśmy
najnowszą wiedzę, która pomoże nam
w prowadzeniu gospodarki pasiecznej,
no i mamy w ręku oficjalne zaświad−
czenia, że zdobyliśmy teoretyczne pod−
stawy do dalszego uprawiania naszej
pasji pszczelarskiej – podkreśla. – Ko−
rzystając z okazji chciałbym zaapelo−
wać do rolników o przestrzeganie
wszelkich prawideł podczas chemi−
cznych oprysków roślin, by nie dopu−
ścić do niebezpieczeństwa zatruwania
pszczół oraz innych owadów – dodaje.

Wśród kursantów była też młoda
lędzinianka Agnieszka Skrabaka. –
Pasją pszczelarską „zaraził” mnie mój
teść Jan Skrabaka. Od trzech lat coraz
bardziej pomagam mu przy jego ulach
ucząc się nieustanie. Obecnie mam
pięć własnych rodzin pszczelich rasy
Carnica. Cieszę się, że mogłam ucze−
stniczyć w kursie prowadzonym przez
znakomitych teoretyków, a zarazem

doświadczonych praktyków, chociaż
nie jestem członkiem RKP „Bieruń”.
Zamierzam jednak zapisać się do tego
koła jeszcze w tym roku. Już dwa dni
po otrzymaniu dyplomu mogłam za−
stosować pewne cenne wskazówki
wykładowcy Zbigniewa Binko pod−
czas wiosennego przeglądu w ulach –
podkreśla pani Agnieszka.

Mirosław Leszczyk

W niedzielne popołudnie, 2 marca,
otwierający doroczne walne zebra−
nie sprawozdawcze OSP Lędziny
prezes zarządu dh Piotr Patalong
powitał na wstępie oficjalnych gości,
w tym starostę Bernarda Bednorza,
burmistrza Wiesława Stambrow−
skiego, wicestarostę Henryka Barci−
ka, wiceprzewodniczącego Rady Po−
wiatu, Marka Spyrę, radnego miej−
skiego Eugeniusza Chrostka, hono−
rowego prezesa ZOP ZOSP, dh.
Władysława Trzcińskiego oraz
przedstawicieli Państwowej Straży
Pożarnej w Tychach – kpt. Sebastia−
na Łukowicza i mł. kpt. Tomasza
Kostyrę. Na przewodniczącego ob−
rad wybrano naczelnika dh. Mariu−
sza Droba, protokolantem dh. Joan−
nę Iwan, a sprawozdanie z działal−
ności lędzińskiej OSP w 2013 roku
przedstawił dh Łukasz Dudziński. 

Aktualnie jednostka liczy 45 człon−
ków zwyczajnych, 4 honorowych
i 7 wspierających. Kobiecą Drużynę
Pożarniczą tworzy 5 druhen, drużynę
dziewczęcą – 3 druhny, a drużynę chło−
pięcą 5 druhów. Pod egidą OSP Lędzi−
ny działa od lat 28−osobowy Skat Klub
OSP Lędziny pod przewodnictwem
Adama Kołodziejczyka. Z trakcie 2013
roku z funkcji członka zarządu zrezyg−

nował dh Tomasz Szostek, a w jego
miejsce wybrano dh. Grzegorza Leisne−
ra. Jednostka lędzińska brała udział
w 282 akcjach ratowniczych, w tym 74
razy wyjeżdżano do gaszenia pożarów,
202 razy likwidowano zagrożenia miej−
scowe, ponadto otrzymano 6 alarmów
fałszywych. W ramach prewencji wy−
głoszono też 9 pogadanek dla dzieci
i młodzieży. 

Plan działalności na rok bieżący ró−
wnież wygłosił dh Ł. Dudziński. Wy−
nika z niego, że zarząd zamierza
zwiększyć stan osobowy OSP Lędzi−
ny, w tym członków zwyczajnych
(o 4 osoby) i Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej (o 10 dziewcząt i chłop−
ców). Planuje się również malowanie
zaplecza kuchennego i pomieszczeń
piwnicznych w remizie strażackiej
oraz pomoc w organizacji dorocznych
Dni Lędzin. Stan sprzętu pożarniczego
ma zwiększyć się między innymi
o ciężki zestaw hydrauliczny do rato−
wnictwa medycznego, 100 kg sorben−
tu, 10 węży W 52, prądnicę wysoko−
ciśnieniową. Zamierza się też wyre−
montować samochód bojowy Iveco
Turbo Tech GCBA 4/ 30.

Z kolei skarbnik Stanisław Brzes−
kot przedstawił sprawozdanie finan−
sowe za rok ubiegły i plan finansowy
na rok 2014, natomiast dh Dariusz

Gańcorz odczytał sprawozdanie komi−
sji rewizyjnej, po czym wnioskował
w imieniu tej komisji o udzielenie ab−
solutorium zarządowi OSP Lędziny.
Zebrani udzielili absolutorium jedno−
głośnie. W dalszej części posiedzenia
starosta Bernard Bednorz (pełniący
także funkcję prezesa ZOP ZOSP) od−
znaczył dh. Joannę Iwan brązowym
medalem zasługi dla pożarnictwa, na−
tomiast dh. Stanisławowi Saganowi
i dh. Mariuszowi Dziurze wręczył od−

znaki honorowego strażaka. Dh An−
drzej Wanot nie mógł odebrać odzna−
ki za 45−letnią wysługę lat ze wzglę−
dów zdrowotnych.

W trakcie dyskusji starosta Bednorz
podziękował lędzińskim strażakom za
ofiarną służbę na rzecz lokalnej społe−
czności. Przypomniał, że w maju 15−
lecie działalności będzie obchodzić
ZOP ZOSP, natomiast w grudniu od−
prawiona zostanie tradycyjna msza św.
w intencji zmarłych strażaków, a go−

spodarzami powiatowego spotkania
opłatkowego strażaków będzie jedno−
stka w Chełmie Śl. Odniósł się też bu−
dowy nowej kanalizacji w Lędzinach
oraz do sprawy wsparcia finansowego
naszego powiatu dla Szpitala Wojewó−
dzkiego w Tychach. Burmistrz Stam−
browski przyłączył się do podzięko−
wań, gratulacji i życzeń starosty dla na−
szych strażaków, a następnie poruszył
też problemy związane z finalizowa−
niem w tym roku budowy kanalizacji
i zaprosił do udziału w oficjalnym ot−
warciu Placu Farskiego w dniu 12
kwietnia. Tradycyjnie podziękowania
i życzenia dla strażaków ochotników
wygłosił przedstawiciel tyskiej PSP,
kpt. S. Łukowicz, po czym głos zabrał
wiceprzewodniczący RP, dh M. Spyra,
który jest też członkiem lędzińskiej
OSP. Nawiązał do wieloletniej już
współpracy naszych strażaków (a także
ZOP ZOSP) z zaprzyjaźnionymi je−
dnostkami strażackimi w bawarskim
Mitterteich, a następnie odniósł się do
planów starostwa w zakresie remontów
dróg i chodników na terenie gminy Lę−
dziny. Dh M. Dziura zgłosił wniosek
do burmistrza miasta o dofinansowanie
zakupu ciężkiego zestawu narzędzi
hydraulicznych do ratownictwa techni−
cznego przez lędzińską OSP.

Mirosław Leszczyk

10

Strażacy podsumowali kolejny rok służby

Brązowy medal dla Joanny Iwan.

Pszczelarze się szkolą

Wykłada dr inż. Wiesław Londzin.
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W sobotę 22 marca br. piłkarze klas

okręgowych w naszym regionie wznowi−

li rozgrywki. Zespół MKS−u Lędziny na

inaugurację rundy wiosennej zmierzył

się w Bełku z liderem grupy I w prawdzi−

wym pojedynku na szczycie.

Spotkanie lidera z wiceliderem klasy−

fikacji przyniosło ze sobą wiele emocji:

nie zabrakło w nim żadnego z elemen−

tów dobrego widowiska piłkarskiego,

a co najważniejsze – nasi piłkarze wy−

szli z tej trudnej próby z jednym, ale jak−

że cennym punktem. Zespół Sebastia−

na Idczaka dwukrotnie obejmował

w Bełku prowadzenie: najpierw za spra−

wą Grzegorza Kostrzewy w 24 minucie

gry, a następnie po trafieniu z rzutu kar−

nego Kamila Ingrama w 55 minucie.

Udział przy obu bramkach MKS−u miał

Michał Gadaj, który najpierw idealnie

obsłużył strzelca bramki prostopadłym

podaniem, a następnie wywalczył jede−

nastkę w polu karnym rywala. I choć go−

spodarze zdołali dwukrotnie odpowie−

dzieć: po bramkach Borowca z począt−

ku drugiej połowy oraz Wybierka, zdoby−

tej na trzy minuty przed końcem regula−

minowego czasu gry, to rezultat poje−

dynku pozostawał cały czas otwarty.

Szturm gospodarzy – jeszcze bardziej

spotęgowany w ostatnich fragmentach

gry po czerwonej kartce Bednarka – na

szczęście nie przyniósł efektu. Tym sa−

mym, MKS osiągnął cenny remis 2:2,

który w końcowym rozrachunku może

mieć ogromne znaczenie.

Trener Sebastian Idczak tak podsu−

mował spotkanie w Bełku: „Gdy traci

się bramkę na kilka minut przed koń−

cem spotkania, zawsze pozostaje nie−

dosyt. Zespół heroiczną walkę zakoń−

czył zdobyciem cennego punktu. Cieszy−

my się z niego, okupiliśmy go kartkami,

nie omijały nas też przed spotkaniem

problemy kadrowe, a zespół naprawdę

pokazal charakter. Różnicę w grze rywa−

li zrobili dziś zmiennicy, którzy pojawili

się ok. 70 minuty. Szarpali, wyrządzili

nam dużo krzywdy. My nie mieliśmy ta−

kich możliwości. Remis uważam jednak

– podobnie jak sędziowie, czy trener Ja−

cek Polak – za sprawiedliwy. W meczu

było wszystko: emocje, bramki, kartki,

kontrowersje – kibicom na pewno mógł

się podobać. W czerwcu zeszłego roku

przegraliśmy tu 1:5, teraz wywozimy

punkt, dlatego trzeba go szanować.”

Marcin Podleśny

Ligowy szczyt na remis

Przed MKS−em Lędziny jeszcze trzynaście ligowych spotkań, ich harmono−
gram przedstawia się następująco:
18 kolejka: 29.03.: MKS – Ogrodnik, g. 15.00

19. 05.04.: Naprzód – MKS, g. 16.00

20. 12.04.: MKS – Studzionka, g. 16.00

21. 19.04.: Urania – MKS, g. 11.00

22. 26.04.: MKS – Piast, g. 16.00

23. 29.04.: Strażak – MKS, g. 17.00

24. 03.05.: MKS – Sokół Wola, g. 17.00

25. 11.05.: GKS II Tychy – MKS, g. 11.00

26. 17.05.: MKS – Dąb, g. 17.00

27. 24.05.: Orzesze – MKS, g. 17.00

28. 31.05.: MKS – Jedność, g. 17.00

29. 07.06.: Rymer – MKS, g. 17.00

30. 14.06.: MKS – Energetyk II, g. 17.00

21 lutego br. w Chełmie Śląskim sza−
chiści szkół powiatu bieruńsko−lędziń−
skiego poczynili kolejny krok w kie−
runku rozstrzygnięcia rozgrywek
Międzygminnej Ligi Szachowej szkół
podstawowych i gimnazjum.

Zarówno w kategorii szkół podsta−
wowych, jak i gimnazjów dobrą formę
potwierdziły prowadzące w klasyfika−
cji całego cyklu szkoły z Imielina, któ−
re tym samym umocniły się na pozycji
liderów. 

Tuż za plecami imielinian uplasowali
się reprezentanci Szkoły Podstawowej
nr 1 (startującej w składzie: Szymon
Freitag, Jakub Wanot, Tomasz Sobol,
Maria Wanot i Jakub Grabowy) oraz ze−
spół Gimnazjum nr 1 (Paweł Zając, Da−
wid Szczepionka, Wojciech Płonka,
Magdalena Cerkownik, Patryk Pol), tra−
cąc do zwycięzców odpowiednio
4 i 6 punktów. W grupie szkół podsta−
wowych piątą i szóstą lokatę wywalczy−
ło kolejno SP nr 4 z Goławca oraz SP nr
3, z kolei reprezentacje G−2 oraz gim−
nazjum z Goławca zajęły czwarte i pią−
te miejsce w swojej kategorii wiekowej.

Po 3 rundach cyklu reprezentacja
SP nr 1 zajmuje trzecie miejsce w kla−
syfikacji generalnej ustępując SP
z Imielina o 11 pkt oraz SP z Chełmu
Śląskiego zaledwie o punkt. Goławia−
nie oraz uczniowie SP nr 3 zajmują
kolejne lokaty, lecz już ze sporą stratą
punktową do lidera. W podsumowa−

niu rywalizacji gimnazjalistów wiele
wskazuje na to, iż reprezentacje G−1
oraz G−2 do końca będą toczyć zacię−
ty bój o tytuł wicemistrzowski, bo−
wiem strata obu szkół do reprezentacji
Gimnazjum w Imielinie sięga już nie−
malże 20 pkt.

Uroczystego podsumowania zawo−
dów dokonali wręczający nagrody
wójt Chełma Śląskiego Stanisław Ja−

goda oraz przewodniczący Rady Gmi−
ny Kazimierz Plewnia. Nad przebie−
giem rywalizacji czuwali główny arbi−
ter Andrzej Wilk, a także Józef Kaleta. 

Czwarty turniej cyklu obędzie się
w Bojszowach 9 kwietnia o godz
10.00, natomiast ostateczne rozstrzyg−
nięcia w szachowej rywalizacji mię−
dzyszkolnej zapadną w Lędzinach.

Marcin Podleśny

Międzygminna Liga Szachowa
za półmetkiem

Józef Kaleta nadzorujący przebieg rozgrywek.

W ostatniej ziemskiej drodze eme−
rytowanemu górnikowi Rochowi Pie−
grzykowi towarzyszyły tłumy lędzi−
nian oraz mieszkańców okolicznych
miejscowości, i to nie tylko dlatego, że
był on kiedyś jednym z najlepszych
piłkarzy Klubu Sportowego „Górnik”
Lędziny czy świetnym gimnastykiem,
ale także dlatego, iż cieszył się po−
wszechnym uznaniem, szacunkiem
i sympatią. Jeden z jego sąsiadów, Je−
rzy Mantaj, powodowany potrzebą
serca, wygłosił nawet ad hoc krótkie
pożegnanie na zakończenie ceremonii
pogrzebowej. – Żegnaj Rochu, Drogi
Przyjacielu i Sąsiedzie. Chciałbym
wspomnieć nad Twoim grobem, że
byłeś wielkim sportowcem i niezastą−
pionym kapitanem ówczesnej drużyny
piłkarskiej. Dostarczałeś nam, kibi−
com, wielu emocji i wzruszeń, gdy po−
dziwialiśmy Twój kunszt piłkarski na
boisku, znakomite dryblingi oraz hart
ducha i wolę walki do ostatniego
gwizdka sędziego. Tak, jak byłeś
wspaniałym sportowcem, tak też byłeś
wspaniałym sąsiadem, przyjacielem,
kolegą czy znajomym. Zawsze życzli−

wym, uśmiechniętym, uczynnym
i serdecznym dla wszystkich wokół.
Takim Cię zapamiętamy na zawsze! 

Pogrzeb 79−letniego lędzinianina
Rocha Piegrzyka odbył się w piątko−
we przedpołudnie, 28 lutego. Do mszy
żałobnej, którą odprawił w kościele
pw. św. Anny dziekan lędziński,
ksiądz proboszcz Janusz Jarczyk, asy−
stował parafialny poczet sztandarowy
w mundurach górniczych, a grał na or−
ganach i śpiewał Jerzy Jurowicz.
Ksiądz Jarczyk przypomniał w homilii
sylwetkę śp. Rocha, podziękował też
jego żonie Cecylii oraz ich córkom
z rodzinami, a także wszystkim obec−
nym za udział w ziemskim pożegna−
niu Zmarłego. Wśród uczestników ce−
remonii pogrzebowej były między in−
nymi delegacje Koła Miejskiego DFK
w Lędzinach (mniejszości niemiec−
kiej) z prezesem Józefem Mandlą oraz
Klubu Seniora przy MKS Lędziny
z członkiem zarządu, wspomnianym
powyżej Jerzym Mantajem, grała na−
tomiast orkiestra dęta kopalni „Ziemo−
wit” pod dyrekcją Andrzeja Zimnika.

Cześć Jego pamięci! ml

Był wielkim sportowcem i wspaniałym człowiekiem

Kondukt w drodze na cmentarz.

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia
1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) oraz Rozporzą−
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa−
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.
2108 z późn. zmianami),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb
ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 5 w rejonie ul. Asnyka, oznaczonej jako
działka numer 2859/ 35 o powierzchni 0,0370 ha, zapisanej w jednostce reje−
strowej gruntów pod pozycją G.1575, symbol klasoużytku Bz.
Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wie−
czystej KA1T/00037218/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Re−
jonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I−SP wpisane są liczne uprawnienia
wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych i nie dotyczą zby−
wanej nieruchomości. W dziale III wpisanych jest kilkanaście ograniczonych praw rze−
czowych, przeniesionych do współodpowiedzialności z innych ksiąg wieczystych, nie do−
tyczących zbywanej nieruchomości. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób
trzecich.
Nieruchomość położona jest w południowej części Miasta Lędziny. Działka posiada
kształt trapezu, jest płaska, porośnięta trawą i nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Od strony wchodniej działka przylega do skarpy gruntu otaczającego boisko szkolne
przy ul. Asnyka, od północy i południa przylega do nieruchomości zabudowanych budyn−
kami mieszkalnymi i Domem Nauczyciela. Od zachodu działka przylega do nieruchomo−
ści zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami produkcyjno−usługowymi dla rol−
nictwa. Sąsiedztwo i otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, obiekty oświaty i służ−
by zdrowia. Odległość od przystanku komunikacji miejskiej ok. 250 m.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Miasta Lędziny. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze−
strzennego Miasta Lędziny, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr
CCCXXII/09/02 z dnia 26 września 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w/w działka zlo−
kalizowana jest na obszarze wskazanym pod zabudowę oznaczonym jako tereny mie−
szkaniowo−usługowe. 
Realizacja inwestycji – na przedmiotowej działce – wymaga uzyskania Decyzji ustalającej
warunki zabudowy wydanej na wniosek inwestora.

Cena wywoławcza wynosi 19 000,00 zł 
(słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/ 100) 

Wadium ustalone zostało na kwotę 1 900,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/ 100) 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Ogólne warunki przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium – w pienią−
dzu – w terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000
6233 0008.
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
Urzędu Miasta Lędziny.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych
w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.

Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należno−
ści.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podsta−
wie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w gó−
rę do pełnych dziesiątek złotych.
Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do
dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się
datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny. 
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetar−
gu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nie−
ruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzo−
nej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnie−
nia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na
istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina
Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz
wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe,
a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wo−
bec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a pra−
wnym nieruchomości.
Nabywca – we własny zakresie i na własny koszt – zleca uprawnionemu geodecie
okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości. 
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.
U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komi−
sji Przetargowej następujących dokumentów:

dowód wniesienia wadium (oryginał),
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości bę−
dącej przedmiotem sprzedaży, co do których oferent nie wnosi zastrzeżeń, 
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejsze−
go ogłoszenia a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie−
ruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich ak−
ceptacji,
w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości,
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z pro−
wadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadają−
cych osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny wypis z właściwego
rejestru, oryginał – lub potwierdzony notrialnie odpis – pełnomocnictwa upoważnia−
jącego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy
uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji na temat warunków w/ w przetargu udziela Wydział Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203−205, tel. (32) 21−66−511
wew. 135, 120, 136 lub 128 w godzinach pracy Urzędu. 
Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędzi−
ny www.ledziny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicach ogło−
szeń Urzędu Miasta Lędziny – do dnia przetargu. M
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WAŻNE TELEFONY (32…)

BEZPIECZEŃSTWO Komenda Powiatowa Policji 323–32–00 tel. dyżurnego 323–32–55 Straż

Miejska 216–65–11 wew. 32, 600−279−573 Straż Pożarna Tychy 227–20–11, 227–30–22 lub 998
Ochotnicza Straż Pożarna 216–62–57

ZDROWIE Pogotowie Ratunkowe w Tychach 219–38–43 lub 999 Pogotowie Ratunkowe w Lędzinach

327–49–99 lub 999 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach 325–42–80/–81 MZOZ 216−

–77–01 Przychodnia Specjalistyczna 326–73–74, 326–62–53 Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych

326–64–47 Przychodnie Rejonowe: Nr 1, ul. Fredry 17 216–60–59 Nr 2, ul. Asnyka 2 216–62–87

– Filia Goławiec, ul. Goławiecka 64 216–70–31 NZOZ „Centrum Medyczne” 326–64–54 do 55 Ga−

binet Stomatologiczny „Obdent” 216–70–16

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

216–60–64 Centrum 216–78–33 „10” 216–78–37 Magnolia 326–71–81 Evita 218 11 17
ZGŁASZANIE AWARII Pogotowie Elektroenergetyczne 303–21–55 lub 991 Pogotowie Gazowe w Ty−

chach 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 ponie−

działku do piątku od 7.00 do 15.00 – w pozostałych godzinach oraz w weekendy pod numerem: 325–70−

–00 (dyspozytor RPWiK SA Tychy)

MIASTO Urząd Miasta Lędziny 216–65–11, 216–62–91, 216–63–01, 216–65–12 Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej 216–67–91 Targowisko Miejskie 326–63–95 Świetlica Socjoterapeutyczna

326–63–96 EKOREC 326–79–90, 326–79–91 – baza przy ul. Fredry 216–60–20 PGK „Partner”

216–61–23, 216–75–26 Miejski Ośrodek Kultury 326–78–33 Miejska Biblioteka Publiczna 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 swojej 5−letniej zaledwie karierze

sportowej chełmianka Aleksandra

Łańska−Gawlik z Chełma Śl., ale za−

wodniczka Skat Klubu OSP Lędziny,

zdołała już dwukrotnie wywalczyć

w kategorii kobiet tytuł mistrzyni Pol−

ski w skata i raz wicemistrzyni. – Na

ostatnie mistrzostwa Polski w skacie

sportowym, które zorganizowano

2 marca w Goczałkowicach Zdroju, je−

chałam z przekonaniem, że raczej nie

osiągnę większego sukcesu, gdyż nie−

wiele grałam w klubie ze względu na

obowiązki rodzinne (opieka nad mały−

mi dziećmi) – zwierza się pani Ola. –

Cieszyłam się, że po prostu spotkam

się z koleżankami skacistkami, a przy

okazji troszkę powalczymy przy stoli−

kach. Jednak, gdy okazało się, że

w I rundzie karta mi bardzo dobrze

szła i zostałam zdecydowaną liderką,

to wstąpił we mnie duch walki. Po

dwóch rundach osiągnęłam już ponad

600 punktów przewagi nad drugą za−

wodniczką i mogłam sobie potem po−

zwolić w III i IV rundzie na kontrolowa−

nie mojej gry. Nie ryzykowałam, pode−

jmowałam walkę, gdy miałam dobrą

kartę i ta taktyka dała dobre wyniki –

dopowiada.

Pierwszy tytuł mistrzowski pani Ola

zdobyła w 2010 roku, a rok później

została wicemistrzynią Polski.

W ubiegłym roku skatową mistrzynią

Polski w kategorii kobiet została jej

koleżanka klubowa, też chełmianka

Lidia Segeth. Obydwie panie są od

pięciu lat zawodniczkami wspomnia−

nego Skat Klubu OSP Lędziny, dodaj−

my – klubu mistrzyń Polski. ml

Klub mistrzyń Polski

Dwie mistrzynie Polski (z prawej L. Segeth).

W sobotnie przedpołudnie (01.03. br.)
hala sportowa ośrodka rekreacyjno−
sportowego „Centrum” w Lędzinach
już po raz ósmy była areną halowego
turnieju piłkarskiego „Lędziny Cup”!
W tegorocznej edycji rywalizowali
piłkarze z rocznika 2001 (oraz młod−
si) i pomimo faktu, że tym razem mło−
dzi zawodnicy MKS−u Lędziny nie
obronili tytułu mistrzowskiego, była
to impreza na wskroś udana. 

Od dawna bowiem w zawodach nie
było tylu emocji boiskowych, tak wy−
równanego poziomu piłkarskiego,
a także tak gorącej i wspaniałej atmos−
fery na trybunach i boisku, okraszonej
świetnym dopingiem kibiców oraz za−
wodników każdej z drużyn. Swoją
obecnością zaszczyciły drużyny GO−
SiR Chełm Śl., Pogoń Imielin, JUWe
Jaroszowice, Unia B.St. oraz Unia Ko−
sztowy.

Rywalizacja rozpoczęła się od spot−
kań w grupach A i B, w których to naj−
lepsze okazały się odpowiednio druży−
ny gospodarzy oraz GOSiR−u, zwycię−
żające w obu swoich pojedynkach. Lę−
dzinianie rozpoczęli turniej od wygranej
2:0 z Pogonią Imielin (gole Siwka oraz
Bielusiaka), a następnie wysoko poko−
nali JUWe Jaroszowice 6:1 (po dwóch
trafieniach Siwka oraz bramkach Bie−
leckiego, Bielusiaka i braci Musiołów).

W półfinale zespół Mirosława
Wowro trafił na kosztowską Unię, któ−
ra po porażce 0:3 w meczu z GOSi−
Rem, zakończyła rywalizację w grupie
B na drugim miejscu. W tej fazie roz−
grywek okazało się jednak, iż mecze
grupowe oraz rywalizacja pucharowa

rządzą się odrębnymi prawami. Wyjąt−
kowo zdeterminowani i skoncentrowa−
ni kosztowianie zagrali agresywnie
i skutecznie, zwyciężając rozbity ze−
spół MKS−u aż 8:0. Na szczęście, pił−
karze Mirosława Wowro wyciągnęli
wnioski z tej surowej lekcji i w poje−
dynku z Pogonią, będącym spotka−
niem o III miejsce, pewnie i wysoko
pokonali zespół Marcina Polarza aż
7:1. Autor pięciu goli Szymon Siwek
poprawił swoje strzeleckie osiągnięcia
na tyle, że pozwoliło mu to w końco−
wym rozrachunku sięgnąć po miano
najskuteczniejszego zawodnika impre−
zy, a pozostałe gole dorzucili Bielu−
siak i Kasperczyk. Wspominając o in−
dywidualnych wyróżnieniach odnotuj−
my, że najlepszym bramkarzem turnie−
ju wybrano zgodnie Adriana Brzenka
z GOSiR Chełm Śl.

W emocjonującym meczu finało−
wym, po remisie 1:1 w regulaminowym
kwadransie, i rozstrzygniętym dopiero

w szóstej serii strzałów konkursie rzu−
tów karnych, zwyciężyli zawodnicy
Unii Kosztowy, skutecznie rewanżując
się piłkarzom GOSiR−u za porażkę po−
niesioną w fazie grupowej.

Zwycięzcy odebrali puchary, dyplo−
my, sprzęt sportowy a także stosowne
statuetki z rąk burmistrza Wiesława
Stambrowskiego, a także Prezesa MKS−
u Lędziny Roberta Żmijewskiego oraz
radnego Edwarda Urbańczyka. Specjal−
ne upominki otrzymali także najmłodsi
zawodnicy z każdej z drużyn, a także
reprezentujące barwy JUW−e Jaroszo−
wice zawodniczki. 

MKS Lędziny wystąpił w następują−
cym składzie: Dawid Apajewski, Mate−
usz Musioł, Łukasz Musioł, Adam Ka−
sperczyk, Szymon Siwek, Wojciech
Bielecki, Daniel Salomon, Jakub Ko−
czur, Kamil Krzyszkowski, Szymon
Bielusiak. Trenerem lędzińskich tram−
pkarzy jest Mirosław Wowro.

Marcin Podleśny

Kosztowianie najlepsi, MKS trzeci

Zespół Unii Kosztowy.

O rozgrywkach Międzyszkolnej Ligi
Szachowej informujemy w innym
miejscu niniejszego wydania, nato−
miast warto także pochwalić się suk−
cesami lędzińskich szachistów, zrze−
szonych w Klubie Szachowym „Gór−
nik”. W ostatnim okresie wzięli oni
udział w szeregu turniejów i imprez.

Wartościowe rezultaty lędzińscy sza−
chiści osiągnęli także w trakcie rozegra−
nego w dniu 15 lutego br. w Rudzie
Śląskiej turnieju zorganizowanego
przez Szkołę Szachową Dors, w którym
to Mateusz Pudzianowski – w gronie 34
zawodników – wywalczył drugie miej−
sce, ustępując pola jedynie Tomaszowi
Midze. W pierwszej dziesiątce turnieju
znaleźli się jeszcze Tomasz Kołakow−
ski (6 miejsce), Rafał Liszka (8 miej−
sce) i Grzegorz Niesyto (9 miejsce). Co
istotne dzięki dobrym występom wyż−
sze kategorie szachowe uzyskali Mate−
usz Pudzianowski, Rafał Liszka, Grze−
gorz Niesyto (trzecia), Czesław Wojta−
la, Szymon Freitag (czwarta).

Tydzień później, 22 lutego w zawo−
dach w Oświęcimiu wystartowało łą−
cznie 56 szachistów, w tym także za−
wodnicy KSz „Górnik”, spośród któ−
rych najlepiej spisał się kończący ry−
walizację na piątym miejscu Radosław
Dzierżak. Dziewiętnastą lokatę wy−
walczył natomiast Tomasz Kołakow−
ski. W grupie najmłodszych, tj. do
8 lat, świetne czwarte miejsce przy−
padło w udziale Rafałowi Wojtali.

W sobotę 1 marca zawodnicy „Gór−
nika” Lędziny mocno zaznaczyli swo−
ją obecność w rozegranych w Miej−
skim Klubie im. Jana Kiepury w Sos−
nowcu VI Ogólnopolskich Mistrzo−
stwach Sosnowca w Szachach Akty−
wnych. W imprezie wystartowało 45
szachistów.

W turnieju A, w klasyfikacji ogólnej
wysokie szóste miejsce zajął zdobyw−
ca 6 punktów Radosław Dzierżak, a jej
zwycięzcą został warszawianin Zbi−
gniew Pakleza (startujący z tytułem
Międzynarodowego Mistrza), który
zgromadził na swoim koncie o dwa
punkty więcej niż lędziński szachista.
W tej grupie wystartowało 45 szachi−
stów, którzy rywalizowali w dziewię−
ciu piętnastominutowych rundach. 

W klasyfikacji zawodników bez
określonej kategorii pierwsze miej−
sce zajął Bogusław Dudek, natomiast
w gronie szachistów z V kategorią
najwyższą lokatę wywalczył Szymon
Gondzik. W turnieju grupy B zwy−
ciężył zawodnik KS Unia Bieruń Sta−
ry Kamil Katolik, zdobywca 5.5 pkt,
a trzeci w tej rywalizacji okazał się
Mateusz Pudzianowski (4,5 pkt).
Dziewiętnastą lokatę, zdobywając
3,5 pkt, zajął Sebastian Smoleń.
Ogólnie, w tej kategorii do rywaliza−
cji stanęło pięćdziesięciu młodych

szachistów, którzy swoje pojedynki
rozgrywali w systemie sześciorundo−
wym.

Wyjazd zorganizował radny Janusz
Gondzik, kierownik sekcji szachowej
Miejskiego Ośrodka Kultury przy
wsparciu Dyrektora Caritas Polska Lę−
dziny, Piotra Goj, natomiast Turniej
mógł odbyć się dzięki staraniom byłe−
go gracza klubu KSz „Górnik” Lędzi−
ny Stanisława Krawczyka.

Biorąc udział w tak licznych turnie−
jach, „Górnik” Lędzin przygotowuje
się do przyjęcia gości z niemieckiego
Altrip, którzy już w lipcu ponownie
zawitają do Lędzin. Zamiarem lędziń−
skich działaczy jest wystawienie w ry−
walizacji drużynowej aż czterech ze−
społów, w tym drużyny kobiecej oraz
juniorskiej. Wcześniej, bowiem już 29
marca br., lędzińscy szachiści zawal−
czą o dobre lokaty w katowickim
Spodku w Turnieju Przyjaźni Polsko−
Węgierskiej.

Marcin Podleśny

Ofensywa turniejowa KSz „Górnik”

Reprezentacja KSz Górnik.

W piątek 14 marca br. Szkółka Pił−

karska „KSB – Lędziny” w hali sporto−

wej ośrodka rekreacyjno−sportowego

„Centrum” w Lędzinach zorganizowa−

ła – już po raz trzeci – mini−mistrzo−

stwa dla najmłodszych zrzeszonych

w lędzińskich Przedszkolach nr 1 i 2!

Organizatorzy zapewnili najmłodszym

adeptom piłki szereg atrakcji, takich jak

gry, zabawy, berki, czy zawody bieżne.

Nie zabrakło także słodkiego poczę−

stunku. W imprezie udział wzięło 80 za−

wodników, a każdy z nich mógł liczyć na

gorący doping zgromadzonych na trybu−

nach koleżanek i kolegów. Najlepszym

podsumowaniem imprezy niech będą

natomiast radosne oraz rozpromienio−

ne oblicza dzieci Marcin Podleśny
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