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Clemensy dla „Pro Arte et Musica” i „Bojszowian”
Władze powiatu upodobały sobie
naszą salę widowiskowo−kinową
Piast, gdyż większość dorocznych
uroczystości wręczania nagród sta−
rosty bieruńsko−lędzińskiego w dzie−
dzinie kultury, popularnych Cle−
mensów, odbywa się właśnie tutaj.
Tak było i tym razem, w czwartko−
wy wieczór, 26 marca, kiedy to w ra−
mach uroczystej części sesji Rady
Powiatu w tejże sali uhonorowano
laureatów Clemens AD’2014.
poprzednich trzynastu edycji,
przedstawicieli władz samorządo−
wych i innych zaproszonych gości,
a także mieszkańców Lędzin oraz
okolicznych miast i gmin, przewo−
dnicząca RP, Anna Kubica, powie−
działa między innymi, że uroczy−
stość ta stała się już mocno zako−
rzenioną tradycją w niedługiej
przecież historii naszego powiatu.
Z kolei starosta Bernard Bednorz
podkreślił, że środowiska kultural−
ne znalazły się w centrum uwagi
władz samorządowych powiatu
bieruńsko−lędzińskiego od samego
początku jego istnienia, a następ−
nie oficjalnie ogłosił, iż kapituła
obradująca 23 stycznia pod jego
przewodnictwem postanowiła je−
dnogłośnie przyznać powyższe na−
grody za rok 2014 w dwóch kate−
goriach: Clemens Pro Arte dla Ze−
społu Kameralistów Miasta Lędzi−
ny „Pro Arte et Musica”, pod dy−
rekcją Marii Zuber, za szczególne
osiągnięcia artystyczne, natomiast
Clemens Pro Cultura dla Zespołu
Folklorystycznego „Bojszowia−
nie”, kierowanego przez Wiktora
Sporysia, za upowszechnianie tra−

Foto Jacek Filipiak

Witając ich, a także laureatów

Pro Arte et Musica.

dycyjnej kultury ludowej. W ra−
mach czternastej edycji Clemen−
sów nie przyznano więc nagrody
w kategorii Clemens Pro Publico
Bono.
W pierwszej kolejności przewo−
dnicząca RP i starosta zaprosili na
scenę W.Sporysia i Teresę Dłu−
gajczyk, członkinię zespołu „Boj−
szowianie”, którym wręczyli sta−
tuetkę wykonaną według projektu
Romana Nygi z Bierunia, przypo−
minającą symboliczne miejsce –
Górkę Klemensową w Lędzinach
wraz zabytkowym kościołem pw.
św. Klemensa a następnie okoli−
cznościowy dyplom i bukiet
kwiatów. Za nagrodę podzięko−
wał w prostych, ale pięknych sło−
wach kierownik Sporyś, po czym
laudację na cześć „Bojszowian”
wygłosiła dr Maria Lipok−Bier−
wiaczonek, etnograf i socjolog,
organizator i emerytowany dyrek−
tor Muzeum Miejskiego w Ty−

chach. Zespół zrewanżował się za
powyższe honory krótkim koncer−
tem gorąco oklaskiwanym przez
publiczność.
Następnie statuetkę, dyplom
i bukiet kwiatów w imieniu „Pro
Arte et Musica” odebrała na scenie
jego dyrygent i kierownik artysty−
czny, wspomniana Maria Zuber,
która również serdecznie podzięko−
wała kapitule nagrody starosty za
uznanie okazane temu zespołowi.
Laudację na cześć zespołu kamera−
listów wygłosiła dr hab. Izabella
Zielecka−Panek, z Wydziału Arty−
stycznego Uniwersytetu Śląskiego
i dyrygent Chóru Uniwersytetu
Śląskiego „Harmonia” w Cieszynie
(M.Zuber jest jego drugim dyry−
gentem). Także kameraliści zapre−
zentowali kilka swoich znanych
utworów, a nawet udało im się
wciągnąć widownię do symboli−
cznego współudziału w wykonaniu
pieśni „Pojedziemy na łów …”.

Tradycyjnie serdeczne gratula−
cje i podziękowania wraz z bukie−
tami kwiatów na ręce wspomnia−
nych przedstawicieli zespołów lau−
reatów złożyli przedstawiciele
władz samorządowych naszego
powiatu oraz oficjalni goście –
między innymi posłanka Ewa Ko−
łodziej, nowo wybrany senator
Czesław Ryszka, poseł Marek
Wójcik i radny sejmiku śląskiego
Piotr Czarnynoga. Miłym akcen−
tem uroczystości były wielkanoc−
ne zajączki wykonane przez podo−
piecznych Domu Dziennego Poby−
tu Seniora w Lędzinach. Danuta
Karkoszka z dwoma seniorkami
wręczyły je członkom zespołu
„Pro Arte et Musica”, a także kie−
rownikowi
„Bojszowian”
–
W.Sporysiowi.
Po części oficjalnej tej uroczy−
stości chętnie zwiedzano w holu
lędzińskiego ratusza wystawę
dorobku i osiągnięć artysty−
cznych laureatów, a następnie
pozowano do różnych wspólnych

zdjęć, kierownicy zespołów
udzielali wywiadów przedstawi−
cielom lokalnych mediów, a po−
tem długo jeszcze rozmawiano
w salach obok, przy tak zwanym
szwedzkim stole, na wiele cieka−
wych tematów w mniejszych czy
większych gronach znajomych
i przyjaciół.
Dodajmy, że aktualny skład ze−
społu „Pro Arte et Musica” tworzą:
soprany – Małgorzata Łukaszek,
Barbara Koziorz i Dorota Kolon−
ko, alty – Barbara Badura (zara−
zem prezes zespołu), Maria Janota,
Joanna Klapkarek, Jadwiga Lis
i Anna Musioł, tenory – Dominik
Ingram, Adam Kolonko, Rafał
Stuchlik (sekretarz) oraz basy –
Artur Antonik (wiceprezes), To−
masz Ferdyniok, Szymon Ferdy−
niok, Tomasz Krentusz i Piotr
Woźnica.
Wszystkim serdecznie gratuluje−
my i życzymy kolejnych sukcesów
artystycznych!
Mirosław Leszczyk

Z uzasadnienia Kapituły
Kapituła postanowiła wyróżnić za szczególne osiągnięcia artystyczne Kame−
ralistów Miasta Lędziny „Pro Arte et Musica”, którzy w krótkim czasie stali się
jedną z uznanych formacji wokalnych w regionie, cenioną za wyjątkowe dyspo−
zycje głosowe i stylistyczne, zapraszaną na festiwale w kraju i za granicą.
Mając na uwadze wybitne zasługi dyrygentów zespołu, z wielkim pietyzmem
pracujących nad repertuarem wykonawczym na wysokim poziomie artystycznym,
Kapituła za niezwykle cenne uznała propagowanie różnorodnej muzyki kameral−
nej, w tym partie solowe w repertuarze wokalno−instrumentalnym oraz utwory na
chór a cappella, muzykę gospel, cerkiewną, a także operetkę. Kapituła doceni−
ła podejmowaną przez zespół współpracę z licznymi grupami muzycznymi,
a wśród nich: Symphonieorchester der Musikfreunde Stockerau – Austria, Śląs−
cy Kameraliści – Katowice, Zespół Barokowy im. G.Ph.Telemanna – Bielsko−Bia−
ła, Krakowski Kwartet Puzonowy.
W opinii Kapituły na uznanie zasługują niewątpliwie sukcesy zespołu, czoło−
we miejsca zdobyte na festiwalach w kraju i za granicą, a także nagranie kilku
płyt wraz z zespołami instrumentalnymi i chórem. Znakomite interpretacje i wy−
konawstwo muzyczne przyczyniło się do sukcesów w Belgii, Holandii, Rosji, An−
glii, Austrii i na Ukrainie.
Nagroda Klemens Pro Arte jest wyrazem uznania i podziękowania za pracę uz−
dolnionych wokalistów, których artystyczne dokonania daleko wykraczają poza
Lędziny i Powiat Bieruńsko−Lędziński.

Z okazji przypadającego 7 kwietnia
Dnia Pracownika Służby Zdrowia,
Wszystkim jej Pracownikom
Wytrwałości, zadowolenia z pracy,
Niezbędnych sił oraz pogody ducha
Do dalszego niesienia
pomocy potrzebującym
życzą
Burmistrz Krystyna Wróbel
Przewodnicząca Rady Miasta
Elżbieta Ostrowska
oraz Radni Miasta Lędziny

2

Czy 100 dni, to wystarczająco długi okres, aby poddać ocenie mieszkańców pierwsze
efekty pracy i dokonać pierwszego podsumowania dokonań burmistrza?
Z Burmistrz Lędzin Krystyną Wróbel rozmawia Marcin Podleśny
Minęło 100 dni od momentu objęcia
przez Panią urzędu Burmistrza Lędzin.
Jaki był to okres?
Niewątpliwie bardzo intensywny. Pier−
wsze trzy miesiące zaplanowałam na to,
żeby zapoznać się z urzędem, nawiązać
kontakty z partnerskimi instytucjami, po−
znać pracowników. Odbyłam dziesiątki
spotkań. Każde z nich było dla mnie bar−
dzo cenne. Na jednych poznawałam
problemy mieszkańców, na innych plany
rozwoju regionu czy województwa, je−
szcze inne ukazały problemy grup zawo−
dowych. Wszystkie były bardzo inspirują−
ce, bo wskazywały jakieś potrzeby, prob−
lemy, które trzeba rozwiązać, a to ważne
by nadać miastu zaplanowany przeze
mnie i zaakceptowany przez wyborców
kierunek rozwoju.
Które z tych spotkań było najważniej−
sze, przyniosło wymierne korzyści mia−
stu?
Wszystkie były ważne. Najważniejsze
jednak są zawsze te, których efekty mo−
gą mieć oddziaływanie na jak największą
grupę społeczeństwa. Dla mnie, to akty−
wizacja gmin górniczych w świetle rozpo−
czętych procesów restrukturyzacji górni−
ctwa. Priorytetem jest stworzenie takich
warunków, na wszystkich płaszczyznach
działalności miasta, aby umożliwić właś−
nie tutaj powstanie jak największej ilości
miejsc pracy niezależnych od górnictwa.
To spore wyzwanie. Czy posiada Pa−
ni już jakiś plan działań w tym zakre−
sie?
To rozległy proces, którym trzeba ob−
jąć wiele obszarów działalności miasta,
wyszukać partnerów. Pierwszym krokiem
w tym kierunku jest podpisany przeze
mnie 23 marca list intencyjny w sprawie
współtworzenia Centrum Kompetencji
i Kariery z Katowicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną. Centrum to ma stanowić
podstawę w procesie optymalizacji, sy−
stemu zaspakajania potrzeb rynku pracy
przez doskonalenie systemu właściwego
przygotowania zasobów ludzkich. Czyli
stworzenie takich warunków zarówno
pracodawcom, jak i poszukującym pracy,
aby obie strony mogły trafiać w swoje po−
trzeby. Obecnie na rynku pracy jest spo−
ra grupa bezrobotnych po jednej stronie
i zapotrzebowanie na pracowników
o określonej specjalizacji po drugiej.
Chodzi między innymi o to, aby reagować
wyprzedzająco i w momencie, kiedy
przedsiębiorca zaczyna planować inwe−
stycje, a co za tym idzie zatrudnienie, po−
tencjalni pracownicy już wtedy mogli przy−
gotować się do podjęcia tej pracy odby−
wając wcześniej szkolenia.

Uważa Pani, że to wystarczy?
Skądże. To dopiero początek, jeden
z ważnych elementów, mających oddzia−
ływać na inwestorów pozytywnie, po to,
żeby ich zachęcić do inwestowania w na−
szym mieście. Innym ważnym czynni−
kiem, który powinien ten proces przy−
spieszyć jest stworzenie odpowiednich
warunków do inwestowania, w tym infra−
struktury. Wydzielenie terenów pod inwe−
stycje, zbudowanie sieci połączeń drogo−
wych, to warunek konieczny. Według
mnie kluczową sprawą dla stworzenia ta−
kich warunków w Lędzinach jest rozpo−
częcie budowy węzła drogowego „Olszy−
ce” w ciągu drogi krajowej S−1 na skrzy−
żowaniu z drogą powiatową ul. Zawiszy
Czarnego i przyjęcie Lędzin do Komuni−
kacyjnego Związku Komunalnego Gór−
nośląskiego Okręgu Przemysłowego?
Budowa węzła komunikacyjnego ma
się przyczynić do stworzenia miejsc
pracy?
Powiem więcej. Jest to inwestycja,
która przyczyni się do rozwoju gospo−
darczego i inwestycyjnego nie tylko gmi−
ny Lędziny, ale i powiatu bieruńsko−lę−
dzińskiego. Jej realizacja pozwoli na od−
ciążenie centrum miasta Lędziny z ru−
chu tranzytowego oraz umożliwi aktywi−
zację gospodarczą terenów przemysło−
wych, bezpośrednio przylegających do
drogi krajowej S−1, co według szacun−
ków pozwoli stworzyć około 1000
miejsc pracy alternatywnych dla górni−
ctwa. W tej sprawie również odbyłam
kilka spotkań.
Czy miasto dysponuje odpowiednimi
środkami, aby przeprowadzić taką in−
westycję?
Zapewnienie finansowania projektu to
jeden z tych elementów, który zawsze za−
jmuje najwięcej czasu, bo inwestycję
trzeba najpierw skalkulować, a potem
dopasować sposoby finansowania. Bu−
dowa węzła, to bardzo kosztowna inwe−
stycja i jest możliwa do zrealizowania, je−
śli się te koszty odpowiednio zaplanuje
i podzieli pomiędzy partnerów. Tę inwe−
stycję można podzielić na etapy. Nad ta−
kim rozwiązaniem intensywnie pracuję
od rozpoczęcia kadencji.
Zgodnie z programem wyborczym
zlikwidowała Pani funkcję zastępcy bur−
mistrza. Nie żałuje Pani tego posunię−
cia?
Nie. Zapowiedziałam optymalizację
pracy urzędu miasta i jej dokonam. Lik−
widacja funkcji zastępcy powoduje, że
sama mam więcej obowiązków, ale ge−
neruje oszczędności. Zamierzam ró−
wnież przeprowadzić reorganizację urzę−

du tak, aby łatwiej i taniej realizować
wyznaczone cele. Od razu podkreślę, że
nie chodzi mi o likwidację miejsc pracy
w urzędzie, ale o przeorganizowanie
pracy wydziałów tak, aby sprawniej rea−
lizować nowe zadania, a przy okazji
uczynić urząd bardziej przyjaznym dla
mieszkańców. I nie chodzi tylko o uś−
miech urzędników, ale o stworzenie ta−
kich warunków, żeby interesantom up−
rościć załatwianie spraw. Zresztą pier−
wsze kroki w tym kierunku już zostały
poczynione. Stworzyłam punkt obsługi
mieszkańca, SMS−owy system informa−
cji. Do końca kwietnia powstanie ró−
wnież punkt kasowy na parterze urzędu.
Rozpoczęło się też wdrażanie projektu
o nazwie „System Informacji Prze−
strzennej wraz z Portalem e−Urząd
w Gminie Lędziny”.
Czy w ramach oszczędności zostanie
zlikwidowana Straż Miejska?

Straż Miejska to organ, który jest po−
wołany dla zwiększenia poczucia bezpie−
czeństwa mieszkańców. Bezpieczeństwo
jest wartością nadrzędną dla każdego
z nas, dlatego nie jestem przekonana
czy powinniśmy mówić o oszczędzaniu
w tym aspekcie. Likwidacja Straży Miej−
skiej leży tylko i wyłącznie w gestii Rady
Miasta. Już w lutym przedstawiłam ra−
dnym dokumentację dotyczącą kosztów
funkcjonowania Straży Miejskiej i ko−
sztów przeprowadzenia referendum. Je−
śli Rada Miasta zdecyduje, że należy roz−
wiązać Straż Miejską, to ja uszanuję tę
decyzję. Wiem jednak, że wtedy będzie
trzeba wprowadzić inne rozwiązanie lub
narzędzie, które zastąpi działania straży.
To też będzie wymagało środków z bud−
żetu miasta. Sadzę, że na bezpieczeń−
stwie nie zaoszczędzimy, bo nie powin−
niśmy oszczędzać na nadrzędnych po−
trzebach społecznych.

Czy podjęła Pani starania w celu
przyjęcia Lędzin do KZK GOP?
To nie jest sprawa prosta, bo wymaga
zgody wszystkich obecnych członków
KZK GOP. W styczniu wysłałam pisma
w tej sprawie do władz związku. Jestem
po kilku spotkaniach z prezesem KZK
GOP – Romanem Urbańczykiem i prezy−
dentem Katowic – Marcinem Krupą.
Sprawa ze względów proceduralnych mo−
że trochę potrwać. Wierzę, że zakończy
się pozytywnie dla naszych mieszkańców.
Co jeszcze udało się Pani zainicjo−
wać?
Powołałam kilka zespołów do realiza−
cji projektów społeczno−socjalnych. Mię−
dzy innymi do realizacji programu Karta
„Rodzina 3+”, który w chwili obecnej pra−
cuje nad regulaminem przyznawania,
otrzymywania i wydawania kart. Program
ten, skierowany do rodzin wielodzietnych
ma umożliwić takim rodzinom korzysta−
nie z ulg w wielu instytucjach działają−
cych w naszym mieście. Inny zespół pra−
cował nad pozyskaniem środków z pro−
gramu rządowego „Maluch” na organiza−
cję żłobka w Lędzinach. Czekamy na
ogłoszenie wyników. Rozpoczyna się też
realizacja zadania o nazwie: „Budowa in−
frastruktury okołoturystycznej ośrodka
rekreacji sportowej Zalew w Lędzinach
w celu podniesienia atrakcyjności tury−
stycznej regionu”. Podjęliśmy również
starania o refundację części kosztów po−
niesionych na remont przedszkola na
Hołdunowie.
Na zakończenie jeszcze jedno niety−
powe pytanie. Czego można Pani ży−
czyć z okazji tego jubileuszu?
Czasu. Więcej czasu, żebym mogła od−
być wszystkie odkładane do tej pory spot−
kania. Zwłaszcza te z przedstawicielami
mediów. I… wyrozumiałości mieszkań−
ców podczas kompleksowej modernizacji
ul. Gwarków i Murckowskiej wraz z budo−
wą ronda na skrzyżowaniu tych dróg z ul.
Hołdunowską, która z pewnością spowo−
duje utrudnienia w funkcjonowaniu mia−
sta. W jednym miejscu może powstać ko−
rek, w innym objazd, jeszcze w innym
zdjęta powierzchnia chodnika czy wykop.
Dlatego już dzisiaj proszę o cierpliwość
i zrozumienie. Mówiąc przedświątecznym
żargonem, największy bałagan jest przy
robieniu porządków, ale warto go zrobić,
bo efekt później olśniewa. Skoro już je−
steśmy przy świętach, to korzystając
z okazji, chciałabym wszystkim Mieszkań−
com życzyć, aby w trakcie świąt mogli na−
cieszyć się spokojem, odpoczynkiem
i obecnością najbliższych.
Dziękuję za rozmowę.

W sobotnie popołudnie, 28 mar−
ca, w budynku przy Placu Far−
skim odbyło się pierwsze o takim
charakterze spotkanie przed−
świąteczne członków Lędzińskie−
go Stowarzyszenia Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin.

Najpierw, na zaproszenie zarządu
tego stowarzyszenia, wystąpił w sali
audiowizualnej z koncertem pieśni
Zespół Kameralistów Miasta Lędzi−
ny „Pro Arte et Musica” pod dyrek−
cją Marii Zuber, który zaledwie dwa
dni wcześniej został laureatem na−
grody starosty bieruńsko−lędzińskie−
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go w kategorii Clemens Pro Arte.
Gorąco oklaskiwany przez kilku−
dziesięciu słuchaczy zespół wciągnął
ich nawet do symbolicznego współu−
działu w wykonaniu pieśni „Poje−
dziemy na łów”. Zabawa była prze−
dnia, więc zespół musiał bisować.
W dalszej części spotkania ogło−
szono wyniki konkursu plasty−
cznego pt. „Książki czytamy,
wyobraźnię rozwijamy. Bohater
malowany” dla dzieci z LSNRO−
NiIR, zorganizowanego przez
Klub Plastyka „Kontrast”, w ra−
mach zacieśniającej się współpra−
cy obydwu stowarzyszeń. Laurea−
tom tego konkursu nagrody, dyp−
lomy i słodycze wręczyły Beata
Kozioł, przewodnicząca Kontrastu
oraz Krystyna Cuber, prezes
LSNRONiIR. Otrzymali je: Niko−

Foto Adam Mamok

Spotkanie przedświąteczne LSNRONiIR

Wielkanocne spotkanie niepełnosprawnych.

dem Wojciech za pracę pt. „Pla−
stuś”, Sebastian Wojciech za pracę
pt. „Mikołajek” i Łukasz Mamok
za pracę pt. „Wielki wyścig”. Na−
grodami były kroszonki wykonane
przez uczestników powiatowego
konkursu plastycznego pt. „Śląskie
tradycje wczoraj i dziś”, współor−
ganizowanego przez Miejski Ośro−
dek Kultury w Lędzinach, Gim−

nazjum nr 2 w Lędzinach oraz Sta−
rostwo Powiatowe. Dalsza integra−
cja uczestników powyższego spot−
kania trwała już w sali tańca, gdzie
restauracja Bohema zapewniła im
smaczny i bardzo urozmaicony ca−
tering. Długo jeszcze rozmawiano
na różne tematy, składano też so−
bie nawzajem życzenia świąte−
Mirosław Leszczyk
czne.
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Nominacja do Fryderyka dla Romana Licznerskiego
„Fryderyki” to nagrody muzyczne
przyznawane od 1995 roku przez
polskie środowisko muzyczne. Zwy−
cięzcy tegorocznej edycji zostaną
ogłoszeni 23 kwietnia br. podczas
uroczystej Gali w Teatrze Polskim
w Warszawie.

Informujemy, iż w ramach usuwania szkód górniczych kopalnia
„Ziemowit” zleciła wykonanie następujących zadań:
1. udrożnienia przepustów na rowie hołdunowskim pod Drogą
Ekspresową S1 oraz pod ulicą Murckowska (Mysłowice−Ławki).
Roboty są wykonywane metodą przeciskową. Prace wykonuje fir−
ma Hydroinstalmet z Zabrza, a termin realizacji to 30.06.2015 r.
2. czyszczenia i regulacji rowu hołdunowskiego od ujścia do Po−
toku Ławeckiego do Drogi Krajowej S1. Prace wykonuje firma To−
ros z Żor, termin wykonania: 30.06.2015 r.
3. wymianę kanalizacji deszczowej na odcinku od rowu hołdu−
nowskiego w rejonie S1 prostopadle do ul. Murckowskiej oraz
w ciągu ul. Murckowskiej od nr 53 do nr 30. Wykonawcą jest fir−
ma Justmar z Chełmu Śląski, termin realizacji: 31.08.2015 r.
Dodatkowo, informujemy, że w ramach realizacji wspólnej inwestycji
powiatu i gminy – polegającej na remoncie ulicy Gwarków wraz z budo−
wą chodnika i oświetlenia drogowego wykonawca – firma Skanska roz−
poczęła prace przygotowawcze i demontażowe. Prace drogowe prowa−
dzone są również w ciągu ulicy Ułańskiej gdzie montowane są nowe kra−
wężniki drogowe. W związku z tym na odcinku drogi od skrzyżowania
z ulicą Podmiejską do skrzyżowania z ul. Botanicznej oraz na ul. Ułań−
skiej mogą powstać czasowe utrudnienia w ruchu drogowym.

Niezmiernie miło nam jest poin−

formować, iż związany z Lędzina−
mi Roman Licznerski, wraz z or−
kiestrą Sinfonietta Cracovia pod
dyrekcją Szymona Bywalca, zosta−
li nominowani do nagrody muzy−
cznej Fryderyk 2015 w kategorii
„Album roku – muzyka symfoni−
czna i koncertująca”. Doceniona
płyta to „Françaix, Podkowa, Mo−
zart – Koncerty klarnetowe”, wy−
dana przez firmę fonograficzną
DUX.
Z Romanem Licznerskim, ro−
dzinnie związanym z Lędzin, choć
na stałe mieszkającym w Londy−
nie, rozmawia Marcin Podleśny
Proszę o przedstawienie się
szerszej publiczności.
Ukończyłem Liceum Muzyczne
w Katowicach im. Karola Szyma−
nowskiego w klasie klarnetu. Do
czasu podjęcia studiów w Śląskiej
Międzynarodowej Szkole Handlo−
wej w 1995 r., zdobyłem uznanie
jako klarnecista koncertując zaró−
wno w Polsce, jak i za granicą. Po
zakończeniu studiów podjąłem
pracę jako biegły księgowy, rezyg−
nując z występów oraz koncerto−
wania. W 2001 r. przeprowadziłem
się do Londynu, gdzie mieszkam
do dnia dzisiejszego. Od 2013 r.
ponownie jednak wróciłem do
swoich pasji artystycznych, miło−
ści do klarnetu i rozpocząłem kon−
certowanie wstępując do grona
muzyków Royal Orchestral Socje−
ty z Londynu.
Kto był pomysłodawcą płyty –
doboru repertuaru?
Była to moja koncepcja, inicja−
tywa. Repertuar miał na celu
przedstawienie różnorodności lite−
ratury klarnetowej. Na płycie poja−
wił się Mozart – nie trzeba go
przedstawiać – wszyscy klarneci−
ści i nie tylko, zwłaszcza meloma−
ni znają tego wybitnego kompozy−
tora. Kolejny kompozytor poja−
wiający się na płycie to Francaix,
który uchodzi za kompozytora pi−

Ostatni krok ku realizacji
szącego bardzo trudne technicznie
dla instrumentalisty do wykonania
kompozycje i to właśnie jedna
z nich – koncert klarnetowy zna−
lazła się na płycie. A utwór Orexis
Marka Podkowy to prezent dla
mnie, na potrzeby nagrania właś−
nie tej płyty. Marek jest uznanym
saksofonistą jazzowym i arrange−
rem. Wcześniej nie próbował sił
w kompozycji klasycznej, także
było to wyzwanie zarówno dla nie−
go, jak i dla mnie. Podsumowując,
ta płyta to mój wybór, moje po−
mysły i zarazem prezent na swoje
urodziny. Sfinansowałem ją samo−
dzielnie angażując najlepszych
muzyków na potrzeby nagrania
właśnie tej muzyki, która znajduje
się na płycie.
Dlaczego padł wybór na Sinfo−
niette Cracovia?
Rozważałem wybór kilku or−
kiestr kameralnych w Polsce. Sin−
fonietta okazała się najelasty−
czniejsza, a także bardzo skora do
współpracy. Chciałem sam dobrać
instrumentalistów dętych, tj. tych
których podziwiam i cenię. W tym

zakresie nie czyniono mi żadnych
trudności, co przyspieszyło decyz−
ję. Dyrygentem natomiast zgodził
się zostać Szymon Bywalec – bar−
dzo zdolny młody dyrygent, z któ−
rym znamy się z czasów, gdy by−
liśmy nastolatkami. Szymon stał
się bardzo zdyscyplinowanym
i profesjonalnym dyrygentem,
o międzynarodowej sławie. To
wyjątkowy dyrygent i doskonała
orkiestra.
Kiedy możemy spodziewać się
Pana koncertów w Lędzinach?
Czy jest to możliwe?
Oczywiście, że jest to możliwe.
Z ogromną przyjemnością i sym−
patią zagram dla publiczności na−
szego miasta i powiatu. Dyrektor−
ka MOK już poczyniła pierwsze
rozmowy i być może w ramach te−
gorocznego Festiwalu Jesień Orga−
nowa w naszym powiecie będę
miał możliwość występu. Bardzo
czekam na koncert właśnie w Lę−
dzinach – mieście, z którym jestem
związany. Oczekuję już koncerto−
wej jesieni.
Dziękuję za rozmowę

Rada Miasta w komplecie
W dniu 1 marca 2015 r. odbyły
się wybory uzupełniające do Rady
Miasta w Lędzinach w okręgu wy−
borczym nr 6. Mandat radnego
uzyskał Robert Żmijewski.
Oprócz zwycięzcy w wyborach
uzupełniających startowali: Domi−
nika Ziemczyk, Bogumiła Stolec−
ka oraz Marek Korba.
Na Roberta Żmijewskiego od−
dano 50 głosów, Dominikę

Informacja n.t. robót w rejonie
ul. Murckowskiej, Ułańskiej oraz Gwarków

Ziemczyk – 8 głosów, Bogumiłę
Stolecką – 38 głosów, Marka
Korbę – 17 głosów, natomiast
1 głos był nieważny. Spośród
895 uprawnionych, w wyborach
wzięło udział 114 osób. Uroczy−
stego zaprzysiężenia nowowyb−
ranego radnego dokonano na se−
sji Rady Miasta w dniu 25 marca
br.
Marcin Podleśny

Małgorzata Uzarek z−ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Joanna Janik Przełożona Pielęgniarek

Marcin Podleśny

Telefoniczna
rejestracja mieszkańców
Informujemy, iż w celu skrócenia czasu oczekiwania mieszkańców na przyję−
cie przez Panią Burmistrz informujemy, że od poniedziałku 16.03.2015 r. ist−
nieje możliwość telefonicznego umawiania się na spotkanie w ramach skarg
i wniosków.
Wyznaczona godzina pozwoli na znaczne skrócenie czasu oczekiwania jak
i sprawniejszą obsługę mieszkańców.

Przyjmowanie skarg i wniosków:
Poniedziałki: 14.00−16.00
Miejsce: Urząd Miasta Lędziny,
ul. Lędzińska 55, I piętro pokój 112;
Telefon: (32) 216 65 11 do 13, w. 122.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy naszym
Pacjentom oraz mieszkańcom Lędzin, aby ten
wyjątkowy czas był pełen wiary, radości, miłości
i zdrowia, a spotkania w gronie najbliższych
upływały w miłym, wiosennym nastroju
W imieniu własnym oraz pracowników
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lędzinach

Robert Żmijewski.

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia Pracownikom Miejskiego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Lędzinach pragniemy złożyć wyrazy uznania i wdzięczności za podej−
mowany trud i ofiarność w ratowaniu życia i zdrowia drugiego człowieka, tworzenie
przyjaznego otoczenia i miłej atmosfery wokół pacjenta.
Życzymy zdrowia, radości, pomyślności w życiu osobistym,
sukcesów w życiu zawodowym, realizacji planów,
wytrwałości oraz pogody ducha
Andrzej Furczyk Dyrektor MZOZ

W dniu 02.03.2015 r. nastąpiło przekazanie placu budowy pod inwe−
stycję powiatową pn. Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych
5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków wraz z budową ronda na skrzy−
żowaniu drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej i dróg powiato−
wych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków w Lędzinach z zastosowa−
niem „cichych asfaltów”.
Przypominamy, iż zgodnie z zapowiedzią Starosty Bernarda Bednorza
prace ruszą lada dzień, a inwestycja zostanie zrealizowana w bieżącym
roku. Zakończenie planowane jest na miesiąc listopad 2015 roku.

Andrzej Furczyk
Dyrektor MZOZ
Małgorzata Uzarek
z−ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Joanna Janik
Przełożona Pielęgniarek
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Taryfa oraz wysokość
dopłaty ustalone

Na najczęściej pojawiające się pytania odnośnie przyłączy
sanitarnych odpowiada Prezes PGK „Partner” Robert Kamiński:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko−
munalnej „Partner” Sp. z o.o. w Lę−
dzinach zawiadamia, iż od dnia
01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. na te−
renie Gminy Lędziny obowiązywać
będą nowe stawki opłat za zbiorowe
odprowadzanie ścieków oraz nowe
stawki opłat za dostarczenie wody
dla odbiorców korzystających
z usług PGK Partner Sp. z o.o.
Foto Marcin Podleśny

Czy UM lub PGK „Partner”
przewidują wprowadzenie no−
wego programu dofinansowania
przyłączy?
Realizowany obecnie program
dofinansowania przyłączy sanitar−
nych został wdrożony zgodnie
z uchwałą Rady Miasta Lędziny,
która przewiduje finansowanie
przyłączy wg montażu finansowe−
go zakładającego 45% dofinanso−
wanie z NFOŚ, 45% dofinansowa−
nie z budżetu miasta Lędziny oraz
10% udział mieszkańca.
Dofinansowanie obejmuje wyłą−
cznie przyłącza kanalizacji sanitar−
nej. Realizacja przyłączy kanaliza−
cji deszczowej odbywa się
w 100% na koszt właściciela nie−
ruchomości. Informacji dotyczą−
cych warunków wykonania przyłą−
czy kanalizacji deszczowej można
uzyskać w Dziale Technicznym
PGK Partner
W związku z dużym zaintereso−
waniem poprzednim naborem
wniosków oraz w celu skłonienia
mieszkańców do podłączania się
do sieci kanalizacji sanitarnej za−
chęcamy Państwa do złożenia dek−
laracji przystąpienia do programu
realizacji przyłączy, który zostanie
skierowany dla tych osób, które
wcześniej nie złożyły wniosku
przystąpienia do programu, a chcą
wykonać do dnia 30 października
br. roku przyłącze kanalizacyjne.
Warunki oraz zakres programu bę−
dą wynikały przede wszystkim
z ilości osób, które złożą deklara−
cje. W przypadku dużego zaintere−
sowania będzie możliwe wdroże−
nie programu, który będzie propo−
nował warunki korzystne dla bene−
ficjentów. Zainteresowane osoby
muszą złożyć deklarację do dnia
30 kwietnia br. i wykonać przyłą−
cze do 30 października 2015 r.
Deklaracje są dostępne w Pun−
kcie Obsług Mieszkańca UM Lę−
dziny oraz Referacie Ochrony Śro−
dowiska, Rolnictwa i Szkód Gór−
niczych, pokój 201. Informacja
o deklaracjach oraz jej wzór zosta−
nie zamieszczony także na stronie
internetowej UM Lędziny.
Wszelkich informacji dotyczą−
cych składania deklaracji udziela
specjalista Referatu Ochrony Śro−
dowiska, Rolnictwa i Szkód Gór−
niczych, Marek Jędrusiak, tel. (32)

Spotkanie z mieszkańcami w Gimnazjum nr 2 w dniu 25 marca.

21 66 511 wew. 125.
Jakie są koszty wykonania
przyłączy?
Realizacja przyłączy w ramach
programu dofinansowania ze środ−
ków NFOŚiGW oraz budżetu mia−
sta Lędziny zakłada wykonanie
przyłącza kanalizacji sanitarnej
w zakresie: wykonanie projektu
budowlanego, wykonanie przyłą−
cza, odtworzenie terenu posesji do
stanu z poprzedniego, inwentary−
zację geodezyjną, nadzór na reali−
zowanymi pracami, naniesienie
pomiaru geodezyjnego na zasoby
mapowe Starostwa Powiatowego
w Bieruniu. Cena przyłącza to 300
zł/mb netto oraz 700 zł netto za
studzienkę przyłączeniową.
Jaka jest wartość poszczegól−
nych przyłączy i kiedy można
dowiedzieć się o wartości przyłą−
cza przez każdego z mieszkań−
ców?
Każde z przyłączy zostało osza−
cowane na etapie składania przez
Państwa wniosków, w których
właściciel nieruchomości określił
długość przyłącza, która wstępnie
została zweryfikowana przez pro−
jektantów. Następnie po wybraniu
wykonawców przyłączy, projek−
tanci uzgadniali na terenie posesji
zakres projektowanego przyłącza.
Wykonany projekt jest podstawą
do wykonania przyłącza na terenie
Państwa posesji, a ostateczna dłu−
gość zostanie zinwentaryzowana
przez geodetę i będzie stanowił
podstawę do wyliczenia ostate−
cznej wartości przyłącza. Skalku−
lowaną wartość przyłącza kanali−
zacyjnego na podstawie przedłożo−
nych projektów można uzyskać

w siedzibie PGK Partner.
Od kiedy będą naliczane opła−
ty za zrzut ścieków do kanaliza−
cji?
Po wykonaniu przyłącza kanali−
zacji sanitarnej i podpisaniu przez
właściciela posesji oświadczenia,
że teren został doprowadzony do
stanu poprzedniego mieszkańcy
zostaną poproszeni o podpisanie
umowy na odprowadzanie ścieków
oraz podanie stanu licznika wodo−
mierzowego. Po podpisaniu umo−
wy będą Państwo ponosili opłaty
za zrzut ścieków wg obowiązują−
cych taryf uchwalanych corocznie
przez Radę Miasta Lędziny.
Kiedy będą realizowane po−
szczególne przyłącza?
Wykonywanie przyłączy rozpo−
częło się na przełomie 2014−2015
roku. Do 20 marca br. wykonane
zostały 202 przełączenia obecnych
klientów PGK Partner/dzielnica
Hołdunów oraz 145 nowych przy−
łączy osób, które przystąpiły do
programu dofinansowania przyłą−
czy. Od miesiąca kwietnia nastąpi
zintensyfikowanie prac we wszy−
stkich dzielnicach miasta, w tym
w dzielnicy Górki−Goławiec.
Każdorazowo wykonawca uma−
wia się z mieszkańcem na dzień,
w którym będzie mógł wykonać
przyłącze. Beneficjent może uzys−
kać telefonicznie lub osobiście
w siedzibie PGK „Partner” infor−
mację na temat projektu przyłącza
oraz wartości szacunkowej wyli−
czonej na podstawie dokumentacji
technicznej. Ostateczna wartość
przyłącza będzie wyliczona po wy−
konaniu inwentaryzacji geodezyj−
nej.

Partner nagradza utalentowanych
Spółka „Partner” w ramach promocji projektu „Upo−
rządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”
w marcu zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci.
Tegoroczne hasło przewodnie konkursu brzmiało „Pod
Klimontem jesteśmy EKO”. Przystąpili do niego ucznio−
wie klas I−III szkół podstawowych z terenu naszego mia−
sta.
Celem konkursu było:

– zainteresowanie dzieci realizowanym projektem,
– rozpowszechnianie wiedzy na temat potrzeby
i konieczności budowania kanalizacji w mieście oraz
jej pozytywnego wpływu na środowisko naturalne,
– prezentacja korzyści związanych z przyłączeniem
do sieci oraz kształtowanie zachowań proekologi−
cznych,
– wykazanie się umiejętnościami plastycznymi na−
szych pociech.
Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowa−
niem, wpłynęło bowiem 68 prac plastycznych
z 3 szkół. Wyłoniono troje zwycięzców, którymi oka−
zali się: Roksana Gawron z SP nr 1 (I miejsce), Mał−
gorzata Wróbel z SP nr 3 (II miejsce) oraz Jakub Kar−
wat z SP Goławiec (III miejsce). Ponadto, trzy osoby

Zwycięska praca Roksany Gawron.

zostały wyróżnione, a wszystkie nagrodzone prace
zostaną wystawione w drugiej połowie kwietnia w ho−
lu Urzędu Miasta Lędziny. Wszyscy wyróżnieni
otrzymają nagrody, natomiast każdy z uczestników
pamiątkowe dyplomy.
Marcin Podleśny

Nowa taryfa została zatwierdzona

Uchwałą Nr VI/35/15 Rady Miasta
Lędziny z dnia 26.02.2015 r. w spra−
wie zatwierdzenia taryf dla zbioro−
wego zaopatrzenia w wodę i zbioro−
wego odprowadzenia ścieków
w gminie Lędziny dla Przedsiębior−
stwa Gospodarki Komunalnej „Par−

tner” Spółka z o.o. Przypomnijmy,
iż – zgodnie z taryfą – dopłata ze
strony Gminy do 1m3 ścieków dla
gospodarstw domowych, w tym bu−
dynków wielorodzinnych, wynosi
1,30 zł + VAT = 1,40 zł. Dzięki te−
mu mieszkańcy Lędzin za 1m3 od−
prowadzonych ścieków zapłacą 8,90
zł brutto. Co jest bardzo ważne,
kwota ta uwzględnia koszty realiza−
cji projektu skanalizowania naszego
miasta. Jeszcze w zeszłym roku sły−
chać było głosy, że po zakończeniu
projektu mieszkańcy będą musieli
płacić za 1 m3 ścieków 12−13 zł.
Różnica jest więc znacząca. Nato−
miast za 1 m3 wody dostarczanej
przez PGK „Partner” odbiorcy będą
płacili 7,95 zł brutto.

Oczyszczalnie pod wspólnym
kierownictwem
Od 1 marca bieżącego roku nastąpi−
ły zmiany w kierownictwie oczysz−
czalni ścieków należących do PGK
„PARNTER” Sp. z o.o. Kierowni−
kiem Oczyszczalni Ścieków Hołdu−
nów oraz Oczyszczalni Ścieków Zie−
mowit został p. Leon Rozmus, a jego
zastępcą p. Agnieszka Manowska.
Wspólne kierownictwo dla obu

oczyszczalni usprawni zarządzanie
obiektami. Osoba odpowiedzialna
jednocześnie za dwa obiekty i sieć
wodno−kanalizacyjną na terenie
całego miasta będzie efektywniej
zarządzać dostępnymi zasobami,
co przełoży się m.in. na szybsze
i sprawniejsze reagowanie na awa−
rie oraz efektywniejsze monitoro−
wanie zarówno pracy obu oczysz−
czalni, jak również pracy pompo−
wni ścieków zlokalizowanych na
terenie miasta. Zastępca kierowni−
ka, będący jednocześnie technolo−
giem, jest w stanie zapewnić lep−
sze funkcjonowanie oczyszczalni
pod względem technologicznym
i formalno – prawnym.
Zmiany są efektem przejścia na
emeryturę p. Jerzego Cebulskiego
– dotychczasowego kierownika
oczyszczalni ścieków Hołdunów,
który swoją karierę zawodową roz−

począł w 1966 roku w mysłowic−
kiej Spółdzielni Kółek Rolniczych.
Pracował w KWK Ziemowit
w Dozorze Oddziału Sprzętu Cięż−
kiego i Transportu (w tym 6 lat ja−
ko kierownik). W 1994 roku został
kierownikiem Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej, a następ−
nie, po przekształceniu MZGK
w PGK „Partner” Sp. z o.o. objął
stanowisko prezesa. Jerzy Cebul−
ski od 2004 roku, aż do przejścia
na emeryturę w 2015 roku, praco−
wał jako kierownik Oczyszczalni
Ścieków Hołdunów. Współpraco−
wnikom dał się poznać, jako dobry
organizator, pełen empatii szef,
szanujący swoich podwładnych.
Rozległa wiedza oraz doświadcze−
nie sprawiały, że pan Jerzy zawsze
podejmował szybkie i przede
wszystkim trafne decyzje, a swoją
wiedzą chętnie dzielił się z praco−
wnikami, dzięki czemu cieszył się
wśród nich szacunkiem i zaufa−
niem. Zawsze był gotowy do po−
mocy mieszkańcom Lędzin, np.
gdy pojawiały się problemy zwią−
zane z budową nowej kanalizacji,
eksploatacją kanalizacji już istnie−
jącej, albo budową nowych przyłą−
czy.
Marcin Podleśny
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Jubileusz odrodzonej
samorządności

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

20 lat temu Chełm Śląski i Imielin
odłączyły się od Mysłowic i z dniem
1 stycznia 1995 roku zostały samo−
dzielnymi jednostkami administra−
cyjnymi.

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

Z tej oto okazji, w dniu 10 mar−

ca br. na uroczystej sesji Gmina
Chełm Śląski świętowała swoje
20–lecie, natomiast w dniu 19
marca odbyła się uroczysta Sesja
Rady Miasta Imielin.
Odrodzona samorządność to je−
den z największych sukcesów
przemian, jakie dokonały się w na−
szym
kraju.
To
właśnie
samorządność uwolniła obywa−
telską energię mieszkańców i po−
zwoliła lokalnym wspólnotom
współuczestniczyć i współdecydo−
wać w sprawach publicznych.
Warto nadmienić, iż Gmina Lę−
dziny jubileusz 25 lat odrodzonej
samorządności obchodzić będzie
w przyszłym roku.
Marcin Podleśny

Uwaga!

Krystyna Wróbel z okolicznościowymi życzeniami dla Wójta Chełmu Śl.
Stanisława Jagody.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.
poz. 518 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i try−
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi
zmianami),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko−Lędziń−
ski, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz
mapy 5 przy ul. Kopalnianej, oznaczonej jako działka numer 2879/4 o powierzchni 0,0022 ha, zapisanej
w ewidencji gruntów pod pozycją rejestrową gruntów G.1575, symbol użytku: B (tereny mieszkaniowe).
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest na obrzeżach strefy śródmiejskiej miasta Lędziny, w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz terenu zabudowanego obiektami Kopalni Węgla Ka−
miennego „Ziemowit”, w tym bocznicy kolejowej. Pozostałe sąsiedztwo działki to grunty rolne, dalej zbiorniki wód kopalnia−
nych KWK „Ziemowit”. Ulica Kopalniana łączy się z ulicą Oficerską. Odległość od centrum miasta, zabudowanego obiekta−
mi administracyjno−handlowo−usługowymi poprzez ulice Oficerską i Ułańską wynosi około 2 km. Działka numer 2879/4 jest
nieuzbrojona i posiada kształt zbliżony do trójkąta. Od strony zachodniej przylega do pasa drogowego ul. Kopalnianej, od
wschodu przylega do ogrodzenia nieruchomości składającej się z działki numer 1432/82, zabudowanej budynkiem mie−
szkalnym jednorodzinnym, od południa do działki niezabudowanej numer 2880/4. Spłaszczony wierzchołek działki usytuo−
wany jest w kierunku północnym i graniczy z działką numer 2878/4 zabudowaną budynkiem garażu. Wzdłuż zachodniej
granicy działki oraz przez jej teren, od strony południowej przebiega sieć wodociągowa. Pozostałe uzbrojenie ogólnomiej−
skie przebiega w ul. Kopalnianej. W ramach „Projektu uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” – w ulicy
Kopalnianej – wykonana została kanalizacja.
Własność przedmiotowej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej Nr
KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33.
W dziale I−SP wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej i nie dotyczy
zbywanej nieruchomości. W dziale III wpisane są obciążenia, które nie dotyczą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
(ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością). Ponadto w dziale III w/w księgi wieczystej wpisane jest
ostrzeżenie o prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Tychach pod sygn. akt I Ns 837/14 postępowaniu z wniosku Ur−
szuli Konieczny o ustanowienie służebności drogi koniecznej przez stanowiące opisaną w księdze wieczystej Nr
KA1T/00021882/9 nieruchomości: działki o numerach geodezyjnych 2880/4 i 2881/4 na rzecz każdoczesnych właścicieli
nieruchomości położonej w Lędzinach, stanowiącej działkę numer 440/82, dla której Sąd Rejonowy w Tychach prowadzi
księgę wieczystą Nr KA1T/00032729/9. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Zapisy działu I−SP oraz działu III
w/w księgi wieczystej zostaną przeniesione do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości.
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwa−
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny
Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym jako tereny mie−
szkaniowo−usługowe o niskiej intensywności zabudowy – do adaptacji.
Realizacja inwestycji – na przedmiotowej działce – wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na
wniosek inwestora.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 12 sty−
cznia 2015 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 450,00 zł
(słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
Wadium ustalone zostało na kwotę: 145,00 zł
(słownie: sto czterdzieści pięć złotych 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2015 r. o godz. 11.00
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
Ogólne warunki w/w przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie do dnia 28 kwiet−
nia 2015 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214
1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na działkę numer 2879/4
o powierzchni 22 m2, położoną w Lędzinach przy ul. Kopalnianej.

Informujemy, iż w dniu 15.03.2015 minął termin zapłaty pierwszej
raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, łącznego
zobowiązania pieniężnego osób fizycznych.
Aby uniknąć naliczenia opłat za zbyt późne wpłaty, prosimy o terminowe ure−
gulowanie należności.
Jednocześnie przypominamy także, że zmienił się nr konta bankowego
gminy.
Nowy nr konta bankowego w ING Bank Śląski SA
37 1050 1214 1000 0024 1111 9130
Zwracamy się także z prośbą o podanie w treści przelewu, za co płacimy np.:
− podatek od nieruchomości rata 1 nr decyzji 2/3/2015, imię i nazwisko;
− opłata śmieciowa np. styczeń/luty, imię i nazwisko;
− nr faktury.

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 nie−
ruchomości.

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 należności.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie 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 wy−
woławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę 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 Urzędu Miasta Lędziny.

Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia
wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia techni−
cznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumen−
tach, 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 budyn−
ków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z ro−
szczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym 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 nierucho−
mości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
Udział w przetargu oznacza akceptację:
– stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem zbycia;
– warunków przetargu zawartych w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).
Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących do−
kumentów:
w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości;
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą:
dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegają−
cych rejestracji: aktualny (tzn. wydany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu) wypis z właściwego rejestru;
oryginał – lub potwierdzony notarialnie odpis – pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postę−
powania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający
udzielenie pełnomocnictwa – za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia
16 listopada 2006 r. – podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Mia−
sta Lędziny lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu: ING Bank Śląski SA Katowice 37 1050 1214 1000 0024 1111
9130 (konto dochodowe).
Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowych informacji na temat ogłoszonego przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ła−
du Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43−143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203−205, 32/ 216−65−11 do −13
wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu).
Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej
55, opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny – do dnia przetargu.
Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl.
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Obiekty sakralne osiemnastowiecznych Lędzin
Osiemnastowieczne Lędziny posia−
dały już na swym terytorium więk−
szość, zachowanych do dziś, zabyt−
kowych obiektów sakralnych, które
wpisały się w chrześcijańskie dzie−
dzictwo kulturowe Śląska i Polski.
Spośród nich, do najcenniejszych,
zalicza się kościół pw. św. Klemensa,
na Górce. Jego historia, jak wiemy,
wiąże się z początkami osadnictwa
i chrześcijaństwa na Ziemi Śląskiej.
Zachował się jako najstarszy zaby−
tek Lędzin. Mam tu oczywiście na
myśli, pierwotne kościółki drewnia−
ne, pod tym wezwaniem funkcjonu−
jące, kolejno, w okresie od XII do
XVIII w. których przypuszczalnie
było około trzech. Jak one wygląda−
ły, jaką miały architekturę, tego dok−
ładnie nie wiemy.

fot. Aleksandra Mazzara

(cz. 1 pt. Kościół św. Klemensa)

San Romano sanktuarium.

Prof. Wiktor Zin, będąc w 1992

r. w Lędzinach, na Górce Klemen−
sowej, zostawił nam, własne rysun−
kowe wizje tych pierwszych świą−
tyń. Według ich autora, jeden
z pierwszych średniowiecznych
kościółków (XII w.) był budowlą
kamienno−drewnianą. Część ka−
mienną stanowiła wieża zbudowa−
na w kształcie rotundy (styl romań−
ski). Kościół otoczony był dre−
wnianym ogrodzeniem zewnę−
trznym, z bramą wjazdową. Drugi
rysunek tej wizji, przedstawia szes−
nastowieczną, całkowicie już, dre−
wnianą świątynię. Zachwyt budzi
ta wizja, swoistym klimatem nie−
wysokiej, starej budowli, z dre−
wnianymi, zapewne skrzypiącymi,
wrotami, z podcieniami, z bogato
rzeźbioną koronkową wieżą,
zwieńczoną hełmem i sygnaturką,
z przytuloną do ogrodzenia bujną
roślinnością, przypuszczalnie sę−
dziwych dębów, lip czy klonów.
A jak prezentowało się wnętrze
ówczesnego kościółka, w co było
wyposażone? O tym informuje
protokół wizytacyjny z roku 1598.
Oto jego wybrane fragmenty:
„Kościół parafialny św. Klemen−
sa, drewniany i konsekrowany pa−
tronatu wolnego barona na Pszczy−
nie (…). Ma sufit deskowy, poma−
lowany (…) ściany wewnątrz des−
kami wyłożone i malowidłami
zdobne, w środku krucyfiks (u gó−
ry), ma także dwa ołtarze murowa−
ne. Przed ołtarzem paliło się wie−
czne światło. Była latarnia z chorą−
giewką, (którą używano w drodze
do chorego, by udzielić mu Sakra−
mentu
chorych),
drewniana
chrzcielnica (…), monstrancja mie−
dziana, dwa srebrne kielichy. Na
zewnątrz, dzwonnica z dwoma
dzwonami. Na kościele, wieżyczka
z sygnaturką. Cmentarz przyko−
ścielny ma dobry płot, kostnica
dobra. Daszki nad bramami nie
dobrze kryte”. Jak wynika z tego
opisu, ówczesny (XVI w.) kośció−
łek dosyć skromnie był wyposażo−
ny.
W XVIII w. drewniany kościół
pw. św. Klemensa był już na tyle
podupadły, zniszczony, zrabowa−
ny, po zawierusze wojny trzydzie−
stoletniej i po szwedzkim potopie,
że wołał o ratunek. W tej sytuacji,
ówczesny proboszcz lędzińskiej
parafii, ks. Piotr Bieroński (rodem
z Bierunia), we współpracy z za−
rządcą folwarku klucza lędzińskie−
go, szlachcicem, protestantem, Pio−
trem Wehowskim, podjęli wspólną
decyzję o odbudowie „bardzo wąt−

Opis obrazu.

łego” już drewnianego kościoła.
Opis wizytacyjny kościoła z roku
1658, a więc po ponad półwieczu,
potwierdza ogromne zniszczenie
tej wiekowej świątyni. Oto jego
fragmenty:
„Sam kościół – matka wznosi się
na wysokim pagórku, na kilka sta−
jań od wsi. Cmentarz w większej
części popsowany, dach kościoła
zły (…). Podłoga ze starości zni−
szczona, ławki zepsowane, bez−
kształtne. Zakrystia zapadła się
(…) fundamenty kościoła wołają
o odnowienie, aby kościół nie ru−
nął”.
Gorliwy organizator, pan We−
howski zbierał potrzebne fundusze
na budowę kościoła u miejsco−
wych parafian, ale także od mie−
szkańców okolicznych wiosek,
„(…) a osobliwie Woytowie (…),
którzy o to stali y pragnęli, y
szczerze o to pracowali, żeby ten
starodawny, a jeden z najpier−
wszych chrześcijańskich kościo−
łów w Śląsku nie wpadł w ruinę,
ale żeby bez odwłoku był wymuro−
wany; będąc jednomiślnie wzru−
szony zapalczywąm miłościąm,
ten stary Dom Boży, dosic skażo−
ny, poratować, a tak wielkiej na−
dziey, pomocy Bożej, dnia 5 Apri−
la, z rana 1769 roku kamień na
fundament położony i w tenże
dzień, murarze fundament muro−
wać poczęny” (Ludwik Musioł –
„Monografia Lędzin”).
W swojej księdze „Rachunek
przy murowaniu kościoła”, kiero−
wnik budowy, pan Wehowski, tak
upamiętnił ten ważny moment roz−
poczęcia przebudowy kościoła:
„Najpierw, położywszy go (ka−
mień węgielny), pan Maurmeister
na miejsce wyznaczone, napotym
uderzył młotkiem ksiądz Pleban
lędziński – Piotr Bieroński, napo−
tym Piotr Wehowski – director
i rachmistrz, woyt smardzowicki
z starszymi, Simon Rak – woyt
krasowski i starsi jego, Kasper
Gay – myśliwiec i obywatele lę−
dzińscy, stępnie budowniczy
i murarze (…). Byli to m.in.: Jo−
hann Nitschmann – maurmeister,
Gawel Bleicharz, Jurek Blei−

Opis urny.

Obraz ze św. Klemensem i urna.

raskiego kamieniołomu na Lipu−
szu. „Szkło do okien, pochodzące
z huty szkła na Wesołej, zafundo−
wali: Józef Kuffner, Norbert Bruz−
da, Wilhelm Tirpisch, Linke oraz
szlifierze, m.in. Andrzej Buła,
Grzesica, Radko, Bożek. Ofiaro−
dawcami, na rzecz kościoła, byli
m.in.: Martin Poczontek – sołtys
tyski, wspomniani szklarze z huty
szkła, wójt lędziński, krasowski,
wójt z Wesołej, wójt smardzowic−
ki, karbowy ze Ścierńskich Górek,
wójt goławiecki, a także biedota
wiejska”.
Dnia 9 września 1770 r. miała
miejsce uroczystość poświęcenia
nowej świątyni. Świątynia przy−
brała charakterystyczną dla epoki
szatę architektoniczną. Powstał
kościół w stylu barokowym. Prof.
W. Zin, w oparciu o stan badań
z roku1992 wysunął hipotezę, że
osiemnastowieczna świątynia zo−
stała wzniesiona na fundamencie
poprzedniego kościoła drewnia−
nego. Kościół posadowiony jest
w tym samym miejscu, z uhono−
rowaniem części i proporcji po−
przedniej budowy. „Realizując tę
myśl utrwalenia w strukturze ceg−
lano−kamiennej, starej budowli
drewnianej, fundatorzy nie naru−
szyli tradycji i miejscowych przy−
zwyczajeń do świątyni, która
wierna była obrządkowi katolic−
kiemu.
Współpraca obojga budowni−
czych – katolickiego proboszcza
i protestanckiego szlachcica jest
przykładem szeroko rozumianej
chrześcijańskiej i ekumenicznej
postawy, jaka zrodziła się tutaj, na
Górce Klemensowej. Zaowocowa−
ła ona powstaniem, u schyłku
XVIII w. nowej, murowanej świą−
tyni – trwałego pomnika chrześci−
jaństwa Polski, Śląska, Lędzin.
(c.d.n.).

Uzupełnienie
charz, Johann Pikulik, Johann
Berk. „(...) I poczęli w ten sam
dzień murować (…). Robota mu−
rarska tak stanęła, że ledwo cieś−
lowie nastarczyć mogli drzewo
na więźbę wygotować...”. Do
czynnych, przy budowie, cieśli
należeli m.in.: Szczygieł, Brom−
boszcz, Klemens, Krupa, Handy.
A gzyms „strugali” m.in.: Martin
Moll – majster, Franek Sitko,
Mateusz Patalong. Przy budowie
wieży pracowali m.in.: Mądry –
majster, Stencel, Konieczny, Do−
lina, Mika, Krokier, Janik.
W powojennym numerze „Ka−
lendarza Śląskiego” z 1947 r. na−
tknęłam się na poruszający w tre−
ści, niemal żywy, opis atmosfery
jaka towarzyszyła budowie nowej
świątyni, pt. „Na Klimoncie przed
laty” (J. Bernhardt). Po upływie
ponad 250 lat, przeżyjmy ją jeszcze
raz:
„(...) Zielone kobierce Klemen−
sowej Górki pokrywa niezliczone
mrowie ludzkie. Stoją męże koło
swych żon, młode dziewki, obok
śmigłych młodzieńców, dzieci
plączą się wszędy, a co sprytniej−
sze włażą na drzewa. Ksiądz ple−
ban lędziński stoi już, na wysoko
z belek postawionej ambonie
i mierzy stroskanym okiem te tłu−
my. (…) Przecież muszą go

wszyscy słyszeć, i ci co całą gro−
madą, z wójtem Rakiem z Krasów
przyszli i ci z Smardzowic, Górek,
Zamościa, tam wedle nowych fun−
damentów stanęli Bojszowianie,
opodal nich, widać sporo przyjez−
dnych z Mysłowic, najwięcej jest
jednak jego parafian, choć i ludu
z Imielina widać niemało (…).
Mury (kościoła) świętego Kle−
mensa, na zielonej kępie, rosły
w niebo. Dwudziestu siedmiu mu−
rarzy uwijało się wedle nich, tyluż
robotników zwoziło wapno, cegłę,
wodę, a dziesięciu cieśli obrabiało
piękne, zdrowe drzewo na belko−
wanie, na drzwi potężne i okna
wysokie (…). A ściągali ku tej bu−
dowie ze wszystkich okolicznych
gmin, lubo praca ciężka była, bo
na wysoką kępę opornie szedł
koń, przy wozie cegłami nałado−
wanym, a cóż dopiero człek z wor−
kiem na plecach lub z wiadrem
wody w ręce.”
Budowa kościoła szybko postę−
powała – trwała niecałe trzy lata
(od 5 kwietnia 1769 do 10 lutego
1772 r.). Wśród budowniczych ko−
ścioła, znaleźli się chętni fachowcy
miejscowi, a także pozamiejscowi
i setki pomocników, przy zwózce
materiałów budowlanych. Do bu−
dowy użyto miejscową skałę wa−
pienną, którą eksploatowano z fa−

Powszechnie wiadomo, że patro−
nem naszego lędzińskiego koscioła
na Górce jest św. Klemens I, mę−
czennik (czwarty papież z kolei,
w latach 91−101), zaliczany do Oj−
ców Kościoła, zwany apostołem
pokoju. Był uczniem apostołów, jak
głosi tradycja, św. Piotr osobiscie
udzielił mu chrztu świętego i świę−
ceń kapłańskich. Miał żydowskie
pochodzenie. Był niewolnikiem,
któremu przywrócił wolność rzym−
ski patrycjusz. Na jego cześć przy−
brał imię Klemens (Clemens Ro−
mano). Po śmierci, za czasów pa−
pieża Mikołaja I (858−867), święci
Cyryl i Metody przenieśli jego cia−
ło do Rzymu. Pochowano go w ba−
zylice pw. św. Klemensa na Latera−
nie (wł. basilica di San Clemente al
Laterano).
Fotografie przedstawiają San−
ktuarium Matki Bożej Łaskawej
(wł. Santuario di Madre della divi−
na Grazia) w miejscowości San
Romano k. Pizy, w którym na prze−
łomie XVII i XVIII w. spoczywało
w urnie ciało św. Klemensa. Wę−
drując po Italii warto zwiedzić wy−
mienione sanktuaria. Patron Kli−
monta do tego zobowiazuje.
Dodam jeszcze, że święty Kle−
mens jest patronem narodów sło−
wiańskich, dzieci, górników, ka−
mieniarzy, kapeluszników i mary−
narzy.
Stanisława Kaleta
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Wieczór autorski z Alojzym Lysko

W sali audiowizualnej przy Placu Farskim
w Lędzinach 13 marca br. odbyło się spot−
kanie otwarte Klubu Tygodnika Powsze−
chnego w Powiecie Bieruńsko – Lędziń−
skim, współorganizowane przez Miejski
Ośrodek Kultury w Lędzinach i Miejską
Bibliotekę Publiczną w Lędzinach.

Foto Bogusław Żogała

Na drugie z nich lędziński Miejski
Alojzy Lysko wraz z zespołem Lędzinianie.

ga Karkoszka i Miranda Parduła,
oraz ich opiekunki Urszula Karwath
i Danuta Karkoszka.
Bohaterem spotkania był charyz−
matyczny mieszkaniec tej ziemi,
Alojzy Lysko, na wszelakie sposo−
by, również literackie, piewca pięk−
na śląskiej ziemi, mowy czy zwy−
czajów. Pochodzący z Bojszów pre−
legent, to postać już niemal kultowa,
dla którejgwara i śląskość to warto−
ści stanu duszy, umysłu i serca. Nie
bez powodu jego twórczość literac−
ka jest podnoszona do rangi podrę−
czników do nauki historii regional−
nej. Zarówno przedstawiony prze−
krojowo wcześniejszy dorobek au−
tora, jak i prezentowanypiąty tom
„Duchów wojny”, zgodnie z tema−
tem spotkań, pokazał piękno mowy
śląskiej wpisanej w nadzwyczajny

autentyzm. W książce, która po−
wstawała dziesięć lat wszystko jest
prawdziwe, fakty i ludzie, zdarzenia
i prawdziwe relacje świadków tam−
tych czasów. Autor z dużą dozą
emocji opowiadał o bolesnych cza−
sach swojej wczesnej młodości.
Niejednego słuchacza wzruszył za−
równo tematyką, jak i niezwykłą
i bogatą w słownictwo śląszczyzną.
Prelekcjom towarzyszył także po−
kaz multimedialny oraz plansze pre−
zentujące dorobek Alojzego Lysko,
pokazujące jego wkład w dorobek
kulturowy regionu. Tradycyjnie
spotkaniom towarzyszyły długie
rozmowy po wręczeniu kwiatów
i upominków, oraz podpisywanie
książek i robienie pamiątkowych fo−
tografii.

O Gruzji na Placu Farskim
We wtorkowy wieczór, tj. 3 marca br.,
Miejska Biblioteka Publiczna w Lę−
dzinach, zaprosiła do sali audiowi−
zualnej na Placu Farskim na spotka−
nie z Marcinem Mellerem, przez
większość rozmówców kojarzonego
głównie z jego dziewięcioletniej ka−
dencji, jako redaktor naczelny pol−
skiej edycji „Playboya”.
Ten znany polski dziennikarz

Bogusław Żogała

Rozdanie nagród
w konkursie
wielkanocnym

Foto Bogusław Żogała.

W środę 25.03 br. na Placu Far−

skim zostały rozdanie nagrody
przyznane w trzech konkursach or−
ganizowanych przez Miejski Ośro−
dek Kultury Gimnazjum z Oddzia−
łami Integracyjnymi nr 2 w Lędzi−
nach. Nagrody te otrzymali laurea−
ci konkursów: fotograficznego i rę−
kodzielniczego „Tradycje śląskie
wczoraj i dziś” – konkurs na pisan−
kę i stroik wielkanocny
Przyznano łącznie aż 32 wyróż−
nienia i nagrody. Zwycięzcy
otrzymali je z rąk dyrektorek
Joanny Figury i Lidii Ciepły – Bu−
gara. Obie panie serdecznie gratu−
lowały zwycięzcom zapraszając
jednocześnie do udziału w kolej−
nych konkursach organizowanych
w naszym mieście.
Marcin Podleśny

Laureatki konkursów organizowanych przez MOK.

Prelekcję na temat „Jedność Ko−
ścioła. Ekumenizm wczoraj i dziś
„wygłosił Jan Szuła z Imielina. Spot−
kanie poprowadził Mirosław Le−
szczyk i Lech Gawin. Prelegent bę−
dący podwójnym magistrem – histo−
rii i filozofii, oraz pasjonatem teolo−
gii, w sposób niezwykle interesujący
przekazywał słuchaczom swoją
ogromną wiedzę. Kameralna atmos−
fera spotkania sprzyjała ciekawej
dyskusji z zebranymi.
Okazuje się, że mimo deklarowa−
niu się społeczeństwa jako osoby

wierzące i mniej lub bardziej prakty−
kujące, orientujące się w sprawach
wiary, wiedzę o Kościele i jego histo−
rii ma raczej ubogą. Temat okazał się
ciekawy i kontrowersyjny. Skutki
rozbicia się w 1054 chrześcijaństwa
w wyniku wielkiej schizmy na rozli−
czne odłamy obserwujemy po czasy
współczesne i mimo upływu blisko
tysiąca lat oraz niewielkich różnic
pomiędzy tymi wyznaniami, na ich
połączenie przyjdzie nam chyba je−
szcze trochę poczekać. Czy problem
znajdzie swój kompromis, czas poka−
że jak z problemem poradzą sobie
przyszłe pokolenia. Na razie wyzna−
nia łączy dialog i wspólna modlitwa
o zjednoczenie. Słuchacze zgadzali
się z prelegentem, że pomimo różnic
należy tolerować osoby innych wy−
znań, o ile te nie stanowią szkody dla
innych.
Bogusław Żogała

Foto Bogusław Żogała

W ostatnim tygodniu lutego br. w po−
wiecie bieruńsko – lędzińskim z ini−
cjatywy lędzińskich księgarzy, pań−
stwa Kasprzyk i ich firmy „Kacper”
zorganizowano dwa spotkania autor−
skie Alojzego Lysko pt. „Język gór−
nośląski, to język naszych serc.”, pro−
mujące jego najnowszą książkę, za−
mykający cykl „Duchy wojny”, piąty
tom „W udręce nadziei, czyli wspo−
mnienia Wichty Ochmanowej 1944 –
1966”.
Ośrodek Kultury wraz z księgarnią
„Kacper”, zaprosił w dniu 27 lutego
do sali audio−wizualnej na Placu
Farskim. Spotkanie prowadził re−
daktor bojszowskiej „Naszej Ro−
dni”, Zbigniew Zając.
Na lędzińskim spotkaniu nie za−
brakło przedstawicieli władz miasta
z panią burmistrz Krystyną Wróbel
na czele, a władze powiatowe repre−
zentował wicestarosta Henryk Bar−
cik. Wśród słuchaczy znalazła się
także grupa uczniów trzeciej klasy
mundurowej z lędzińskiego PZS –
u. Za oprawę artystyczną zadbał ze−
spół „Lędzinianie” wykonujący
śląskie pieśni, oraz prezentująca
śląskie tańce młodzież z Zespołu
Szkół w Lędzinach – Goławcu.
Fragmenty książki z kolei, pod czuj−
nym okiem dyrektorki szkoły Marii
Horst, czytały ubrane w tradycyjne
stroje tego regionu, uczennice Kin−

Jan Szuła o ekumenizmie

(aktualnie felietonista tygodnika
“Newsweek”) i prezenter telewizyj−
ny stacji TVN, prezentował swoje
książki − wydaną dwa lata temu
„Między wariatami. Opowieści te−
renowo−przygodowe”, oraz napisa−
ną wspólnie z żoną Anną Dziewit –
Meller w 2011 roku „Gaumardżos!
Opowieści z Gruzji”. Właśnie ta
druga pozycja, która zdobyła już
rangę bestsellera, stanowiła motyw
przewodni
jego dwugodzinnej
prelekcji, w trakcie której można
było na ekranie podziwiać piękne
zdjęcia autorstwa autora, wykony−
wane podczas jego licznych wypa−
dów do Gruzji. Słuchacze mogli się
osobiście przekonać, że jest osobą,
która „ma gadane”i w sposób bar−
dzo interesujący potrafiącą dzielić
się wiedzą, wrażeniami i emocja−
mi. Opowiadane anegdoty odd−
awały rzeczywisty obraz gruziń−
skiej mentalności. Z wielkim zacie−
kawieniem wysłuchano opowieści
o pojmowaniu czasu według
Gruzina, czy też o zderzeniu wize−
runku gruzińskiego macho z liryką
toastową. Sporo miejsca w rela−
cjach Marcina Mellera zajęły opo−
wieści o gruzińskiej kuchni, a zwła−
szcza o biesiadowaniu i wpisaną

Marcin Meller z dedykacją dla Armina
Meistera.

w krajobraz kulturą picia wszecho−
becnego wina. Na prezentowanych
zdjęciach, można było dostrzec tak−
że Katarzynę Pakosińską (ex – Ka−
baret Moralnego Niepokoju), ró−
wnież zakochaną w Gruzji, autor−
kę serialu dokumentalnego „Tań−
cząca z Gruzją”. Udzielając prakty−
cznych rad, autor zachęcał do od−
wiedzenia tego niezwykle urokli−
wego i przyjaznego Polakom kra−
ju. Prelegent pytany o plany wyda−
wnicze, obiecał wziąć się zgodnie
ze swoim wykształceniem history−
ka, za jakieś tematy z historii Pol−
ski.
Za bardzo interesujące spotkanie,
podziękowała dyrektorka lędzińskiej
biblioteki Joanna Wicik, wręczając
wiosenny bukiet fioletowych tuli−
panów z zaprzyjaźnionej „Zielonej
Manufaktury”. Tradycyjnym już
zwyczajem osoby, które zaopatrzyły
się w książki autora, ustawiały się
w kolejce po dedykacje. Warto za−
znaczyć, iż dziennikarzowi bardzo
podobał się kompleks Placu Farskie−
go – rynek, biblioteka oraz skwerek
Bogusław Żogała
z Dębem Henryka.

REKLAMA
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Aktywni seniorzy z DDPS

95−letnia Maria Tomala
jest życiową optymistką

Dom Dziennego Pobytu Seniora fun−
kcjonuje w ramach Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Pieczę
nad działalnością Domu sprawuje
pani Danuta Karkoszka, inspektor
d/s kulturalno– oświatowych.

Jubilatka wraz z bliskimi i goścmi.

Piątek, 13 lutego, był bardzo szczęśliwy
dla 95−letniej lędzinianki Marii Toma−
li, bowiem tego dnia gościła ona w swo−
im domu burmistrz Krystynę Wróbel
oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilne−
go, Renatę Ścierską, które złożyły jej
urodzinowe życzenia wraz z listem gra−
tulacyjnym i tradycyjnymi okoliczno−
ściowymi prezentami.
W spotkaniu pani Marii towarzy−
szyli również syn Ryszard z żoną Ce−
cylią, a także wnuk Dariusz Osoba
z żoną Barbarą. Przy kawie i torcie
rozmawiano potem na różne tematy,
w tym o ślubie, weselu i małżeństwie
Jubilatki, która od razu nawiązała
bliski kontakt z panią burmistrz, cze−
go w ogóle nie kryła.
– Urodziłam się 13 lutego 1920 ro−
ku w Lędzinach, w rodzinie Anny
(z domu Karkoszka) i Pawła Miśków
– opowiada. – Wyszłam za lędzinia−
nina Jana Tomalę (urodzonego 8 gru−
dnia 1912 roku). Ślub cywilny wzię−
liśmy 6 listopada 1938 roku w miej−
scowym Urzędzie Stanu Cywilnego
(mieszczącym się w budynku ów−
czesnej wikarówki), natomiast dzień
później (w niedzielę) ślub kościelny
w zabytkowym kościele pw. św. Kle−
mensa. Jako ciekawostkę mogę po−
dać, że ślub kościelny mieliśmy je−
dnocześnie z siostrą mojego męża
Martą, która wyszła też za lędziniani−
na Józefa Kaletę. Co prawda oddziel−
nie spożywaliśmy obiad weselny
i kolację, bo w domach naszych ro−
dziców, ale już zabawa taneczna była
znów wspólna, w restauracji „U
Domżoła”, gdzie dla około 200 bie−
siadników grały na przemian dwie
orkiestry – dodaje.
Po ślubie pani Maria wraz z mężem
zamieszkali u jej rodziców. Jan Toma−
la był górnikiem, pracował w ówczes−
nej lędzińskiej kopalni Piast, w której
przeszedł różne szczeble kariery za−
wodowej, został nadsztygarem, a na
emeryturę odszedł w 1969 roku, gdy
pełnił już funkcję kierownika oddziału
energomaszynowego. W międzycza−
sie małżonkowie wybudowali własny

dom na działce obok jej domu rodzin−
nego. Pani Maria zajmowała się pro−
wadzeniem gospodarstwa domowego
i wychowywaniem dzieci: córki Ger−
trudy, syna Józefa (oboje już nie żyją)
i wspomnianego powyżej syna Ry−
szarda. Od 3 marca 2003 roku, gdy
zmarł jej mąż Jan, jest wdową.
Pani Maria dochowała się pięcior−
ga wnuków i jedenaściorga prawnu−
ków. Cieszy się bardzo z każdorazo−
wych odwiedzin jej najbliższej rodzi−
ny. Mieszkała razem z córką Gertru−
dą, która się nią troskliwie opiekowa−
ła, ale w ubiegłym roku zmarła, więc
jej obowiązki przejął syn Ryszard,
który mieszka w pobliżu. – Mama,
dzięki Bogu, nie wymaga jeszcze
pełnej opieki, gdyż po domu porusza
się samodzielnie, gotuje sobie obia−
dy, przyrządza śniadania i kolacje –
mówi pan Ryszard. – Do ubiegłego
roku uprawiała jeszcze warzywa
w ogródku przydomowym. Oczywi−
ście odwiedzam ją kilka razy dzien−
nie, robię jej zakupy, jeśli tego sobie
życzy, to zawożę do lekarza czy do
najbliższej rodziny.
Jubilatka jest w znakomitej kondy−
cji psychicznej i umysłowej, interesu−
je ją co dzieje się wokół niej, ale tak−
że w kraju i zagranicą. Nadal czyta
książki i gazety, systematycznie oglą−
da różne programy telewizyjne i słu−
cha Radia Maryja. W pierwsze piątki
każdego miesiąca przychodzi do niej
ksiądz z parafii św. Anny, a co
niedzielę szafarz z komunią św.
15 lutego, w niedzielne popołu−
dnie, pani Maria świętowała swoje
95−te urodziny w około 30−osobo−
wym gronie najbliższej rodziny.
Wcześniej uczestniczyli oni w mszy
św. odprawionej w jej intencji w ko−
ściele św. Anny.
– Chyba jestem urodzoną optymi−
stką życiową, nie lubię narzekać na
swój los, cieszę się tym co dzień
przyniesie, zwłaszcza jeśli odwiedzą
mnie najbliżsi – podsumowuje swoje
wypowiedzi Jubilatka, a my w pełni
podpisujemy się pod jej życiowym
credo.
Mirosław Leszczyk

na atrakcyjną ofertę różnorodnych
zajęć kulturalno–oświatowych, arty−
stycznych, edukacyjnych, kulinar−
nych oraz ćwiczeń usprawniająco–
relaksacyjnych. W ten trend świetnie
wpisała się zabawa karnawałowa, ja−
ka odbyła się 17 lutego, w sali przy−
jęć restauracji Pinocy, a w której to
udział wzięły aż 62 osoby.
– Co roku własnym sumptem or−
ganizujemy zabawę ostatkową,
w trakcie której biesiadujemy przy
stołach, rozmawiamy wszyscy ze
wszystkimi, a przede wszystkim
radośnie bawimy się i ochoczo tań−
czymy na parkiecie – mówi Danuta
Karkoszka, instruktorka prowadzą−
ca DDPS. – Tym razem grał nam
i śpiewał Mariusz Jeruzel z Kra−
sów. W tym roku przygotowałam
dla seniorów miłą niespodziankę,
występ młodych 18−letnich lędziń−
skich tancerzy, Aleksandry Dudek
i Remigiusza Kuli. Niedawno, bo
7 lutego, odnieśli oni duży sukces
podczas mistrzostw Polski w tań−
cach towarzyskich, które odbyły
się w Rudzie Śląskiej, gdyż zakwa−
lifikowali się tam do półfinału
w kategorii młodzieżowej w stylu
standard – podkreśla.
– Zaprezentowaliśmy trzy tańce
standardowe: walc angielski, który
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Podopieczni DDPS mogą liczyć

Zabawa seniorów.

oboje uwielbiamy oraz walc wie−
deński i tango, a także trzy tańce
w stylu latin: sambę, czaczę i rum−
bę – mówi Ola Dudek. – Cieszymy
się, że mogliśmy choć troszkę umi−
lić czas lędzińskim seniorom.
Miłymi akcentami ostatkowej
zabawy, trwającej aż do godziny
23−ej, były też odczytanie przez Ja−
ninę Kubicką wiersza specjalnie
napisanego na tę okazję przez naj−
starszego seniora Pawła Urbańczy−
ka w podzięce dla Danuty Karko−
szki za jej wieloletnie oddanie
DDPS oraz odwiedziny burmistrz
Krystyny Wróbel, która złożyła
urodzinowe życzenia i wręczyła
bukiet kwiatów solenizantce Stefa−
nii Miareckiej.
Zajęcia w ramach DDPS, w któ−
rych regularnie bierze udział ok.
25 osób, są tematycznie powiązane
z porami roku i ważnymi świętami
i uroczystościami. Panie uczę−
szczające wykazują się ogromnym

talentem i pomysłowością: szydeł−
kują, wykonują biżuterię, origami,
sztuczne kwiaty, stroiki itd. Wyko−
rzystują w tym celu najróżniejsze
materiały, często prowadząc ich
swoisty recykling. Obecnie głó−
wnym tematem zajęć jest tworze−
nie słomianych zajęcy – stroików
wielkanocnych. Podstawowy ma−
teriał, z którego wykonane są zają−
ce, a więc słomę, ofiarował smar−
dzowicki rolnik, pan Janusz Ko−
zok.
W najbliższym czasie planowa−
na jest wycieczka do Wrocławia
i zwiedzanie Panoramy Racławic−
kiej. Podopieczni Domu rozpoczy−
nają też naukę obsługi komputera,
dzięki projektowi pn. „Eliminacja
wykluczenia cyfrowego w gminie
Lędziny”.
DDPS przygotowuje się także
do kolejnej wystawy wypieków
świątecznych, która odbędzie się
Mirosław Leszczyk
31.03.2015 r.

Wspierajmy potrzebujących

Rodzina bez przemocy

Przekazanie 1% podatku nic nie

W poniedziałek 16 lutego 2015 roku
w Świetlicy Socjoterapeutycznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społe−
cznej w Lędzinach odbył się konkurs
plastyczny pod hasłem: „Rodzina bez
przemocy”. Konkurs zorganizowany
został przez Zespół Interdyscyplinar−
ny w Lędzinach i Świetlicę Socjotera−
peutyczną w Lędzinach. Patronat nad
konkursem objęła Burmistrz Miasta
Krystyna Wróbel.

kosztuje, a może pomóc wielu oso−
bom w potrzebie. Zwracamy się
więc z prośbą o wsparcie w ten
sposób naszego stowarzyszenia.
Środki w ten sposób uzyskane sta−
nowią ważny element finansowa−
nia. Wykorzystujemy je na rehabi−
litację osób niepełnosprawnych.
W roku 2014 wykonaliśmy 40 go−
dzin hipoterapii, 60 godzin hydro−
terapii, 100 godzin zajęć rewalida−
cyjno−opiekuńczych, 200 godzin
zajęć logopedycznych i prawie 500
godzin rehabilitacji domowej. Ota−
czamy wsparciem 132 osoby z nie−
pełnosprawnością. Dbamy także
o integrację wewnątrzrodzinną

i społeczną, organizując spotkania
plenerowe i wyjazdowe oraz pre−
lekcje dostępne dla wszystkich za−
interesowanych problematyką nie−
pełnosprawności.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przekazali nam swój 1% podatku,
umożliwiając realizację tych dzia−
łań. Prosimy o pamiętanie o na−
szym stowarzyszeniu również
w tym roku. Zainteresowanych
zapraszamy na stronę interneto−
wą: www.niepelnosprawni.org
KRS: 0000005834
Zarząd Lędzińskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin

Tematem przewodnim prac kon−
kursowych było hasło „Rodzina bez
przemocy”. Do udziału w konkursie
zaproszeni zostali podopieczni pla−
cówki wraz z rodzicami i wycho−
wawcami. Powstało wiele bardzo cie−

kawych prac, spośród których jury
wybrało trzy zwycięskie. Ich autorzy
uhonorowani zostali pucharami.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali medale i pamiątkowe dyp−
lomy. Nagrody ufundowane przez
Gminę Lędziny wręczyła osobiście
Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
wraz z Zastępcą Przewodniczącego
Zespołu Interdyscyplinarnego w Lę−
dzinach Panią Izabelą Golus.
Konkurs cieszył się dużym zainte−
resowaniem, a zaangażowanie ucze−
stników zachęciło organizatorów do
jego kontynuacji w kolejnych la−
tach. Jest on również jedną z form
profilaktyki działań przeciw prze−
mocy w rodzinie.
Marcin Podleśny
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W okresie od dnia 30 marca do dnia 20 kwiet−
nia 2015 r. od poniedziałku do piątku w godzi−
nach od 12.30 do 17.30 na terenie powiatu bie−
ruńsko−lędzińskiego przeprowadzona zostanie
kwalifikacja wojskowa.
Przeprowadzenie kwalifikacji będzie miało
miejsce w budynku Powiatowego Centrum Społe−
czno−Gospodarczego w Lędzinach, przy ul. Lę−
dzińskiej 24 (przystanek przy Urzędzie Miasta).
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji woj−
skowej w ww. terminie i miejscu, podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 1996 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1991−1995, którzy
nie posiadają określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1994 i 1995, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komi−
sje lekarskie za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej ze względu
na stan zdrowia, jeżeli okres tej nie−
zdolności upływa przed zakończeniem
kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komi−
sje lekarskie za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej ze względu
na stan zdrowia, jeżeli okres tej nie−
zdolności upływa po zakończeniu
kwalifikacji wojskowej, i złożyły,
w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z
dnia 21 listopada 1967 r. o powsze−
chnym obowiązku obrony Rzeczypo−
spolitej Polskiej, wniosek o zmianę ka−
tegorii zdolności do czynnej służby
wojskowej przed zakończeniem kwali−
fikacji wojskowej,
1. kobiety urodzone w latach 1991−1996, posiada−
jące kwalifikacje przydatne do czynnej służby
wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę
w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w ro−
ku szkolnym lub akademickim 2014/2015 koń−
czą naukę w szkołach lub uczelniach medy−
cznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych, albo będące studentkami lub
absolwentkami tych szkół lub kierunków, o któ−
rych mowa w § 2 rozporządzenia Rady Mini−
strów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wska−
zania grup kobiet poddawanych obowiązkowi
stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U.
Nr 54, poz. 321);
2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły
się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej
do końca roku kalendarzowego, w którym koń−
czą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby wojsko−
wej.
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej będą
imiennie wzywane do stawienia się przez wójtów
lub burmistrzów.
Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwal−
nia z obowiązku stawienia się do kwalifikacji woj−
skowej w terminie i miejscu określonym w Ob−
wieszczeniu Wojewody Śląskiego z dnia 16 sty−
cznia 2015 roku o kwalifikacji wojskowej w 2015
roku.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej
po raz pierwszy przedstawia:
wójtowi lub burmistrzowi – dowód osobisty,
lub inny dokument pozwalający na ustalenie
tożsamości, dokument potwierdzający przyczy−
ny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej,
jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej
w terminie określonym w wezwaniu nie było
możliwe;
powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną do−
kumentację medyczną, w tym wyniki badań
specjalistycznych przeprowadzonych w okresie
dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się
do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 26 ust.
1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej;
wojskowemu komendantowi uzupełnień – na
potrzeby ewidencji woskowej – aktualną foto−
grafię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia gło−
wy, dokumenty potwierdzające poziom wy−
kształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane

kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłosze−
nia się do rejestracji, w przypadku wprowadze−
nia takiego obowiązku.
Osoba, która stawała już do kwalifikacji
wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdol−
ności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
wójtowi lub burmistrzowi – dowód osobisty lub
inny dokument pozwalający na ustalenie tożsa−
mości, dokument potwierdzający przyczyny
niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli
stawienie się do kwalifikacji wojskowej w ter−
minie określonym w wezwaniu nie było możli−
we;
powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną do−
kumentację medyczną, w tym wyniki badań
specjalistycznych przeprowadzonych w okresie
dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się
do kwalifikacji wojskowej (zgodnie z art. 26
ust. 1b ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej);
wojskowemu komendantowi uzupełnień – woj−
skowy dokument osobisty (książeczkę wojsko−
wą), dokumenty potwierdzające poziom wy−
kształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane
kwalifikacje zawodowe.
Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, któ−
ra z ważnych przyczyn nie może stawić się do tej
kwalifikacji w wyznaczonym terminie i miejscu,
obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub bur−
mistrza, właściwego ze względu na miejsce poby−
tu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 m−
ce, najpóźniej w dniu, w którym obowiązana była
stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając
jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczy−
ny niestawienia się.
Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba
podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna
niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub
burmistrza, który wyznacza jej termin i miejsce
stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej,
o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy o po−
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, mogą spełnić obowiązek stawienia się do
kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem upo−
ważnionej osoby, która przedstawia komisji lekar−
skiej wypis z treści orzeczenia stwierdzającego
niezdolność do pracy lub stopień niepełnospra−
wności tej osoby.
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej,
które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej
na danym terenie zamierzają zmienić miejsce
pobytu stałego lub czasowego trwającego po−
nad 3 m−ce, stawiają się do kwalifikacji woj−
skowej przed opuszczeniem miejsca dotychcza−
sowego pobytu.
W razie nie stawienia się do kwalifikacji woj−
skowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub bur−
mistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczące−
go powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego
komendanta uzupełnień nakłada na osobę podle−
gającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu
przymuszenia albo zarządzi przymusowe dopro−
wadzenie przez Policję do kwalifikacji
wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej
przed wójtem lub burmistrzem właściwą
komisją lekarską lub wojskowym komendantem
uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub
odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo
nieprzedstawienie dokumentów, których przed−
stawienie zostało nakazane, podlega grzywnie
albo karze ograniczenia wolności (art. 224 usta−
wy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy−
pospolitej Polskiej).
Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem
wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić
się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdol−
ności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz
ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalenda−
rzowego, w którym kończą 24 lata życia, nieza−
leżnie od posiadanych kwalifikacji i wykształce−
nia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

O tradycjach wielkanocnych
w sali audiowizualnej
Foto Mirosław Leszczyk

Kwalifikacja wojskowa 2015

A. Szymula wraz ze słuchaczami.

Z inicjatywy Bogusława Żogały koło
historyczno−regionalne działające
przy Miejskim Ośrodku Kultury
w Lędzinach zorganizowało 25 mar−
ca w sali audiowizualnej przy Placu
Farskim spotkanie otwarte z Agnie−
szką Szymulą z Muzeum Miejskiego
w Tychach pod hasłem „Wiosna –
czas odradzającego się życia –
o wielkanocnych obrzędach i zwy−
czajach”.
– Zaprosiliśmy panią Agnieszkę,

kustosz Działu Etnologii Sekcji Tra−
dycji Kultury Historycznej Ziemi
Pszczyńskiej we wspomnianym mu−
zeum, znakomitą znawczynię trady−
cji, zwyczajów i obyczajów na na−
szym terenie, by przybliżyła słucha−
czom tę tematykę jeszcze przed
Niedzielą Palmową – mówi pan Bo−
gusław. – Cieszymy się, że dyrekcja
MOK−u wzbogaciła program po−
wyższego spotkania o podsumowa−
nie wyników VI powiatowego kon−
kursu plastycznego pt. „Tradycje
śląskie wczoraj i dziś”, współorgani−
zowanego przez tę instytucję wraz
z Gimnazjum nr 2 w Lędzinach Hoł−
dunowie – dopowiada.
Dodajmy, że decyzją jury pod
przewodnictwem Agnieszki Czer−
niak z MOK−u zwycięzcami tego
konkursu, na który napłynęły łącznie
aż 204 prace, w poszczególnych ka−
tegoriach wiekowych zostali odpo−

wiednio: a) śląskie kroszonki – So−
nia Kobiela z Przedszkola nr
1 w Bieruniu, Nikodem Wojciech
z SP 1 w Lędzinach, Szymon Stosio
z SP 2 w Woli i Dawid Kras z G
5 w Mysłowicach, b) stroiki wielka−
nocne – Jakub Gołąb z Przedszkola
nr 1 w Bieruniu, Karolina Żak z ZS
w Goławcu, Aneta Buzek z SP
3 w Lędzinach i Julia Stosio z Gim−
nazjum w Woli. Nagrody i dyplomy
laureatom wręczyła dyrektor MOK−
u, Joanna Figura wraz z nauczyciel−
ką Agnieszką Kupczyk, koordynato−
rem tegoż konkursu z ramienia hoł−
dunowskiego G 2.
Ponad godzinną prelekcję A.Szy−
mula ilustrowała na bieżąco multi−
medialnym pokazem na dużym
ekranie. Nie ograniczyła się do ob−
rzędów i zwyczajów wielkopo−
stnych oraz wielkanocnych, ale
omówiła również tradycje ludowe
sięgające poprzez Zielone Świątki
do Bożego Ciała. Wykorzystała też
zdjęcia użyczone jej przez B.Żoga−
łę, który ponadto odczytywał wy−
brane fragmenty z książek o po−
wyższej tematyce, w tym „Podróż
do źródeł śląskiej tradycji” autor−
stwa Krystyny Sajdok, „Babczyne
berani. Opowiastki spod Pszczyny”
autorstwa Ewy Madei i Bogusława
Danka czy „Boże strony” Alojzego
Lyski.
Mirosław Leszczyk

Komunikacja w okresie Świąt Wielkanocnych
Informujemy, iż w sobotę 4 kwietnia oraz w poniedziałek 6 kwietnia 2015 r., auto−
busy linii 262 i 536 (MZK Tychy) będą kursowały według rozkładów obowiązują−
cych w dni wolne.
Z kolei, linie 931 oraz 995 obsługiwane przez KZK GOP w okresie wiosennej przerwy
świątecznej w szkołach, tj. 2 kwietnia (Wielki Czwartek), 3 kwietnia (Wielki Piątek)
i 7 kwietnia (wtorek po Świętach Wielkanocnych) funkcjonowały będą według rozkła−
du ważnego w dni robocze, lecz obowiązującego w ferie. Z kolei, dla w/w linii 4 kwiet−
nia 2015 roku (Wielka Sobota) obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w soboty, na−
tomiast w Wielkanocną Niedzielę 5 kwietnia i Wielkanocny Poniedziałek 6 kwietnia
obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta.

OPŁATA OD POSIADANIA PSA
Właścicielu psa! Pamiętaj, aby zapłacić do 31 maja 2015 roku opłatę od jego po−
siadania.
Stawkę roczną ustala się w wysokości 30,00 zł od jednego psa oraz 20,00 zł za
każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.
Wpłaty można dokonywać na konto Gminy Lędziny
w ING Bank Śląski SA 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130
lub w kasie Urzędu Miasta.
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
nr 95 poz. 613 z późn. zm.) z opłaty od posiadania psa zwalnia się:
– członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych
oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów mię−
dzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego po−
bytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
– osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepi−
sów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospra−
wnych – z tytułu posiadania jednego psa;
– osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe
– z tytułu posiadania jednego psa;
– podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie wię−
cej niż dwóch psów.
Zgodnie z Uchwałą nr LIII/423/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2014 w spra−
wie opłaty od posiadania psów zwalnia się:
– psy trwale oznakowane czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem, pod warunkiem
zgłoszenia i udokumentowania tego faktu,
– psy chirurgicznie wysterylizowane lub wykastrowane, pod warunkiem zgłoszenia
i udokumentowania tego faktu,
– psy do 8−go miesiąca życia.
Jeżeli właściciel psa zalicza się do grupy osób zwolnionych, prosimy o przesłanie
do UM stosownego oświadczenia (dotyczy osób, które są właścicielami psa, a do
tej pory takiego oświadczenia nie złożyły).
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Uczniowie w Urzędzie Miasta

Dla bezpieczeństwa najmłodszych

W dniu 24.03.2015 r. w Urzędzie
Miasta gościła delegacja uczniów
i ich wychowawców ze Szkoły Pod−
stawowej z Oddziałami Integracyj−
nymi nr 1 im. Karola Miarki w Lę−
dzinach, którzy kończąc realizację
projektu oświatowego „Etyka nie
tylko dla smyka” została zapoznana
ze specyfiką pracy Urzędu Miasta,
jego siedzibą i historią powstania.

W środę 18 marca w Przedszkolu nr
2 w Lędzinach odbył się zorganizo−
wany przez Panią Beatę Kusak Kon−
kurs wiedzy „Bezpieczny przedszko−
lak”, w którym to wzięło udział 6 ze−
społów dwuosobowych złożonych
z 5 −raz 6−latków, które to wspólnie
wykonywały postawione przed nimi
zadania.

Gimnazjaliści z przyszłością
Już drugi rok w Gimnazjum nr
2 w Lędzinach realizowany jest pro−
jekt „Gimnazjaliści z przyszłością –
otwarci na ludzi i pracę” współfinan−
sowany z pieniędzy unijnych. Oprócz
zajęć matematyczno−przyrodniczych,
językowych, kulturoznawczych oraz
doradztwa zawodowego, odbywają−
cych się na terenie szkoły, uczniowie
uczestniczą w wycieczkach.
W ramach zajęć doradztwa zawo−

dowego grupa uczennic odwiedziła
studio telewizyjne TVS Silesia. Po−
nadto, uczestnicy warsztatów ekspe−
rymentów chemicznych dwukrotnie
zwiedzali Instytut Fizyki Jądrowej
w Krakowie. Mieli możliwość po−
znać metody określania stopnia za−
nieczyszczenia atmosfery za pomo−
cą techniki chromatografii gazowej.
Zwiedzili pracownię zajmującą się
określaniem zawartości radioakty−
wnego izotopu radonu w powietrzu
oraz zapoznali się z otrzymywaniem
i zastosowaniem nanomateriałów.

Podczas kolejnego wyjazdu ucznio−
wie uczestniczyli w widowisku po−
pularnonaukowym organizowanym
przez Instytut Fizyki Jądrowej –
„Kosmos w naszym domu”, prowa−
dzonym przez profesora Wiktora
Niedzickiego. W grudniu ucznio−
wie zwiedzili także zaporę wodną
w Goczałkowicach oraz stację uz−
datniania i ozonowania wody wraz
z osadnikami.
Z kolei, dwudziestoosobowa grupa
uczestników zajęć Klubu Zdolnych
Matematyków i warsztatów mate−
matycznych z wykorzystaniem ICT
w dniu 14 lutego br. udała się do
Centrum Nauki Kopernik w Warsza−
wie. Uczniowie mogli stać się inży−
nierami i naukowcami, mając do
dyspozycji przedmioty codziennego
użytku, bez stresu, że będą oceniani
i że braknie im czasu. Każdy miał
szansę na dokonanie własnego od−
krycia, a najważniejsze, że wszystko
można było dotknąć i doświadczyć
Marcin Podleśny
na sobie.

puzzle i dopasowywać do pojaz−
dów specjalnych numery alarmo−
we, rozwiązywać zagadki słowne,
oceniać postępowanie innych na
podstawie obrazków, sprawdzić
prawidłowość wyposażenia apte−
czki oraz udzielić pierwszej pomo−
cy w przypadku zranienia. Przed−
szkolaki wykazały się wysokim
poziomem wiedzy z zakresu znajo−
mości zasad bezpieczeństwa oraz
pokazały, że potrafią opatrzyć ranę
zachowując zasady bezpieczeń−
stwa. W czasie zabawy wiedziały,
jakie służby powinny wyruszyć
w różnych sytuacjach, np. w przy−
padku pożaru, zasłabnięcia, wy−
padku drogowego, czy kradzieży.
Konkursowi towarzyszyła miła,
przyjazna atmosfera. Dzieci dob−

Foto Joanna Popiela

dzał i informował naczelnik Wy−
działu Edukacji Krzysztof Bednar−
czyk – prezentując m.in. salę wi−
dowiskowo−kinową, Punkt Obsłu−
gi Mieszkańca, salę ślubów USC,
salę posiedzeń Rady Miasta. Koń−
cowym etapem wizyty było spot−
kanie uczniów z Burmistrz Miasta
Krystyną Wróbel, która w serde−
cznej rozmowie odpowiadała na
pytania, które jak na uczniów klas
I – III były bardzo profesjonalne

 Dzieci miały okazję układać

Uczestnicy konkursu.

rze się bawiły, a przy okazji syste−
matyzowały i utrwalały wiedzę
o bezpieczeństwie w różnych miej−
scach i sytuacjach. Dzieci starsze
wykazały się jednak większą wie−
dzą i szybciej wykonywały zada−
nia. Stąd też, I miejsce wywalczy−
ła grupa 6a, II grupa 6 b, a III przy−
padło w udziale pięciolatkom

z grupy „0”. Poziom konkursu
wśród dzieci 6−letnich był bardzo
wyrównany, a o zwycięstwie decy−
dowały niewielkie różnice punkto−
we. Zmagania dzieci oceniane by−
ły przez panią Dyrektor Ilonę Cu−
ber−Cebula, oraz policjantów
z Komendy Powiatowej Policji.
Marcin Podleśny

Ruszyła kawiarenka literacka
W czwartkowy wieczór, 19 marca br.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Lędzinach, swe podwoje uroczyście
otworzyła Kawiarenka Literacka „U
Eulalii”.
Ceremonii otwarcia dokonała dy−

rektorka biblioteki Joanna Wicik
i gość wieczoru, Monika Oleksa.
Drugim gościem była również już
zaprzyjaźniona z lędzińską bibliote−
ką Gabriela Kotas, poetka z Ławek.
Podczas sympatycznego kameral−
nego spotkania można było poznać
fragmenty nowej książki autorki
powieści „Miłość w kasztanie za−
klęta”. Fragmenty te odczytano
z podziałem na role, które rozdzie−
lono pośród uczestników spotkania.
Narratorem została lubelska pisarka
Monika, a w rolę Eulalii wcieliła się
pani dyrektor Joanna. Wypowiedzi

Moniki Oleksy przeplatano wier−
szami Gabrieli Kotas, które czytała
Agnieszka Kucharewicz (m. in.
„Św. Antoni – raz jeszcze”, „Roz−
mowa z Bogiem”). Podczas spotka−
nia, zebrani dzielili się swoimi
emocjami związanymi z umiłowa−
nia książek i opowiadali zabawne
historyjki związane ze swoimi
własnymi próbami tworzenia na li−
terackiej niwie. Ogłoszenie Moniki
Oleksy patronką kawiarenki,
wydaje się słusznym wyborem ze
względu na jej pogodne postrzega−
nie świata chociażby poprzez pryz−
mat słów wpisanych do bib−
liotecznej kroniki, które brzmią:
„Człowiek staje się bogaty nie
przez to, co posiada, ale dzięki lu−
dziom, których w swoim życiu
spotyka i przy których potrafi się
zatrzymać.” W związku z powsta−

Foto Bogusław Żogała

Uczniów po urzędzie oprowa−

i dotyczyły przede wszystkim bud−
żetu miasta.
Kończąc spotkanie Burmistrz
zaprosiła uczniów do swojego ga−
binetu, gdzie nastąpiły wspólne fo−
tografie z klasami wizytującymi
urząd. Uczeń Jakub Lomber złożył
Pani burmistrz w imieniu wszy−
stkich serdeczne życzenia wielka−
nocne wręczając okolicznościową
laurkę – w zamian wszyscy ucz−
niowie otrzymali od Pani bur−
mistrz czekoladowe zające wielka−
nocne.
Uczniów do kończącego się pro−
gramu i wizyty w Urzędzie Miasta
przygotowali: Pani Bożena Beker−
Kołodziej (klasa III a), Pani Barba−
ra Żądło (klasa III c), Pani Elżbie−
ta Grudniok (klasa I b). Wizycie
towarzyszyli nauczyciele szkoły
Pani Elżbieta Ostrowska (przewo−
dnicząca Rady Miasta) oraz Pan
Sebastian Wala.
Marcin Podleśny

Uroczyste otwarcie kawiarenki.

niem kawiarenki literackiej „U Eu−
lalii” zapraszamy wszystkie kreaty−
wne panie z naszego miasta co trze−
ci czwartek miesiąca (kolejne spot−
kanie 16 kwietnia), by przy kawie
i dobrym cieście porozmawiać o li−
teraturze – o ulubionych oraz ak−
tualnie czytanych książkach, a tak−
że o swoich pasjach i fascynacjach.
W planach kawiarenki przewidzia−
ne są spotkania z autorami i autor−
kami najciekawszych książek,
a także rożnego rodzaju warsztaty.
Serdecznie zapraszamy!
Bogusław Żogała

Dzień przedsiębiorczości
W dniu 25 marca 2015 r. grupa ucz−
niów z Powiatowego Zespołu Szkół
w Lędzinach odbywała 4−godzinne
praktyki w Urzędzie Miasta Lędzi−
ny w ramach ogólnopolskiego pro−
gramu „Dzień Przedsiębiorczości”.
Projekt organizowany jest przez

Fundację Młodzieżowej Przedsię−
biorczości z siedzibą w Warsza−
wie, pod patronatem Kancelarii
Prezydenta RP i ma na celu
umożliwienie młodym ludziom
zdobycie wiedzy i praktycznych
umiejętności ułatwiających reali−
zację planów zawodowych.

W trakcie praktyki uczniowie
zostali zapoznani z organizacją
pracy w Urzędzie Miasta, obowią−
zującymi przepisami prawnymi,
a także wykonywali czynności
administracyjno−kancelaryjne po−
wierzone im przez konsultantów
(Kierowników, Naczelników Wy−
działów).
A oto lista uczestników Ogólno−
polskiego Programu Dzień Przed−
siębiorczości, odbywających jedno−
dniowe praktyki w Urzędzie Mia−
sta Lędziny dnia 25.03.2015 r.: Na−
talia Chrostek (Wydział Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami

i Ładu Przestrzennego), Angelika
Górnik (Referat Ochrony Środo−
wiska, Rolnictwa i Szkód Górni−
czych), Wiktoria
Kowalczyk
(Wydział Sprawa Obywatelskich
i Administracji), Marek Magosz
(Wydział Inwestycji i Zamówień
Publicznych), Marek Jurowicz
(Specjalista ds. Wojskowych, Za−
rządzania Kryzysowego Obrony
Cywilnej i Ewidencji Podmiotów
Gospodarczych) Barbara Śmigiel−
ska (Referat Kadr i Organizacji),
Michał Stachoń (Wydział Finanso−
wy).
Marcin Podleśny

Laureaci Olimpiady Języka Angielskiego
W dniu 20 marca 2015 r. odbył się fi−
nał VII Edycji Olimpiady Języka
Angielskiego dla Uczniów Szkół
Podstawowych oraz szkół gimnaz−
jalnych Gminy Lędziny.
Finaliści Olimpiady wykazali się

świetną znajomością nie tylko ję−
zyka angielskiego, ale także ogól−

nych zagadnień z zakresu historii
i kultury krajów obszaru angloję−
zycznego.
W kategorii szkół podstawo−
wych I miejsce w wywalczyła Ka−
tarzyna Lelonek z SP nr 3, II miej−
sce Wojciech Śmigowski z SP nr
3, natomiast III miejsce – Martyna
Faltus z SP nr 1.

Z kolei, w kategorii Gimnazjum
I miejsce wywalczyła Paulina
Czarnynoga z Zespołu Szkół, II
miejsce zdobyła Julia Zygadło
z Gimnazjum nr 2, a III miejsce
Wiktoria Rozmus, także uczennica
G−2.
Zwycięzcom serdecznie gratulu−
jemy!
Marcin Podleśny
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Nowe władze Kontrastu

Inauguracja kawiarenki poetyckiej

Dotychczasowa sekretarz zarzą−

Scenariusz został opracowany

du chełmianka Renata Gołdon−
Kolny odczytała protokół z ubieg−
łorocznego walnego zebrania spra−
wozdawczego, B. Kozioł sprawoz−
danie merytoryczne z rocznej dzia−
łalności Kontrastu, a lędzinianka
Edyta Grabowska sprawozdanie
komisji rewizyjnej, po czym na
wniosek tejże komisji udzielono
jednogłośnie absolutorium dotych−
czasowemu zarządowi.
Na wniosek B. Kozioł zebrani
postanowili wybierać nowego
przewodniczącego zarządu w gło−
sowaniu tajnym. Funkcję tę powie−
rzono ponownie Beacie Kozioł
niemalże jednogłośnie. Z kolei ze−
brani przyjęli wniosek lędzinianina
Mirosława Leszczyka, ażeby nowo
wybrana przewodnicząca zapropo−
nowała, podobnie jak to praktyko−
wano już w przeszłości, tak zwany
skład autorski zarządu klubu, który
następnie zatwierdzono już w gło−
sowaniu jawnym. Są to: lędzinian−

Foto Leszek Kozioł

W czwartkowy wieczór, 26 lutego,
już w nowej siedzibie przy Placu
Farskim, odbyło się walne zebranie
sprawozdawczo−wyborcze Klubu
Plastyka Kontrast w Lędzinach.
Prowadziła je bierunianka Beata
Kozioł, przewodnicząca klubu,
a uczestniczyło w nim 15 osób spoś−
ród 24 członków Kontrastu.

Wieczorem 24 lutego br. w Gimnaz−
jum nr 1 im. Janusza Korczaka
w Lędzinach zainaugurowano dzia−
łalność szkolnej Kawiarenki Poetyc−
kiej. Spotkanie pod hasłem „Ocalić
od zapomnienia... pamięci Marka
Grechuty i Edwarda Stachury” mia−
ło na celu przybliżenie twórczości
tych dwóch wybitnych artystów,
choć słabo znanych w kręgach
współczesnych młodych ludzi.

Jedno z głosowań.

ka Monika Kostyra – wiceprzewo−
dnicząca (ponownie), bierunianka
Krystyna Boroń – sekretarz, lędzi−
nianka Ewa Pawłowska – skarbnik
(ponownie), Marian Kubista –
członek zarządu (ponownie). Z po−
wyższego wynika, że skład osobo−
wy zarządu zasadniczo odzwier−
ciedla zasięg terytorialny Klubu
Kontrast. Komisję rewizyjną sta−
nowią ponownie: Józef Mandla –
przewodniczący, Mirosław Le−
szczyk i Edyta Grabowska (człon−
kowie), wszyscy z Lędzin.
W dalszej części zebrania roz−
mawiano między innymi o przy−
gotowaniach klubu do udziału
w tegorocznych obchodach Dni
Lędzin, o organizacji dorocznego
pleneru wyjazdowego i wystawy

poplenerowej, o udziale „kontra−
stowiczów” w różnych wystawach
zbiorowych, o pomocy zarządu
w urządzaniu wystaw indywidual−
nych przez członków klubu czy
o dalszej owocnej współpracy
z Lędzińskim Stowarzyszeniem
Osób Niepełnosprawnych. Prowa−
dzące gratis cotygodniowe war−
sztaty plastyczne, często przy
współudziale nestora lędzińskich
malarzy Jana Śmiłowskiego
(w piątki od 17.00 do 20.00), B.
Kozioł i M. Kostyra nie kryły
swojej osobistej satysfakcji z sy−
stematycznych postępów grupy
dziecięco−młodzieżowej. Zachę−
camy utalentowanych młodych
plastyków do udziału w tych war−
Mirosław Leszczyk
sztatach.

Obradowało Towarzystwo Kulturalne
17 marca – po raz pierwszy w sali audiowizualnej przy Pla−
cu Farskim – odbyło się walne zebranie sprawozdawcze
Towarzystwa Kulturalnego im. Anielina Fabery w Lędzi−
nach, liczącego obecnie 22 członków zwyczajnych.
W zebraniu uczestniczyły również burmistrz Krystyna
Wróbel oraz przewodnicząca Rady Miasta, Elżbieta
Ostrowska, która jest także członkiem TK. Obrady pro−
wadził, podobnie jak w ubiegłych latach, wiceprzewo−
dniczący zarządu Jerzy Mantaj. Przy jednej osobie
wstrzymującej się przyjęto protokół z poprzedniego wal−
nego zebrania sprawozdawczego, a przy dwóch głosach
wstrzymujących się sprawozdanie merytoryczne z dzia−
łalności zarządu TK oraz sprawozdanie finansowe za
ubiegły rok. Również wniosek komisji rewizyjnej
o udzielenie absolutorium zebrani przyjęli przy dwóch
głosach wstrzymujących się. Następnie przewodnicząca
zarządu Ewa Matusik przedstawiła plan pracy zarządu
na rok 2015. Towarzystwo Kulturalne, podobnie jak
w latach ubiegłych, będzie współorganizatorem dwóch
wycieczek integracyjnych wspólnie z innymi lędziński−
mi stowarzyszeniami oraz organizacjami, a także współ−

organizatorem różnych konkursów dla uczniów lędziń−
skich szkół podstawowych i gimnazjów. Plan ten
uchwalono przy dwóch głosach wstrzymujących się.
W wolnych wnioskach Mirosław Leszczyk zaapelował
do zarządu o zapraszanie na walne zebrania TK dyrekto−
rów instytucji kultury w mieście, czyli MOK−u i MBP,
a także naczelnika Wydziału Kultury UM oraz o prze−
strzeganie przez zarząd w przyszłości statutowego wy−
mogu zawiadamiania wszystkich członków TK o wal−
nym zebraniu co najmniej dwa tygodnie przed jego ter−
minem. Ilona Cuber−Cebula, poparta przez Elżbietę
Szczygieł, stwierdziła, że plan pracy zarządu na rok
2015 jest mało atrakcyjny dla członków TK i wniosko−
wała o jego rozszerzenie o działania stricte kulturalne.
Zaapelowała też do zarządu, ażeby w przyszłości dopil−
nował terminu zgłaszania TK do konkursu ofert Urzędu
Miasta w dziedzinie kultury. I.Cuber−Cebula i E.Szczy−
gieł, a także M.Leszczyk podkreślili, że nie jest możliwe
prowadzenie efektywnej działalności organizacyjnej bez
środków finansowych uzyskiwanych w ramach tych
konkursów ofert. Powyższe wnioski zostały przyjęte
Mirosław Leszczyk
przez zarząd TK do realizacji.

w oparciu o projekt edukacyjny
uczniów: Eweliny Ptaszkowskiej
i Macieja Zdulecznego pod kierun−
kiem nauczycielek Ewy Gołębiow−
skiej i Sylwii Wituła – Jedlińskiej.
Zarówno sam pomysł, jak i jego
realizacja z pewnością spodobał by
się przedwcześnie zmarłej, śp. Do−
rocie Natonik, polonistce, wicedy−
rektor gimnazjum, a prywatnie
wielkiej miłośniczce dokonań
Marka Grechuty i jego zespołu
Anawa. Ten wieczorek zbiegł się
niemal z drugą rocznicą jej śmier−
ci, zaś młodzież rozpoczęła go od
utworu Grechuty „Dni, których nie
znamy”, którego fragmenty wi−
dnieją na nagrobku byłej wicedy−
rektor.

Scenografię i porozwieszane sre−
brne nuty, przygotowała pani
Izabela Rozmysłowska, dzięki
czemu szkolna sala gimnastyczna
zamieniła się jakby w kawiarenkę
z prawdziwego zdarzenia, w której
dla zaproszonych rodziców i gości
przygotowano słodki poczęstunek.
Muzyczną oprawę, podpartą pro−
jekcją multimedialną i czytaniem
fragmentów biografii, zapewnił
zespół wokalno – instrumentalny,
znany już z prezentacji swoich
umiejętności w sali kinowej
„Piast”. W skład prezentowanych
piosenek, weszły “Będziesz moją
Panią” do tekstu Marka Grechuty,
oraz dwie autorstwa Edwarda Sta−
chury, „Jak” i „Z nim będziesz
szczęśliwsza” (zaśpiewana przez
Pawła Kłodę). Z tym zestawem
komponował się także inny utwór
„Piosenka dla Wojtka Bellona”,
autorstwa Aleksandry Kiełb z ze−
społu Stare Dobre Małżeństwo.
Pani dyrektor Anna Pikuła, po−
dziękowała wszystkim wykonaw−
com za muzyczną prezentację oraz
ich rodzicom i gościom za wspar−
cie i dopingowanie rozwijania uz−
dolnień.
Bogusław Żogała

III i IV miejsce
szczypiornistów z SP 1
W dniu 27 lutego 2015 r. reprezentacje Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach wzięły udział w Powia−
towych Zawodach w Piłce Ręcznej.
Dziewczęta w składzie: Weronika Żerańska, Danuta Kłoda, Paulina Ja−
nota, Nadia Drapa, Marta Stolecka, Paulina Wojtala, Oliwia Jarnot, Nata−
lia Kapica i Weronika Bąk pod opieką pana Sebastiana Wali zajęły IV
miejsce. Natomiast reprezentacja chłopców w składzie Mateusz Musioł,
Benjamin Drążek, Maksymilian Piwowar, Tomasz Sobol, Jakub Zdule−
czny, Maciej Krzemień, Jakub Jonik, Szymon Freitag i Paweł Patalong pod
kierunkiem pana Mirosława Wowro wywalczyła III miejsce. Marcin Podleśny
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Pływali po medale

Sportowy sukces
KSB Lędziny
Turniej został objęty honoro−

wym patronatem Pani Burmistrz
Miasta Lędziny, Krystyny Wróbel,
a wydarzenie sponsorowały: Urząd
Miasta Lędziny, Fundacja Rozwo−
ju Sportu, Kultury Fizycznej i Tu−
rystyki oraz firma handlowa Wie−
sława Bernasia.
Zwycięska okazała się drużyna
Akademii Sportu KSB Lędziny,
która w pięciu spotkaniach uzbie−
rała 13 punktów (4 zwycięstwa
i remis). Dwa punkty mniej zebra−
ła drużyna z Bierunia (3 wygrane
i 2 remisy). Trzecie miejsce wy−
walczył MKS Lędziny, który zdo−
był 7 punktów (2 zwycięstwa,
2 porażki i remis). Oprócz trzech
zwycięskich drużyn w turnieju
wzięły udział drużyny: GROM
Świerczyniec (IV miejsce), JUW−e
Jaroszowice (V miejsce) oraz GO−
SiR Chełm Śląski (VI miejsce).
Zespoły rywalizowały ze sobą
w jednej grupie w systemie „każdy
z każdym”.

Najlepszym bramkarzem został
reprezentujący barwy Unii Bieruń
Eryk Matusik. Nagroda dla najlep−
szego zawodnika została przyzna−
na zawodnikowi KSB Lędziny Da−
mianowi Skrobek.
Barwy KSB reprezentowali:
Szymon Dudek, Damian Skrobek,
Patrycja Kielesz, Kamil Nyga,
Wiktor Szyndlar, Bartosz Dudek,
Mateusz Janota, Kamil Figura, Mi−
chał Koziarz, natomiast MKS Lę−
dziny wystąpił w składzie: Michał
Leja, Szymon Musioł, Mateusz
Firlej, Kacper Kuzak, Piotr Ścier−
ski, Dominik Jałowy, Kamil Bu−
chała, Miłosz Płoski, Radek Szwe−
da, Marcel Sroka.
W najbardziej prestiżowym oraz
wyczekiwanym pojedynku turnie−
ju zwycięska drużyna pokonała 1:0
MKS Lędziny po pięknej bramce
Damiana Skrobka z rzutu wolne−
go. Ponadto, KSB wygrało także
3:1 z JUWe Jaroszowice, 2:1
z Gromem Świerczyniec, 5:0
z GOSiR Chełm Śląski oraz zremi−
sowało 0:0 z Unią Bieruń Stary.
Z kolei, MKS uległ Unii 0:1, zre−
misował bezbramkowo z JUWe
oraz zwyciężył dwukrotnie: 2:1
z Gromem oraz 5:0 z GOSiR.

Organizatorem

zawodów był
UKS „Orka” Lędziny działający
przy Szkołach Podstawowych nr
1 i nr 3 w Lędzinach oraz FRSKFiT.
W sztabie organizacyjnym znaleźli
się: Sebastian Wala, Adam Morkisz
i Marcin Jawor.
Pływacy rywalizowali w siedmiu
kategoriach wiekowych na dystan−
sach 25 m oraz 50 m, a na starcie ry−
walizacji stanęło łącznie 72 zawo−
dników, z których to wszyscy
w trakcie uroczystej dekoracji otrzy−
mali słodycze, dyplomy, a dodatko−
wo najlepszym w udziale przypadły
puchary wręczane przez Krystynę
Wróbel oraz Elżbietę Ostrowską.
W gronie zawodników najmłod−
szych, 7−letnich, wśród dziewcząt
zwyciężyła Malwina Pioskowik, na−
tomiast wśród chłopców Kacper
Morkisz. W kategorii dzieci 8−let−
nich zwyciężyli Anastazja Wójciak
i Bartosz Kriegler. W gronie 9 lat−
ków równych nie mieli sobie Matyl−

Foto Marcin Podleśny

W sobotę 28 lutego w lędzińskiej ha−
li sportowej Fundacji Rozwoju
Sportu, Kultury Fizycznej i Tury−
styki został rozegrany VIII Halowy
Turniej Piłki Nożnej „Lędziny Cup
2015”.

W czwartkowy wieczór, tj. 12 marca
br., w krytej pływalni ośrodka re−
kreacyjno−sportowego „Centrum”
z okazji 25 lecia odrodzonej samo−
rządności w Polsce o Puchar Bur−
mistrz Krystyny Wróbel oraz Prze−
wodniczącej Rady Miasta Lędziny
Elżbiety Ostrowskiej rywalizowali
pływacy z Lędzin oraz okolicznych
miejscowości.

Władze Miasta ze zwycięzcami w kategorii 7−latków.

da Pyrek oraz Kacper Kajdewicz,
a wśród dzieci 10−letnich: Julia Vol−
kert i Jakub Jawor. Rywalizację 11−
latków zdominowali Marta Góra
oraz Michał Kriegler. Z kolei meda−
listami w rywalizacji zawodników
najstarszych zostali Emilia Krosta
i Paweł Popiela (12−13 lat), Anna
Kruk oraz Karol Popiela (gimnaz−
jum i starsi).
Jak podsumował zawody Marcin
Jawor: „Mam nadzieję, że staną się
one imprezą cykliczną i będą konty−
nuowane. W każdym szkoleniu
dzieci i młodzieży jest tak, że trzeba
co pewien czas przeprowadzać

sprawdziany umiejętności podopie−
cznych, a zawody w trakcie których
młodzi adepci pływania rywalizują
przed publicznością, rodzicami są
najlepszą formą. Aktualnie w klubie
koncentrujemy się nie tylko na pły−
waniu, ale staramy się sukcesywnie
wprowadzać inne formy aktywności
ruchowej, tj. triathlon (pływanie, ro−
wer, bieg) oraz aquathlon (pływa−
nie, bieg). Częste starty w zawodach
pływackich nie są już priorytetem,
nie mniej jednak taka forma współ−
zawodnictwa, jak ta dzisiejsza oka−
zała się strzałem w dziesiątkę”.
Marcin Podleśny

Marcin Podleśny

Runda wiosenna
w klasie okręgowej

MLSz po trzecim turnieju
W dniu 16 lutego br. w bojszowskiej
Szkole Podstawowej im. Wilhelma
Gawlikowicza rozegrano III Turniej
Międzygminnej Ligi Szachowej Szkół
Podstawowych i Gimnazjalnych.

Piłkarze MKS−u Lędziny od nieoczekiwanej porażki 0:1 z Unią Bieruń

Foto Bogusław Żogała

Stary rozpoczęli rywalizację w grupie I katowickiej klasy okręgowej run−
dę wiosenną rozgrywek sezonu 2014/ 2015, której to harmonogram gier
prezentujemy poniżej:

Zwycięski zespół Akademii Sportu KSB.

Turniej sędziowali Józef Kaleta

16 kolejka, 21 marca, godz. 15.00 Unia Bieruń Stary – MKS 1:0,
17 kolejka, 28 marca, godz. 15.00 MKS – AKS Mikołów 3:1,
18 kolejka, 4 kwietnia, godz. 13.00 AKS Niwka – MKS,
19 kolejka, 11 kwietnia, godz. 16.00 MKS – Piast Bieruń Nowy,
20 kolejka, 18 kwietnia, godz. 16.00 Sparta Katowice – MKS (boisko „Rapid”),
21 kolejka, 25 kwietnia, godz. 16.30 MKS – Unia Kosztowy,
22 kolejka, 3 maj, godz. 16.00 KS Żory – MKS,
23 kolejka, 9 maj, godz. 17.00 MKS – GKS II Tychy,
24 kolejka, 16 maj, godz. 12.30 UKS MK Górnik – MKS,
25 kolejka, 23 maj, godz. 17.00 MKS – Rozwój II,
26 kolejka, 27 maj, godz. 18.00 Pogoń Imielin – MKS,
27 kolejka, 30 maj, godz. 17.00 MKS – Znicz Jankowice,
28 kolejka, 6 czerwca, godz. 17.00 LKS Łąka – MKS,
29 kolejka, 13 czerwca, godz. 17.00 MKS – Górnik 09,
30 kolejka, 20 czerwca, godz. 17.00 Ogrodnik – MKS.
Marcin Podleśny

W dniu 14.03.2015 r. w hali sporto−
wej Fundacji Rozwoju Sportu Kul−
tury Fizycznej i Turystyki odbyły
się IX otwartych zawodów modeli
samochodów zdalnie sterowanych
o puchar Przewodniczącej Rady
Miasta Lędziny.
 Otwarcia zawodów dokonała

Przewodnicząca RM Elżbieta
Ostrowska oraz naczelnik wy−
działu Edukacji, Kultury, Sportu
Krzysztof Bednarczyk. W zawo−
dach uczestniczyła młodzież
szkolna powiatu bieruńsko−lę−
dzińskiego i miast zaprzyjaźnio−
nych. Rozegrano trzy konkuren−
cje, w których brało udział 27 za−
wodników.
W kategorii szkół podstawo−
wych zwyciężyły uczennice
Szkoły Podstawowej nr 3: Kami−
la Borkowska, przed Sandrą
Szmist oraz Natalią Tomala.

W rywalizacji gimnazjalistów
bezkonkurencyjny okazał się
Kacper Mrozek z Gimnazjum nr
1 w Bieruniu, który wyprzedził
Jakuba Barona z Gimnazjum
w Imielinie oraz Grzegorza Bień−
ka reprezentującego Gimnazjum
nr 11 w Tychach.
W kategorii otwartej zwyciężył
Sławomir Pońc z debiutującej
w zawodach modelarni Dębo−
wiec, przed Kacprem Mrozkiem
oraz Erykiem Mrozkiem z Szkoły
Podstawowej nr 3. W rywalizacji
drużynowej Puchar Przewodni−
czącej RM odebrały SP nr 3 w Lę−
dzinach oraz Gimnazjum nr
1 w Bieruniu.
Zwycięzcy otrzymali puchary,
medale, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe, ufundowane przez gmi−
nę Lędziny oraz zarząd powiato−
wy LOK. Dekorację zawodników
dokonała Elżbieta Ostrowska,

Foto Marcin Podleśny

Modelarze w Turnieju o Puchar Przewodniczącej RM

Wyróżnienie odbiera Kacper Mrozek.

Franciszek Musioł – Prezes ZP
LOK oraz Marek Lizak – członek
ZP LOK. W czasie zawodów od−
były się pokazy modeli helikopte−
rów oraz innych modeli latają−

cych zdalnie sterowanych. Zawo−
dnikom towarzyszyła liczna grupa
rodziców i opiekunów, która do−
pingowała swoje pociechy.
Marcin Podleśny

(szkoły podstawowe) i Janusz Gon−
dzik (gimnazjum). Tempo gry usta−
lono na dziesięciominutowe dla pod−
stawówek i piętnastominutowe dla
gimnazjów.
W kategorii startujących ośmiu
szkół podstawowych zwyciężyła SP
nr 1 z Lędzin (23,5 pkt.) przed SP nr
2 z Chełmu Śląskiego (16,5 pkt.) i SP
z Imielina (16 pkt.). Zawodnicy z SP
nr 3 w Lędzinach zajęli siódme miej−
sce. W skład zwycięskiej drużyny SP
1 weszli Maria Wanot, Jakub Wanot,
Szymon Freitag i Rafał Wojtala.
Po rozegranych trzech turniejach,
reprezentacja SP nr z dorobkiem 61
pkt zajmuje miejsce I, SP nr 3 z do−
robkiem 35,5 pkt miejsce IV, nato−
miast drużyna ZS Goławiec VI miej−
sce z dorobkiem 32,5 pkt.
Wśród przedstawicieli szkół gim−
nazjalnych, najlepszymi okazali się
gimnazjaliści z G−1 w Lędzinach
(6 pkt.), którzy pokonali bojszowskie
gimnazjum (3,5 pkt.) i lędzińskie G−
2 (2,5 pkt.). Zwycięski skład to:
Magdalena Cerkownik, Wojciech
Płonka, Kamil Ścierski i Paweł Kło−
da. Po trzecim turnieju, w klasyfika−
cji gimnazjów prowadzi reprezenta−
cja lędzińskiego Gimnazjum nr 1 (18
pkt), przed Gimnazjum z Imielina
(15 pkt) oraz Gimnazjum nr w Lędzi−
nach (5,5 pkt). także turniej indywi−
dualny, który wygrał Wojciech Płon−
ka z G −1 w Lędzinach. Drugie miej−
sce zajął Szymon Siwek, a trzecie
Anna Arendarska, oboje z G −2 w Lę−
dzinach. Zwycięzcom nagrody wrę−
czali: przedstawicielki Urzędu Gmi−
ny Bojszowy, Anna Polko i Elżbieta
Kubeczko, dyrektor szkoły Barbara
Sosna oraz instruktor szachowy Ja−
nusz Gondzik.
Bogusław Żogała

