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Długo oczekiwany żłobek
powstanie w Lędzinach

Budżet obywatelski 2015
W kwietniu wszczęto procedury
związane z wykonaniem inwestycji
gminnych realizowanych w ramach
„Budżetu obywatelskiego 2014”.
W pierwszej kolejności zaplanowa−
no budowę Siłowni pod Chmurką na
Goławcu oraz Placu Fitness zlokali−
zowanego przy ul. Kontnego. Jedno−
cześnie trwają już przygotowania do
wdrożenia projektu także i w 2015 r.

Projekt przygotowany przez pra−
cowników lędzińskiego Urzędu
Miasta został oceniony bardzo wy−
soko i zajął 23 miejsce na liście
rankingowej Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej. Czasu na
opracowanie wniosku było bardzo
mało – mówi burmistrz Krystyna
Wróbel – i tym większy jest to
sukces, że zaspakaja potrzeby
zgłaszane przez mieszkańców.
Żłobek powstanie w części bu−
dynku położonego w Lędzinach
przy ul. Paderewskiego 5, w którym
obecnie mieści się oddział Miej−
skiego Przedszkola z O I nr 1. Zo−
stanie on ulokowany na parterze

Foto arch

Z przyjemnością przekazujemy
Państwu informację, na którą wielu
mieszkańców Lędzin, zwłaszcza ro−
dziców najmłodszych dzieci, oczeki−
wało od lat. Gmina Lędziny pozys−
kała bowiem dofinansowanie na
utworzenie miejskiego żłobka ze
środków Resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dzieć−
mi w wieku do lat 3 „MALUCH –
edycja 2015”. Oznacza to, że w Lę−
dzinach zostanie uruchomiony pier−
wszy w naszym powiecie państwowy
żłobek.

W budynku przy ul. Paderewskiego powstanie żłobek.

segmentu, w którym obecnie znaj−
duje się oddział przedszkolny.
W żłobku zapewniona zostanie
opieka dla dwóch grup dziecięcych
liczących po 16 osób, czyli łącznie
32 dzieci w wieku do trzech lat.
Każda grupa będzie posiadała od−
rębną salę. Dzieci będą także miały
do dyspozycji wydzieloną sypial−
nię. Uruchomienie żłobka planowa−
ne jest na przełom roku 2015/ 2016.

Rozmowy prowadzone na tak wysokim szczeblu
dotyczyły budowy węzła drogowego „Olszyce” i spo−
sobu realizacji inwestycji. Węzeł miałby połączyć
drogę S−1 z powiatową ulicą Zawiszy Czarnego,
a o potencjalnych korzyściach płynących z realizacji

Marcin Podleśny

Pomieszczenia, w których ulo−
kowany zostanie żłobek, muszą
spełniać ściśle określone wymogi
lokalowe i sanitarne. Tym samym
niezbędne jest przeprowadzenie
stosownych prac remontowych
i adaptacyjnych. Będzie to możli−
we dzięki pozyskanemu dofinan−
sowaniu w wysokości 640.000,00
zł, które pokryje 80% kosztów
Marcin Podleśny
projektu.

O węźle komunikacyjnym na Olszycach rozmawiano w Warszawie
31 marca br., z inicjatywy burmistrz Krystyny Wróbel,
doszło w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Warszawie do spotkania w sprawie budo−
wy węzła komunikacyjnego na Olszycach. Oprócz dy−
rektorów – Generalnej i Śląskiego Oddziału GDDKiA
w spotkaniu uczestniczył przedstawiciel inwestora a sa−
morządowców reprezentowali: wicestarosta Henryk
Barcik i burmistrz Krystyna Wróbel.

Przypomnijmy, że „budżet oby−
watelski” zwany również partycy−
pacyjnym to specjalnie wydzielona
kwota z budżetu naszego miasta,
o przeznaczeniu której zadecydują
bezpośrednio mieszkańcy Lędzin.
W trakcie najbliższej sesji Rady
Miasta poddana pod głosowanie zo−
stanie uchwała w sprawie przepro−
wadzenia na terenie Gminy Lędzi−
ny konsultacji społecznych doty−
czących projektu pn. „Budżet oby−
watelski w Lędzinach”. Zakłada
ona kilka istotnych zmian w odnie−
sieniu
do
ubiegłoroczne−

j uchwały, przede wszystkim doty−
czących wydłużenia terminów po−
szczególnych etapów realizacji pro−
jektów. Ponadto, w jednym okręgu
dopuszczalną będzie realizacja wy−
łącznie jednego projektu, który
otrzymał największą liczbę głosów
w wyniku przeprowadzonych kon−
sultacji. Dodatkowo, niewykorzy−
stane środki finansowe w danym
okręgu nie zwiększą puli środków
przeznaczonych dla projektów
w pozostałych okręgach. Co istot−
ne, prawo zgłaszania propozycji za−
dań do zrealizowania w ramach
Budżetu Obywatelskiego będzie
miał każdy mieszkaniec Gminy Lę−
dziny, niezależnie od okręgu,
w którym mieszka. Głosujący uzys−
ka prawo do oddania głosu tylko
raz na jeden projekt, niezależnie od
okręgu, w którym zamieszkuje.
Różnice w harmonogramie doty−
czącym terminów przedstawiamy
w poniższej tabeli.

tej inwestycji nie trzeba przekonywać. Odciążenie
centrum miasta z ruchu kołowego, stworzenie warun−
ków do zagospodarowania terenów położonych bez−
pośrednio przy drodze krajowej S−1 i nowe miejsca
pracy to tylko niektóre z nich.
Jak podsumowuje Krystyna Wróbel: Potencjalny
inwestor przygotowuje stosowne plany. Zapadły tak−
że wstępne ustalenia dotyczące sposobów finansowa−
nia inwestycji. Wierzę, że gdy zostaną one sformali−
zowane, przy akceptacji GDDKiA, będzie można nie
tylko poinformować o konkretnych rozwiązaniach,
ale i przystąpić do realizacji tej ważnej dla Lędzin in−
westycji.
Marcin Podleśny

Najbliższym i rodzinie

śp Bogusława Szarzyńskiego
mieszkańca miasta, społecznika,
Radnego Rady Miasta Lędziny w latach 1994 – 1998
Przewodniczącego
Rady Miasta Lędziny IV kadencji /2002−2006/
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
wraz z pracownikami Urzędu.
Żegnamy kolegę i przyjaciela, który swoim działaniem
i pracą najlepiej promował nasze miasto Lędziny.

Zmarł
mgr inż. architekt

Antoni Czernow
długoletni Naczelnik Wydziału
Architektury Urzędu Miasta /1991−2000/,
Sybirak,projektant wielu budowli sakralnych w kraju,człowiek
dobrego serca i wielu umiejętności, przyjaciel, kolega.

Rodzinie Zmarłego
− Żonie, Córce, Synom i ich rodzinom
przesyłamy wyrazy szczerego współczucia
Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
z pracownikami Urzędu,
Przewodnicząca Rady Miasta
Elżbieta Ostrowska oraz Radni VII kadencji

Z głębokim smutkiem, w poczuciu ogromnej straty
przeżywamy nagłą śmierć działacza lędzińskich
struktur samorządowych

śp. Bogusława Szarzyńskiego
Radnego Rady Miasta Lędziny w latach 1994 – 1998
Przewodniczącego Rady Miasta Lędziny IV kadencji (2002−2006).

Żonie Danucie, córce i synom, rodzinie zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Elżbieta Ostrowska Przewodnicząca Rady Miasta
wraz z radnymi VII kadencji.
Odszedł człowiek, który na trwale wpisał się
w historię odrodzonej samorządności miasta.
Cześć Jego pamięci.

2

Foto Mirosław Leszczyk

Tłumy lędzinian, ale także wielu mieszkańców okolicznych miast i gmin, li−
czne oficjalne delegacje i przedstawicielstwa towarzyszyły w czwartkowe
południe, 16 kwietnia, w ostatniej ziemskiej drodze powszechnie szanowa−
nemu Bogusławowi Szarzyńskiemu.

B.Szarzyński (z prawej).
Najpierw uczestniczyli oni w mszy św. odprawionej w intencji Zmarłego w lę−
dzińskim kościele parafialnym pw. św. Anny przez trzech księży pod przewo−
dnictwem proboszcza, a zarazem lędzińskiego dziekana, ks. Janusza Jarczy−
ka.
Do mszy asystował poczet sztandarowy Urzędu Miasta Lędziny, a grał na or−
ganach i śpiewał Jerzy Jurowicz. Chwytającą za serce a także wielce poucza−
jącą homilię wygłosił znakomity orator ks. kanonik dr Józef Przybyła, który przy−
jaźnił się ze śp. Bogusławem. Pożegnał Go między innymi takimi słowami –
Boguś był przede wszystkim dobrym człowiekiem, zarówno w życiu rodzinnym,
sąsiedzkim, zawodowym czy społecznym. Miał dla wszystkich ludzi wielkie ser−
ce, które w końcu nie wytrzymało, ale my o Jego dobroci, wrażliwości, życzli−
wości i otwartości, ale także obowiązkowości, solidności, uczciwości i rzetel−
ności pamiętać będziemy do ostatnich swoich dni.
W imieniu Zmarłego za udział w ostatniej posłudze podziękował wszystkim
ks. Jarczyk. Przede wszystkim jego żonie Danucie, córce Barbarze, synom
Przemysławowi i Grzegorzowi, bliższej i dalszej rodzinie, jego przyjaciołom, ko−
legom i koleżankom, księżom koncelebrantom, delegacjom władz samorządo−
wych Lędzin i powiatu bieruńsko−lędzińskiego, miasta i powiatu pszczyńskie−
go, w tym posłowi Tomaszowi Tomczykiewiczowi, przedstawicielstwom Izby
Skarbowej w Katowicach, Urzędu Skarbowego w Pszczynie, Stowarzyszenia
Przyjaciół Zamku Pszczyńskiego „Lwy Pszczyńskie”, KWK „Ziemowit”, służb
mundurowych, w tym OSP Lędziny, itd. Bogusław Szarzyński pochowany został
na cmentarzu parafialnym w Lędzinach. Na miejsce ostatniego ziemskiego
spoczynku odprowadził Go kilkusetosobowy kondukt pogrzebowy w rytm muzy−
ki żałobnej granej przez orkiestrę dętą kopalni „Ziemowit”.
– Boguś miał naprawdę wielkie serce, bo potrafił w nim bez żadnych prob−
lemów i wewnętrznych oporów pomieścić i miłość do rodzinnych Lędzin, gdzie
mieszkał i miłość do Pszczyny, której poświęcił swoje prawie całe życie zawo−
dowe – mówi dh Jerzy Mantaj, członek oficjalnej delegacji OSP Lędziny. – Nie
zamykał się w sobie, jak to czynią niektórzy, nie zasklepiał się li tylko w naj−
bliższym otoczeniu rodzinnym, towarzyskim czy zawodowym, ale był otwarty
i życzliwie nastawiony do wszystkich ludzi wokół. Miał szerokie zainteresowa−
nia i wiele życiowych pasji oraz duszę społecznika, więc angażował się w dzia−
łalność różnych organizacji i stowarzyszeń pozarządowych. Co ciekawe, potra−
fił znakomicie wszystkie te liczne zadania, których się podejmował, godzić
w swoim życiu codziennym. Wniosek: potrafił świetnie organizować swoje ży−
cie rodzinne, zawodowe i społeczne.
Bogusław Szarzyński urodził się 20 sierpnia 1954 roku w Lędzinach. Uczę−
szczał do klasy sportowej LO nr 1 w Tychach, zdobywał liczne puchary, dyplo−
my i nagrody startując technicznych konkurencjach lekkoatletycznych, zwła−
szcza w pchnięciu kulą, rzucie dyskiem i młotem. Ukończył studia prawnicze
w 1975 roku, krótko pracował w Sądzie Rejonowym w Katowicach, a następ−
nie w tamtejszym Urzędzie Wojewódzkim. Od 1979 roku pracował już w sek−
torze skarbowym. Cztery lata później objął stanowisko naczelnika Urzędu
Skarbowego, które pełnił przez 32 lata. W międzyczasie angażował się też
w działalność społeczną. Był między innymi działaczem Klubu Sportowego
„Górnik” Lędziny, OSP Lędziny (w tym krótko prezesem zarządu), komitetów
osiedlowych, wspomnianego SPZP „Złote Lwy”, zasiadał w Kapitule „Złoty
Laur” wyławiającej najlepszych przedsiębiorców w powiecie pszczyńskim, w la−
tach 1994−1998 był radnym Rady Miejskiej w Lędzinach, a w latach 2002−
2006 pełnił funkcję przewodniczącego tej rady. Zmarł 11 kwietnia br.
Mirosław Leszczyk
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Zmiany kadrowe
w lędzińskim magistracie
Początek kadencji nowych władz, to
zwykle początek zmian kadrowych
w podległych im jednostkach. Nie ina−
czej jest w lędzińskim Urzędzie Mia−
sta. 1 kwietnia br. Sekretarzem Miasta
została Joanna Warchulska−Kopeć.
Nowa pani sekretarz z lędziń−
skim samorządem związana jest od
2002 roku, kiedy to rozpoczęła pra−
cę w Urzędzie Miasta Lędziny jako
inspektor ds. kontroli wewnętrznej.
Joanna Warchulska−Kopeć w 1999
r. ukończyła studia magisterskie na
Uniwersytecie Śląskim w Katowi−
cach, na Wydziale Prawa i Admini−
stracji, na kierunku prawo. W 2004
r. ukończyła studia podyplomowe
na Akademii Ekonomicznej w Ka−
towicach w zakresie kontroli finan−
sowej i audytu w jednostkach sek−
tora finansów publicznych. Złożyła

także z wynikiem pozytywnym eg−
zamin na audytora wewnętrznego
przed komisją egzaminacyjną po−
wołaną przez Ministra Finansów.
Z kolei, w 2005 r. złożyła z wyni−
kiem pozytywnym egzamin pań−
stwowy przed komisją powołaną
przez Ministra Skarbu Państwa dla
kandydatów na członków rad na−
dzorczych spółek z udziałem skar−
bu państwa i samorządu terytorial−
nego. Prywatnie mężatka, mama
dwójki dzieci.
Pani Sekretarz życzymy wielu
zawodowych sukcesów oraz po−
wodzenia w pracy na stanowisku!
To nie wszystkie zmiany kadro−
we w lędzińskim magistracie.
W dniu 24 kwietnia br. roku Skar−
bnik Miasta Dorota Przybyła zło−
żyła rezygnację z pełnionej fun−
kcji. Mimo wyrażenia woli przez

Foto Marcin Podleśny

Pożegnaliśmy dobrego
i wrażliwego człowieka

Joanna Warchulska−Kopeć.

Panią Skarbnik, to do kompetencji
Rady Miasta należy decyzja o jej
odwołaniu, jeżeli do tego dojdzie,
rozwiązanie umowy o pracę nastą−
pi za porozumieniem stron z dniem
Marcin Podleśny
31 maja br.

Radni zdecydują o przyszłości spółki EKOREC
Do wyłącznej właściwości Rady Mia−
sta należy podejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego
zarządu, dotyczących tworzenia
i przystępowania do spółek i spół−
dzielni oraz rozwiązywania i wystę−
powania z nich, określania zasad
wnoszenia, cofania i zbywania udzia−
łów i akcji przez burmistrza, oraz
tworzenia, likwidacji i reorganizacji
przedsiębiorstw, zakładów i innych
gminnych jednostek organizacyjnych
oraz wyposażania ich w majątek.
Wyceniony już został majątek
spółki, przygotowana została jej
analiza SWOT oraz propozycje
rozwiązań możliwych do realiza−
cji. Informacje te zostały przedsta−
wione radnym 27 kwietnia tego ro−
ku. W spotkaniu uczestniczyli ró−
wnież pracownicy EKOREC –u
z panią prezes Bernadetą Stachoń.
Analizując możliwości prawne
związane ze spółką należy podzielić
je na dwie grupy. Pierwsza to dalsze
działanie spółki; w tym utrzymanie
status quo, polegającego na dalszym
wspieraniu spółki przez miasto lub
też pozyskaniu inwestora zewnę−
trznego w zakresie całości lub czę−
ści udziałów. Rozwiązanie drugie to
likwidacja spółki.
Radni muszą zdecydować czy
spółka EKOREC ma być spółką
w 100% komunalną i co się z tym
wiąże być nadal wspierana z bud−
żetu gminy, czy też spółka poprzez
inne działania przestanie być spó−
łką w 100% komunalną.

Będzie się to wiązało się z po−
zyskaniem inwestora zewnętrzne−
go. Współpraca podmiotu publi−
cznego oraz niepublicznego
(przedsiębiorcy) jest możliwa po
określeniu oraz spełnieniu ozna−
czonych i wymaganych warunków
przez gminę. Te warunki mogą do−
tyczyć np.: poziomu dokapitalizo−
wania spółki przez partnera ze−
wnętrznego, gwarancji socjalnych
dla pracowników, poziomu pakie−
tu udziałów oferowanych do naby−
cia, sposobu zarządzania spółką
oraz udziału w zarządzaniu przez
podmiot zewnętrzny.
W ramach takiego rozwiązania
należy rozważyć zbycie części
udziałów lub zbycie całości udzia−
łów. W tym drugim przypadku
miasto zbywając udziały traci pra−
wo własności spółki, która w cało−
ści będzie zarządzana i prowadzo−
na przez podmiot trzeci. Tym sa−
mym kontrola i odpowiedzialność
za spółkę będzie obciążać poten−
cjalnego nabywcę udziałów.
W przypadku zbycia części
udziałów konieczne będzie ustale−
nie zasad współpracy pomiędzy
wspólnikami.
Rozstrzygnięcie
w tym zakresie wymaga szerokich
analiz ekonomicznych w zakresie
wyceny majątku spółki, w celu
określenia konkretnych zasad
i wymogów współpracy, w tym
w szczególności finansowej.
Kwestia likwidacji spółki musi
uwzględniać aspekt społeczny. Za−
znaczyć trzeba, że w przypadku
podjęcia takiej decyzji majątek

spółki po zaspokojeniu wierzycieli
będzie stanowić własność udzia−
łowca w całości. Likwidacja spółki
spowoduje konieczność zamawia−
nia usług komunalnych na ze−
wnątrz, względnie powierzenia ich
realizacji innemu podmiotowi
gminnemu. Likwidacja spółki,
w której część udziałów posiada
inny podmiot będzie równozna−
czna z koniecznością podziału ma−
jątku likwidowanej spółki propor−
cjonalnie do posiadanych udzia−
łów, oczywiście po zaspokojeniu
zobowiązań spółki.
Jestem po kilku spotkaniach
z zarządem i pracownikami spółki.
Znam ich oczekiwania.− mówi bur−
mistrz Krystyna Wróbel. Radni ja−
ko pierwsi zostali zapoznani z sy−
tuacją firmy i to oni zdecydują
o jej przyszłości na podstawie
przygotowanych propozycji. Po
upoważnieniu mnie przez Radę
Miasta do konkretnych działań,
niezwłocznie je podejmę.– dodaje.
Kwestia przyszłości EKOREC−u
to kolejny trudny temat, z którym
muszą się zmierzyć nowe władze.
Problemy spółki są powszechnie
znane i narastały od lat. Ich roz−
wiązania nie znalazły poprzednie
władze. A chowanie głowy w pia−
sek i udawanie, że problemu nie
ma, jest działaniem krótkowzro−
cznym. Przypomnijmy, że w reali−
zowanym obecnie budżecie, przy−
gotowanym przez Wiesława Stam−
browskiego, nie przewidziano ża−
dnych środków na dokapitalizowa−
nie spółki.

Rodzina 3+
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do
składania wniosków o wydanie lędzińskiej Karty
„Rodzina 3+” w Wydziale Edukacji, Kultury,
Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta,
codziennie w godzinach pracy urzędu.
Program „Rodzina 3+” skierowany jest do rodzin
wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta
Lędziny, mających na utrzymaniu troje lub więcej

dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku ży−
cia w przypadku, gdy dziecko się uczy.
Szczegółowe informacje na temat programu
dostępne są na stronie internetowej miasta:
www.ledziny.pl.
Koordynator programu: Iwona Gwóźdź
tel. (32) 216−65−11 wew. 114
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Nowa szansa dla Lędzin
Walczą o S−1 – kluczową
inwestycję dla naszego regionu
Działania burmistrz Krystyny Wró−
bel, zmierzające do utworzenia
w Lędzinach strefy przemysłowej
atrakcyjnej dla inwestorów nabiera−
ją coraz bardziej realnych kształ−
tów. Pod obrady Rady Miasta Lę−
dziny 30 kwietnia br. trafiła uchwa−
ła w sprawie wyrażenia zgody na ob−
jęcie nieruchomości zlokalizowa−
nych na terenie Gminy Lędziny sta−
tusem Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.

W spotkaniu w Urzędzie Miej−
skim w Bieruniu wzięli udział
m.in. burmistrzowie, wójtowie
i prezydenci zainteresowanych
miast, a wśród nich burmistrz Kry−
styna Wróbel, przedstawiciele Ge−
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oraz posłanki i posło−
wie z województwa śląskiego
i małopolskiego.
Droga ekspresowa S−1 jest nie−
zmiernie ważną dla mieszkańców
inwestycją drogową. Odcinek S−1
z Kosztów do Bielska−Białej od−
ciąży zakorkowaną DK−44 w Bie−
runiu i DW−934 w Chełmie i Imie−
linie. Na inwestycji niewątpliwie
skorzystaliby też mieszkańcy Lę−
dzin.
Przypomnijmy, iż po protestach
środowisk górniczych w Brze−
szczach w 2013 roku opracowano
piąty, tzw. hybrydowy wariant
przebiegu drogi S−1. Przez Lędzi−
ny, Imielin oraz Bieruń przebiega
on tą samą trasą, co wcześniejsze
propozycje, różnica pojawia się
na wysokości Bojszów i Mie−

Foto Adam Kondla

W dniu 10 br. kwietnia odbyło się
spotkanie w sprawie budowy drogi
ekspresowej S−1. Spotkanie istotne,
ponieważ ta ważna dla Lędzin, na−
szego powiatu oraz regionu inwesty−
cja z niewiadomych przyczyn, zosta−
ła wpisana na listę rezerwową, za−
miast na podstawową, Programu
Budowy Autostrad na lata 2014−
2020.

Fragment bieruńskiego spotkania.

dźnej. Przez powiat bieruńsko –
lędziński droga ma przebiegać na
granicy Lędzin i Imielina. Pier−
wszy węzeł jest zaplanowany
w Lędzinach. Na granicy Chełmu
Śląskiego i Lędzin ma powstać
miejsce obsługi podróżnych (sta−
cja benzynowa i punkt gastrono−
miczny).
Śląscy samorządowcy od lat za−
biegają o budowę S−1. Obecni na
spotkaniu posłowie Marek Wójcik,
Ewa Kołodziej i Dorota Niedziela,
wsłuchując się w szeroki wachlarz
argumentów przemawiających za
podjęciem starań o doprowadzenie
do rozpoczęcia inwestycji, zapo−
wiedzieli intensywną pracę nad

Marcin Podleśny

Punkt kasowy na parterze
wpisaniem budowy drogi S−1 na li−
stę podstawową Programu Budo−
wy Dróg Krajowych na lata 2014−
2020.
30 kwietnia przedstawiciele sa−
morządów naszego regionu udadzą
się do Warszawy, aby wziąć udzi−
ał w posiedzeniu Komisji Oceny
Przedsięwzięć Inwestycyjnych
działającej przy Generalnej Dyrek−
cji Dróg Krajowych i Autostrad.
Podczas narady rozpatrywana bę−
dzie kwestia tej ważnej dla nasze−
go regionu inwestycji.
Oczekujemy wymiernych rezul−
tatów tychże starań i zapewniamy,
iż będziemy bacznie je śledzić.

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że od dnia
15.04.2015 r. w Urzędzie Miasta czynny jest punkt
kasowy. Wszelkich wpłat można dokonać na parterze
budynku, obok Punktu Obsługi Mieszkańców.
Godziny obsługi kasowej pozostają bez zmian, tj.
poniedziałek 8.00−16.30,
wtorek 8.00−15.00, środa 8.00−15.00,
czwartek 8.00−15.00, piątek 8.00−13.30.

Przypomnienie
o zobowiązaniach podatkowych
W dniu 15.05.2015 mija termin zapłaty drugiej raty podatku od nieru−
chomości, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego osób
fizycznych.

Marcin Podleśny

Aby uniknąć naliczenia opłat za zbyt późne wpłaty, prosimy o terminowe uregulo−
wanie należności.
Zwracamy się także z prośbą o podanie w treści przelewu, za co płacimy np.:
podatek od nieruchomości, rata 2, nr decyzji 2/ 3/ 2015, imię i nazwisko;
opłata śmieciowa np. styczeń/ luty, imię i nazwisko;
nr faktury.

Pracownicy UM podnoszą kwalifikacje
60−ciu pracowników Urzędy Miasta
Lędziny w okresie od 3 lutego do 23
kwietnia 2015 roku uczestniczyło
w konsultacjach rozwojowych. Od−
bywały się one w ramach projektu
„Usługi doradcze w zakresie kształ−
cenia formalnego i nieformalnego
osób dorosłych z powiatu bieruńsko
– lędzińskiego”. Jego realizatorem
jest Okręgowa Izba Przemysłowo –
Handlowa w Tychach.

Przypominamy także, iż zadeklarowane opłaty za gospodarowanie odpa−
dami komunalnymi w cyklu dwumiesięcznym należy wnosić bez wezwa−
nia w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub na rachunek Urzędu Miasta Lędzi−
ny.
W oby wypadkach prosimy o szczególną uwagę i zwrócenie uwagi na
nowy nr rachunku bankowego UM Lędziny, na który należy uiszczać
w/w zobowiązania:
ING Bank Śląski SA 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130
(osoby fizyczne i prawne)

Możliwe utrudnienia
Foto arch

Program zajęć prowadzonych
przez Pana Artura Winiarskiego
obejmował zagadnienia z zakresu
psychologii zmiany, relacji inter−
personalnych – nauczenia się jak
autentycznie, otwarcie i bezpośre−
dnio spotykać się z drugim człowie−
kiem, samopoznania, radzenia so−
bie ze stresem, odkrywania swoje−
go kreatywnego „Ja”, edukacji psy−
chologicznej, wsparcia, komunika−
cji interpersonalnej, wyznaczanie
celów, planowanie kolejnych kro−
ków rozwoju edukacyjno−zawodo−
wego z naciskiem na poznawanie

Przypomnijmy, że pierwszym
krokiem w tym kierunku było pod−
pisanie przez burmistrz Krystynę
Wróbel 23 marca br. listu intencyj−
nego w sprawie współtworzenia
Centrum Kompetencji i Kariery
z Katowicką Specjalna Strefą Eko−
nomiczną. Centrum to, ma stano−
wić podstawę do stworzenia takich
warunków zarówno pracodawcom,

jak i poszukującym pracy, aby obie
strony mogły trafiać w swoje po−
trzeby.
Specjalne Strefy Ekonomiczne
funkcjonują w Polsce już od 1995
roku. W tym okresie wpisały się
one na dobre w krajobraz prowa−
dzonej działalności gospodarczej.
Popularność stref polega na pro−
stocie i efektywności narzędzia, ja−
kim jest zwolnienie podatkowe dla
przedsiębiorców. Ale korzyści
z ulokowania kapitału w specjalnej
strefie ekonomicznej odnosi nie
tylko przedsiębiorca ale również
zatrudnieni przez niego pracowni−
cy, miasto, gmina czy region.
Strefa ma być zlokalizowana
w rejonie starej lędzińskiej cegiel−
ni i w pierwszym etapie obejmie
obszar kilku hektarów, który bę−
dzie sukcesywnie zwiększany.

Uczestnicy szkolenia wraz z Arturem Winiarskim.

Urząd Miasta Lędziny informuje, iż w związku z prowadzonymi na terenie
miasta robotami drogowymi oraz budowlanymi w następujących miej−
scach należy spodziewać się wystąpienia utrudnień w ruchu:
ul.

słabych i mocnych stron uczestni−
ków i wzmocnienie samooceny
oraz akceptacji siebie samego itp.
Pan Artur Winiarski jest eksper−
tem z bogatym doświadczeniem,
a przygotowanie merytorycznie,
twórcza forma zajęć jak i innowacyj−
ne metody prowadzenia spotkań
spowodowały, iż czas został wyko−

rzystany efektywnie, jakościowo
podnosząc kwalifikacje urzędników.
Zajęcia są finansowane ze środ−
ków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Czas na kolejny ich etap –
szkolenia grupowe, które zakończą
się 30 czerwca br.
Marcin Podleśny

Gwarków (remont drogi powiatowej),
ul. Hołdunowska (budowa oświetlenia drogowego),
ul. Murckowska (prace kanalizacyjne),
ul. Ułańska (roboty drogowe po wykonanej kanalizacji),
ul. Jemiołowa (remont drogi po wykonanym wodociągu),
ul. Bracka – wykonanie nawierzchni asfaltowej po wyko−
nanej kanalizacji.
Za wszelkie niedogodności, przepraszamy!

Sms−owy system powiadamiania mieszkańców
Informujemy, iż Urząd Miasta w Lędzinach uruchomił system powiadamia−
nia mieszkańców o ważnych sprawach i wydarzeniach za pomocą sms−
ów. W ten sposób będziemy Państwa mogli informować o występujących
zagrożeniach, ostrzeżeniach meteorologicznych, imprezach kulturalnych
i sportowych, utrudnieniach na drogach, zbliżających się terminach płat−
ności podatków i opłat lokalnych. Osoby zainteresowane proszone są
o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przekazanie go do Punktu Ob−
sługi Mieszkańca.
Formularz, którego pobranie możliwe jest ze strony UM
w Lędzinach (www.ledziny.pl) można również
przesłać pocztą e−mail na adres um@ledziny.pl
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Innowacje w MZOZ Lędziny
Dobre wiadomości dla pacjentów pły−
ną z Miejskiego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lędzinach. MZOZ
rozpoczął wymianę sprzętu medy−
cznego w sali zabiegowej, z której ko−
rzystają poradnie chirurgiczna, orto−
pedyczna, proktologiczna w Przycho−
dni Specjalistycznej. Dodatkowo,
w placówce rozpoczęto realizację pro−
jektu pod nazwą „Rozwój elektroni−
cznych usług publicznych w MZOZ
poprzez wdrożenie kompleksowego
rozwiązania informatycznego”.
Zakupiono nowy stół zabiegowy,
który zastąpił urządzenie używane
przez lekarzy przez ostatnich kilka−
dziesiąt lat. Nowy stół zabiegowy
umożliwia elektryczną zmianę wy−
sokości blatu zabiegowego, montaż
dodatkowych podpórek i stojaków,
co zwiększa zarówno komfort dla
pacjenta podczas wykonywania za−
biegów, jak i poprawia warunki pra−
cy chirurgów czy ortopedów. Po−
nadto zakupiono nową lampę zabie−
gową, która ze względu na sufitowy
system mocowania oraz nowoczes−
ną konstrukcję wykorzystującą
oświetlenie ledowe znacznie pod−
niesie komfort pracy personelu me−
dycznego.
O tym jak ważne są to zakupy,
niech świadczy fakt, iż w 2014 roku
lekarze w poradni chirurgicznej
i proktologicznej przeprowadzili
około 1000 zabiegów miesięcznie,
a w poradni ortopedycznej około

350 zabiegów miesięcznie. Zakup
sprzętu został sfinansowany w cało−
ści ze środków własnych MZOZ.
Łączny koszt zakupu stołu wyniósł
32.250,00 zł.
Odnośnie realizowanego projektu
przypomnijmy, iż w 2014 roku
MZOZ otrzymał dofinansowanie
w wysokości blisko miliona złotych
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla województwa
Śląskiego na lata 2007−2013 w ra−
mach działania „Społeczeństwo in−
formacyjne”.
Pierwszym etapem realizacji pro−
jektu było przygotowanie oraz prze−
prowadzenie postępowania przetar−
gowego na wyłonienie wykonawcy
w zakresie dostawy sprzętu kompu−
terowego oraz zakup i wdrożenie
w placówkach MZOZ oprogramo−
wania specjalistycznego, które
umożliwi zinformatyzowanie reje−
stracji, gabinetów lekarskich, sto−
matologicznych, rehabilitacyjnych,
laboratorium analitycznego oraz
ucyfrowienie pracowni RTG.
W wyniku przeprowadzonego prze−
targu wybrano firmę Info−lider
z Katowic do realizacji całości zada−
nia. W kwietniu br. rozpoczęto rea−
lizację zadania, w ten sposób Przy−
chodni Specjalistycznej MZOZ
zaadaptowano pomieszczenie dla
potrzeb serwerowni, aktualnie trwa
dostarczanie sprzętu komputerowe−
go, który systematycznie montowa−
ny będzie w gabinetach.

W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi
realizacji przyłączeń do sieci kanalizacji
sanitarnej ponownie przedstawiamy odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania.

Na maj przewidziano z kolei naj−
poważniejszy etap prac, w tym
ucyfrowienie pracowni rtg. Dla pa−
cjentów zmiana w pracowni rtg bę−
dzie najłatwiej zauważalna, bo−
wiem zamiast tradycyjnej błony rtg
otrzyma on obraz w zapisie cyfro−
wym. Jak zaznacza Dyrektor
MZOZ Andrzej Furczyk: „Zauwa−
żalnych zmian w sposobie funkcjo−
nowania każdej z przychodni
MZOZ oraz poszczególnych pora−
dni dla pacjenta będzie znacznie
więcej. Istotnym jest, aby realizację
i wdrożenie wniosku przeprowa−
dzić sprawnie, nie możemy bowiem
pozwolić sobie na żadne opóźnienie
z tej przyczyny, iż ostateczny ter−
min rozliczenia zadania, tj.
30.06.2015 r., pokrywa się z datą
zamknięcia całego programu dla
województwa Śląskiego”. Jak do−
daje „Kluczowym jest to, by wdro−
żenie systemu informatycznego po−
zwoliło nam jak najlepiej wykorzy−
stać milionową dotację, bowiem do
tej dotacji MZOZ musi dołożyć
blisko 200 tysięcy środków włas−
nych. Niezmiernie ważnym jest też,
by personel MZOZ ucząc się no−
wych rozwiązań oraz sposobu fun−
kcjonowania, np. prowadzenia
elektronicznej dokumentacji medy−
cznej, normalnie realizował swoje
zadania związane z przyjmowa−
niem, diagnozowaniem i leczeniem
pacjentów.

Jak przedstawia się finansowanie przyłącza w sytuacji podpisania umowy
na realizację przyłącza z PGK „PARTNER”?
Finansowaniem objęty jest cały zakres inwestycji (dokumentacja, materiały,
robocizna). Dofinansowanie z PGK „PARTNER” (w ramach środków z Narodowe−
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) wynosi 45% kosztów
netto całego zadania. Dodatkowo mieszkaniec, który ma zrealizowane przyłą−
cze i podpisał już umowę na odbiór ścieków może dodatkowo uzyskać dofinan−
sowanie z budżetu miasta w wysokości 45% kosztów brutto całego zadania.
Udział własny mieszkańca wynosi zatem około 18% kosztów zadania (10% plus
kwota Vat nie objęta dofinansowaniem PGK „PARTNER”).
Ile kosztuje wykonanie przyłącza realizowanego w ramach umowy z PGK
„PARTNER”?
Koszt wykonania przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej uwarunkowany jest
od jego długości oraz ilości zabudowanych studzienek. Koszt jednego metra
przyłącza (dokumentacja, robocizna, materiał) wynosi 300 zł netto, a jednej
studzienki 700 zł netto.
Z kim kontaktować się w sprawie realizacji przyłącza?
W sprawach technicznych dotyczących realizacji przyłączy do sieci kanalizacji
sanitarnej, jak również kosztów indywidualnych przyłącza (osoby, które zawarły
umowę z PGK „PARTNER”) należy kontaktować się ze spółką PGK „PARTNER”
Pani Maria Rzechuła
Pani Katarzyna Lysko

Odnośnie dofinansowania z budżetu miasta należy kontaktować się z Urzędem
Miasta Lędziny:
– Punkt Obsługi Mieszkańców
tel. 32 21 66 511 wew. 150
– Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Szkód Górniczych
tel. 32 21 66 511 wew. 125

Jak wysoki będzie rachunek za odprowadzanie ścieków?
Koszt odprowadzania ścieków zależy od zużycia wody (1m3 wody = 1 m3
ścieków). Aktualnie koszt 1m? odprowadzonych ścieków wynosi 10,30 zł brut−
to. Do ceny tej gmina Lędziny dopłaca 1,40 zł do każdego m3. Zatem cena,
którą płaci mieszkaniec to 8,90 zł brutto. Taryfa za ścieki ustalana jest co ro−
ku.
Cena ta jest dużo atrakcyjniejsza niż cena za ścieki wywożone ze zbiornika
bezodpływowego (szamba). Aktualna cena rynkowa za 1m3 ścieków z szamba
to 25 zł.

Marcin Podleśny

Krzempek na
Turniej Miast i Gmin dla Lędzin
miniony weekend (tj. 25 kwietnia) w Radzionkowie w Ośrodku Sportu
problemy w sieci Wi Rekreacji
odbył się VII Szachowy Turniej Miast i Gmin woj. śląskiego.

Zawodową pracę rozpoczął w 1973
roku w warsztacie elektro−instalacyj−
nym, następnie pracował m.in w Rol−
niczej Spółdzielni Produkcyjnej,
w Zakładzie remontowo−budowla−
nym. Od 1992 roku pracował
w Przedsiębiorstwie Wodociągowym
w Tychach, a następnie, z uwagi na
potrzebę utworzenia na terenie miasta
jednostki odpowiedzialnej za bieżące
utrzymanie sieci wodociągowej oraz
kanalizacyjnej, został skierowany do
pracy w Zakładzie Działalności Go−
spodarczej w Lędzinach. Stąd, został
oddelegowany do pracy w nowopow−
stałym Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej „PARTNER” Sp. z o.o.,
gdzie pracuje do obecnej chwili. Jako
operator i konserwator sieci kanaliza−
cyjnej swoją wiedzą techniczną i do−
świadczeniem od lat wspiera działal−
ność przedsiębiorstwa, szczególnie
przy odbiorach technicznych nowych
przyłączy oraz rozwiązuje bieżące
problemy z istniejącą siecią kanaliza−
cyjną.
Dzięki zdobywanej przez lata wie−
dzy i praktyce, lędzińska sieć kanali−
zacyjna nie ma dla Jana Krzempka
żadnych tajemnic. Stąd, wyróżnia go
umiejętność podejmowania szybkich
i trafnych decyzji, które decydują o jej
sprawnym działaniu. Będąc brygadzi−
stą, dał się poznać jako bardzo dobry
organizator pracy – zarówno swojej
jak i współpracowników, pośród któ−
rych cieszy się niekłamanym uzna−
niem i szacunkiem.
Marcin Podleśny

Z powodzeniem wystąpili w nim reprezentanci Lędzin.
Czy w razie nie zawarcia jak dotąd umowy z PGK „PARTNER” na realiza−
cję przyłącza można jeszcze uzyskać dofinansowanie do przyłącza?
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców poprzednim naborem
wniosków o dofinansowanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej z PGK „PART−
NER”r, istnieje jeszcze możliwość skorzystania z dofinansowania przyłącza
przez Gminę Lędziny w ramach nowo uruchamianego projektu. Warunki oraz za−
kres dofinansowania będą zależały od ilości osób, które złożą DEKLARACJĘ
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Deklaracje są dostępne w Punkcie Obsługi Mie−
szkańca UM Lędziny oraz Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód
Górniczych, pokój 201.

Po raz pierwszy wzięła w nim udział drużyna MOK Lędziny, zajmując
w turnieju I miejsce, występując w składzie: Dawid Gondzik, Bogusław Gon−
dzik, Rafał Liszka, Jakub Wanot. Drugie miejsce zajęła reprezentacja Piekar
Śląskich, zaś trzecie Tarnowskich Gór. IX miejsce wywalczyła z kolei druga
drużyna MOK Lędziny, a jej barw bronili Tomasz Kołakowski, Mateusz Pu−
dzianowski, Szymon Freitag oraz Agata Arendarska. W turnieju uczestniczy−
ło 16 drużyn, a każdy zespół składał się 2 zawodników zawodowych, plus
2 zawodników poniżej 18 roku życia. Rywalizowano tempem 15 minut w sy−
stemie 7− rundowym. Arbitrem zawodów był Rudolf Sobczyk. Marcin Podleśny

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
− Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych
Lędziny ul. Lędzińska 14 tel.32 32 66 447
/Ośrodek Centrum II piętro/
Foto arch

Kontynuujemy, zapoczątkowany tek−
stem „Oczyszczalnie pod wspólnym
kierownictwem”,
opublikowanym
w marcowym BIL−u „Lędziny−teraz”,
cykl prezentujący osoby zasłużone dla
PGK „Partner” Sp. z o.o. Dzisiaj,
przedstawiamy wieloletniego pracowni−
ka przedsiębiorstwa Jana Krzempka.

tel. (32) 216 61 23 wew. 38
tel. (32) 216 61 23 wew. 31

Dwie lędzińskie reprezentacje.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki
i Położnej wszystkim Pielęgniarkom i Położnym
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
pragniemy złożyć wyrazu uznania, wdzięczności
i szacunku za podejmowany trud i ofiarność
w ratowaniu życia i zdrowia drugiego człowieka,
tworzenia przyjaznego otoczenia i atmosfery opieki
wokół pacjentów.
Życzymy zdrowia,radości i pomyślności w życiu
osobistym, sukcesów w życiu zawodowym, realizacji
planów, wytrwałości oraz pogody ducha.
Andrzej Furczyk
Dyrektor MZOZ

Małgorzata Uzarek
Z−ca Dyrektora ds.Lecznictwa MZOZ

Joanna Janik
Przełożona Pielęgniarek MZOZ

zaprasza do skorzystania z nowoczesnych metod
walki z bólem, tj. Terapii Falą Uderzeniową.
Zalety:
Wysoka skuteczność zabiegów /wystarczą 2−3 zabiegi/,
Przyśpiesza proces zdrowienia,
Szeroki zakres wskazań do zabiegu,
Szybkie terminy realizacji,
Zabieg wykonywany poza kontraktem z NFZ.
Terapia skutecznie pomaga w leczeniu:
stanów zapalnych mięśni i ścięgien /np. zapalenia
ścięgna Achillesa, łokieć tenisisty/,
zespołów bólowych kręgosłupa,
bólów stawowych i nerwobólów /np. bolesny bark/,
stanów po urazach kończyn, krwiaków,
stanów zwyrodnieniowych stawów i kości /np. ostrogi pię−
towe/
Wszelkich informacji można uzyskać
pod numerem telefonu (32) 32 66 447 lub bezpośrednio
w Rejestracji
Zespołu Pracowni Rehabilitacyjnych MZOZ.
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Cechuje ją
pozytywne myślenie

Foto Krystyna Boroń

Wystawy indywidualne
kontrastowiczów

Członkowie Klubu Plastyka Kon−
trast w Lędzinach nie zwalniają
tempa. Oprócz udziału w wystawach
zbiorowych eksponują oni swoje
prace także poprzez wystawy indy−
widualne.
W lutym Marian Kubista, mie−
szkaniec Chełmu Śl., ale z pocho−
dzenia lędzinianin, zaprezentował
swoje obrazy w galerii Gminnego
Ośrodka Kultury w Chełmie Śl.
Była to druga jego indywidualna
ekspozycja. Wystawę w cheł−
mskim GOK−u urządziła mu dy−
rektor tego ośrodka Gabriela Żora−
wik, a w jej otwarciu oprócz człon−
ków i sympatyków Kontrastu
uczestniczyli też w piątkowy wie−
czór, 6 lutego, liczni mieszkańcy
Chełmu Śl., a także dyrektor MOK
w Lędzinach, Joanna Figura oraz
siostra artysty, hołdunowianka
Marcelina Skitek. Do końca lutego
można było oglądać tam około 40
prac Mariana Kubisty o różnej te−
matyce, ale najczęściej były to mo−
tywy kwiatowe, martwa natura
i architektura w technice olejnej. –
Obrazy pana Mariana cechuje dba−
łość o każdy szczegół, ostatnio in−
teresuje go tematyka abstrakcyjna,
ale nadal poszukuje on swojego
stylu artystycznego – mówi Beata
Kozioł, przewodnicząca klubu
Kontrast.
Niemniej ciekawy charakter
miała wystawa obrazów urządzona
wspólnie przez dwie hołdunowian−
ki, Ewę Pawłowską i jej córkę Ka−
rolinę, w galerii SDK „Tęcza”
w Tychach. Wystawę tę pt. „Kie−

runki” można śmiało nazwać indy−
widualnymi ekspozycjami, gdyż
obie malarki zaprezentowały swo−
je prace osobno, chociaż obok sie−
bie. Jej otwarcia dokonała w piąt−
kowy wieczór, 13 marca, instruk−
tor Aleksandra Zadrożna z SDK
„Tęcza” w obecności kilkudziesię−
ciu osób, w tym członków i sym−
patyków Kontrastu, przyjaciół
oraz koleżanek i kolegów artystek.
Bardzo ciekawy komentarz do
oglądanych tam prac wygłosiła
bierunianka Krystyna Boroń,
członkini klubu Kontrast od kilku
lat. – Obrazy Ewy charakteryzuje
kolorystyka i tematyka szczęśli−
wej, spełnionej kobiety, której
w życiu pozostaje tylko postawić
bukiet na niedzielnym stole. Obra−
zy jej mogą sycić oko i rozpraszać
mroki. Zakwalifikowałabym je to
tzw. malarstwa salonowego, które
ku codziennej radości,można po−
wiesić nad kominkiem. Karolina
w każdym ze swoich obrazów po−
szukuje nowej kolorystyki, a tema−
tyką sięga do zaułków zarówno
miast jak i duszy człowieka. Jej
malarstwo jest trudniejsze do zro−
zumienia, gdyż nawet na wernisa−
żu padały pytania typu: Dlaczego
tak właśnie malujesz? Ale tak nap−
rawdę to, co chce pokazać Karoli−
na, stanowi reminescencje z życia
każdego, a pytania „dlaczego”, pa−
dają – bo tematyka jej obrazów
czasem zastanawia, a czasem nie−
pokoi. Na pytanie „dlaczego?” –
oglądający musi jednak odpowie−
dzieć sobie sam – dopowiada pani
Mirosław Leszczyk
Krystyna.

„Laboratorium Aktywności Społecznej
Starszych Osób – LASSO”
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014−2020.

LASSO dla Seniorów w Lędzinach!
Projekt „Laboratorium Aktywności Społecznej Osób Starszych – LASSO” to cykl
działań łączących zajęcia integracyjne, edukację cyfrową i językową, aktywność
sportową oraz warsztaty rozwoju osobistego. Do wzięcia udziału w projekcie zapra−
szamy seniorów z miasta Lędziny – 60+, którzy chcą aktywnie spędzić czas, roz−
winąć swoje pasje, zainteresowania oraz zadbać o swoją kondycję fizyczną.
Realizacja będzie trwała do końca bieżącego roku.
Wszystkie działania w projekcie zostaną zrealizowane wspólnie przez lidera
projektu – Fundację Pracownia Jutr oraz partnera – Miejski Ośrodek Kultury w Lę−
dzinach. W projekt zaangażowany jest także Urząd Miasta w Lędzianach, który bę−
dzie patronował wszystkim działaniom podejmowanym w ramach projektu.
Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Aktywność Społeczna
Osób Starszych na lata 2014 – 2020, który realizowany jest przez Minister−
stwo Pracy i Polityki Społecznej. W tegorocznej edycji konkursu, lędziński
projekt LASSO pokonał ogromną liczbę konkurencyjnych wniosków (ponad
1660 wniosków w swojej kategorii) i jest jednym z nielicznych projektów
realizowanych na terenie woj. śląskiego w ramach programu ASOS 2014−
2020.

Foto M.Leszczyk

Uczestnicy wernisażu w SDK Tęcza.

R.Ścierska, M.Noras, K.Wróbel i wnuczka Anna.

Urodzona 22 marca 1925 roku Moni−
ka Noras jest osobą towarzyską i cie−
szy się z każdych odwiedzin, więc nie
kryła swej satysfakcji i zadowolenia,
gdy 1 kwietnia br. odwiedziły ją bur−
mistrz Krystyna Wróbel i Renata
Ścierska, kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego, w ramach tradycyjnych
wizyt u lędzińskich jubilatów.
Pani Monika, której towarzyszyła
wnuczka Anna, podziękowała go−
ściom za serdeczne życzenia z okazji
minionej 90. rocznicy jej urodzin, list
z gratulacjami, piękny bukiet kwia−
tów oraz tradycyjną paczkę z prezen−
tami. Potem przy kawie, herbacie
i ciastkach długo rozmawiano na róż−
ne tematy, ale przede wszystkim
o drodze życiowej Jubilatki i jej naj−
bliższej rodzinie. Zwłaszcza o śp. mę−
żu Augustynie, dzieciach: Janie, Hen−
ryku, Andrzeju i Irenie, z których Jan
i Irena już nie żyją, a także o wnu−
kach, których ma ośmioro, siedmiu
prawnukach i jednym praprawnuku,
kilkumiesięcznym Nikodemie.
Pani Monika jest rodowitą lędzi−
nianką, urodziła się w rodzinie Ma−
rii (z domu Smolorz) i Pawła Mu−
siołów. Jej rodzeństwo, młodsze od
niej, siostra Gertruda i brat Paweł,

Projekt LASSO będzie obfitował w działania szkoleniowe oraz rozwojowe.
Seniorzy będą mogli poszerzyć swoje kompetencje i umiejętności dzięki
uczestnictwie w wybranych w warsztatach. W programie przewidziano na−
stępujące aktywności:
– warsztaty języka włoskiego,
– warsztaty z zakresu nowoczesnych technologii,
– warsztaty taneczne,
– warsztaty artystyczne,
– warsztaty z rozwoju osobistego,
– zajęcia na basenie,
– warsztaty promujące zdrowy styl życia.
Dodatkowo seniorzy będą mogli zaangażować się w specjalnie przygoto−
wane dla nich inicjatywy integracyjne:
– udział w przedstawieniu teatralnym,
– nagranie audiobooka z literaturą śląską,
– udział w sesji zdjęciowej, która zostanie wykorzystana do wydania kalenda−
rza na rok 2016,
– udział w wyjeździe integracyjno – kulturalnym,
– stworzenie przewodnika po Lędzinach.
Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych seniorów do kontaktu z organiza−
torami. Jesteśmy przekonani, iż dzięki realizacji projektu uda się nam utrzymać
wysoką aktywność społeczną seniorów w mieście Lędziny. Mamy nadzieję, iż
szeroki wachlarz zaplanowanych działań oraz przygotowane atrakcje będą sta−
nowiły doskonałą formę spędzania wolnego czasu.
Informacje na temat projektu można także znaleźć na stronie
www.mokledziny.pl, www.pracowniajutr.pl, www.ledziny.pl oraz na Facebo−
oku – funpage Pracownia Jutr, Miejski Ośrodek Kultury Lędziny.
Informacji na temat projektu i rekrutacji udzielają:
1) Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, tel. 32 326 78 33, 508313376
2) Fundacja Pracownia Jutr, tel. 665 740 296 lub 791 733 089

już nie żyje. Obecnie mieszka ona
wraz z zięciem Bogdanem i wspo−
mnianą wnuczką Anną w domu wy−
budowanym przez siebie i męża
w latach 60−tych przy ul. Murckow−
skiej. Wybudowanym z wielkim
trudem i w dużej mierze własnymi
rękoma. Zięć i wnuczka zapewniają
jej wszelką opieką i wsparcie.
– Już podczas II wojny światowej
zaczęłam pracować w budowanej
wówczas kopalni Guntergrubbe
(obecna KWK „Ziemowit”), gdzie
zatrudniono mnie zarówno w maga−
zynie, jak i w biurze – opowiada. – Po
wyzwoleniu, już na początku 1945
roku, zostałam przyjęta do pracy
w magazynie innej kopalni lędziń−
skiej – „Piast”. Jeszcze tego samego
roku skorzystałam z wczasów praco−
wniczych,
zorganizowanych
w Ustroniu Śl. Tam właśnie pozna−
łam swojego przyszłego męża, Augu−
styna Norasa z Lędzin Górek, też
uczestniczącego w tych wczasach
pracownika „Piasta”. Pracował on na
dole (wcześniej krótko był pracowni−
kiem poczty w Mysłowicach), ale
grał też w kopalnianej orkiestrze dętej
na barytonie, więc wieczorami przy−
grywał wczasowiczom w Ustroniu
wraz z dwoma kolegami do tańca.
Pobrali się już na początku 1946
roku. Ślub cywilny zawarli 11 sty−
cznia w lędzińskim USC mieszczą−
cym się przy Szybie Głównym ko−
palni „Piast”, a kościelny dwa dni
później w XVIII−wiecznym lędziń−
skim kościele pw. św. Klemensa.
Najpierw zamieszkali u jej rodzi−
ców, ale po urodzeniu przez nią
pierwszego dziecka wynajęli mie−

szkanie w starej części Lędzin, by
wkrótce otrzymać przydział na po−
kój z kuchnią w budynku kopalnia−
nym usytuowanym nieopodal dzi−
siejszego Urzędu Miasta. Po uro−
dzeniu przez panią Monikę trzecie−
go dziecka kopalnia przydzieliła im
większe mieszkanie.
– Wtedy zrezygnowałam z pracy
w magazynie kopalni „Piast”, by
zająć się wychowywaniem dzieci,
ale po kilku latach przerwy podję−
łam na nowo pracę zawodową, tym
razem w sklepach mięsnych – kon−
tynuuje opowiadanie. – Mąż Augu−
styn był zatrudniony w „Piaście”
na różnych stanowiskach, w tym
jako mierniczy i górnik dołowy, aż
do swojej emerytury. Od jego
śmierci 15 listopada 2000 roku po−
bieram po nim emeryturę. Jestem
zadowolona z życia, cieszę się suk−
cesami i szczęściem moich blis−
kich, jestem im wdzięczna za każ−
de odwiedziny. Cieszę się też z co−
miesięcznych odwiedzin księdza
z hołdunowskiej parafii Chrystusa
Króla. Teraz, co prawda, poruszam
się sama po mieszkaniu, ale już
przy pomocy kul. Nadal nie mam
problemów z przygotowywaniem
sobie posiłków, chętnie oglądam
telewizję, zwłaszcza wiadomości
i ulubione seriale oraz programy
publicystyczne, no i wierna jestem
mojej wieloletniej pasji, czyli roz−
wiązywaniu wszelkiego rodzaju
krzyżówek. Wnuczka Ania mówi,
że cechuje mnie pozytywne myśle−
nie i empatia – dodaje.
I bez wątpienia ma rację! Oby tak
dalej, Pani Moniko! Mirosław Leszczyk
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Wieczornica wielkopostna

Podzieloną na trzy akty wieczor−
nicę rozpoczął w koncercie pieśni
wielkopostnych, lędziński dwuna−
stoosobowy zespół kameralny
„LAUS DEO”. Na drugi akt złoży−
ły się fragmenty Tryptyku Rzym−
skiego Jana Pawła II, które recyto−
wała Róża Brzeska i Marcin Kap−
ral. Wokalnie zaś w tej części wie−
czornicy, można było usłyszeć
sopranistkę Katarzynę Skulską
oraz śpiewającą altem Sylwię Ho−
łyńską, która grała także na flecie.
Śpiewaczkom akompaniował na
instrumentach
klawiszowych
i wiolonczeli, autor muzyki Irene−
usz Wypich. Tryptyk ten, to wier−
sze mówiące o przemijaniu całej
natury, świata i człowieka.Trzeci

W sali audiowizualnej na Placu Far−
skim w Lędzinach, 17 kwietnia br.
lędzińska Miejska Biblioteka Publi−
czna zorganizowała koncert kwarte−
tu „ACOUSTIC QUARTET”, który
tworzą muzycy renomowanej Orkie−
stry Kameralnej Miasta Tychy
„AUKSO”, w składzie: Ewa Sidor –
altówka, Marcin Sidor – skrzypce,
Mateusz Moś – skrzypce i Mateusz
Mańka – wiolonczela.

Foto Bogusław Żogała

Nie pierwszy już raz kościół Matki
Bożej Różańcowej był miejscem mu−
zycznej uczty duchowej. Z osobiste−
go zaangażowania w realizację pro−
jektu Dyrektor lędzińskiego MOK−
u, Joanny Figury, jak i proboszcza
ks. Krzysztofa Sonntaga, w niedzielę
29 marca br. można było uczestni−
czyć w niecodziennym spektaklu,
ubranym w efektowną grę świateł.
Zarówno refleksyjny nastrój okresu
wielkopostnego, jak i 10 rocznica
śmierci św. Jana Pawła II, sprzyjały
przeżywaniu starannie przygotowa−
nej wieczornicy wielkopostnej „Ku
pamięci Jana Pawła II...”.

Wiosenny koncert muzyki klasycznej

Róża Brzeska i Marcin Kapral.

akt wypełniła impresja teatralna na
podstawie poezji Karola Wojtyły
„Pieśń o Bogu ukrytym”, w wyko−
naniu młodzieży z Mysłowic, sku−
pionej w grupie teatralnej CRE−
ATORI LIBERATI. Autorem mu−
zycznych aranżacji w tej części był
Mateusz Poliwoda. Całość wyre−
żyserowała Dorota Luber i Kata−
rzyna Skulska, a piękne efekty
świetlne były dziełem mysłowic−
kiej firmy ELTREND PRO−
DUKCJA. Było pięknie, a to dlate−
go, że w Lędzinach gościliśmy ar−
tystów scen śląskich, o ugruntowa−

nej pozycji na muzycznej scenie,
bowiem Ireneusz Wypich to wy−
bitny polski kompozytor o między−
narodowej sławie, koncertmistrz
Filharmonii w Sarajewie, a Kata−
rzyna Skulska to sopranistka kon−
certująca z nim w Europie. Za nie−
codzienne doznania, zebrani w ko−
ściele słuchacze nagrodzili arty−
stów gromkimi brawami, a do po−
dziękowań Joanny Figury i probo−
szcza ks. Sonntaga, dołączyła się
także burmistrz Lędzin Krystyna
Wróbel.

Koncert rozpoczęto prezentacją
postępów w muzycznej edukacji
wychowanek kameralistów. Hanna
Dworak wraz z Małgorzatą Hlaw−
są zagrały na fletach, Alicja Sam−
son i Emilia Dworak w towarzy−
stwie Marcina Sidora na skrzyp−
cach, a Pola Wojciuch na gitarze
akustycznej. Prezentację młodych
muzyków i zawodowców, przepla−
tała poezja zaprzyjaźnionej z bib−
lioteką Gabrieli Kotas. Ławecka
poetka czytała wiersze „Nostalgia”

i „Piękno”, pochodzące z jej pier−
wszego tomiku poezji „Pogodna
dojrzałość”. Koncert kwartet roz−
począł od sztandarowej pozycji
Wolfganga Amadeusza Mozarta
„Eine kleine Nachtmusik”. Z twór−
czości Jana Sebastiana Bacha mu−
zycy sięgnęli po „Toccatę i fugę d
– moll”. Melomani usłyszeć je−
szcze mogli „Adagio na smyczki”
SamuelaBarbera, „Kwartet smy−
czkowy g −moll” Edvarda Griega
i „Taniec karzełków” Antonio
Bazziniego, a na bis jeszcze raz
„Małą nocną muzykę” Mozarta.
Wrażeniom słuchowym towarzy−
szyły także te wizualne, a to z racji
pięknie się komponującym z wy−
konywaną muzyką, wystrojem sa−
li, na który się złożyły wiosenne
kwiaty, latarnie i inne elementy de−
koracji pochodzące z zaprzyjaź−
nionej z MBP „Zielonej Manufak−
tury”.
Bogusław Żogała

Bogusław Żogała

Na wystawie można podziwiać olejne pejzaże wetera−
nów lokalnego malowania, Jana Śmiłowskiego i Maria−
na Kubisty, jak i obrazy Ryszarda Kubisty powstałe
w wyniku fascynacji obrazami Leonarda da Vinci,
Aleksandra Gierymskiego czy Jana Vermeera. W te−
chnice malowania pastelami oczy przykuwają prace Jó−
zefa Mandli. Tradycyjnie już, nie można obojętnie prze−
jść obok akwarel Heleny Szabrańskiej, znanej chociaż−

Wielkopiątkowe
nabożeństwo ewangelickie
W dniu 3 kwietnia, w Wielki Piątek, na pamiątkę ukrzy−
żowania Jezusa Chrystusa w kościele ewangelicko−augs−
burskim pw. Świętej Trójcy w Hołdunowie uroczystą
mszę św. odprawił ksiądz wikariusz Łukasz Ostruszka.
Na wstępie powitał on zgromadzonych w świątyni
wiernych tej niedużej hołdunowskiej parafii, jednej
z 41. wchodzących w skład katowickiej diecezji ewan−
gelicko−augsburskiej. W trakcie nabożeństwa ksiądz
wikariusz wielokrotnie czytał fragmenty czterech
ewangelii mówiące o męce i ukrzyżowaniu Chrystusa.
Także jego homilia bezpośrednio nawiązywała do tej
tematyki. Wierni, korzystając ze „Śpiewnika ewange−
lickiego”, chętnie śpiewali pieśni religijne, do których
akompaniowała na organach Sylwia Mańka, a następ−
nie niemalże wszyscy spośród zgromadzonych w tym
kościele przystąpili do komunii św. Pod dwoma posta−
ciami (chleba i wina) udzielił jej ks. Ostruszka. Na za−
kończenie nabożeństwa zaprosił on wszystkich wier−
nych do udziału w niedzielnej, wielkanocnej mszy św.
Mirosław Leszczyk

by zlędzińskich pejzaży wydanych w ramach zeszytów
„Widziane z Górki Klemensowej”. Jej kwiaty, podobnie
jak i akwarele opiekunki plastyków, pani Beaty to już
prace dojrzałe i dopieszczone, ale słusznie zauważono,
że młode pokolenie twórców depcze plastykom z wielo−
letnim stażem po piętach. Daje się to zaobserwować za−
równo przy pracach młodego Pawła Pientki, który ma
już za sobą autorska wystawę w tym miejscu, jak
i w przypadku jeszcze młodszej Alicji Kotas.
Spotkanie lokalnych twórców było okazją także do
rozmów na temat najbliższych planów związanych
z czerwcowymi „Dniami Lędzin”, jak i przyszłoro−
cznym jubileuszem dwudziestolecia istnienia klubu,
który dowodzi zasadności swego istnienia jako przy−
stani, gdzie można się realizować w plastycznej twór−
czości na każdym poziomie. Każdy może spróbować
swoich sił na tym polu, zarówno młody jak i nieco
starszy, pełnosprawny jak i ten doświadczony przez
los, bo i takich nie brakuje, a wówczas zwiedzający
przystaną, przyjrzą się i podziwiać będą umiejętności
autorów, jak przy akwarelach Krystyny Boroń.
Bogusław Żogała

Kwartet smyczkowy Aukso.

Śląskie śpiewanie w Piaście
Znów możemy być dumni z poziomu
zademonstrowanego przez naszych
przedstawicieli podczas rejonowych
eliminacji dwunastej już edycji Re−
gionalnego Przeglądu „Śląskie Śpie−
wanie” im. prof. Adolfa Dygacza,
przeprowadzonych 10 kwietnia
w sali widowiskowo−kinowej Piast,
w których uczestniczyło aż 21 pod−
miotów wykonawczych, czyli zespo−
łów, duetów bądź solistów.
Dwa lędzińskie zespoły zakwali−
fikowały się do finału tego prze−
glądu, zaplanowanego na 12 maja
w Chorzowskim Centrum Kultury.
Są to: „Moderato” z Gimnazjum nr
2 w Lędzinach oraz „Radość”
z Miejskiego Ośrodka Kultury
w Lędzinach – obydwa w kategorii
zespoły wokalne i wokalno−instru−
mentalne. Gratulujemy i życzymy
im dalszych sukcesów!
Ponadto jury: Janina Lipińska−
Dygacz (wdowa po prof. A. Dyga−
czu) – jako przewodnicząca oraz
Piotr Hankus – solista Państwowe−
go Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

i Elżbieta Mrowiec – emerytowana
nauczycielka SP nr 1 w Lędzinach,
jako członkowie, do finałowych
przesłuchań zakwalifikowało w
kategorii zespoły pieśni i tańca na−
stępujące grupy – „Iskierki”
z Ośrodka Kultury w Brzeszczach
oraz „Frydkowianie” ze Szkoły
Podstawowej im. St. Hadyny we
Frydku, natomiast w kategorii ze−
społy wokalne i wokalno−instru−
mentalne
−„Gorzyczanie”
z
Wiejskiego Domu Kultury w Go−
rzycach, „Frelki” z Gimnazjum nr
3 w Raciborzu oraz „Zespół wo−
kalny z Frydku” reprezentujący SP
im. St. Hadyny we Frydku.
W imieniu współorganizatorów
powyższych eliminacji, to jest
Związku Górnośląskiego i Miej−
skiego Ośrodka Kultury w Lędzi−
nach, opiekunom zespołów bądź
solistów dyrektor lędzińskiego
MOK−u, Joanna Figura, wręczała
okolicznościowe
dyplomy,
a wszystkim osobom występują−
cym na scenie słodycze.
Mirosław Leszczyk

Foto M.Leszczyk

W holu budynku Urzędu Miasta, w dniu 20 kwietnia br.
odbył się wernisaż trwającej do 22 maja wystawy Klubu
Plastyka „Kontrast” pt. „Pożegnanie zimy”. Podczas
uroczystego otwarcia wystawy przez przewodniczącą
klubu Beatę Kozioł, powitano zebranych gości wśród
których znalazła się też Burmistrz Miasta Lędziny, Kry−
styna Wróbel, która powitała i przy okazji przedstawiła
nową sekretarz Miasta, Joannę Warchulską – Kopeć,
Krzysztofa Bednarczyka z Wydziału Edukacji, Kultury,
Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta, dyrektor
MOK−u Joannę Figura, oraz nowo wybrany na marco−
wym walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym,
zarząd klubu.

Foto Bogusław Żogała

Kontrast żegna zimę

Zespół Moderato z G 2 Ledziny dziękuje publicznosci i jury.
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„Mitologia ziemi rodzinnej”, to tytuł
bogato ilustrowanej prelekcji poloni−
sty z bieruńskiego LO Zbigniewa Za−
jąca, na którą do sali audiowizualnej
na Placu Farskim w Lędzinach, 24
kwietnia br. zaprosił lędziński Miej−
ski Ośrodek Kultury.

W niedzielę 26 kwietnia br. po raz
drugi Miejski Ośrodek Kultury na
scenie plenerowej zorganizował pią−
tą edycję Blues Kwiecień Grania.

Zbigniew Zając prelekcję ilustrował
slajdami.

reny jako krainę stawów, miejsce
mityczne i legendarne, określane
mianem utopcowej krainy. Podobne
staremapy prezentował Zbigniew
Zając w trakcie swojej ciekawej pre−
lekcji. Na przykładzie mapy z 1742
roku, słuchacze mogli się przeko−
nać, jak wyglądały tereny między
Klimontem a Wisłą i ile na tych te−
renach było rzek, potoków, jezior
i stawów, które stwarzałysprzyjają−
ce warunki do snucia najróżniej−
szych opowieści z wyobrażeniami
duchów, zjaw i dziwnych zjawisk,
które z punktu widzenia dzisiejszej
nauki zapewne interpretowano by
odmiennie od ludowej narracji. Spo−
re zainteresowanie zebranych osób
wzbudziła „Legenda o Klimoncie”
według XIII – wiecznego przekazu
w opracowaniu Romana Nygi, jak
i jego przedstawienie rozgraniczo−
nych Wielkim Bieruńskim Stawem
Lędzin i Bierunia, gdzie Górka Kle−
mensowa jest miejscem dobra, zaś
bieruńska Orla Górka jako miejsce
złe.
Dzięki tej wyjątkowej prelekcji
prelekcji, zaciekawieni słuchacze
mogli się przekonać, że na najbar−
dziej spopularyzowanych postaciach
skarbnika czy utopca, galeria śląs−
kich stworoków w tzw. „śląskiej mi−
tologii” się nie kończy. Bogusław Żogała

Blue Band Blues na scenie z Robertem Lubowieckim.

Hands” i po polskiego klasyka „Do
kogo idziesz?” zespołu Breakout.
Przepełnieni energią i pasją grania
muzycy zachęcali do zabawy
w rytm improwizowanej melodii
do słów „Lędziny, Lędziny dlacze−
go tak siedzimy...”, jednak blues
pod chmurką okazał się autenty−
cznie koncertem, któremu towa−
rzyszyła nie najlepsza pogoda,
a „When Loves Come To Town”
zamknął zestaw wykonywanych
utworów.
Tradycyjnie już, cząstkę prezen−
towanej muzyki zagorzali fani
w postaci płyt mogli zabrać ze so−
bą do domu.

zadziornie i z pazurem potrafi
wyeksponować ekspresję moc−
niejszych utworów.
Na scenie towarzyszył jej gita−
rzysta Robert „Kapa” Kapkowski,
basista Michał Bigulak i perkusista
Adam Partyka. Koncert rozpoczęli
od utworu „Nora” z ich nowej, ma−
jącej się ukazać w maju płyty.
W blisko dwudziestoutworowym
secie, znalazły się autorskie pio−
senki, zarówno polsko jak i anglo−
języczne. Między innymi zagrane
zostały utwory z nagranej w 2011
roku płyty, jak „Wędrówka”, „Be−
side”, „He’s The One”, czy „Anioł
Stróż”. Muzycy sięgnęli także po
cover Billa Withersa „Grandma’s

Bogusław Żogała

Po raz szósty o ekologii

Dwie godziny
zdrowego śmiechu
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzi−
nach, w sobotni wieczór 28 marca
br. zorganizował dla sympatyków
współczesnej sceny kabaretowej,
występ kabaretu SMILE. Goszczący
w lędzińskiej sali widowiskowej
„Piast” kabareciarze zaprezentowali
program „Czy jest w domu kakao?”.

Foto arch

W wprowadzeniu do tematyki
śląskiej mitologii, prelegent posłu−
żył się obszernym opracowaniem
autorstwa Barbary i Adama Podgór−
skich, które różni się od klasy−
cznego pojmowania znaczenia mi−
tologii świata, zaprezentowanej na
przykładzieserii wydawanej w la−
tach osiemdziesiątych ubiegłego
wieku przez Wydawnictwo Arty−
styczne i Filmowe, gdzie w różnych
kulturach była zachowana pewnego
rodzaju
hierarchia
postaci
z wierzeń. Panteon najróżniejszych
legendarnych postaci przedstawiono
na przykładzie rysunków Romana
Nygi z Bierunia, ilustrujących dwu−
języczną książkę “Stworoki śląs−
kie”. Różne dziwne postacie, jakie
przewinęły się przez ekran, to ró−
wnież postacie z prezentowanej
książki Alojzego Lyski „Duchy
i duszki Bojszowskie. Opowieści lu−
dowe z Górnego Śląska”. Znana po−
wszechnie postać utopca z rynku
w Bieruniu Starym zdobi okładkę
innej książki pana Alojzego pt. „Od
wiek wieka na Górnym Śląsku. Bo−
ju bojki o duchach i straszkach”.W
tym przypadku autorem urokliwych
akwarel jest Ireneusz Botor. Wize−
runek „Utopca starotyskiego” tego
samego autora można oglądać na
trwającej jeszcze do tegorocznej
edycji “Nocy muzeów”, wystawie
w Muzeum Miejskim w Tychach
zatytułowanej” Tychy oczywiste
i nieoczywiste. Książęce ślady, do−
tknięcie sacrum i nowe miasto”.
Prezentowana w tym miejscu mapa
z 1782 roku, pokazuje ówczesne te−

Jako pierwsze zaprezentowało
się trio bluesowe, którego skład ze−
brał się na potrzeby tego muzy−
cznego wydarzenia inaugurujące−
go tegoroczne granie na wolnym
powietrzu. W jego skład wszedł
trzon zespołu Blue Band Blues,
czyli Dawid Kiełbasa na gitarze
akustycznej i śpiewająca Ewa
Kiełbasa, a towarzyszył im gościn−
nie na congas i cajon Robert Lu−
bowiecki. Fani bluesa mieli okazję
usłyszeć znane utwory zespołu
BBB, jak „AGD”, „Urodziny”, „Z
lotu ptaka”, „Nie kupisz mnie”,
“Czwarta władza”, czy „Sława”,
które jednak w nowej akustycznej
aranżacji zyskały nową i świeżą ja−
kość.
Po lędzińskich muzykach
sceną zawładnął młody krakow−
ski zespół bluesowy CHEAP
TOBACCO, który w trakcie swo−
jej pięcioletniej działalności
estradowej, wystąpił już na waż−
nych i prestiżowych krajowych
festiwalach bluesowych jak
i z powodzeniem zaistniał na an−
tenie radiowej. Niepodważalnym
atutem zespołu jest śpiewająca
i grająca na gitarze akustycznej
frontmenka, Natalia Kwiatkow−
ska, mająca wszystko co do tej
roli jest potrzebne, czyli
młodość, urodę, dobry kontakt
z publicznością i najważniejsze,
konkretne umiejętności wokalne.
Wtedy kiedy trzeba, śpiewa liry−
cznie, a innym zaś razem

Foto Bogusław Żogała

Blues pod chmurką
Foto Bogusław Zogała

O śląskich stworokach
na placu farskim

Uczestnicy konkursu.

W dniu 27 marca 2015 r. w sali au−
diowizualnej na Placu farskim Miej−
ski Ośrodek Kultury i Przedsiębior−
stwo Gospodarki Komunalnej „Par−
tner” Sp. z o.o. zorganizowały dla
uczniów lędzińskich szkół podstawo−
wych i gimnazjalnych VI Między−
szkolny Turniej Wiedzy Ekologi−
cznej.
Dla uczestników przygotowano
wiele atrakcji min.: testy eco, roz−
sypankę eco, tworzenie domu eko−
logicznego, a także prezentacje
ekologiczne. Zabawie nie było
końca, natomiast jury w składzie:
Przewodnicząca Joanna Kantor,
oraz członkowie: Anna Czech,
Joanna Figura oraz Renata Zaza−
kowny bacznie przyglądały się
pracy młodych zdolnych ekolo−
gów, dokonując oceny. Najważ−
niejszym etapem konkursu było
omówienie
przygotowanego
wcześniej plakatu o tematyce eko−

logicznej, a mianowicie o znacze−
niu oczyszczania ścieków dla na−
szego środowiska. W kategorii
szkół podstawowych I miejsce wy−
walczyła SP z Oddziałami Integra−
cyjnymi nr 1 w Lędzinach, II miej−
sce SP nr 4 z Oddziałami Przed−
szkolnymi w Goławcu, a III miej−
sce SP nr 3 im. Ch. Ruberga.
Z kolei, wśród szkół gimnazjal−
nych kapituła konkursu I miejsce
przyznała Gimnazjum nr 1 im. Ja−
nusza Korczaka, II miejsce Gim−
nazjum nr 2, a III miejsce Gimnaz−
jum nr 3 w Lędzinach – Goławcu.
Współorganizatorem Turnieju,
a zarazem jego głównym sponso−
rem było PGK „Partner”. Ucze−
stnicy walczyli nie tylko o nagrody
dla szkół. Każdy z uczestników,
a także opiekunowie grup otrzy−
mali upominki od w/ w sponsora.
Zwycięzcom i uczestnikom kon−
kursu serdecznie gratulujemy.
Marcin Podleśny

Podczas dwugodzinnego rozba−
wiania do łez publiczności, lubel−
ski kabaret zagrał zarówno kilka
nowych skeczy, jak i te znane, ale
dobrze sprzedane, bowiem impro−
wizacja na żywo w danym czasie
i miejscu zawsze jest jednorazowa
i niepowtarzalna. Tym wiec sposo−
bem satyrycy pozwolili sobie i na
lokalne żartowanie z bolączki lę−
dzinian, jaką jest uciążliwy hołdu−
nowski przejazd kolejowy. Pro−
gram wypełniły skecze pana Stani−
sława – kierowcy TIR – a, skecz
„Urząd skarbowy” czy bardzo roz−
budowany „Marilyn Manson”, ale
najbardziej początkowo onieśmie−
loną publiczność zaktywizowano
w trakcie skeczu „Talent Show”.
Po bardzo udanym spektaklu,
Andrzej Mierzejewski, Paweł
Szwajgier i Michał Kincel chętnie
pozowali do wspólnych zdjęć, po−
nieważ te z występu, jaki odbył się
w dniu 17 grudnia 2011 roku już
się zdążyły zdezaktualizować. Au−
tografy chętni mogli zdobyć także
na nowym od tamtego czasu wyda−
wnictwie, jakim jest trzygodzinne
ubiegłoroczne DVD pt. „Warto
rozmawiać”.
Bogusław Żogała

9

Kultywują pamięć
o Anielinie Faberze

Foto arch

Premierowy pokaz
nagrodzonego filmu

Uczestnicy premierowej projekcji filmu.

Foto Bogusław Żogała

Uczniowie trzeciej klasy Powiatowego
Zespołu Szkół w Lędzinach, kształcą−
cy się w zawodzie technik górnictwa
podziemnego, Marek Jurowicz, Da−
riusz Syc i Michał Pajor zostali zdo−
bywcami IV miejsca w ogólnopolskim
konkursie „Poznaj swoją historię”.
Film ich autorstwa – „Bohater stanu
wojennego” – miał swoją premierową
projekcję 15 kwietnia w auli Powiato−
wego Zespołu Szkół w Lędzinach.

Nagrodzeni laureaci konkursu.

Z inspiracji osób związanych z To−
warzystwem Kulturalnym im. Anie−
lina Fabery oraz Powiatowym Ze−
społem Szkół w Lędzinach, w któ−
rym funkcjonuje technikum mające
Faberę za swojego patrona, 10
kwietnia br. zorganizowano po raz
pierwszy miejski konkurs na temat
życia i działalności Anielina Fabery,
przeznaczony dla uczniów lędziń−
skich szkół podstawowych i gimnaz−
jalnych.
Celem przeprowadzonego kon−
kursu było poznanie biografii
i działalności lędzińskiego pedago−
ga i działacza kultury, oraz uświa−
domienie młodzieży roli i znacze−
nia jego postaci dla Lędzin. Ciągle
jeszcze żyje w świadomości star−
szego pokolenia pozytywna pa−
mięć o tej charyzmatycznej
postaci, a dla dzisiejszych nauczy−
cieli jest autorytetem i wzorem do
naśladowania. Konkurs „Życie
i działalność Anielina Fabery ”,
pod hasłem „Kto miał szczęście
przejść przez jego szkołę...” roze−
grano w dwóch kategoriach: gru−
powej i indywidualnej.
Trzyosobowe zespoły przez 15
minut rozwiązywały test, po którym
w drugiej rundzie odpowiadały na
cztery losowane pytania. Popra−
wność odpowiedzi oceniało jury
w składzie: Marian Biegański przed−
stawiciel Wydziału Edukacji, Kultu−
ry, Sportu, Spraw Społecznych
i Promocji Miasta Lędziny, Agnie−
szka Waśniowska sekretarz TK im.
A.Fabery i przewodnicząca jury Zo−
fia Dudek. Pytania dotyczyły nie tyl−
ko osoby A.Fabery ale też i Towa−
rzystwa kulturalnego jego imienia.
Po krótkiej przerwie na poczę−
stunek rozegrano konkurs indywi−
dualny, w którym zadaniem ucze−
stników było zaprezentowanie,
wcześniej przygotowanego wystą−
pienia po śląsku, promującego po−
stać wybitnego pedagoga, w któ−
rym oceniano zawartość meryto−
ryczną, językową i gwarową po−
prawność,
ogólne
wrażenie
i szczególne walory.W konkursie
drużynowym pierwsze miejsce za−
jęło Gimnazjum Nr 3 w Goławcu
przed Gimnazjum Nr 2 im.
Gustawa Morcinka. Trzecie miej−

sce po dogrywce zdobyła Szkoła
Podstawowa Nr 1 im. Karola
Miarki. W konkursie indywidual−
nym jury zachwycił występ Kami−
li Muły przygotowanej przez Ewę
Kosteczko ze Szkoły Podstawo−
wej Nr 3, która zaprezentowała
rymowany tekst po śląsku, pod−
kreślający zalety i osiągnięcia Fa−
bery. Drugie miejsce zajęła Karo−
lina Hermyt z SP Nr 4, a trzecie
Dominika Krawczyk z Gimnaz−
jum Nr 3. Zdobywczynie drugiego
i trzeciego miejsca wystąpiły
w pięknych strojach śląskich,
a przygotowała je do występu
Krystyna Kuc. Goławiecka szkoła

od pewnego czasu, co zauważono
już podczas spotkania z Alojzym
Lysko 27 lutego na Placu Farskim,
jawi się miejscem, gdzie mocno
i konsekwentnie dba się o podtrzy−
mywanie wszelkich elementów
służących do podtrzymywania lo−
kalnej tradycji, kultury, mowy,
itp., stanowiących podwaliny pod
naukę regionalizmu.
Fundatorem nagród i dyplomów
dla uczestników konkursu, wrę−
czanych przez członków jury oraz
wicedyrektora PZS−u Krzysztofa
Biolika, było Towarzystwo Kultu−
ralne im. Anielina Fabery.
Bogusław Żogała

W projekcji uczestniczyły tak−
że klasy Technikum kształcące
w zawodzie – technik górnictwa
podziemnego oraz pierwsze i drugie
klasy liceum mundurowego, któ−
rych misją jest służba społeczeń−
stwu.
Film wywołał szczere zaintereso−
wanie, a także wzruszenie wśród
młodzieży oraz zaproszonych gości,
w gronie których znaleźli się głó−
wny bohater filmu oraz były dyrek−
tor KWK „Ziemowit” Antoni Pi−
szczek, ks. Dziekan Józef Przybyła,
władze Powiatu bieruńsko−lędziń−
skiego na czele z Przewodniczącą
Rady Anną Kubicą, Wiceprzewo−
dniczącym Rady Markiem Spyrą,
Wicestarostą Henrykiem Barcikiem
oraz radnym Henrykiem Paruzelem,
a także przedstawiciele kopalni
„Ziemowit” Dariusz Kołodziejczyk
oraz Piotr Musioł.
Po obejrzeniu nagrodzonego fil−
mu Dyrektor PZS w Lędzinach Pani
Ewa Matusik wręczyła podzięko−
wania Panu Dyrektorowi Antonie−
mu Piszczkowi za działania na rzecz
edukacji historyczno−regionalnej
wśród młodzieży. Podkreśliła histo−
ryczne i wychowawcze znaczenie
powstałego filmu dla środowiska lo−
kalnego, a także dla wszystkich, dla
których historia regionu – zwłaszcza
trudne wydarzenia okresu stanu wo−

jennego – wciąż budzą emocje, ro−
dzą wzruszenia i są żywe w pamię−
ci. Sam film jest niezwykłym zapi−
sem naszej historii i pokazuje mło−
dym ludziom, że nawet w najtrud−
niejszych sytuacjach warto kiero−
wać się dobrem drugiego człowieka
i szacunkiem dla niego, bo taka po−
stawa przynosi pozytywne zakoń−
czenie konfliktów. Twórcy filmu
otrzymali nagrody i pamiątkowe
dyplomy, a Dyrektor Matusik prze−
kazała również podziękowania
opiekunowi uczniów – Pani Danu−
cie Płucieńczak.
W okolicznościowym przemó−
wieniu, Antoni Piszczek przekazał
słowa uznania dla młodych filmow−
ców i przypomniał o kilku ważnych
faktach z okresu strajku górników
w grudniu 1981 roku,
związa−
nych z realnym zagrożeniem dla
bezpieczeństwa kopalni i jej praco−
wników. Obrazu tamtych trudnych
dni dopełnił ksiądz dziekan Józef
Przybyła, wspominając grozę panu−
jącą wśród rodzin górniczych oraz
szczególne zasługi osób, które przy−
czyniły się do pokojowego zakoń−
czenia strajku.
Na zakończenie spotkania z histo−
rią, pełnego szacunku dla ludzi
działających na rzecz Ojczyzny, Pa−
ni Dyrektor Ewa Matusik wręczyła
także dyplomy uczniom – laureatom
szkolnego Konkursu Historycznego
„Udział Polaków w II wojnie świa−
towej i losy Żołnierzy Wyklętych”:
za zajęcie I miejsca Damianowi Sor−
kowi z drugiej klasy technikum (te−
chnik górnictwa podziemnego), za
zajęcie II miejsca Michałowi Koczu−
rowi z pierwszej klasy technikum
(technik elektryk) oraz za zajęcie
III miejsca – Damianowi Dworo−
kowi z trzeciej klasy (technik elek−
Marcin Podleśny
tryk).

WAŻNE TELEFONY (32…)
BEZPIECZEŃSTWO Komenda Powiatowa Policji 323–32–00

tel. dyżurnego 323–32–55 Straż Miejska 216−
–65–11 wew. 32, 600−279−573 Straż Pożarna Tychy 227–20–11, 227–30–22 lub 998 Ochotnicza Straż Po−
żarna 216–62–57
ZDROWIE Pogotowie Ratunkowe w Tychach 219–38–43 lub 999 Pogotowie Ratunkowe w Lędzinach 327–49−
–99 lub 999 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach 325–42–80/–81 MZOZ 216–77–01 Przycho−
dnia Specjalistyczna 326–73–74, 326–62–53 Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych 326–64–47 Przychodnie
Rejonowe: Nr 1, ul. Fredry 17 216–60–59 Nr 2, ul. Asnyka 2 216–62–87 – Filia Goławiec, ul. Goławiecka 64
216–70–31 NZOZ „Centrum Medyczne” 326–64–54 do 55 Gabinet Stomatologiczny „Obdent” 216–70–16
APTEKI Apteka pod Szybem 326–41–34 wew. 43, 606–307–900 Marta 216–60–31 Melisa 216–60–64
Centrum 216–78–33 „10” 216–78–37 Magnolia 326–71–81 Evita 218 11 17
ZGŁASZANIE AWARII Pogotowie Elektroenergetyczne 303–21–55 lub 991 Pogotowie Gazowe w Tychach 227−
–31–24 lub 992 Pogotowie Ciepłownicze 216–70–42 wewn. 5440 lub 693–174–143 Pogotowie Wodne 227−
–40–31 do 31 lub 994 Pogotowie Kanalizacyjne PGK Partner dla Lędzin 696–073–508 RPWiK SA Tychy Od−
dział Bieruń (Ściernie) 326–96–32 – zgłaszanie awarii: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 – w pozosta−
łych godzinach oraz w weekendy pod numerem: 325–70–00 (dyspozytor RPWiK SA Tychy)
MIASTO Urząd Miasta Lędziny 216–65–11, 216–62–91, 216–63–01, 216–65–12 Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej 216–67–91 Targowisko Miejskie 326–63–95 Świetlica Socjoterapeutyczna 326–63–96 EKO−
REC 326–79–90, 326–79–91 – baza przy ul. Fredry 216–60–20 PGK „Partner” 216–61–23, 216–75–26
Miejski Ośrodek Kultury 326–78–33 Miejska Biblioteka Publiczna 216–75–09 Fundacja RSiKF – Ośrodek
Sportowo–Rekreacyjny Centrum 326–27–00, 326–71–02
POWIAT Starostwo Powiatowe w Bieruniu 226–91–00 Wydział Komunikacji w Lędzinach 324–08–23 do 26
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 324–08–12 Powiatowy Zarząd Dróg 216–21–73 Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego 216–63–30 Powiatowy Urząd Pracy w Tychach – Filia Lędziny 216–79–71 Powiatowy
Rzecznik Praw Konsumenta 226–91–75 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach 227–52–47
INFORMACJA TELEFONICZNA Biuro numerów 118–913
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Kreatywne umysły z Trójki

Na niebiesko dla autyzmu

Celem projektu jest rozwój zdol−
ności twórczych, zmierza on nauki
kreatywnego i krytycznego myśle−
nia, angażując grupy uczestników
w proces twórczego rozwiązywa−
nia problemów rozbieżnych, czyli
takich, które rozwiązać można na
wiele sposobów.
Dzieci realizując zadania pro−
jektowe marzą, myślą, tworzą, ła−
mią schematy i przyzwyczajenia
tworząc innowacyjne rozwiąza−
nia z uwagą i otwartością na in−
nych.
Dwie drużyny reprezentujące SP
nr 3 w eliminacjach regionalnych
w Krakowie zajęły I i III miejsce,
tym samym jedna z nich awanso−
wała do finału ogólnopolskiego,
który odbył się w dniach 27−29
marca br. w Gdańsku. III miejsce

Dzieci chętnie włączyły się do akcji.

W tym dniu wszystkie przed−
szkolaki ubrały się na niebiesko,
a w całym przedszkolu zamie−
szczono informacje dotyczące au−
tyzmu, na dolnym korytarzu po−
wstała galeria prac dzieci z autyz−
mem, a przez cały dzień z głośnika
wydobywały się dźwięki utworu
„Niebieski świat nam się śni”.
Nauczycielki chcąc przybliżyć

dzieciom autystyczny świat czyta−
ły fragmenty książki „Kosmita”,
a pani psycholog w grupach star−
szych przeprowadziła zajęcia edu−
kacyjne „Poznaj Marię, dziew−
czynkę, która lubi mieć plan” połą−
czone z projekcją filmu. W gru−
pach młodszych przeprowadzone
zostały zajęcia na podstawie bajki
terapeutycznej „Mały Kłapouszek
– czy zajączek może być szczęśli−
wy?”, traktujące o tolerancji.
Dzięki fundacji JIM oraz radzie
rodziców wszystkie dzieci zabrały
do domu niebieskie balony oraz
ulotki zawierające informacje
o autyzmie, a przedszkole przyo−
zdobione zostało profesjonalnymi
banerami informacyjnymi. Z kolei,
wieczorem 2 kwietnia budynek za−
świecił niebieskim światłem.

Foto arch

zwyczajowo od wczesnego rana
w niedzielę po wsiach podkrakow−
skiej gminy Zielonki. Z kolei, przy−
kładowo martenice to ozdoby, które
wykonuje się z kolorowej włóczki.
Zazwyczaj wybiera się kolor biały
i czerwony, który symbolizuje czy−
stość duszy – biały oraz życie i zdro−
wie – czerwony. Martenica jest nie
tyle ozdobą, co swego rodzaju amu−
letem, który nie tylko przypomina
nam o nieustanności cyklu życia
i śmierci, ale również wyraża życze−
nie tego, abyśmy byli zdrowi, silni
i szczęśliwi.
Te niewątpliwie ciekawe zajęcia
przygotowały i przeprowadziły Bo−
żena Beker−Kołodziej i Elżbieta
Ostrowska – nauczycielki ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Lędzinach.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach:
I – dla dzieci 3 i 4 letnich, II – dla dzieci 5 i 6 letnich.
Uczestnicy recytowali wiersze o tematyce wiosennej,
a ich zmagania oceniała komisja konkursowa w skła−
dzie: Violetta Adamus – Świetlica Socjoterapeuty−
czna Lędziny, Sonia Szymańska – MOK Lędziny;
Ewa Kuś – Biblioteka Miejska Lędziny, która spośród
uczestników wyłoniła laureatów.
W gronie dzieci młodszych I miejsce zajęła Maja
Szamota z grupy 4/ 5; II miejsce – Karolina Horst, III

Marcin Podleśny

Nagrodzone przedszkolaki wraz z jury.

miejsce – Laura Guszy, natomiast wyróżnieniem uho−
norowano Adriana Orszulika (wszyscy z grupy 3 b).
W II etapie konkursu I miejsce zajął Miłosz Klo−
nowski z grupy 6a, II Jakub Krzemień z grupy 5b,
a III Kacper Trębacz z grupy 6a, natomiast wyróżnie−
nie przypadło w udziale Emilii Haśnik z grupy 6b.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy
i nagrody książkowe.
Marcin Podleśny

Śpiewały po angielsku

Rekolekcje inaczej
Przy współpracy dyrektora szkoły Małgo−
rzaty Szeligiewicz i proboszcza parafii pw.
Chrystusa Króla księdza Marka Płazy
w ramach tegorocznych rekolekcji wielko−
postnych zorganizowano wyjazd dla grupy
40 dzieci wraz z opiekunami do klasztoru
Benedyktynów w Tyńcu.

ce śląskie tradycje i obyczaje. Wy−
stępy oceniało jury w składzie:
prof. Helena Synowiec, dr. hab.
Danuta Krzyżyk i pani Bernadeta
Ficek.
I miejsce w II kategorii wieko−
wej (klasy 4−6) zdobyła Paulina
Borys, która zaciekawiła i rozba−
wiła słuchaczy, opowiadając
o stroju Ślązaczki. Wszyscy ucze−
stnicy konkursu otrzymali dyplo−
my i upominki. Serdecznie gratu−
lujemy!
Marcin Podleśny

Foto arch

Gwarowy sukces uczennicy SP nr 1
W dniu 15 kwietnia uczniowie
ze Szkoły Podstawowej z Oddzia−
łami Integracyjnymi nr 1 w Lę−
dzinach wzięli udział w III Po−
wiatowym Konkursie Gwary
Ślaskiej.
Szkołę reprezentowali: Paulina
Borys (kl. 4a), Maria Wanot (kl.
4a), Natalia Chrostek (kl. 6b),
Wiktoria Hachuła (kl. 6c), Paulina
Wojtala (kl. 6c), Maciej Popiela
(kl. 6c) i Jakub Wanot (kl. 6c).
Uczestnicy konkursu zaprezento−
wali teksty gwarowe, przybliżają−

Bińda, Aleksandra Czarnuch, Alek−
sandra Kupczyk, Laura Manzel, Na−
talia Hopkiewicz, Wiktoria Krze−
mień i Paulina Sołtys.
Oprócz zmagań konkursowych
w Filharmonii Pomorskiej dzieci
wraz z opiekunami uczestniczyły
w wielu zajęciach, zabawach i po−
kazach artystycznych przygotowa−
nych przez organizatorów. To
wielki sukces przede wszystkim
dzieci, a wielka duma dla rodzi−
ców, szkoły, miasta i regionu.

W dniu 16 kwietnia przedszkolaki z Miejskiego Przed−
szkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach
wzięły udział w konkursie recytatorskim pt. „Wiosna ra−
dosna”, którego celem było dostarczanie przedszkola−
kom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływają−
cych z piękna utworów literackich, a także popularyza−
cja literatury dziecięcej.

Najmłodsi chętnie uczestniczyli w przygotowaniu ozdób.

Uczniowie klas I – III poznali
zwyczaje i tradycje wiosenne takie
jak: pucheroki, martenice, gaik,
maik, topienie marzanny, pogrzeb
żuru i śledzia, wagary, busłowe ła−
py, judaszki, czy palmy. W ten oto
sposób młodzież miała okazję do−
wiedzieć się, iż pucheroki, czyli po−
przebierane w wysokie czapy ozdo−
bione kolorową bibułką i usmaro−
wane sadzą dzieci, wygłaszające za−
bawne oracje i zbierające do koszy−
ków jajka i smakołyki chodziły

w krakowskich eliminacjach zajęli
Jakub Jaromin, Zofia ścierska, Ka−
mil Ptak, Dawid Niechwiej, Łu−
kasz Janota, Laura Kozakiewicz
oraz Kacper Sierak.
Natomiast, w gdańskim finale
wzięło udział 121 drużyn z całej
Polski, a „Trójka” zajęła VI miej−
sce w Polsce w swojej kategorii.
Zwycięskimi drużynami opieko−
wały się i angażowały panie Magda−
lena Gepert, Agata Kruszyńska oraz
pani Sylwia Komandera, a w skład
finałowego zespołu weszły Emilia

Wiosenne recytacje
przedszkolaków

Marcin Podleśny

Magia wiosny w SP nr 1

W sali edukacji wczesnoszkolnej
w Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach
w dniu 23 marca odbyły się zajęcia
metodą projektu „Magia wiosny. Ta−
jemnice zwyczajów witania wiosny.”

Reprezentacja SP nr 3.

Foto Joanna Popiela

W dniu 1 kwietnia Miejskie Przed−
szkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 2 w Lędzinach przyłączyło się do
Fundacji JIM i celebrowało Światowy
Dzień Świadomości Autyzmu w ra−
mach akcji „Zaświeć się na niebies−
ko”. Był to szczególny dzień z uwagi
na to, że dzieci z autyzmem uczęszcza−
ją do lędzińskiej placówki, zarówno
do grup integracyjnych, jak i oddzia−
łu specjalnie dla nich stworzonego.

Foto arch

Z inicjatywy dyrektor szkoły Mał−
gorzaty Szeligiewicz, SP 3 w Lędzi−
nach jako jedyna placówka w mie−
ście i jedna z kilku w województwie
śląskim, wystartowała w międzyna−
rodowym projekcie rozwoju dziecię−
cej
kreatywności
„Odyseja
Umysłu“. Co roku w projekcie od−
bywającym się pod patronatem Mi−
nistra Edukacji Narodowej bierze
udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów
z Polski i całego świata.

Reprezentacja G−2 w gronie uczestników konkursu.

Uczennice Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lę−
dzinach wzięły udział w XIII Międzygimnazjalnym Konkursie
Piosenki Angielskiej, jaki odbył się w sobotę 28 marca br. w Gim−
nazjum nr 6 w Mysłowicach.
Lędzińską szkołę reprezentowały solistki: Zuzanna Nowak
z klasy Ib, Paulina Chrobok z klasy IIc oraz Patrycja Szypuła
z klasy IIIc. W duecie śpiewały Martyna Żołneczko z klasy Ic oraz
Karolina Żogała z klasy Id. Paulina Chrobok uzyskała wyróżnie−
nie za wykonanie utworów: „Uncover” Zary Larrson oraz „Stay
with me” Sama Smitha.
Marcin Podleśny

W pięknej scenerii tynieckiego klaszto−
ru dzieci uczestniczyły we mszy świętej
oraz zwiedzały dostępne miejsca klaszto−
ru. W ramach zajęć edukacyjnych ucze−
stniczyły w warsztatach z kaligrafii i hi−
storii liternictwa, jak również w warszta−
tach z tworzenia i historii książki. Odby−
wały się w one średniowiecznym skryp−
torium i w nowocześnie dostosowanych
salach wykładowych. W przerwie grupa
zjadła obiad w benedyktyńskiej stołówce.
Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła
piękna pogoda i atmosfera duchowego
skupienia. Po zakupieniu pysznych cu−
kierków, grupa pielgrzymkowa wróciła
do Lędzin. Dyrekcja szkoły dziękuje ks.
Markowi Płazie za zaangażowanie, orga−
nizację wyjazdu oraz jego współfinanso−
wanie.
Marcin Podleśny
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15−lecie Gimnazjum nr 1
w Lędzinach

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY INFORMUJE,
IŻ OGŁOSZONY ZOSTAŁ
CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo
Śląskie, Powiat Bieruńsko−Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, ob−
ręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 4 w rejonie ul. Zawiszy Czarnego,
oznaczonej jako działka numer 2762/25 o powierzchni 0,0148 ha, zapisanej
w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku Ps IV (pastwis−
ka trwałe) – 0,0125 ha, W (rowy) – 0,0023 ha.
Własność przedmiotowej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księ−
dze wieczystej Nr KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczy−
stych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzenne−
go Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze−
strzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr
CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), zlokalizowana jest na terenach mie−
szkaniowo−usługowych o niskiej intensywności zabudowy – do adaptacji.
Realizacja inwestycji – na przedmiotowej działce – wymaga uzyskania Decyzji ustala−
jącej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.
Cena wywoławcza nieruchomości: 6 800,00 złotych
(słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podsta−
wie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Foto Bogusław Żogała

Wadium ustalone zostało na kwotę: 680,00 złotych
(słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100).
Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 11 maja 2015 r.
o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Fragment uroczystej akademii.

W dniu 31 marca w sali widowisko−
wo−kinowej „Piast” odbyła się uro−
czysta akademia z okazji jubileuszu
XV−lecia istnienia Gimnazjum nr
1 w Lędzinach.
Zaproszonych gości już od progu
witali uczniowie, wręczając zesta−
wy okolicznościowych gadżetów
– numer specjalny szkolnej gazet−
ki „Szpila”, jubileuszowy folder
reklamowy szkoły. Po wprowa−
dzeniu pocztu sztandarowego, dy−
rektor szkoły Anna Pikuła powita−
ła wszystkich przybyłych na
uroczystość. Święto Szkoły swo−
ją obecnością uświetnili licznie
przedstawiciele władz lokalnych,
a także zaprzyjaźnieni goście. Nie
mogło zabraknąć dwóch byłych
dyrektorów gimnazjum Sławomi−
ra Wawrzyniaka i Józefa Domara−
dzkiego. Środowisko szkolne rep−
rezentowali dyrektorzy lędziń−
skich szkół i przedszkoli, dyrekto−
rzy bieruńskich szkół średnich,
oraz emerytowani nauczyciele
i przedstawiciele Rady Rodziców.
Tuż po części oficjalnej, w
której przemawiała dyrektor Anna

Pikuła, a także dyrektorzy Waw−
rzyniak i Domaradzki, zgroma−
dzeni goście wraz z całą społe−
cznością szkolną obejrzeli arty−
styczne występy uczniów. Spek−
takl nawiązywał do postaci re−
nesansowego artysty i wynalazcy
– Leonarda da Vinci, który
próbował uświadomić swoim
podopiecznym, że można osiąg−
nąć wszystko, czego się pragnie i
zrealizować marzenia, ale sam ta−
lent do tego nie wystarczy, gdyż
potrzebna jest wytrwała praca nad
sobą.
Przypomniano proces tworzenia
gimnazjum, obrania J. Korczaka
na patrona i złożono obietnicę
przekuwania edukacji młodzieży
w dobrą jakość, mimo aktualnych
kłopotów związanych z niżem de−
mograficznym. Tuż po części ofi−
cjalnej, zgromadzeni goście wraz
z całą szkolną społecznością, mieli
przyjemność obejrzeć spektakl na−
wiązujący do postaci człowieka re−
nesansu, Leonarda da Vinci. Wcie−
lający się w jego postać uczeń, uś−
wiadamiał, że można osiągnąć
wszystko, czego się pragnie i zrea−

lizować swoje marzenia, jeżeli tyl−
ko do talentu dołoży się pracę nad
sobą. Rozliczne uczniowskie ta−
lenty zaprezentowali uczniowie,
którzy przewinęli się przez praco−
wnię mistrza Leonarda.
Dyrektor szkoły na zakończenie
wspomniała zmarłą wicedyrektor
mgr Dorotę Natonik, która miała
duży wkład w rozwój szkoły – ju−
bilatki. Goście mogli także podzi−
wiać wystawę w holu Urzędu
Miasta, która prezentowała fotosy
ze szkolnego życia oraz wspom−
nienia absolwentów. Ponadto
otrzymali specjalny numer szkol−
nej gazetki „Szpila” oraz folder
reklamowy szkoły.
Szczególny wkład w organizację
jubileuszowej gali wnieśli: Izabela
Rozmysłowska jako koordynator
obchodów, Magdalena Karoń –
autorka scenariusza, Alina Bielec,
Marzena Domaradzka, Adam Szy−
mański odpowiedzialni za pokazy
sportowe i taneczne, Sylwia Witu−
ła−Jedlińska oraz Przemysław
Czerniak, odpowiedzialni za opra−
wę muzyczną i plastyczną.
Bogusław Żogała

„Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę”
w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Projekt pn. „Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” realizowany jest od września 2013 r. w Gim−
nazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach.
Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Gimnazjum nr 2, ukierunkowane na rozwój kluczowych
kompetencji oraz wzmocnienie zdolności co najmniej 100 uczestników projektu do przyszłego zatrudnienia.
W ramach projektu uczniowie biorą udział w szeregu warsztatów o różnorodnej tematyce: językowych, plasty−
cznych, muzycznych, matematycznych, historycznych, geograficznych, regionalnych itd. Utworzono Klub Zdolnego
Matematyka, skupiający uczniów przejawiających ponadprzeciętne zdolności matematyczne oraz Szkolny Ośrodek
Kariery, mający na celu m.in. wzmacnianie wiary uczniów w swoje możliwości.
Uczniowie biorą udział w licznych wyjazdach edukacyjnych, np. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Prowadzone są zajęcia uspołeczniające, mające na celu zwiększenie tolerancji uczniów wobec osób niepełnospra−
wnych, „innych”, w trudniejszej sytuacji rodzinnej czy finansowej. Działanie to obejmuje m.in.: specjalistyczne za−
jęcia wspierające uczniów z problemami społecznymi i komunikacyjnymi; indywidualne zajęcia dla uczniów wyma−
gających terapii manualnej oraz kącik kulinarny.
Również nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum nr 2 otrzymują wsparcie szkoleniowe w zakresie pracy z tzw. ucz−
niem trudnym.
Projekt zakończy się w czerwcu 2015 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium – w pieniądzu
– w terminie do dnia 5 maja 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 2762/25 o powierzchni 148 m2 położoną w Lędzinach, rejon ul. Za−
wiszy Czarnego.
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
Urzędu Miasta Lędziny.
Szczegółowych informacji na temat ogłoszonego przetargu udziela Wydział Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43−
143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203−205, 32/ 216−65−11 do −13 wew. 135,
120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu).
Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzę−
du Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, publikacji na stronach internetowych Urzę−
du Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamie−
szczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny – do dnia przetargu.
Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości po−
przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach
internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl.
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Piłkarskie zmagania radnych

Foto Marcin Podleśny

Po skatowym Grand Prix

Burmistrz K.Wróbel z wyróżnionymi zawodnikami.

W trakcie dwóch serii, każda po
48 rozdań, tradycyjnie już w po−
nad 15−letniej historii rywalizacji
o Puchar Burmistrza Miasta Lę−
dziny, wyłoniono nie tylko zwy−
cięzców cyklu, ale i z grona zawo−
dników wyłowiono najlepszego
seniora, juniora oraz najlepszą za−
wodniczkę.
Najlepszą zawodniczką cyklu
okazała się pani Monika Gajda
z LKS Forteca Świerklany, która
nie tylko pokonała wszystkie swo−
je konkurentki, ale i w klasyfikacji
ogólnej tyskiej Grand Prix zajęła
wysokie czwarte miejsce. Miano
najlepszego seniora przypadło
w udziale Władysławowi Maziar−
czykowi reprezentującemu Straża−
ka Głożyny, natomiast wśród ju−
niorów karta najlepiej „szła” Mar−
cinowi Łapuszkowi z SK Wyry.

W klasyfikacji ogólnej zwyciężył
Grzegorz Borko (Zagłoba Tychy),
przed wspomnianym już Włady−
sławem Maziarczykiem oraz swo−
im klubowym kolegą Janem Gro−
chowcem. Spośród reprezentantów
OSP Lędziny dwudzieste drugie
miejsce zajął Janusz Drzyzga, na−
tomiast wśród pań Jowita Koło−
dziejczyk zakończyła rywalizację
na trzecim miejscu, a Bożena Wę−
grzyk na szóstym.
Uroczystego wręczenia nagród
dokonała burmistrz Krystyna Wró−
bel, wraz z kierownikiem zawo−
dów Krzysztofem Kołodziejczy−
kiem oraz Prezesem PZSkat Hen−
rykiem Brzoską. Składowi sę−
dziowskiemu zawodów przewo−
dniczył Piotr Czypionka.
Odnotujmy, iż w klasyfikacji
ogólnej cyklu Grand Prix, po
trzech turniejach, Adam Koło−
dziejczyk zajmuję piętnastą lokatę,
natomiast Jowita Kołodziejczyk
jest wiceliderem klasyfikacji ko−
biet, ustępując pola jedynie dzisiej−
szej tryumfatorce, tj. Monice Gaj−
dzie.

Foto Jacek Filipiak

456 zawodników stanęło na starcie
III skatowego Grand Prix Polski,
zorganizowanego przez Okręg Ty−
chy w dniu 26 kwietnia, a rozegrane−
go w hali sportowej ośrodka rekrea−
cyjno−sportowego „Centrum” w Lę−
dzinach.

Lędzińscy samorządowcy zajęli II miejsce.

Rozegrany w dniu 11 kwietnia w ha−
li sportowej Fundacji Rozwoju
Sportu Kultury Fizycznej i Turysty−
ki w Lędzinach turniej piłki nożnej
Rad Miast i Gmin Powiatu Bieruń−
sko – Lędzińskiego o puchar Prze−
wodniczącej Rady Miasta Lędziny
na stałe wpisał się już do kalendarza
wydarzeń sportowych w Lędzinach.
W rywalizacji udział wzięły dru−
żyny Bierunia, Bojszów, Chełmu
Śląskiego, Imielina i Lędzin, które
grały systemem każdy z każdym.
Turniejowa rywalizacja rozpoczęła
się od bezbramkowego remisu
w pojedynku późniejszych tryum−
fatorów, czyli reprezentacji Cheł−
mu Śląskiego pod wodzą kapitana,
a zarazem Przewodniczącego Ra−

Marcin Podleśny

Zmiana warty w MKS−ie

dy Gminy, Kazimierza Plewni
oraz zespołu gospodarzy. W kolej−
nych spotkaniach lędzińscy samo−
rządowcy poprawili skuteczność
zwyciężając 1:0 drużynę Bojszów
oraz 3:0 reprezentację Bierunia.
Jednakże, kolejny bezbramkowy
remis, osiągnięty z Imielinem, ko−
sztował lędzinian stratę dwóch
cennych punktów i koniecznością
zadowolenia się z drugiej lokaty
w końcowej klasyfikacji turnieju.
Po inauguracyjnym podziale pun−
któw, reprezentanci Chełmu Śląs−
kiego kolejno zwyciężali imieli−
nian 2:0, bierunian 1:0 oraz boj−
szowian 7:0 zapewniając sobie nie
tylko tryumf w turnieju, ale i na−
grodę indywidualną dla najlepsze−
go strzelca turnieju, która przypad−

ła w udziale Rafałowi Grudnioko−
wi (autorowi pięciu goli). Najlep−
szym bramkarzem zawodów wy−
brano z kolei Bernarda Głosa z Lę−
dzin. Odnotujmy, iż III miejsce
w rywalizacji zajęli reprezentanci
Imielina, IV Bierunia, a V Boj−
szów.
Reprezentacja Lędzin wystąpiła
w składzie: Bogdan Gwóźdź, Ber−
nard Głos, Robert Żmijewski,
Edward Urbańczyk, Tomasz Kwo−
ka, Jerzy Kozłowski oraz Aleksan−
der Koziol. Wręczenia nagród oraz
wyróżnień indywidualnych doko−
nała Przewodnicząca RM Elżbieta
Ostrowska wraz z Prezesem
FRSKFiT Andrzejem Kostyrą.
Okazja do sportowego rewanżu już
za rok!
Marcin Podleśny

Foto Marcin Podleśny

Pływacy błyszczą w lidze

Zarząd MKS Lędziny w nowym składzie.

Od czwartku 9 kwietnia na czele
Miejskiego Klubu „Lędziny” stoją
nowe władze, które wyłoniono
w trakcie walnego zebrania spra−
wozdawczo−wyborczego. Z poprze−
dniego Zarządu na nową kadencję
władz ponownie wybrany jedynie
Marek Bromboszcz.
W pierwszej części zebrania do−
konano podsumowania roku 2014,
a więc przedstawienia sprawozdań
merytorycznego,
finansowego
oraz komisji rewizyjnej oraz przy−
jęcie stosownych uchwał w tym te−
macie. Następnie, przystąpiono do
wyboru nowych władz, w związku
z koniecznością ich wyłonienia po
złożeniu rezygnacji przez Roberta
Żmijewskiego, Tomasza Chwi−
stka, Andrzeja Kostyrę, Ryszarda
Piechuttę (Zarząd) oraz Piotra Bu−
chtę (komisja rewizyjna).

W wyniku przeprowadzonych
wyborów Prezesem Zarządu wy−
brany został Mirosław Szyndlar,
Wiceprezesem Przemysław
Warelis, Wiceprezesem ds organi−
zacyjno−sportowych aktualny za−
wodnik MKS−u Michał Gadaj,
a członkami Zarządu Malwina
Guzik (ds. spraw marketingo−
wych, organizacyjnych) oraz
wspomniany już Marek Brom−
boszcz. Trzecim członkiem Komi−
sji Rewizyjnej wybranym został,
w miejsce Piotra Buchty, Marcin
Kubasiak.
W otwartym spotkaniu ucze−
stniczyli przedstawiciele władz
miasta na czele z burmistrz Kry−
styną Wróbel, przedstawiciele
byłego już Zarządu, członkowie
komisji rewizyjnej oraz sympaty−
cy klubu.
Marcin Podleśny

W dniu 15 kwietnia br. na pływalni
krytej Ośrodka rekreacyjno−sporto−
wego „Centrum” w Lędzinach roze−
grano III rundę Międzyszkolnej Ligi
Pływackiej.
W zawodach, których pomysło−
dawcą jest UKS „Orka” Lędziny
bierze udział aktualnie pięć klu−
bów, a oprócz gospodarzy są to
kluby katowickie: UKS „Karlik”,
UKS „Sprint”, UKS „Wodnik 29”

i MKS MOS. Na uwagę zasługuje
występ w tych zawodach naszego
zawodnika Pawła Popieli, który
w swojej kategorii wiekowej zdo−
był dwa medale, tj. złoto na dy−
stansie 50 m stylem motylkowym
oraz brąz na dystansie na 50 m sty−
lem dowolnym. Wśród zawodni−
ków, którzy odnotowali dobre re−
zultaty, zajmując miejsca w czoło−
wych piątkach startujących w swo−
ich kategoriach wiekowych zna−

leźli się: Natalia Kapica, Eliasz
Kołodziej, Marcel Kostyra, Miłosz
Oleś, Julia Badura, Eunika Koło−
dziej oraz Kacper Morkisz.
W klasyfikacji drużynowej lę−
dziński klub zajmuje trzecie miej−
sce, lecz do rozegrania pozostają
jeszcze dwie rundy ligi, które od−
będą się w Szkole Podstawowej nr
21 na Giszowcu oraz na pływalni
MKS MOS Katowice.
Marcin Podleśny

Balonowe święto w Imielinie
W dniu 11 kwietnia na terenie obiektu sportowego
MOSIR w Imielin przy ulicy Hallera odbyły się XVIII
Powiatowe zawody modeli balonów na ogrzane powie−
trze. W zawodach wzięło udział 26 zawodników szkół
podstawowych i gimnazjalnych, a także przedszkolaki
z terenu powiatu.
W zawodach zorganizowanych przez Urząd Miasta
Imielin, powiatowe oraz wojewódzkie struktury LOK,
Powiat bieruńsko−lędziński jak zawsze swój udział
mocno zaznaczyli uczniowie lędzińskich szkół, zwła−
szcza zaś podstawowych. Do zwycięstwa Szkoły Pod−
stawowej nr 3 w rywalizacji drużynowej przyczyniły
się świetne występy duetów: Kamil Uglik oraz Krzy−
sztof Kosiarski (I miejsce), Kinga Jasińska oraz Jakub
Komandera (III miejsce), a także Wiktor i Konrad

Palka (IV miejsce). Warto też odnotować fakt zajęcia
II miejsca przez Jerzego Bieńka reprezentującego
Szkołę Podstawową nr 1. W rywalizacji gimnazjali−
stów czołowe lokaty przypadły w udziale uczniom
Gimnazjum w Imielinie oraz w Tychach, natomiast
w kategorii balonów nietypowych odpowiednie przy−
gotowanie i duże umiejętności potwierdzili Kinga Ja−
sińska i Jakub Komandera z SP nr 3, które wywalczy−
ły II miejsce.
Zwycięzcy otrzymali puchary, medale, dyplomy
oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat
Bieruńsko−Lędziński. Dekoracji zwycięzców dokona−
ła Przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica prezes
ZP LOK Franciszek Musioł, prezes LOK Imielin An−
drzej Malorny oraz sędzia główny zawodów Marek
Lizak.
Marcin Podleśny

