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XIII Plebiscyt „Echa”
rozstrzygnięty

Władze miasta w komplecie

Po oficjalnym powitaniu przyby−
łych laureatów z poprzednich lat,
oraz tegorocznych nominowanych
przybliżono ideę uhonorowania
społeczników i innych ludzi zasłu−
gujących na zauważenie i docenie−
nie przez społeczność lokalną i nie
tylko. W czterech kategoriach wolą
czytelników wybrano najlepszych
i tak w kategorii „Trener Roku
2014” zwyciężył Jirzi Szejba, trener
tyskich hokeistów. Na drugim miej−
scu był Krzysztof Majkowski, a na
trzecim Krzysztof Willem (oboje
MOSM Tychy). Jako najlepszego
sportowca wybrano piłkarza druży−
ny Nadwiślana Góra, lędzinianina
Tomasza Matyska. Drugie miejsce
zajął Tomasz Boczek, także piłkarz
z tej samej drużyny, a trzecie bok−
serka z MOSM Tychy Weronika
Pławecka. W kategorii „Organiza−
cji Roku 2014” zwyciężyło Lędziń−
skie Stowarzyszenie Osób Niepeł−
nosprawnych i ich Rodzin, pokonu−

Foto Bogusław Żogała

W stylowych wnętrzach Muzeum Miej−
skiego w Tychach i Browarium, w śro−
dę 24 czerwca br. podsumowano 13
już edycję plebiscytów tygodnika re−
gionalnego „Echo”. Galę poprowadził
Prezes Zarządu Lokalne Wydawnictwo
Prasowe „Echo” Sp. z o.o. Piotr Łyko
oraz redaktor naczelny tygodnika Ja−
rosław Jędrysik. Edycję, która – moż−
na śmiało stwierdzić – iż, została zdo−
minowana przez lędzinian.

Laureaci Plebiscytu wraz z red. Jędrysikiem.

jąc drugą Akademię Piłki Nożnej
GKS Tychy i trzecią Fundację „A
Widzisz” z Tychów. Nagrodę od−
bierał wiceprezes stowarzyszenia
Stefan Bogacki. Prestiżową katego−
rię „Człowieka Roku 2014” wygrał
Jerzy Mantaj z Lędzin, przed ks. dr
Tadeuszem Rozmusem z Woli i Pa−
trycją Kałamała z Góry. Lędziński
laureat zdobył aż 1957 głosów za
swoje społecznikostwo i dokonania
na tym polu zarówno w przeszłości,
jak i za obecną działalność w chó−
rach, stowarzyszeniach, itp., któ−
rych wymienianie zajęłoby dużo
miejsca prasowego. Wśród przyby−
łych przedstawicieli władz Suszca,
Mikołowa, Łazisk, Pszczyny i po−
wiatu bieruńsko−lędzińskiego, zna−
lazła się też laureatka plebiscytu na

„Człowiek Roku 2011”, Burmistrz
Miasta Lędziny Krystyna Wróbel,
która w swoim przemówieniu nie
kryła radości i dumy z lędzinian
i ich osiągnięć. Wśród nagród spon−
sorowanych przez Kompanię Piwo−
warską i Powiat Pszczyński, także
i tutaj poszczęściło się mieszkań−
com Lędzin, bowiem spośród na−
grodzonych, troje było z tego mia−
sta.
Po podziękowaniach sponsorom
i dyrekcji muzeum, robiono jeszcze
zbiorowe pamiątkowe fotografie,
po czym udano się studzić emocje
w chłodnych piwnicach Browa−
rium, przy przygotowanym dla go−
ści poczęstunku. Laureatom serde−
cznie gratulujemy!
Bogusław Żogała

Z PRAC RADY MIASTA

Absolutorium za 2014 rok
W trakcie sesji RM w dniu 28 maja odbyło się głosowanie
nad udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu dla
burmistrza za 2014 r.

Stosunkiem głosów 9:5 radni miejscy VII kadencji
(przy obecności 14 z nich) pozytywnie ocenili stopień
realizacji budżetu za miniony rok. Budżetu, za którego
przygotowanie odpowiadał jeszcze poprzedni bur−
mistrz, a który został uchwalony przez poprzednią Ra−

dę Miasta. Przypomnijmy, że udzielenie absolutorium
burmistrzowi stanowi pozytywną ocenę jego działalno−
ści finansowej w roku 2014. Decyzja ta jest podejmo−
wana po wysłuchaniu sprawozdania z działalności
i rozliczeniu finansowym. Istota absolutorium to brak
zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej, a nie
do programu realizowanego przez burmistrza.
Marcin Podleśny

WAŻNE INFORMACJE

Tu znajdą Państwo BIL „Lędziny-teraz”
Informujemy, że począwszy od
bieżącego wydania gazety, Biule−
tyn Informacyjny „Lędziny−teraz”
dostępny będzie w następujących
punktach na terenie miasta:
– Punkt Obsługi Klienta Urzędu
Miasta,
– Miejski Ośrodek Kultury,
– Miejska Biblioteka Publiczna,
(Lędziny oraz filia Hołdunów),
– Rachowy,
– Sklep p. Obtułowicz (Osiedle
Ziemowit),
– MZOZ Przychodnia Hołdunów
przy ul. Fredry,

– MZOZ Przychodnia Lędziny
przy ul. Asnyka,
– Poczta Hołdunów,
– Księgarnia Kasprzyk,
– Piekarnia Górki,
– Piekarnia Wanot Lędziny,
– Piekarnia Goławiec,
– MZOZ Przychodnia
Goławiec,
– Sklep „Segeth” Lędziny,
– Lędziny – sklep u Hachuły,
– Hołdunów Delikatesy
„U Marysi”
– Hołdunów Sklep Jan Gruca,
– Sklep Zamoście,

Tym samym, w porównaniu do
poprzedniego systemu kolportażu,
liczba punktów, w których można
znaleźć BIL „Lędziny−teraz” uległa
zmniejszeniu, nie mniej jednak
w wskazanych wyżej lokaliza−
cjach, nakład będzie na tyle wyso−
ki, iż zapewni możliwość otrzyma−
nia aktualnego wydania każdemu
zainteresowanemu. Ponadto, bę−
dzie możliwe przekazanie części
nakładu do punktów, które dotych−
czas otrzymywały miejskie wyda−
wnictwo.
Marcin Podleśny

Rada Miasta Lędziny na swoim na−
dzwyczajnym posiedzeniu, które odby−
ło się 19 czerwca 2015r. powołała
nową skarbnik Miasta Lędziny. Zosta−
ła nią pochodząca z Bytomia Urszula
Ruska.
– To świetny wybór i kompetentny
urzędnik – takie opinie o tej kandyda−
turze wyrażali doświadczeni samorzą−
dowcy z naszego regionu. Poza posia−
danymi kwalifikacjami określonymi
w ustawie o finansach publicznych jej
kompetencje do pełnienia funkcji
skarbnika potwierdził dodatkowo kon−
kurs przeprowadzony przez burmistrz
Krystynę Wróbel na prośbę radnych.
Urszula Ruska przeszła konkurso−
wą procedurę naboru, chociaż nie jest
ona obligatoryjnie wymagana. Wystar−
czyłby wniosek burmistrza i powołanie
przez Radę Miasta w drodze uchwały.
Z drugiej jednak strony nic nie stało
na przeszkodzie, by konkurs na sta−
nowisko skarbnika się odbył.
Dodatkowa weryfikacja pozwoliła
radnym upewnić się, że kandydatka
jest fachowcem, któremu można po−
wierzyć nadzór nad finansami miasta.
Komisja konkursowa, w skład któ−
rej wchodziło 8 członków – w tym ra−
dni Ewa Fojcik, Zdzisław Rudol
i Edward Urbańczyk – bardzo wysoko
oceniła kwalifikacje nowej skarbni−
czki, o czym świadczy wynik konkur−
su.
Pani Urszula Ruska z wykształcenia
jest ekonomistką, absolwentką Aka−
demii Ekonomicznej w Katowicach.
Posiada duże doświadczenie samo−
rządowe. W styczniu1999 roku rozpo−
częła pracę w Starostwie Powiatowym
w Tarnowskich Górach na stanowisku
skarbnika powiatu. W roku 2003 zo−
stała zatrudniona w Urzędzie Miasta
Piekary Śląskie w komórce kontroli
i na stanowisku audytora wewnę−
trznego po zdaniu egzaminu państwo−

wego w Ministerstwie Finansów
i otrzymaniu certyfikatu. W roku 2005
została powołana na funkcję skarbni−
ka Miasta Piekary Śląskie. W latach
2008−2011 pracowała na stanowisku
audytora wewnętrznego w Urzędzie
Wojewódzkim w Katowicach. Od
2011 r. pełniła funkcje skarbnika
Miasta w Będzinie oraz skarbnika Po−
wiatu Będzińskiego.
Do jej głównych obowiązków nale−
żało przygotowywanie projektów bud−
żetów miasta, powiatów, przygotowy−
wanie sprawozdań z wykonania bud−
żetów oraz przygotowywanie uchwał
dotyczących zmian w budżecie, a tak−
że uchwał w sprawie zaciągania zobo−
wiązań finansowych. Te zadania wy−
magały nie tylko całościowego spo−
jrzenia na politykę finansową miasta,
powiatu, ale również ciągłej współpra−
cy z jednostkami organizacyjnymi.
Pani Urszula Ruska ukończyła ró−
wnież studia podyplomowe w zakre−
sie „Praktycznych aspektów środków
unijnych” na Akademii Polonijnej
w Częstochowie oraz studia podyplo−
mowe w zakresie „Finansów i rachun−
kowości” na Uniwersytecie Ekonomi−
cznym w Krakowie.
Urszula Ruska ma 38 lat stażu pra−
cy, z czego 20 lat w finansach publi−
cznych, 16 lat przepracowała w samo−
rządzie, w tym 12 lat sprawowała fun−
kcję skarbnika.
Decyzja radnych pozwoliła uniknąć
paraliżu decyzyjnego w sprawach
związanych z budżetem miasta. Wiele
dokumentów wymaga bowiem –
oprócz podpisu burmistrza miasta –
także podpisu skarbnika. Dotyczy to
zwłaszcza dokumentów w sprawach,
które wywołują skutki finansowe. Po−
wołanie skarbnika pozwoliło również
burmistrzowi na skompletowanie
składu najbliższych współpracowni−
Marcin Podleśny
ków.

Najbliższym i rodzinie

śp. Teresy Kokoszki
nauczyciela, wychowawcy
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Lędzinach
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
wraz z pracownikami Urzędu
Przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Ostrowska
wraz z radnymi VII kadencji

Z głębokim smutkiem, świadomi ogromnej straty
dla lędzińskiej oświaty,
przeżywamy śmierć wspaniałego nauczyciela i wychowawcy
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach

śp. Teresy Kokoszki
Mężowi, synowi z rodziną, córkom oraz rodzinie zmarłej
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i Pracownicy Gimnazjum z O.I. nr 2 w Lędzinach
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Młodzi strażacy najlepsi w Imielinie

Żegnały Ją tłumy

Tym razem, Ochotnicza Straż Po−
żarna Lędziny wystawiła Młodzieżo−
wą Drużynę Pożarniczą (drużyna
mieszaną) w wieku od 12 do 15 lat,
która we wspomnianych zawodach
wywalczyła pierwsze miejsce zdoby−
wając puchar, dyplom oraz medale.
W skład zwycięskiej drużyny we−
szli: Patrycja Szypuła (Dowódca),
Klaudia Konefał (Łącznik), Paweł
Kłoda (Rozdzielaczowy), Damian
Kielesz (Przodownik roty I), Mate−
usz Michalak (Pomocnik roty I),
Natalia Brąś (Przodownik roty II),
Patryk Busek (Pomocnik roty II),
Krzysztof Zelek (rezerwowy), Me−
chanik (+18) Mariusz Drob.
Przypomnijmy, iż Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lędzinach łącznie
liczy 19 osób, w tym 6 dziewczyn.
W podziękowaniu za wspaniały wy−

WAŻNE – DLA RODZIN

Program Rodzina 3+
Zapraszamy rodziny wielodzietne za−
mieszkałe na terenie miasta Lędziny,
mające na utrzymaniu troje lub więcej
dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25
roku życia w przypadku gdy dziecko się
uczy do składania wniosków o wydanie
lędzińskiej karty „Rodzina 3+”. Karta ta
uprawnia do zniżek, które oferowane są
zarówno przez jednostki organizacyjne
urzędu, jak i firmy prywatne.
Karta „Rodzina 3+” honorowana jest
przez:
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach
– 20% rabatu na płatne zajęcia artysty−
czne
Kolorek s.c. Irena Plata, Zdzisław
Plata
– 5% rabatu na zakup farb wewnę−
trznych do ścian i sufitów
F.H.U. Nemos s.c. Sebastian Wala,
Adam Morkisz
– 20% rabatu na kurs pływacki dla
dzieci
Victus Tomasz Brzezina „Restauracja
Bohema”
– 10% rabatu na dania z karty menu
(za wyjątkiem alkoholu, napojów i ze−
stawów lunchowych)

– 10% rabatu na organizację przyjęć
urodzinowych dla dzieci (od ponie−
działku do czwartku)
Integra – Adam Jaromin
– 10% rabatu na serwis klimatyzacji
samochodowej
Akademia Językowa
– Sandra Wilczek−Opitek
– 5% rabatu na kursy z języków obcych
Kwant−Bis Sp. z o.o.
Józef Hachuła
– 5% rabatu przy zakupie słodyczy po−
wyżej 10 zł.
Lista miejsc i wysokość zniżek do−
stępna jest również na stronie interne−
towej www.ledziny.pl w zakładce Kar−
ta Dużej Rodziny i jest aktualizowana
na bieżąco.
Szczegółowe informacje na temat
programu zawiera Uchwała nr
LI/412/14 Rady Miasta Lędziny z dnia
25.09.2014r. w sprawie wprowadzenia
na terenie gminy Lędziny Programu „Ro−
dzina 3+” oraz Regulamin przyznawa−
nia, wydawania i korzystania z karty
„Rodzina 3+” wprowadzony Zarządze−
niem nr 0050.88.2015 Burmistrza Mia−
sta Lędziny z dnia 09.04.2015 r.
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W dniu 27 czerwca br. na stadionie
miejskim w Imielinie odbyły się IX Po−
wiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze
Jednostek Ochotniczych Straży Pożar−
nych Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego.

W sobotnie południe, 27 czerwca, pożegnaliśmy imieliniankę Teresę Ko−
koszkę, nauczycielkę hołdunowskich szkół, najpierw Szkoły Podstawowej
nr 3, a ostatnio Gimnazjum nr 2, która zmarła 23 czerwca, w wieku 52 lat,
po ciężkiej i długiej chorobie. Mszę św. w Jej intencji w kościele pw. Matki
Bożej Szkaplerznej, następnie ceremonię pogrzebową na cmentarzu para−
fialnym, gdzie złożono do grobu urnę z prochami Zmarłej, odprawił ks. To−
masz Wysłucha. W pożegnaniu śp. Teresy Kokoszki uczestniczyły, oprócz
bliższej i dalszej rodziny oraz przyjaciół, tłumy mieszkańców Imielina, kole−
żanki i koledzy, liczne oficjalne delegacje, poczty sztandarowe z hołdunow−
skich G 1 i SP 3, a także przedstawiciele władz lędzińskich z burmistrz Kry−
styną Wróbel i przewodniczącą Rady Miasta, Elżbietą Ostrowską oraz władz
powiatowych z wicestarostą Henrykiem Barcikiem. Rodzina i najbliżsi Zmar−
łej dziękują za obecność środowisku zawodowemu nauczycieli, delegacjom
Mirosław Leszczyk
z zakładów pracy oraz uczniom lędzińskich szkół.

Zwycięska drużyna OSP Lędziny.

stęp, Zarząd OSP w Lędzinach za
zajęcie pierwszego miejsca przez
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą
ufundował stół do tenisa stołowego,
natomiast Urząd Miasta Lędziny za−
kupił dla Drużyny 7 hełmów.
W sierpniu Ochotnicza Straż Po−
żarna Lędziny organizuje 3 dniowy
Z PRAC RADY MIASTA

Jeszcze o straży miejskiej
Realizując zobowiązania wynikające
z uchwały nr IX/ 75/ 15 Rady Miasta
z dnia 28 maja 2015 r. przedstawiamy
informacje dotyczące wyników imien−
nego głosowania w sprawie likwidacji
straży miejskiej, jakie odbyło się
w dniu 30 kwietnia br., a także sta−
nowiska radnych, w tym zrzeszonych
w klubie Mała Ojczyzna (E.Urbańczyk,
J.Gondzik, R.Żmijewski, A.Kula),
odnośnie konieczności przeprowadze−
nia niezwłocznego referendum w spra−
wie likwidacji straży miejskiej w gmi−
nie Lędziny.

INWESTYCJE DROGOWE

W toku prowadzonego głoso−
wania radni zajęli następujące sta−
nowisko: Ewa Fojcik – „za”, Janusz
Gondzik – „przeciw”, Hubert Han−
dy – „przeciw”, Karol Kolny –
„przeciw”, Tomasz Kostyra – „za”,
Tadeusz Kowalczyk – „przeciw”,

Utrudnienia w ruchu
Informujemy, iż w ramach realizacji inwestycji budowy ronda na skrzy−
żowaniu ulic Hołdunowskiej, Murckowskiej i Gwarków począwszy od dnia
29 czerwca br. nastąpią kolejne utrudnienia w ruchu drogowym.
W miarę postępujących robót plan będzie ulegał kolejnym zmianom. Infor−
macje w tym zakresie będą przekazywane na bieżąco na głównej stronie in−
ternetowej urzędu miasta www.ledziny.pl. Za utrudnienia przepraszamy.

Aleksander Koziol – „za”, Arka−
diusz Kula – „przeciw”, Tomasz
Kwoka – „za”, Elżbieta Ostrowska
– „za”, Zdzisław Rudol – „prze−
ciw”, Halina Sinder – „przeciw”,
Edward Urbańczyk – „przeciw”,
Anna Wysocka – „przeciw”, Robert
Żmijewski – „przeciw”.
Stan radnych: 15, „za” – 5 gło−
sów, „przeciw” – 10 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głos. Pro−
jekt uchwały nie otrzymał zatem
wymaganej liczby głosów.
Klub Radnych Mała Ojczyzna
stanął na stanowisku, iż zgodnie
z głoszonym programem wybor−
czym należy dać możliwość wypo−
wiedzenia się mieszkańcom w spra−
wie likwidacji Straży Miejskiej. Je−
żeli mieszkańcy opowiedzą się za
takim rozwiązaniem, Klub Ra−
dnych nie zawaha się zagłosować
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Przypominamy, iż na terenie miasta
działa Punkt Selektywnej Zbiórki Od−
padów Komunalnych (PSZOK), do któ−
rego każdy mieszkaniec miasta ma
możliwość we własnym zakresie i za
darmo dostarczyć selektywnie zebrane
odpady komunalne.
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„za” taką uchwałą. Wiceprzewo−
dniczący Rady Miasta Edward Ur−
bańczyk podkreślił, że referendum
nie musi nieść za sobą dużych ko−
sztów, gdy w ramach czynu społe−
cznego radni będą działali w komi−
tetach referendalnych. Radny za−
deklarował w imieniu Klubu Ra−
dnych Mała Ojczyzna, że jeżeli zo−
staną zgłoszone dobre pomysły dla
dobra mieszkańców i budżetu mia−
sta Klub przychyli się do takich
propozycji. Na zakończenie wystą−
pienia, E.Urbańczyk przypomniał,
że na ukończeniu jest projekt zwią−
zany z budową kanalizacji w Lędzi−
nach oraz konieczność podjęcie
uchwały dot. taryf za śmieci –
stwierdził, że przy braku Straży
Miejskiej będzie trzeba powołać
firmę zewnętrzną do egzekwowa−
nia należności.

GOSPODARKA ODPADAMI

Pamiętaj o PSZOK

Remont ul. Holdunowskiej.

obóz Strażacki na terenie byłego
poligonu wojskowego Wopienka,
gdzie lędzińska młodzież będzie
podnosić swoje umiejętności na
różnych szkoleniach i ćwiczeniach.
Zbiórki odbywają się w każdą so−
botę o godzinie 9:00.
Marcin Podleśny

1. PSZOK funkcjonuje przy EKO−
REC Sp. z o.o. w Lędzinach, ul.
Fredry 98,
2. PSZOK jest czynny w dni robo−
cze w godzinach od 8.00 do
20.00, a w soboty w godzinach
od 9.00 do 13.00.,
3. Do PSZOK odpady mogą dostar−
czać wyłącznie mieszkańcy mia−
sta Lędziny po okazaniu doku−
mentu potwierdzającego miejsce
zamieszkania/zameldowania na
terenie miasta Lędziny.
4. Przyjęcie odpadów odbywa się
po sprawdzeniu zgodności z wy−
kazem odpadów dopuszczonych
do zbierania w PSZOK, ich czy−
stości, składu i zabezpieczenia.
Obsługa PSZOK nie wyjmuje
przywiezionych odpadów z po−

jazdu, wskazuje osobie dostar−
czającej odpady miejsce, w któ−
rym należy je umieścić.
5. W punkcie PSZOK przyjmo−
wane i zbierane są niżej wymie−
nione odpady:
Papier i tekturaSzkłoTwo−
rzywa sztuczneMetaleOpa−
kowania wielomateriałowe (karto−
ny po mleku i sokach)Lampy
fluorescencyjne (świetlówki i rtę−
ciówki)Zużyte baterie i akumu−
latoryChemikalia (opakowania
po rozpuszczalnikach, opakowa−
nia po farbach i lakierach, prze−
pracowane oleje silnikowe, prze−
pracowane filtry samochodo−
we)Przeterminowane lekarstwa
i termometryZużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny (sprzęt
kompletny)Odpady wielkoga−
barytoweZużyte opony (pocho−
dzące z pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 ton)Od−
pady ulegające biodegradacji (tra−
wa, liście)Gruz budowlany
(pusaki, cegły, dachówki, kaf−
le)Odpady poremontowe (cera−

mika sanitarna, płyty karton –
gips, tapety, stolarka okienna,
drzwi)Odzież i tekstylia
W PSZOK nie będą przyjmowane:
Zmieszane odpady komunalne
Zmieszane odpady budowlane
Odpady budowlane zawierające
azbest
Odpady izolacyjne: styropian,
papa, ondulina, wełna mineralna
Szyby samochodowe
Szkło zbrojone i hartowane
Części samochodowe
Odpady w opakowaniach ciek−
nących
Odpady nieprawidłowo zabez−
pieczone i nieoznaczone (dotyczy
odpadów niebezpiecznych)
Inne, wskazujące na to, że nie
powstały w gospodarstwach do−
mowych.
6. Odpady budowlane i rozbiórko−
we powstałe w wyniku remon−
tów lub rozbiórek, na które wy−
magane jest pozwolenie na budo−
wę lub zgłoszenie robót budow−
lanych odbierane są odpłatnie wg
cennika EKOREC Sp. z o.o.,
7. Regulamin PSZOK Lędziny za−
mieszczony jest na stronie
www.ekorec.pl.
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DNI LĘDZIN

Weekendowy strzał w dziesiątkę
W przededniu rozpoczynającego się ka−
lendarzowego lata, 20 czerwca br. na
terenie obiektów lędzińskiego MKS−u
i terenach przyległych, odbyła się ko−
lejna edycja „Dni Lędzin”.

Lędzinianie licznie przybyli na stadion.

pleks gastronomiczny oraz cen−
trum atrakcji dla dzieci, w tym
zjeżdżalnie, dmuchańce, malowa−
nie twarzy. Dużym powodzeniem
cieszyło się wznoszenie w powie−
trze w koszu balonu oraz gry i za−
bawy, jakie organizowano przy
wiosce indiańskiej. Wśród osób
przebranych w indiańskie stroje
był też dr Wojciech Schäffer, któ−
ry dał się już poznać podczas
dwóch tegorocznych prelekcji hi−
storycznych
organizowanych
przez lędziński MOK. Tym razem
wraz ze swoją rodziną i przyjaciół−
mi, przybliżał chętnym historie
wyrosłe z jego fascynacji kulturą
Indian północnoamerykańskich.
Chociaż przelotny deszcz próbo−
wał zakłócić przebieg imprezy, to
towarzysząca koncertowi zespołu
Weekend tęcza na niebie, stanowi−
ła dodatkowy naturalny element
wspólnej zabawy. Gwiazda wie−
czoru, powstała w Sejnach grupa
Weekend na rynku muzycznym
ma taki sam staż, co ich poprzedni−
cy z Long & Junior, a ich niezwyk−
le popularny repertuar osadzony
jest w przeżywającej swój rene−
sans muzyce disco polo. Rzesza
roztańczonych mieszkańców ba−
wiła się pod sceną w rytm najbar−

Także 19 czerwca odbył się koncert
grupy „KONWÓJ”, a także dokona−
no otwarcia wystawy agatów posła
na Sejm RP Jana Rzymełki, tak
więc obchody Dni Lędzin nie spro−
wadzały się wyłącznie do sobotnie−
go popołudniowo−wieczornego fe−
stynu. Wracając do 20 czerwca,
wtedy to uroczyście, przy udziale
władz Miasta, Powiatu, a także
wspomnianego powyżej posła, od−
dano do użytku wykonany w ra−
mach projektu „Budowa infrastruk−
tury okołoturystycznej Ośrodka Re−
kreacji Sportowej Zalew w Lędzi−
nach w celu podniesienia atrakcyj−
ności turystycznej regionu” plac za−
baw oraz tereny zielone wokół nie−
go.
Tymczasem, na płycie stadionu
można było oglądać zwierzęta
z Mysłowickiego Stowarzyszenia
Drobnego Inwentarza oraz ptaki
ucznia 3 klasy z G – 1, Łukasza
Piekorza. Na bieżni boiska swoje
namioty z punktami informacyjny−
mi rozstawiły się lędzińskie szko−
ły, począwszy od podstawówek po
PZS. W obrębie basenu kąpielo−
wego swój namiot miało też tyskie
centrum Światowych Dni Mło−
dzieży. Na terenie przystadiono−
wego parkingu usytuowano kom−

Foto Bogusław Żogała

Radosław Liszewski
z grupy Weekend.

Long & Junior.

Foto Bogusław Żogała

Foto Agnieszka Czerniak

przez fundację „Nie śpimy pomaga−
my”, która zbiera środki dla Jacka
Janiela chorego na mukowiscydozę.
Główna nagroda smartfon ufundo−
wana została przez Franciszka Ma−
jera, Marka Spyrę i Martę Adamską.
Podczas imprezy udało się zebrać
kwotę: 3.766,50zł, która to zasiliła
subkonto Jacka.
Także i Członkowie, sympatycy
Klubu Plastyka Kontrast włączyli
się w tegoroczne obchody Dni Lę−
dzin poprzez udział w plenerze ma−
larskim zorganizowanym przez lę−
dziński Urząd Miasta. Z ramienia
naszego magistratu rolę koordyna−
torów tego wydarzenia pełniły Ma−
riola Jaromin i Barbara Berger.
W piątkowe popołudnie, 19 czer−
wca, część z nich uczestniczyła
w odwiedzeniu z pomocą dwóch
busów kilku ciekawych miejsc na
terenie Lędzin (między innymi Kle−
mensowej Górki, czy ośrodka „Ry−
baczówka”), ale także w najbliższej
okolicy, między innymi Smutnej
Góry w Chełmie Śl. oraz Zalewu
Imielińskiego. Następnego dnia,
w sobotę, grupa plastyków „przele−
wała” na płótno w siedzibie Kontra−
stu to, co ciekawego widzieli oni
w piątek bądź też wcześniej (krótką
wizytę złożyła w klubie burmistrz
Krystyna Wróbel), a kilka osób wy−
ruszyło ze sztalugami w teren, mię−
dzy innymi Marian Kubista i Józef
Mandla. Po plenerze wszyscy jego
uczestnicy w liczbie siedemnastu
spożyli posiłek w restauracji Bohe−
ma, ufundowany przez magistrat,
a potem pozowali na Placu Farskim
do wspólnej fotografii. Dodajmy, że
na zaproszenie lędzińskiego UM
w powyższym plenerze uczestni−
czyły również dwie plastyczki ze
słowackiego miasta partnerskiego
Revuca – Janka Staskova i Eva
Grendelova, które namalowały po
dwa obrazy farbami akrylowymi,
a więc szybkoschnącymi i zostawiły
je na przewidywaną wystawę pople−
nerową w holu naszego ratusza.

Foto Bogusław Żogała

Oficjalne powitanie mieszkańców
poprzedził półgodzinny występ
w rozrywkowym repertuarze Orkie−
stry Dętej KWK „Ziemowit”. Uro−
czystego otwarcia imprezy dokona−
ła Burmistrz Miasta Lędziny Kry−
styna Wróbel, lędzińscy radni, ra−
dny powiatu bieruńsko−lędzińskie−
go Marek Spyra, poseł na Sejm RP
oraz dyrektor MOK−u Joanna Figu−
ra. Po przekazaniu Franciszkowi
Moskwie, kierownikowi zespołu
„Lędzinianie” symbolicznego klu−
cza, przy dźwiękach hymnu „Moje
miasto Lędziny” w niebo wzbiły się
gołębie lędzińskich hodowców.
Część artystyczną prowadził dzien−
nikarz „Radia Silesia” Józef Szyma−
niec. Na scenie taneczne i wokalne
umiejętności prezentowały dzieci
i młodzież z Miejskiego Przedszko−
la nr 1 i 2, ze Szkoły Podstawowej
nr 1 i 3, z Gimnazjum nr 1 i 2, oraz
z Zespołu Szkół w Goławcu. Dzięki
wielkiemu nakładowi pracy samych
wykonawców, jak i osób ich przy−
gotowujących, mieszkańcy mogli
się przekonać jak duży potencjał
tkwi w tych młodych artystycznych
duszach, bo niektóre występy moż−
na już było wcześniej podziwiać
podczas tegorocznych wydarzeń
kulturalnych w sali widowiskowo –
kinowej „Piast”. Profesjonalny wy−
stęp zaprezentował istniejący od
piętnastu lat, zespół Long & Junior.
Wykonawcy znani z Radia Eska za−
śpiewali swoje największe hity
m.in. „Kolorowa sukienka”, „Lubię
to się bawię”, czy „Tańczyć chcę”.
Do wspólnej zabawy zaprosili na
scenę roztańczone dziewczyny,
a najlepiej bawiącej się pod sceną
publiczności rzucali swoje płyty.
Przed występem głównej atrakcji
wieczoru wręczono nagrody z IV
Miejskiej Gry Terenowej, w której
zwyciężyła grupa „Alumfelgi”
w składzie Bogdan Kupczyk i Prze−
mysław Kupczyk, II miejsce zajął
zespół „CHT”, tj. duet Mateusz Du−
dek, Rafał Nowak, a trzecie drużyna
„Dumcon”, w skład której weszli
Marek Magosz i Tomasz Kostyra.
W konkursie zostały przyznane dwa
wyróżnienia, w tym dla najstarsze−
go uczestnika, którą zdobył Florian
Malski i nagroda dla najmłodszego
uczestnika, tj. 7−letniego Oskara
Czarnoty. Nagrody w postaci ko−
szulek odebrali także laureaci kon−
kursu organizowanego przez MOK,
a polegającego na facebook`owym
promowaniu Gry Terenowej.
W trakcie imprezy odbywała się
loteria fantowa zorganizowana

dziej znanych przebojów „Ona
tańczy dla mnie”, „Za każdą chwi−
lę z Tobą”, czy napisanego przez
samego Marka Dutkiewicza „Bę−
dziesz na zawsze”. Także ci wyko−
nawcy rzucali w stronę publiczno−
ści swoje płyty.
Organizacją tegorocznych „Dni
Lędzin” zajął się MOK z dyrektor
Joanną Figurą na czele. Jako insty−
tucja propagująca bardzo szeroko
pojętą kulturę, w tym roku posta−
wiono na wykonawców lekkiej
muzy, co – jak się okazało – miało
znaczny wpływ na sukces frekwen−
cyjny. Stadion MKS−u dawno nie
zgromadził tak licznej widowni,
szacowanej na ok. 2000, co w połą−
czeniu z nieprzewidywalną tego
dnia aurą w sposób wyraźny wska−
zuje, iż warto organizować imprezy
masowe, integrujące społeczność
lokalną, stwarzające szansę spotkań
z przyjaciółmi i znajomymi. Licz−
nie przybyli mieszkańcy Lędzin
i nie tylko, tego dnia żywiołowo ba−
wili się pod sceną i na trybunach.
Taka stylistyka licuje z imprezami
plenerowymi, gdzie zgromadzona
publiczność oczekuje od organiza−
torów okazji do dobrej zabawy i re−
laksu. Chciałoby się zapewne nieje−
dnej osobie widzieć w Lędzinach
innych wykonawców, bo zawsze
jest to okazja do darmowego podzi−
wiania swoich idoli, ale jak pokaza−
ła praktyka, na szczęście nie był to
czynnik decydujący o sukcesie
frekwencyjnym.
Organizatorzy Dni Lędzin pod−
kreślają, iż – jako pierwsza impreza
masowa w mieście – przebiegła
niezwykle spokojnie, za co należą
się wyrazy podziękowania mie−
szkańcom, którzy nie tylko dosko−
nale się bawili, ale i zachowali roz−
wagę oraz spokój. Nad bezpieczeń−
stwem uczestników imprezy czu−
wali policjanci, strażacy, strażnicy
miejscy, ochroniarze oraz służby
medyczne.
Bogusław Żogała,
Marcin Podleśny

Występ dzieci z Przedszkola nr 1.

Uczestnicy miejskiej gry terenowej.
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WYRÓŻNIENIA
WAŻNE SPRAWY

która dotychczas udzieliła pełnomoc−
nictwa radcy prawnemu Marcinowi
Drozdowi od grudnia 2014 r. mogła
poinformować o zrealizowaniu swoje−
go prawa do bezpłatnego węgla
w 2014 r., oraz o konieczności umo−
rzenia postępowania sądowego, jeże−
li takowe zostało już wszczęte. Wszy−
stkie niezbędne informacje były udzie−
lane w pokoju nr 110 w Urzędzie Mia−
sta Lędziny. Brak zawiadomienia
o zrealizowaniu swojego prawa do
bezpłatnego węgla w 2014 r. mógł
skutkować oddaleniem pozwu o za−
płatę i koniecznością zapłaty kosztów
sądowych przez osobę, którym prawo
do bezpłatnego węgla zostało odebra−
ne w 2014 r.
Podsumowując powyższe, należy
stwierdzić, że akcja nieodpłatnej po−
mocy prawnej dla mieszkańców mia−
sta Lędziny, w sprawie odzyskania
utraconego prawa do bezpłatnego
węgla w wymiarze 1 tony w 2014 r.
zakończyła się sukcesem oraz przy−
wróceniem przez zarząd Kompani Wę−
glowej SA prawa do bezpłatnego węg−
la w 2014 r. i wydaniem węgla wszy−
stkim uprawnionym.
Jednocześnie osoby, które udzieliły
pełnomocnictwa radcy prawnemu
Marcinowi Drozdowi i nie odebrały je−
szcze jednej tony bezpłatnego węgla
oraz chcą otrzymać od Kompani Wę−
glowej SA równowartość jednej tony
węgla za rok 2014, proszone są
o kontakt pod nr tel. 511−135−016
lub 511−136−675 – bądź też bezpo−
średnio w Kancelarii radcy prawnego
Marcina Drozda przy ul. Lędzińskiej
24 pok. 203 / budynek „Starego Pia−
sta”/ we wtorki lub czwartki, w godz.
13:00 – 18:00.
Także osoby, które w 2014 r. nie
otrzymały z Kompani Węglowej SA ró−
wnowartości pozostałych 1,5 lub
2 ton bezpłatnego węgla proszone są
o kontakt bezpośrednio z radcą pra−
wnym Marcinem Drozdem.
Niezależnie od powyższego, infor−
mujemy, że do dnia dzisiejszego brak
jest rozwiązania problemu prawa do
bezpłatnego węgla za rok 2015. Jest
to sprawa niejednoznaczna i budząca
wiele kontrowersji, tym samym kan−
celaria radcy prawnego Marcina Droz−
da na chwilę obecną jeszcze nie skła−
da pozwów o zapłatę równowartości
węgla, do którego prawo zostało ode−
brane w 2015 roku.
Uprasza się wszystkie osoby upra−
wnione, którym prawo do bezpłatnego
węgla zostało odebrane w 2015
o cierpliwość, ewentualne przeda−
wnienie tego roszczenia nastąpi naj−
wcześniej za trzy lata, a w przypadku
uzyskania jednolitego orzecznictwa
w tej sprawie, zostaną podjęte działa−
nia podobne jak w sprawie prawa do
bezpłatnego węgla w 2014 r.

Ogłoszenie
Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2015 r. zostają zmienione
godziny pracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
„Partner” Sp. z o.o. w sposób następujący:

Poniedziałek od godz.7:00 do 17:00
Wtorek – piątek od godz. 7:00 do 15:00
Kasa P.G.K. „Partner” Sp. z o.o. czynna będzie w godzinach:

Poniedziałek od godz. 9:30 do 17:00
Wtorek od 7:30 do 14:45
Środa: kasa nieczynna
Czwartek od 7:30 do 14:45
Piątek od 8:30 do 15:45
Przerwa w kasie od 12:00 do 13:00

Foto Mirosław Leszczyk

Informacja o realizacji Porozumie−
nia, zawartego pomiędzy Urzędem
Miasta Lędziny, a kancelarią radcy
prawnego Marcina Drozda, dotyczące−
go odzyskania utraconego prawa do
bezpłatnego węgla w wymiarze 1 tony
dla osób, którym to prawo zostało
odebrane przez Kompanię Węglową
SA w 2014 roku.
Zawarte w dniu 15 października
2014 roku porozumienie miało na ce−
lu nieodpłatną pomoc prawną dla
mieszkańców miasta Lędziny, w spra−
wie odzyskania utraconego prawa do
bezpłatnego węgla w wymiarze 1 tony
w 2014 r., w tym złożenie pozwu oraz
zastępstwo procesowe przed Sądem
Rejonowym w Tychach dla osób, któ−
re udzielą pełnomocnictwa radcy pra−
wnemu Marcinowi Drozdowi.
Od 15 października 2014 r. w Urzę−
dzie Miasta Lędziny kilkanaście razy
odbyły się spotkania, podczas których
mieszkańcy miasta Lędziny, mogli
udzielić pełnomocnictw oraz złożyć
niezbędne dokumenty. Na podstawie
tych dokumentów radca Marcin Drozd
mógł złożyć indywidualne pozwy o za−
płatę kwoty stanowiącej równowar−
tość jednej tony bezpłatnego węgla
w 2014 roku.
W dniu 10 grudnia 2014 r. Zarząd
Kompani Węglowej SA, pod nacis−
kiem opinii publicznej oraz w związku
z udzielaną pomocą prawną dla osób,
którym prawo do bezpłatnego węgla
zostało odebrane w 2014 roku, pod−
jął decyzję o przywróceniu prawa do
bezpłatnego węgla w roku 2014 oraz
o wydaniu węgla wszystkim uprawnio−
nym. Tym samym, zrealizowany został
cel porozumienia zawartego pomiędzy
Urzędem Miasta Lędziny, a kancela−
rią radcy prawnego Marcina Drozda,
a wszyscy mieszkańcy miasta Lędziny
uprawnieni do bezpłatnego węgla
w 2014 r. mogli zrealizować swoje
prawo i odebrać węgiel we właściwej
kopalni Kompani Węglowej SA.
Z uwagi na to, że każdy uprawniony
od 10 grudnia 2014 r. mógł zrealizo−
wać swoje prawo i odebrać jedną to−
nę bezpłatnego węgla, kancelaria rad−
cy prawnego Marcina Drozda w gru−
dniu wstrzymała składanie pozwów
o zapłatę. Gdyby, bowiem osoba, któ−
ra udzieliła pełnomocnictwa do złoże−
nia sprawy o zapłatę, odebrała węgiel
przed złożeniem pozwu w Sądzie Re−
jonowym w Tychach, prowadziłoby to
do oddalenia pozwu o zapłatę i konie−
czności zapłaty kosztów sądowych
przez osobę, którym prawo do bez−
płatnego węgla zostało odebrane
w 2014 r. Dzięki temu, żaden z mie−
szkańców Lędzin nie został obciążony
koniecznością zapłaty kosztów sądo−
wych.
Korzystając z uprzejmości Urzędu
Miasta w Lędzinach, każda z osób,

Prymusi nagrodzeni

Prymusi poszczegolnych szkól.

Zgodnie z wieloletnią tradycją przed końcem roku szkolne−
go uhonorowani zostali najlepsi absolwenci gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych w naszym mieście. We wtorko−
we popołudnie, 23 czerwca, w sali widowiskowo−kinowej
Piast nagrodzono łącznie 36 osób, które osiągnęły średnią
ocen na końcowym świadectwie szkolnym co najmniej
4,75, w tym 30 gimnazjalistów i 6 absolwentów Powiato−
wego Zespołu Szkół.

Agata Bobla (w środku).
Absolwenci z najwyższą średnią w mieście:

Dyplomy uznania i nagrody książkowe otrzymali oni
z rąk burmistrz Krystyny Wróbel i przewodniczącej
Rady Miasta, Elżbiety Ostrowskiej. Wraz z absolwen−
tami na scenę zapraszano również ich rodziców, by
wręczyć im listy gratulacyjne, podkreślając w ten spo−
sób rolę i znaczenie matek oraz ojców w wychowywa−
niu i kształceniu swoich córek czy synów.
Ponadto najlepszym absolwentom poszczególnych
szkół, to jest: Agacie Bobli z G 1 (średnia ocen – 5,78),
Natalii Czarnuch z G 2 (5,28), Martynie Horst z G
3 (5,72) i Piotrowi Pogorzelskiemu z PZS (5,51), wrę−
czono puchary burmistrz K. Wróbel. Zdobywczynie
trzech najlepszych lokat w mieście, wspomniane Agata
Bobla (I miejsce) i Martyna Horst (II miejsce)oraz Ewe−
lina Ptaszkowska z G 1 (III miejsce – średnia ocen
5,67), otrzymały puchary przewodniczącej RM, E.
Ostrowskiej. Tradycyjną nagrodę rzeczową burmistrza
dla najlepszego absolwenta w mieście, tym razem w po−
staci laptopa najnowszej generacji, otrzymała Agata
Bobla.
W części artystycznej gali najlepszych absolwentów
na scenie „Piasta” wystąpiła lędzinianka Magda Sikora,
obecnie uczennica LO w Bieruniu. Nagrodzono ją gorą−
cymi oklaskami za znakomite zaśpiewanie czterech pio−
senek, a zwłaszcza za brawurowe wykonanie utworu
z repertuaru Edith Piaf pt.”Milord”. Mirosław Leszczyk
SPOTKANIA

Pogodne i radosne Igrzyska
W środę, 3 czerwca br. na terenie
stadionu MKS Lędziny już po raz XVI
odbyły się Powiatowe Igrzyska Osób
Niepełnosprawnych, którym tym ra−
zem, co nie zawsze było normą, towa−
rzyszyła pogodna i słoneczna aura.
Wśród czterystu uczestników zrzeszo−
nych w organizacjach i stowarzysze−
niach z całego Śląska, znalazło czter−
dziestu podopiecznych lędzińskiego
LSNONiIR.

Uroczystemu otwarciu Igrzysk
towarzyszył ceremoniał olimpijski.
Drużyny wchodziły na stadion
prowadzone przez wolontariuszy
niosących tablice z nazwą danej
organizacji. Poprzedzały ich orkie−
stry dęte, mażoretki, reprezentant
wszystkich zawodników niosący
znicz oraz prezesi stowarzyszeń z
terenu powiatu, niosący flagę naro−
dową. Zawodników i kibiców
przywitali przewodnicząca Rady
Powiatu Anna Kubica i starosta
bieruńsko−lędziński Bernard Be−
dnorz. Po wciągnięciu flagi na
maszt i odśpiewaniu hymnu roz−
poczęły się zawody sportowe: rzut

Foto Mirosław Leszczyk

Co dalej z deputatem?

Reprezentacja Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lędzinach.

piłeczką palantową, pchnięcie kulą,
biegi oraz konkurencje dla naj−
mniej sprawnych m. in. przejście
przez tunel Klanza, rzuty do
koszyczka, kopnięcia piłki do
bramki, turlanie się na materacach.
Za swe zmagania wszyscy zawo−
dnicy otrzymali medale, a drużyny
puchary. Nie była prowadzona kla−
syfikacja punktowa, liczył się

przede wszystkim udział, wola po−
myślnego ukończenia swojego
startu. W przerwach pomiędzy
zmaganiami sportowymi zawodni−
cy i goście mogli odpocząć w
przygotowanych dla nich namio−
tach, spożyć posiłek i wymienić
się swymi doświadczeniami i
wrażeniami.
Marcin Podleśny
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MUZYKA
Z DZIAŁALNOŚCI MOK

Trzy festiwalowe dni

no dwa zespoły, JUST KIDDING
z Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Zabrzu i SqUad z Klubu Osiedlo−
wego „Uszatek” w Tychach. Trzecie
miejsce przyznano zespołowi
TRAMPEK CREW z Ogniska Pra−
cy Pozaszkolnej w Zabrzu. Wyróż−
nienia też były dwa, a dostały je ze−
spół FEELING z Młodzieżowego
Domu Kultury nr 1 w Tychach i Ze−
spół Taneczny Szkoły Podstawowej
nr 1 w Bieruniu. Koncert prowadził
Krzysztof Tworek w zastępstwie
Marii Urbańczyk, prowadzącej wy−
stępy konkursowe.
Nagrody wręczali dyrektor
MOK–u Joanna Figura, burmistrz
Krystyna Wróbel i współorganiza−
tor Józef Domaradzki. Nie wszyscy
laureaci dotarli na czwartkowy kon−
cert, a spośród obecnych jako pier−
wsi zaprezentowali się członkowie
zespołu wokalno – instrumentalne−
go DORBA, nad którym opiekę
sprawuje Sylwia Wituła–Jedlińska
z PZS Lędziny. Mocno zaznaczyli
swoją obecność na scenie wykonu−

jąc utwór „Transfuzja” zespołu Co−
ma. Spokojniejsze śpiewanie zapre−
zentowała Julia Parszewska, która
z opiekunką Katarzyną Giedwiłło
przygotowała utwór „Hallelujah”
Leonarda Cohena. Jako, że oboje
wykonawcy dogadali się muzy−
cznie w trakcie trwania festiwalu, to
jako niespodziankę zaśpiewali
wspólnie „Kalmelove” duetu Mar−
celina i Piotr Rogucki. Dalszą część
gali wypełniły występy taneczne
Formacji Tańca Jazzowego J−J, Zo−
si Lorenc, Formacji Tańca Jazzo−
wego Flexi, Gabrieli Frączek i Ze−
społu Tanecznego Szkoły Podsta−
wowej nr 1, w których barwne stro−
je współgrały z piosenką „Cancion
del Mariachi” Antonio Banderasa
z filmu „Desperado”. Wszystkie
występy tancerzy były na tyle efek−
towne, że nie dziwi taki a nie inny
werdykt jury a hasło przewodnie fe−
stiwalu „na talent nie ma rady”, za−
powiada jeszcze wyższy poziom
przyszłorocznej edycji.
Bogusław Żogała

Z DZIAŁALNOŚCI MOK

Na ciekawy pomysł zakończenia coty−
godniowych spotkań Koła Historyczno−
Regionalnego Ziemi Lędzińskiej przy
MOK w Lędzinach, organizowanych co
środę w okresie od września ubiegłego
roku, wpadł dobry duch tego koła, hoł−
dunowianin Bogusław Żogała.

Jedną z jego życiowych pasji,
obok muzyki i historii lokalnej oraz
regionalnej, jest kolekcjonowanie
akcesoriów, wydawnictw itd. zwią−
zanych z tradycją piwowarstwa,
udział w międzynarodowych gieł−
dach birofilskich organizowanych
w Tychach dwa razy w roku itp.
Zorganizował więc najpierw wysta−
wę w holu lędzińskiego magistratu,
na którą złożyły się jego własne
zbiory uzupełnione przez ekspozy−
cję naczyń szklanych hołdunowiani−
na Janusza Gondzika, ale przede
wszystkim część bogatych zbiorów
Marka Brandysa, prezesa Śląskiego
Klubu Birofilów z siedzibą w Ty−
chach, wcześniej wielokrotnie eks−
ponowanych w tyskim „Browa−
rium”, w Muzeum Miejskim w Ty−
chach, czy w Kompanii Piwowar−
skiej. Wystawę w holu Urzędu Mia−
sta można już oglądać od 16 czer−
wca. Zachęcamy do jej zwiedzenia.
Niejako uzupełnieniem powyż−
szej wystawy, głownie od strony
teoretycznej, ale i po części także
praktycznej, było spotkanie otwarte
ze wspomnianym M.Brandysem
w piątek, 26 czerwca, w sali audio−

Bogusław Żogała

Jakub Szostek.
DLA DZIECI

Prelekcja o tradycjach piwowarskich
wizualnej przy Placu Farskim, gdzie
wygłosił on prelekcję pt. „Tradycje
piwowarskie na ziemi pszczyńskiej”
dla ponad dwudziestu słuchaczy.
Dowiedzieli się z niej nie tylko, że
już starożytni Babilończycy potrafi−
li warzyć piwo (wspomina o tym na
przykład słynny Kodeks Hammura−
biego), ale także, iż przez wieki na−
pój ten „królował” w życiu wielu
społeczeństw starożytnych, średnio−
wiecznych, a także nowożytnych,
a podczas licznych epidemii często
zastępował zwykłą wodę (zwykle
zanieczyszczoną i pełną zarazków)
jako napój bardziej bezpieczny dla
organizmów ludzkich.
Podczas długiej dyskusji, jaka się
wywiązała po prelekcji, słuchacze
najczęściej pytali M. Brandysa o cie−
kawostki związane ze smakami,
aromatami, różnymi rekordami
związanymi a piwowarstwem (naj−
większa beczka, kufel czy szklanka,
największy procent alkoholu w pi−
wie), ale także o fakty i wydarzenia
związane z najstarszymi browarami
na ziemi pszczyńskiej, w tym z bro−
warami w Tychach, Bieruniu Starym
czy Krasowach, a nawet z dawnymi
karczmami w Lędzinach. Najczę−
ściej dyskutował z prelegentem orga−
nizator tego spotkania B. Żogała.
Miłą a zarazem bardzo przyjemną
niespodzianką dla uczestników po−

we pod kierunkiem Dawida Kiełbasy
wykonało utwór „Jaki był ten dzień”
z repertuaru zespołu Turbo oraz
„Wehikuł czasu” zespołu Dżem,
który także został zaśpiewany. Pod−
opieczni Bożeny Sikory z rytmiki dla
najmłodszych, zaprezentowali się
w boogie – woogie, a starsi w „Laj−
koniku”. Najliczniejszą grupę pre−
zentujących się swoich podopie−
cznych miał Jacek Piłatyk z klasy in−
strumentów klawiszowych (ponad
dziesięciu wykonawców). Wśród
pianistów znalazł się też uczeń Ar−
tur Niesyto kształcący się w klasie
keyboardu, który wraz z Darią Ma−
toń wykonał m.in. „Karolinkę”. Ta−
necznie na scenie pokazali się na
scenie z kolei podopieczni Katarzy−
ny Kuzek, gdzie oprócz młodzieżo−
wych układów choreograficznych,
wystĄpiły także trzy dorosle pary
tancerzy pokazując jak należy tań−
czyć walca angielskiego, cha – chę
i jive’a. Występy zakończył śpiew
chóru „Akord”, którym również opie−
kuje się Jacek Piłatyk.

Foto Bogusław Żogała

Zespół Dorba w trakcie występu.

W sali kinowej „Piast”, 12 czer−
wca br. miało miejsce spotkanie
podsumowujące działalność kół zain−
teresowań w sezonie 2014/2015,
oprócz których sporo działo się także
we współpracy ze szkołami, na Placu
Farskim, w działaniach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, czy zajęciach z pro−
jektów.
Dyrektor lędzińskiego MOK–u,
Joanna Figura powitała wszystkich
przybyłych przyjaciół MOK –
u i przedstawiła poszczególne sek−
cje i zakres ich działalności. Opie−
kunom poszczególnych kół wręczo−
no pamiątkowe podziękowania za
owocną współpracę i naświetlono
osiągnięcia tych, których działal−
ność ma odmienny charakter, bo
ich postępów nie sposób pokazać
na scenie, jak na przykład przed−
miotów z zajęć plastycznych czy rę−
kodzielniczych, tworzonych pod
czujnym okiem Sabiny Czarneckiej.
Ci zaś którzy mogli swoim talentem
ubogacić to spotkanie, prezentowa−
li swoje umiejętności ku satysfakcji
instruktorów i rodziców. Koło gitaro−

wyższej prelekcji, z inicjatywy dy−
rektor MOK−u, Joanny Figury i pra−
cowniczki tejże instytucji Agnieszki
Czerniak, była możliwość degusta−
cji ponad dwudziestu różnych gatun−
ków wybornego piwa dostarczonych
przez prezesa Brandysa, która odby−
ła się w restauracji Bohema. – Tego
rodzaju prelekcje i w ogóle spotka−
nia otwarte są bardzo potrzebne –
mówi Piotr Kruk (dawniej Żupa) lę−
dzinianin, który kilka lat temu ożenił
się we Lwowie i część życia spędza
tam, a część w Lędzinach. – Dowie−
działem się dzisiaj mnóstwa bardzo
ciekawych rzeczy, o których nie
miałem dotychczas pojęcia. Degu−
stowałem też kilka piw, których
wcześniej nie znałem. To jest kwe−
stia gustu, bo na przykład niektórym
osobom bardzo smakowało piwo
wędzone, a mnie raczej nie. Delekto−
wałem się za to belgijskim piwem
beczkowym, zresztą w ogóle lubię
piwa belgijskie. W lipcu organizuję
kolejną już wycieczkę dla lędzinian
(i nie tylko) na Ukrainę (nad środko−
wy Dniepr). Najpierw zwiedzimy
muzeum browarnictwa we Lwowie
i przy okazji posmakujemy tak zwa−
nego piwa autorskiego, warzonego
w niedużym prywatnym lwowskim
browarze. Ja się tym piwem delektu−
ję – podkreśla pan Piotr.
Mirosław Leszczyk

Dzień Dziecka na Targowisku Miejskim
Po raz kolejny miejskie obchody
Międzynarodowego Dnia Dziecka od−
były się na Targowisku Miejskim
przy ul. Fredry. Główny ich organiza−
tor, czyli Miejski Ośrodek Kultury,
zaprosił tu wszystkie lędzińskie dzie−
ci wraz z opiekunami w poniedział−
kowe popołudnie, 1 czerwca.
W tamtejszej hali czekały na nich
liczne atrakcje, między innymi tak
zwane dmuchańce, przeróżne gry
i zabawy sprawnościowe z upomin−
kami, malowanie buzi farbkami, po−
kazy i zabawy z bańkami mydlanymi
itp. a na zewnątrz hali pokazy grupy
miłośników jazdy ciężkimi motocyk−
lowymi, czy pokazy sprawności bojo−
wej lędzińskiej drużyny OSP Lędziny.
Tradycyjnie nieustającym zaintere−
sowaniem dzieci cieszyły się ró−
wnież przejażdżki konne. – Woziłyś−
my je z Ksenią Załachowską na mo−

im koniu Herubin ze stajni smardzo−
wiczanina Tomasza Nowaka pod
nazwą „Gold Cavallo” – mówi jedna
z najbardziej znanych lędzińskich
amazonek Kinga Gołąb. – Cieszymy
się, że także my możemy dzisiaj dać
grupie dzieci trochę radości i zado−
wolenia –podkreśla.
Staje się już także tradycją, że
miejskie obchody Dnia Dziecka słu−
żą też do nagradzania laureatów ot−
wartego konkursu recytatorskiego
pt. „Entliczek Pentliczek”, zorganizo−
wanego wcześniej dla dzieci przez
lędziński MOK. Najpierw laureaci za−
prezentowali słuchaczom utwory,
które recytowali w powyższym kon−
kursie, po czym burmistrz Krystyna
Wróbel i dyrektor MOK−u, Joanna Fi−
gura, wręczyły im dyplomy uznania
oraz odpowiednie nagrody rzeczowe.

Mirosław Leszczyk

Foto Mirosław Leszczyk

Dzień taneczny 10 czerwca oce−
niali Krystyna Charchut, Joanna Za−
masz–Widera i Kornelia Charchut.
W kategorii solistek najlepiej tań−
czyła Inez Stefańska ze Świetlicy
w Mikuszowicach Krakowskich,
druga była Joanna Makowiec z Ze−
społu Szkół nr 1 w Tychach, a trze−
cia Gabriela Frączek z Ogniska Pra−
cy Pozaszkolnej w Bielsku – Białej.
W tej kategorii wyróżnienie dostała
Zosia Lorenc z SP – 1 w Bieruniu.
Najwięcej nagród zebrały podczas
całego festiwalu zespoły taneczne.
Pierwsze miejsce ex–aequo zdobył
zespół Formacja Tańca Jazzowego
Flexi z Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Bielsku – Białej, oraz Formacja
Tańca Jazzowego J−J ze Świetlicy
w Mikuszowicach Krakowskich.
Drugim miejscem także uhonorowa−

Foto Bogusław Żogała

Galą w sali kinowej „Piast” 18 czer−
wca br. zakończył się organizowany
przez Miejski Ośrodek Kultury w Lę−
dzinach, XI Wojewódzki Festiwal Mu−
zyki i Tańca, podczas którego w dniu
muzycznym 9 czerwca, jury w składzie
Adam Stalmach, Eleonora Stefanek
i Jacek Piłatyk, przyznało następujące
nagrody: w kategorii solistów zwycię−
żyła Magdalena Sikora z L.O. w Bieru−
niu, drugie miejsce zajęła Julia Par−
szewska z Gimnazjum w Bojszowach,
a trzecie Zosia Lorenc z SP –
1 w Bieruniu. Wyróżniono także Pauli−
nę Szostak z imielińskiego gimnazjum.
Wśród zespołów najlepszym okazał się
Cantabile z Gimnazjum w Bojszowach.
Drugim miejscem zadowolił się zespół
DORBA z liderem Karolem Liszką, te−
gorocznym absolwentem lędzińskiego
PZS–u. Trzecie miejsce przypadło ze−
społowi Czerwono – Czarni z Gimnaz−
jum w Imielinie. Wyróżnienie zdobył
zespół Septyma z Gminnego Ośrodka
Kultury w Zebrzydowicach.

MOK podsumował sezon

Nagrodzeni recytatorzy z rodzicami.
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BEZPIECZEŃSTWO

Szanowni Mieszkańcy!
Zapewne niewiele osób wie, że Nasze Miasto uczestniczy
w programie resocjalizacji osób skazanych – poprzez wyko−
nywanie prac społecznie użytecznych. Odbywa się to przy
ścisłej współpracy z Sądem Rejonowym w Tychach, który
wypracował jeden z najskuteczniejszych systemów resocjali−
zacji poprzez pracę społecznie użyteczną.

Rozbudował system i zwiększył ilość podmiotów,
w których skazani mogą wykonywać karę ograniczenia
wolności w postaci prac społecznych. To wszystko
sprawiło, że Sąd Rejonowy w Tychach stał się jednym
z krajowych liderów w tej dziedzinie.

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

W roku 2007 osoby po 65 roku życia
stanowiły 13,5% społeczności Polski,
a w roku 2035 stanowić będą aż 23,2%.
W województwie śląskim odsetek senio−
rów w społeczeństwie będzie jeszcze wyż−
szy, z 13,8% w roku 2007 do 24,7%
w 2035 roku. Sytuacja w Lędzinach jest
nieco lepsza. Osoby powyżej 65 roku ży−
cia stanowią 11,75% mieszkańców, a po−
wyżej 80 roku życia 2,4%. Należy jednak
nadmienić, iż w kolejnych latach będzie
postępować dalszy przyrost ludności
w wieku 60+. Już w chwili obecnej osoby
60+ stanowią w Lędzinach 16,6%.
Wsparcie Rządowego Programu
ASOS

W celu poprawy jakości oraz poziomu
życia osób starszych przyjęto specjalny
Rządowy Program na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014
– 2020. Program ten promuje aktywne
starzenie się, a więc postawy, które ma−
ją zachęcać do angażowania się w dzia−
łalności organizacji pożytku publicznego,
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, klubów
seniora, działań samopomocowych i in−
nych podobnych jednostek. Realizacja
programu ASOS przyczynia się do pełniej−
szego korzystania z potencjału społe−
czno−zawodowego osób starszych i zwięk−
sza ich zaangażowanie w życie publiczne.
Laboratorium Aktywności Społecznej
Starszych Osób – LASSO

Wychodząc naprzeciw potrzebom se−
niorów z miejscowości Lędziny, Miejski
Ośrodek Kultury wspólnie z Fundacją Pra−
cownia Jutr realizują projekt, obejmujący
szeroki pakiet działań szkoleniowych,
edukacyjnych, kulturowych oraz rehabili−
tacyjnych. Mamy ogromną nadzieję, że
uda nam się stworzyć dobry klimat do ak−
tywnego uczestnictwa w życiu miasta. Po−
nadto chcemy pokazać seniorom, że
czas emerytury to idealna okazja do roz−
wijania swoich zainteresowań, które mo−
gą sprawić ogromną przyjemność, a tak−
że być źródłem ogromnej satysfakcji. Pa−
miętajmy – na naukę nigdy nie jest za
późno!
Wolontariat, czyli aktywność
dla dobra innych

Wolontariat to wspaniała forma spę−
dzania wolnego czasu, która umożliwia
nie tylko realizację swoich pasji i zainte−
resowań, ale realny udział w budowaniu
obywatelskiego społeczeństwa otwarte−
go na potrzeby innych.
Wachlarz aktywności, w które mogą za−
angażować się seniorzy jest ogromny. Po−
cząwszy od najczęściej kojarzonych dzia−
łań związanych z pomocą osobom ubo−
gim, samotnym oraz niepełnosprawnych,
przez szereg działań realizowanych przez
organizacje pozarządowe: prowadzenie
warsztatów, organizacja dużych imprez
(dni miasta, festyny), wsparcia funkcjono−

wania miejsc użytku publicznego (biblio−
teki, muzea, schroniska dla zwierząt,
szpitale). Bardzo częstą formą zaangażo−
wania seniorów jest praca na rzecz para−
fii lub organizacji kościelnej (np. Caritas).
Aby praca została uznana za wolonta−
riat, musi spełniać m.in. następujące wa−
runki:
– wykracza poza więzi koleżeńsko – ro−
dzinne
– jest wykonywana dobrowolnie
– jest pracą niezarobkową
– jest świadczona na rzecz organizacji
pozarządowej lub organów administracji
państwowej i nie ma związku z działalno−
ścią gospodarczą.
W ramach działalności Wolontariusz
powinien podpisać umowę z organizacją
na rzecz której świadczy wolontariat.
Organizacje samopomocowe

Działania oparte na samopomocy to
niezwykle skuteczna forma pobudzania
społecznej aktywności i rozwiązywania
problemów konkretnych osób.
Skuteczność samopomocy zależy
przede wszystkim od zaangażowania
lidera, który będzie potrafił zdiagno−
zować realne potrzeby mieszkańców, a
także zmotywować jak najszerszą grupę
ochotników do działania.
Dość popularną formą grup samopo−
mocowych są organizacje, które
zrzeszają osoby wywodzące się z tego
samego środowiska zawodowego (np.
stowarzyszenia emerytów – żołnierzy,
kombatantów). Działalność grupy
samopomocowej może się także opier−
ać na wspólnej tematyce działalności
np. organizacje osób uprawiających
konkretną dziedzinę sportową, organi−
zacje wspierające osoby cierpiące na tę
samą chorobę. Seniorzy dzięki zaan−
gażowaniu w działalność grup samopo−
mocowych mogą się wzajemnie wspier−
ać i reprezentować swoje interesy
wobec innych grup społecznych.
Realizacja działań opartych na
samopomocy przynosi ogromne korzyś−
ci nie tylko tym osobom, które korzys−
tają z pomocy, ale także inicjatorom dzi−
ałań. Osoby zaangażowane w
udzielanie pomocy pokonują swoją
nieśmiałość oraz bariery w kontaktach
międzyludzkich. Osoby te mogą się
sprawdzić w nowych sytuacjach, nie są
skazane na samotność. Ponadto praca
w grupie pozwala zwiększyć poczucie
własnej wartości, a także poczucie bez−
pieczeństwa.
Informacje na temat projektu „Labo−
ratorium Aktywności Społecznej Star−
szych Osób – LASSO” można także zna−
leźć na stronie www.pracowniajutr.pl,
na Facebooku – funpage Pracownia Jutr
oraz na blogu pracowniajutr.wordpres−
s.com
Informacji na temat projektu i rekru−
tacji udzielają:
1) Miejski Ośrodek Kultury w Lędzi−
nach, tel. 32 326 78 33
2) Fundacja Pracownia Jutr, tel. 665
740 296 lub 791 733 089

Za drobne występki

Karę ograniczenia wolności w postaci prac społe−
cznych odbywa co roku w Polsce kilkadziesiąt tysięcy
osób. W Lędzinach, Tychach oraz gminach ościennych
– kilkaset. Przypomnijmy, oprócz kar pozbawienia wol−
ności i kary grzywny, zasądzana jest kara ograniczenia
wolności, która może przybrać formę nieodpłatnej, kon−
trolowanej pracy na cele społeczne (od 20 do 40 godzin
w miesiącu). Wymierzana jest wyłącznie za stosunko−
wo drobne występki i daje skazanemu szanse uniknięcia
pobytu w zakładzie karnym. Karę orzeka się w miesią−
cach, a jej górna granica nie przekracza 12 miesięcy. Ist−
nieje również możliwość zamiany przez sąd kary grzy−
wny na pracę społecznie użyteczną, która wykonywana
jest wtedy podobnie jak kara ograniczenia wolności.
System

Początki wykonywania kar ograniczenia wolności
przez Sąd Rejonowy w Tychach rzeczywiście były
skromne, bo zaczynaliśmy od jednego podmiotu –
mówi Aneta Marczak−Cywińska, kierownik Zespołu
Kuratorskiej Służby Sądowej w sprawach karnych
SR w Tychach. Zdarzało się nawet, iż z braku możli−
wości przyjmowania skazanych, kara ograniczenia
wolności w ogóle nie była realizowana. Jednym z po−
wodów było to, iż przedstawiciele jednostek nie byli
przychylnie nastawieni do idei zatrudniania skaza−
nych, ale po latach to nastawienie się zmieniło. Z cza−
sem podmiotów zaczęło przybywać, a od 2012 r. ob−
serwujemy wyraźny wzrost. Są to samorządowe je−

dnostki organizacyjne, spółki gminne i placówki
służby zdrowia.
Dobra współpraca

Co roku Prezes Sądu Rejonowego zgłasza władzom
miasta „zapotrzebowanie” dotyczące ilości skazanych
na karę ograniczenia wolności i prace społecznie użyte−
czną. Miasto ma obowiązek wyznaczenia podmiotów,
w których odbywane są prace.
– Wierzę w sens tego rodzaju kary – dodaje Aneta
Marczak−Cywińska. – Aby jednak osiągnęła ona swój
cel resocjalizacyjny, musi być odpowiednio zorgani−
zowana i realizowana w oparciu o dużą liczbę pod−
miotów. W Lędzinach i gminach sąsiadujących to się
udało, głównie dzięki zaangażowaniu władz samorzą−
dowych oraz szefów poszczególnych podmiotów. Ta
różnorodność jest bardzo ważna, bo stwarza możli−
wość doboru rodzaju pracy do konkretnego skazane−
go – jego wieku, wykształcenia, stanu zdrowia, czy
zainteresowań. Lepiej by osoby starsze i z wyższym
wykształceniem pracowały np. w Miejskim Ośrodku
Kultury, a np. młodzi z wykształceniem technicznym
w PGK „Partner”. Pielęgniarkę czy kucharkę lepiej
zatrudnić w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej,
a studentów np. w bibliotece. Takie ukierunkowanie
osób skazanych do pracy, odpowiadające ich predy−
spozycjom sprawia, że dobrze się w niej czują, a sze−
fowie jednostek są zadowoleni z takich pracowników.
Co prawda, zatrudnianie osób skazanych wymaga
szkolenia bhp, wydania odzieży przy niektórych pra−
cach, stworzenia warunków, nadzoru, ale zatrudniający
nie ponoszą żadnych kosztów, bo skazany nie pobiera
wynagrodzenia, a ubezpieczenie jest po stronie sądu.
Obecnie w Lędzinach jest 8 podmiotów, które rozwi−
nęły współpracę z Sądem Rejonowym w Tychach
i stworzyły możliwość zatrudnienia osób, którym zasą−
dzono prace społecznie użyteczne.
Przedstawicieli instytucji wyrażających chęć zatrud−
nienia skazanych prosimy o kontakt z Referatem Kadr
i
Organizacji
tel.32
2166505
wew.112,
kadry@ledziny.pl.
Leszek Sobieraj

BEZPIECZEŃSTWO

O Zespole Interdyscyplinarnym
W dniu 20 maja 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta w Lędzinach na zaproszenie Burmistrza Miasta, Pani
Krystyny Wróbel odbyło się pierwsze posiedzenie II kadencji
Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach składającego
z przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społe−
cznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholo−
wych, policji, prokuratury, oświaty, ochrony zdrowia, kura−
torów sądowych, a także organizacji pozarządowych zajmu−
jących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Pani Burmistrz uroczyście przywitała wszystkich
przybyłych członków, otworzyła obrady i odebrała od
nowo powołanych członków Zespołu oświadczenie
o zachowaniu poufności informacji i danych uzyska−
nych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziała−
niem przemocy w rodzinie. Wspomniała również
o ogromnym zaangażowaniu i pracy na rzecz rodzin
doświadczających przemocy jaką wnieśli odchodzący
członkowie, w szczególności Pani Aleksandra Skwara
– Zięciak jako Przewodnicząca Zespołu Interdyscypli−
narnego I kadencji.
Następnie Pani Krystyna Wróbel przekazała prowa−
dzenie spotkania Pani Izabeli Golus, pełniącej w I ka−
dencji obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.
Spotkanie miało charakter organizacyjny, a jego głó−
wnym celem było ukonstytuowanie się nowego składu
Zespołu.
Na posiedzeniu w głosowaniu jawnym jednogłośnie
wybrano Przewodniczącego – Panią Izabelę Golus, je−
go Zastępcę – Panią Agnieszkę Michnol oraz Sekreta−
rza Zespołu – Panią Agatę Kukier.
Głównym zadaniem Zespołu jest podejmowanie dzia−
łań mających na celu zatrzymanie przemocy domowej
i zapobieganie jej, określonych w programie pod nazwą
System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Lędzi−
ny. To Zespół koordynuje działania podmiotów oraz
specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w szczególności poprzez: diagnozowanie
problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań
w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mają−
cych na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowa−
nie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytu−

cjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w sto−
sunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Istot−
nym elementem pracy Zespołu jest powoływanie grup
roboczych, składających się z przedstawicieli instytucji
działających na rzecz rozwiązywania problemów prze−
mocy domowej w indywidualnych przypadkach.
Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Lędzinach, który zapewnia jego
obsługę organizacyjno – techniczną.
Więcej na temat działania Zespołu Interdyscyplinar−
nego w Lędzinach znajdziecie Państwo na stronie inter−
netowej www.mops−ledziny.ovh.org/zi.html
Agnieszka Michnol
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Wakacje bez uzależnień 2015
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Wakacje bez uzależnień 2015
Program zorganizowany przy udziale Miasta Lędziny, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz
MKS Lędziny realizowany będzie od 6 lipca do 27 sierpnia 2015 roku. Będzie on obejmo−
wał prowadzenie programów profilaktycznych, atrakcyjnych zajęć: rekreacyjno−sportowych,
kulturalno–czytelniczych, technicznych, warsztatowych, spotkań kinowo−teatralnych oraz wy−
cieczek turystyczno −krajoznawczych.
Realizowany on będzie dla dzieci z terenu Gminy Lędziny w rejonach:
Lędziny Centrum, Osiedle: PKP, Rachowy, Długosza – PLAC FARSKI w Lędzinach,
Lędziny – Hołdunów – Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, ul. Hołdunowska 39,
Lędziny – Goławiec – Zespół Szkół w Lędzinach, ul Goławiecka 36,
MKS „LĘDZINY” – tereny zielone przy ul. Stadionowej w Lędzinach.
Zajęcia prowadzone będą od wtorku do czwartku w godzinach od 10.00 do 13.00 zgo−
dnie z przedstawionym poniżej harmonogramem.
Prowadzone będą na świeżym powietrzu, w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzi−
nach przy ul. Hołdunowskiej 39, Placu Farskim w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 88, Zespo−
łu Szkół w Lędzinach przy ul. Goławieckiej 36 oraz na terenach zielonych MKS „LĘDZINY”
przy ul. Stadionowej 1 w Lędzinach.
Uczestnikami Programu będą dzieci w wieku od lat 6 do lat 14 z terenu Miasta Lędziny
w stałej liczbie około 200 uczestników (grupa dzieci i młodzieży biorąca udział w Programie
ma charakter grupy otwartej, co oznacza, że może mieć miejsce jej rotacja).
Ogółem wysokość kosztów realizacji Programu wynosi 55.500,00 zł

Harmonogram ogólnodostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych MKS Lędziny

"Wakacje bez uzależnień 2015"

Wszystkie zajęcia będą odbywać się od godziny 11.00 na stadionie miejskim
oraz terenach zielonych wokół stadionu.

Opiekunowie oczekują na dzieci w poszczególne dni pod wskazanymi adresami.
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Obiekty sakralne osiemnastowiecznych Lędzin (cd)
Drugim starym zabytkiem, którym
szczyciły się Lędziny już w XVIII w.
był drewniany kościół pw. św. Anny.
Pierwotnie była to kaplica zbudowana
w XVI w. (wg Ludwika Musioła ok.
1550 r.). Zlokalizowana była na tere−
nie dzisiejszego lędzińskiego cmenta−
rza. Najstarsza o niej wzmianka po−
chodzi z protokołu wizytacji kanoni−
cznej przypadającej na 1598 r., która
podaje: „jest kaplica w tej wsi, tytu−
łowana św. Anny, mająca jeden ołtarz
murowany, jak się zdaje poświęcony.
Uposażenia nie ma żadnego i także
żadnego sprzętu do nabożeństwa.”
Opis kaplicy z 1638 r. informuje, że
kaplica wyposażona była w dwa małe
dzwony, a wewnątrz w krucyfiks,
chrzcielnicę z kociołkiem i wodą
święconą, z jednym ołtarzem murowa−
nym. Brak w niej było ambony, czy
zakrystii (kościelny przechowywał
sprzęt w swoim mieszkaniu). Wokół
kaplicy, nie było jeszcze cmentarza.

Około połowy XVIII w. nastąpiła
rozbudowa kaplicy. Zaglądnijmy
do jej wnętrza, by nasycić się kli−
matem przeszłości. W roku 1720
kaplica wyglądała następująco: by−
ły już trzy ołtarze – „wielki św. An−
ny, po prawej stronie ołtarz św. An−
toniego, a po lewej św. Mikołaja”.
W opisie wizytacyjnym z roku
1792 mówi się już o kaplicy jako
o kościele. „Jest w tejże parafii lę−
dzińskiej i tejże wsi Lędzinach
drzewiany cały (kościół), (…) ma−
jący przyłączoną zakrystię, na pół−
noc, także z drzewa. (…) Tenże ko−
ściół, od wrót swych, ma przyłączo−
ną wierzę drewnianą dość wspania−
łą, na której są dzwony: wielki je−
den, średni drugi, a sygnatyk w ko−
pułce na śród kościoła (tzn. w środ−
kowej części dachu kościoła). (…)
W tym kościele, wewnątrz od chó−
ru organowego, jest ganek, do pół
kościoła (…) na słupach i balko−
nach mocnych, dla pomieszczenia
ludzi. Okien w tym kościele siedem
(...), otoczony wkoło wraz z dzwon−
nicą, krużgankami, częścią dla kon−
serwy ścian, częścią dla objęcia lu−
du (...) ponieważ kościół jest dość
szczupły (…). W krużgankach są
stacje Męki Pana Naszego Jezusa
(…). Kościół jest pod tytułem św.
Anny, Matki Najświętszej Panny
Maryi (…). Wewnątrz ołtarz wielki
św. Anny Samotrzeciej (przyp. au−
tora – w ikonografii chrześcijań−
skiej przedstawienie św. Anny
z Matką Bożą i małym Jezusem)

(…), mający sukienki robione sny−
cerską robotą i zdobiony złotem
i srebrem malarskim. Ołtarz ten ma
dwie kolumny pięknie malowane,
które otaczają rzeźby postaci: z pra−
wej strony św. Piotra, z lewej św.
Pawła (…). Wyżej obraz Najświęt−
szej Marii Panny, między dwiema
kolumnami małymi. Na szczycie
ołtarza – osoba cherubina z mie−
czem ognistym. Ołtarz drugi, św.
Mikołaja (…), trzeci ołtarz św. An−
toniego Padewskiego, u góry obraz
św. Franciszka. Ambona malowa−
na, nad nią wyobrażenie Ducha
Świętego. Konfesjonały dwa, orga−
ny o ośmiu głosach, ławek po
osiem po obu stronach. Pod kościo−
łem (tzn. przy kościele) grób, już
napełniony umarłymi”.
Rok 1923 przynosi Lędzinom
ogromną stratę na polu dziedzictwa
kulturowego. Dnia 6 maja,
w niedzielę rano, doszczętnie spło−
nął od pioruna (który uderzył
w dzwonnicę, a od niej zapalił się
kościół, jak podaje Lędziński senior
Roman Sekuła) ten zabytkowy dre−
wniany kościółek pw. św. Anny.
Szkoda, że ten zabytkowy kośció−
łek, którego początki sięgają może
nawet XV w. już nigdy nie został
odbudowany, a byłby atrakcją tury−
styczną dla Lędzin. Na jego miej−
scu, w 1945 r. postawiono ponie−
miecki barak, który pełnił funkcję
świątyni prawie pół wieku, bo aż do
roku 1992, kiedy to oddano do
użytku nową, murowaną, świąty−
nię, pod tym samym wezwaniem.
Nowy kościół św. Anny zlokalizo−
wano w pobliżu, ale poza terenem
cmentarza i nieco na zachód od
miejsca poprzedniej świątyni.
Do małych form obiektów sakral−
nych zalicza się kapliczki. Więk−
szość lędzińskich kapliczek, ten
nieodłączny element folkloru pol−
skiej wsi, wybudowano w XVIII w.
Z pierwszej połowy XVIII w. źród−
ła notują trzy murowane kapliczki
w Lędzinach, wystawione w latach
1724 – 1748.
W centralnej części Lędzin, naj−
bardziej znaną i nadal odwiedzaną
przez miejscową ludność, jest śród−
polna kapliczka, stojąca przy lę−
dzińskim wąwozie, na przełęczy
Góry Klimont – Góry Szachta,
osłonięta parasolem dwóch starych
lip. Stoi przy prastarym szlaku ko−
munikacyjnym: wieś klasztorna –
folwark Kiełpowy w Hołdunowie,
Bieruń – Lędziny. Mieściła kiedyś

ołtarzyk z figurką św. Onufrego
(żyjącego w IV w.). Nie przypadko−
wo przyznano patronat św. Onufre−
mu, gdyż jest on opiekunem piel−
grzymów i tkaczy). Druga kapli−
czka, jak podaje Ludwik Musioł,
„odległa ode wsi na pięć stajań ku
wschodowi” z obrazem Pana Jezu−
sa ukrzyżowanego i trzecia na pół−
noc od centrum wsi z ołtarzykiem
Najświętszej Maryji Panny (to
prawdopodobnie ta kapliczka, która
znajduje się na skarpie przy ulicy
króla Jana Sobieskiego, w pobliżu
sklepu „Rynek”. Kapliczka wypo−
sażona jest w figurkę Niepokalanej
Najświętszej Maryji, depczącej wę−
ża, oplątującego kulę ziemską,
z aniołkami u podnóża. Z kapliczką
związane jest podanie o bogatym
ziemianinie, którego cechowało
okrucieństwo w stosunku do swo−
ich poddanych. Był nawet obciążo−
ny grzechem zabójstwa. Chcąc się
uwolnić od wyrzutów sumienia,
ufundował tę kapliczkę jako wo−

tum, wynagradzające popełnioną
zbrodnię.
Czwarta kapliczka, największa
z nich, to właściwie kaplica o wy−
miarach 3.5 – 4 m znajduje się w lę−
dzińskiej dzielnicy, Smardzowice,
przy ulicy Ułańskiej, pw. Wniebo−
wzięcia Najświętszej Maryji Panny.
Jest ona obiektem nie tylko sakral−
nym ale i o wymowie patriotycznej,
bowiem w okresie powstań śląskich
była miejscem konspiracji po−
wstańców.
Wymienione kapliczki mają po−
dobną sylwetkę architektoniczną,
zbudowane są z kamienia wapien−
nego w połączeniu z cegłą. W póź−
niejszym czasie były tynkowane
i bielone wapniem. Źródła podają,
że ich fundatorem i inicjatorem był
ks. Marcin Matuszewicz, ówczesny
dziekan dekanatu pszczyńskiego
(w 1722 r.) i proboszcz lędzińskiej
parafii od roku 1724. Za wyjątkiem
kapliczki smardzowickiej, pozosta−
łe kapliczki wymagają renowacji.

Do tej grupy obiektów należy ró−
wnież zaliczyć kaplice cmentarne
zwane kostnicami. Pod koniec
XVIII w. (1797 r.) funkcjonowała
taka kaplica na terenie hołdunow−
skiego cmentarza i do dziś należy
do najstarszych zabytków tej dziel−
nicy Lędzin. Z godnie z pomysłem
ewangelickiego ks. Richtera służyła
głównie do przechowywania zwłok
osób zmarłych na skutek zakaźnej
choroby. Dziś kaplica cmentarna
w Hołdunowie jest wyremontowa−
na (1996 r.) w stylu poprzedniej ar−
chitektury.
W aktualnym budynku MOK−u
przy ulicy Hołdunowskiej w Hoł−
dunowie, powstał w XVIII w. bu−
dynek dla pastora, w którym mie−
ściła się m.in. sala zborna a w niej
kaplica, pełniąca rolę domu modlit−
wy do roku 1902. Budynek ten na−
leżał do parafii ewangelicko−augs−
burskiej, którą wówczas zarządzał
m.in. proboszcz ks. Johann
Schleiermacher. Jego parafian sta−
nowiła kolonia osadników niemiec−
kich sprowadzonych w tym okresie
z Kóz k. Bielska.
Do obiektów sakralnych zalicza
się również cmentarze. Bardzo dłu−
go, bo do początku XVIII w. w Lę−
dzinach istniał tylko jeden cmen−
tarz, który obejmował teren przy−
legły do kościoła parafialnego pw.
św. Klemensa. Po przebudowie
kaplicy pw. św. Anny na kościół tj.
ok. 1720 r. założono obok niego
drugi cmentarz, którego kontynua−
cją jest ten aktualny.
Komentarz do fotografii spalonego
kościoła pw. św. Anny
Gdy spojrzymy na fotografię tego za−
bytkowego, drewnianego kościółka pw.
św. Anny, którego początki sięgają być
może XV w., łza się w oku kręci. Gdyby
tak, po spaleniu, został odbudowany,
mielibyśmy w Lędzinach atrakcyjną,
pod względem turystycznym, budowlę
sakralną, nawet starszą wiekiem od
bieruńskiego Walencinka, który pomi−
mo kilku pożarów, za każdym razem
odbudowywano. Dziś urósł do rangi
bieruńskiego sanktuarium. Gdyby tak
zbudować makietę tej naszej staruszki
świątyni, choćby niewielkich rozmiarów
i postawić ją w dzisiejszym kościele
pod tym wezwaniem lub obok kościoła
czy na Placu Farskim? Pragnę nadmie−
nić, że nawet obcokrajowy z rozrze−
wnieniem patrzą na tę fotografię i na−
bierają sympatii do starych Lędzin.

Stanisława Kaleta

Z ŻYCIA PARAFII

Ekumeniczne nabożeństwo dziękczyn−
ne, które odprawione zostało w nie−
dzielne przedpołudnie, 7 czerwca,
w hołdunowskim kościele luterańskim
przy ulicy J.Ch. Ruberga, wpisało się
w ciąg przedsięwzięć w ramach ob−
chodów 245. rocznicy powstania Hoł−
dunowa, zainicjowanych przez Bogu−
sława Żogałę z Koła Regionalno−Histo−
rycznego działającego pod egidą MOK.

Organizatorem uroczystości była
hołdunowska parafia ewangelicko−
augsburska Świętej Trójcy przy
współpracy z parafią rzymsko−kato−
licką Chrystusa Króla, a jego pro−
gram oparty został na porządku na−
bożeństwa ekumenicznego, odpra−

wianego wspólnie przez ducho−
wnych różnych Kościołów chrześci−
jańskich. Liturgię koncelebrowali
księża ewangeliccy, ks. proboszcz
Adam Malina i ks. wikariusz Łukasz
Ostruszka, kazanie wygłosił ksiądz
katolicki, proboszcz Marek Płaza,
a następnie wspomniani proboszczo−
wie udzielili wspólnego błogosła−
wieństwa zgromadzonym w świąty−
ni. Do mszy śpiewał mysłowicki
chór „Jubilate Deo” pod dyrekcją
Joanny Bliwert−Hoderny, na orga−
nach grała natomiast Sylwia Mańka.
W nabożeństwie uczestniczyło
kilkoro przedstawicieli lędzińskich
władz, z burmistrz Krystyną Wró−
bel oraz wiceprzewodniczącymi

Rady Miasta, Edwardem Urbań−
czykiem i Zdzisławem Rudolem,
a także dyrektor MOK−u, Joanną
Figura. Na jego zakończenie bur−
mistrz podziękowała księżom za
zaproszenie do uczestnictwa w uro−
czystości, przekazując na ręce pro−
boszczów okolicznościowe bukiety
kwiatów. Potem, wszyscy udali się
na pobliski cmentarz, gdzie złożono
kwiaty na grobie ks. Johanna
Schleiermachera, pierwszego dusz−
pasterza parafii ewangelickiej w da−
wnym Anhalt. Oficjalni goście
spotkali się jeszcze w salce kościo−
ła Świętej Trójcy, by porozmawiać
z księżmi i radą parafii na szereg te−
matów.
Mirosław Leszczyk

Foto Mirosław Leszczyk

Ekumeniczne spotkanie

Księża sprawujacy nabożeństwo.
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50-lecie kapłaństwa ks. Hieronima Siwka

Lędzińska młodzież w Lednicy

Foto Mirosław Leszczyk

Urodził się i wychował w Bieru−
niu Starym, ale część życia spędził
też w Lędzinach, ma tu również ro−
dzinę, w tym siostrę i siostrzenicę,
więc miał życzenie obchodzić swój
jubileusz właśnie we wspomnianej
lędzińskiej świątyni. W niedzielne
południe, 7 czerwca, towarzyszył
mu podczas okolicznościowej mszy
św. tłum parafian, ale także liczni
goście, przyjaciele, koledzy i ofi−
cjalne delegacje. Wraz z nim nabo−
żeństwo koncelebrowało aż ośmiu
księży, między innymi proboszcz
a zarazem dziekan lędziński ks. Ja−
nusz Jarczyk, przełożony prowin−
cjonalny Zgromadzenia Salwatoria−
nów ks. Piotr Filas z Krakowa, eme−
rytowany proboszcz hołdunowski
ks. kanonik Józef Przybyła i emery−
towany proboszcz lędzińskiej para−
fii św. Klemensa ks. Tadeusz Or−
szulik. Asystowało do mszy kilka
pocztów sztandarowych, w tym
ZZG przy KWK Ziemowit, OSP
Lędziny i Kółka Rolniczego w Lę−
dzinach, a śpiewał lędziński chór
mieszany „Akord” pod dyrekcją
Jacka Piłatka, wzmocniony dwoj−
giem śpiewaków z lędzińskiego ze−
społu kameralnego „Laus Deo”,
w tym dyrygentką Joanną Wypich.
Odnowione ślubowanie kapłań−
skie przyjął od Jubilata wspomniany
ks. P.Filas, który wygłosił też kaza−
nie, a wśród licznego grona osób
składających okolicznościowe ży−
czenia i gratulacje znaleźli się mię−
dzy innymi wspomniani ks. Jarczyk,
ks. Przybyła, wicestarosta powiatu
bieruńsko−lędzińskiego
Henryk

Foto arch

76−letni ks. Hieronim Siwek SDS, misjo−
narz w Tanzanii, 50−lecie przyjęcia
święceń kapłańskich świętował w lę−
dzińskim kościele św. Anny.

ks. H.Siwek (w środku).

Barcik, jeden z dwóch kleryków sal−
watoriańskich przybyłych z Tanza−
nii na tę uroczystość, ministranci,
reprezentanci parafialnej wspólnoty
„Kropla w Oceanie”, przedstawi−
cielki parafialnego kołka różańco−
wego, przedstawiciele dzieci i mło−
dzieży parafialnej. W jubileuszowej
mszy św. wzięły również udział
dwie siostry zakonne z Tanzanii.
Ks. H.Siwek ukończył technikum
chemiczne w 1956 roku, potem
krótko pracował w Zakładach Che−
micznych Oświęcim−Dwory, na−
stępnie został przyjęty do Zgroma−
dzenia Salwatorianów. Ukończył
studia
filozoficzno−teologiczne
i święcenie kapłańskie otrzymał
w 1965 roku, po których między in−
nymi był notariuszem przy diecez−
jalnym procesie beatyfikacyjnym
siostry Faustyny Kowalskiej w Kra−
kowie, głosił też misje ludowe i re−
kolekcje w kilku diecezjach. W roku
1967 wyjeżdża do pracy misyjnej
w Tanzanii w Afryce wschodniej.
Podczas tych misji, przerywanych
krótkimi pobytami w Polsce, był

między innymi proboszczem parafii
w Kilimarondo, organizował
w Tanzanii szkolnictwo elementar−
ne, chrystianizował plemię Wangin−
do, pracował w obozie dla ucho−
dźców z Mozambiku, założył dom
zakonny w Naminngo, był dyrekto−
rem szkoły katechistówi dziekanem
okręgu misyjnego, a nawet uczył
nowoczesnej uprawy roli. Wraz
z wiekiem wyjeżdża na misje coraz
rzadziej i na krótszy czas.
W czterech swoich książkach: „Z
dalekiej Tanzanii”, „Moja piękna
Afryka”, „Krwawiące drzewo”
i „Tam, gdzie lwy mówią dobra−
noc”, będących zbiorem opowiadań
ukazujących życie tamtejszych lu−
dów, przenosi czytelnika w świat
czarowników i amuletów, niezrozu−
miałych dla Europejczyków praw
i obyczajów oraz często okrutnych
praktyk. – Moje serce pozostało
w Tanzanii na zawsze – mówi oj−
ciec Hieronim. – Gdy jestem w Pol−
sce marzę, by jak najszybciej tam
powrócić – dodaje.
Mirosław Leszczyk

Marta Długosz dożyła prawie stu lat
– Mama urodziła się 28 czerwca
1915 roku w Bojszowach Nowych,
w rodzinie rolniczej Marii (z domu
Zawisza) i Franciszka Liszków –
mówi jej córka Anna Jasińska, mie−
szkająca w Hołdunowie. – Ślub
z Ryszardem Długoszem pocho−
dzącym z Lipin Śląskich wzięła
w 1942 roku w kościele parafial−
nym w Bojszowach Starych. W tym
czasie pracował on u księcia
pszczyńskiego w charakterze woź−
nicy. Między innymi woził jego
dzieci do szkoły niemieckiej w Hoł−
dunowie. Prawdopodobnie oboje
poznali się w leśniczówce w Mię−
dzyrzeczu.
Po ślubie zamieszkali oni w do−
mu rodzinnym pani Marty. Po II
wojnie światowej jej mąż Ryszard
zatrudnił się w lędzińskiej kopalni
„Piast” jako górnik dołowy.
W 1949 roku Długoszowie otrzy−
mali kopalniany przydział mieszka−
nia w domu przy ul. Imielińskiej
(obecnie Gwarków), dokąd prze−
prowadzili się już z dwoma córe−
czkami: wspomnianą Anną i Roza−
lią. Potem urodziła się im jeszcze
córka Cecylia oraz synowie Jan
(zmarł w ubiegłym roku) i Józef.
– Przy domu mieliśmy ogródek
z warzywami, krzewami i ziemnia−

kami – kontynuuje opowieść pani
Anna. – Mieliśmy też drób i króliki,
a nawet świnie. Następnie, mama
zatrudniła się w Przedsiębiorstwie
Robót Inżynieryjnych, gdzie prze−
pracowała 12 lat, do śmierci ojca
Ryszarda w 1968 roku. Otrzymy−
wała potem po nim rentę, bo wcześ−
niej on się rozchorował.
Pani Marta dochowała się 10
wnuków i 15 prawnuków. Zdrowie
jej dopisywało, bo z systematycznej
opieki lekarskiej zaczęła korzystać
dopiero po 80−tym roku życia. Lu−
biła strykować, cerować, wyszywać
i szydełkować, a skarpety wełniane
zrobiła sobie mając już 90 lat.
Przedtem często chodziła do lasu na
grzyby czy jagody, ale po 90−ce już
tylko spacerowała z sąsiadką Hele−
ną w kierunku lasu.

Dla lędzińskiej młodzieży czerwiec w tym roku zaczął się bardzo aktywnie.
Sprzyjająca pogoda pozwoliła grupie 38 młodych wraz z księdzem Mirosła−
wem Banasiem cieszyć się kolejną podróżą na XIX Spotkanie Młodych, zwa−
ne Lednicą 2000.
W tym roku prawie 120 tysięcy młodych zebrało się przy chrzcielnych źród−
łach Polski pod Lednicką bramą Rybą „W imię Ducha Świętego”. Tegoro−
czne spotkanie było w całości poświęcone Duchowi Świętemu i jego działa−
niu w życiu chrześcijanina. Ojciec Jan Góra, pomysłodawca spotkań na Po−
lach Lednickich i duszpasterz Ruchu Lednickiego, mówił: Wspólnie będzie−
my prosić o dary Ducha Świętego i z radością przeżywać obecność Chrystu−
sa pośród nas. Nie brakowało przy tym tańców i zabaw, jednak Lednica to
przede wszystkim czas wielkich refleksji, modlitwy i spotkania z Bogiem, ad−
oracji Najświętszego Sakramentu oraz spowiedzi.
Kulminacyjnym punktem spotkania była uroczysta Eucharystia pod prze−
wodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, koncelebrowana przez
ok. 1000 kapłanów z całej Polski. Na rozpoczęcie Mszy św. wbiegli na Le−
dnickie Pola uczestnicy X Maratonu Lednickiego. Gościem specjalnym bie−
gu był Przemysław Babiarz. Jako, że Lednica jest przeżyciem niepowtarzal−
nym, podczas czytanej Ewangelii, uczestnicy spotkania wysłuchali jej z pod−
niesioną prawą ręką. Polska szlachta słuchała Ewangelii z podniesioną
szablą, my również zróbmy coś awangardowego, żeby pokazać, że przyjmu−
jemy słowo Pana – mówił o. Jan Góra. Po Mszy świętej nastąpiło przesłanie
Ojca Świętego, w którym Papież Franciszek przekazał, jak bardzo istotna
jest rola Ducha Świętego w życiu chrześcijanina.
Podsumowując, mimo wielkiego upału, zmęczenia, młodzież owocnie spędzi−
ła czas na XIX Spotkaniu Młodych. Naładowani Bożą energią na cały rok piel−
grzymi wrócili z nadzieją, że znów zawitają na Polach Lednickich. Ksiądz Miro−
sław Banaś składa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realiza−
cji i organizacji pielgrzymki, przede wszystkim zaś Urzędowi Miasta w Lędzi−
nach, parafiom Dekanatu Lędzińskiego oraz młodzieży. Marcin Podleśny
SPOTKANIA

O agatach przy muzyce

WSPOMNIENIE

W dniu 28 marca br. zmarła hołduno−
wianka Marta Długosz, która właśnie
w czerwcu mogłaby świętować setną
rocznicę urodzin.

Uczestnicy lednickiego spotkania.

– Mama była samodzielna, przy−
rządzała sobie posiłki, gotowała
obiady, robiła codzienne porządki,
a siostra Rozalia robiła jej zakupy
– mówi pani Anna. – Często słu−
chała radia i oglądała seriale tele−
wizyjne. Lubiła odwiedzać wnuki
i prawnuki. W 2012 roku jednak
obłożnie zachorowała. Pomogły
jej systematyczne ćwiczenia ru−
chowe, dzięki którym mogła znów
samodzielnie się poruszać. Czę−
ściowo przebywała u mnie, a czę−
ściowo w swoim domu przy ul.
Gwarków. W końcu października
ubiegłego roku złamała nogę
w stawie biodrowym, przeszła
operację w szpitalu i zamieszkała
u mnie. Leżała w łóżku i trzeba ją
było ją obsługiwać, a ostatnio na−
wet karmić. Świadomość zacho−
wała jednak do końca i umarła
w spokoju.
Jej pogrzeb odbył się 1 kwietnia.
Mszę św. w intencji Zmarłej odpra−
wił w kościele pw. Chrystusa Króla
ks. kanonik dr Józef Przybyła, któ−
ry wygłosił homilię i poprowadził
ceremonię pogrzebową na cmenta−
rzu parafialnym. – Prosiła mnie o to
podczas moich wizyt u niej z komu−
nią świętą – mówił podczas homilii.
– Chciałabym Farorzu, żebyście
właśnie Wy mnie pochowali, bo ja
jestem z Bojszów, a Farorz po są−
siedzku, bo z Pszczyny – powtórzył
za panią Martą.
Mirosław Leszczyk

19 czerwca br. na Placu Farskim
miały miejsce dwa interesujące wyda−
rzenia kulturalne. W Sali audiowizual−
nej MOK w Lędzinach zorganizował
wystawę agatów z kolekcji posła na
Sejm RP, dr Jana Rzymełki oraz jego
prelekcję. Z kolei Miejska Biblioteka
Publiczna w Lędzinach zaprosiła na
kolejny „Letni koncert pod chmurką”,
który ze względu na niepewną pogo−
dę, odbył się w tej samej sali.
Po zaprezentowaniu swojej oso−
by, dr Rzymełka mówił o geologii,
która jego zdaniem narodziła się na
Śląsku, tłumaczył trudne słowa
z terminologii geologicznej i wyjaśnił
swoją fascynacji płodami ziemi śląs−
kiej, jakimi są agaty. Opowiadał
o znaczeniu agatów jako waluty
i wartościowego surowca w zdobie−
niu artefaktów jak np. kielich św.
Wojciecha przekazany w 1008 roku
przez Bolesława Chrobrego opactwu
w Trzemesznie. Wystawę fotosów
przedstawiających w powiększeniu
agaty z kolekcji prelegenta, będzie
można oglądać w tym miejscu je−
szcze przez kilka tygodni. Ze wzglę−
du na niezwykłe barwy agatów, sam
nosi zamiast krawatu kamienną
ozdobę, tzw. „bolo” i właśnie ta
ozdoba nawiązująca do tradycji ubio−
ru kowbojskiego, komponowała
z prezentowaną przez zespół
KONWÓJ muzyką country.
Grający od 1987 roku krakowski
zespół, na trwałe wpisał się w grono
polskich artystów reprezentujących
ten styl muzyczny. Wielokrotnie byli
uczestnikami Festiwalu Muzyki Ludo−

wej Country w Mrągowie. W Lędzi−
nach wystąpili w składzie: śpiewający
i grający na gitarze założyciel zespołu
Tomasz Majchrzak, drugi gitarzysta
Andrzej Bisztyga, basista Andrzej Mar−
cinowski, perkusista Janusz Zygadło
oraz grająca na skrzypcach i śpiewa−
jąca Sylwia Majka, znana z edycji „X
Factora” z 2011 roku. Zespół zagrał
ponad dwadzieścia utworów, wśród
których znalazły się przeboje Shanii
Twain „Man I Feel Like A Woman”,
„Whose Bad” i „Any Man Of Mine”.
W trakcie wykonywania utworu „Road
To Hell” z repertuaru Chrisa Rea, A.−
Bisztyga popisywał się solówkami na
swoim czarnym Ibanezie. Spokojniej−
szą wersję country zaprezentowano
w utworze „Jolene” Dolly Parton, by
istną skoczną galopadę pokazać
w tradycyjnym „Cotton Eye Joe.
W utworze „Piece Of My Heart” z re−
pertuaru Janis Joplin, pokazano zaś
jak go można zagrać na countrową
nutę. Przebój „Routh 66”, to z kolei
rozpoznawalny motyw z filmu animo−
wanego „Cars”. W instrumentalnej
wiązance klasyków muzyki country,
artyści wpletli także rodzime akcenty
podgórskie. „Jambolaya”, to z kolei
utwór, w którym do wspólnego śpie−
wu włączyła się publiczność. Nie za−
brakło także polskich akcentów w pre−
zentowanym zestawie piosenek. Ze−
spół wykonał utwór „Przejechałem”,
również wspólnie śpiewany „Razem
bracia”, oraz zagrany na koniec „Kon−
wój”, od którego się zaczęła kariera
grupy.

Bogusław Żogała
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Pogodne święto Zespołu Szkół

występu dwóch szkolnych grup tea−
tralnych (jedna z nich zajęła VI miej−
sce w kraju podczas gdańskiego prze−
glądu teatrzyków szkolnych), które za−
grały fragmenty „Odysei Umysłu”. Po−
tem sceną zawładnęły szkolne talenty
artystyczne, w tym recytatorzy Bartek
Nędza, Marysia Szczygieł, Wiktoria
Makosz, Zosia Ścierska, Martyna Gó−
recka, wspomniani Kuba Jaromin
i Ola Kupczyk czy też Artur Niesyto,
wokaliści Julka Smołka, Kuba Jaro−
min, Blanka Michalska i Emilia Mi−
chalska, klarnecistka Kamila Borkow−
ska, skrzypaczka Martyna Stalmach,
tancerze, szkolni aktorzy we fragmen−
tach „Balladyny” oraz „Ślubów pa−
nieńskich”, a także szkolny chór w kil−
ku utworach.
Po finałowej piosence dyrektor
M.Szeligiewicz serdecznie podzięko−
wała wszystkim uczniom, którzy za−
prezentowali się na scenie, ich opie−
kunom, w tym Ewie Kosteczko i Ka−
tarzynie Kałce – za scenariusz i reży−
serię, Michałowi Brożkowi za opra−
wę muzyczną i Beacie Pyras za pięk−
ną dekorację sceny. Głos zabrała ró−
wnież burmistrz K. Wróbel, która po−
gratulowała uczniom i nauczycielom
znakomitego programu artystyczne−
go, a na ręce dyr. Szeligiewicz złoży−
ła bukiet kwiatów wraz z życzeniami
dalszych sukcesów i osiągnięć dla
społeczności hołdunowskiej SP 3.

Mirosław Leszczyk

WYSTĘPY

„Kopciuszek na wesoło”
W dniu 2 czerwca w kinie „Piast”
w Lędzinach odbyło się przedstawie−
nie „Kopciuszek” w wykonaniu wo−
lontariuszy z centrali ING Banku
Śląskiego w Katowicach, uczniów
i nauczycieli Gimnazjum nr 1, podo−
piecznych Ośrodka Bł. Karolina oraz
dzieci z Przedszkola nr 1 w Lędzi−
nach. Przedstawienie zrealizowano
w ramach projektu „Ten sam świat”,
zgłoszonego w konkursie dla praco−
wników ING Banku Śląskiego „Dob−
ry Pomysł”, w którym zwycięskie po−
mysły otrzymują dotację na realiza−
cję z Fundacji ING Dzieciom.
„Dobry Pomysł” stanowi element
programu społecznego Wolontariat
ING, który daje pracownikom ING
Banku Śląskiego możliwość zaanga−
żowania się w pracę wolontariacką.
Wolontariuszem może być każdy, we
wszystkich dziedzinach życia społe−
cznego, wszędzie tam, gdzie taka po−
moc jest potrzebna. Dzięki udziałowi
w konkursie projekt otrzymał dotację
finansową na realizację oraz wspar−
cie wolontariuszy z ING Banku Śląs−
kiego w Katowicach, którzy pomogli
w przygotowaniu przedstawienia.
Podczas prac nad przedstawieniem
zaktywizowaliśmy uczniów, osoby nie−
pełnosprawne i społeczność lokalną.

Pokazaliśmy, że wszyscy jesteśmy ta−
cy sami. Projekt nauczył nas szacun−
ku do drugiego człowieka, poszano−
wania dla inności i współdziałania
w grupie. Zobaczyć uśmiech na twa−
rzach uczniów, podopiecznych – bez−
cenne – powiedziała Magdalena Hoł−
dowicz, lider projektu i wolontariusz
z ING Banku Śląskiego.
Swoją obecnością imprezę uś−
wietnili przedstawiciele Urzędu Mia−
sta Lędziny, Dyrektor Ośrodka Bł.
Karolina, dyrektorzy lędzińskich
szkół i przedszkoli oraz przedstawi−
ciel Regionalnego Centrum Wolonta−
riatu Szkolnego w Katowicach. Uro−
czystego rozpoczęcia dokonała Dy−
rektor Gimnazjum Anna Pikuła.
Organizatorki konkursów przeprowa−
dzonych w ramach projektu „Ten
sam świat”: Ewa Szczepanek i Lucy−
na Patałąg wręczyły również nagrody
dla zwycięzców Powiatowego Kon−
kursu Plastyczno−Fotograficznego
„Ten sam świat” – Wolontariat oraz
Szkolnego Konkursu na Najciekaw−
szą Maskę Teatralną. Dodatkową
atrakcją były gościnne występy ze−
społów: „Tito Dance Studio” z Ty−
chów i dziecięco – młodzieżowej for−
macji tanecznej „Salake”.

Bogusław Żogała

Foto Marcin Podleśny

We wtorkowe południe, 16 czer−
wca, społeczność Szkoły Podstawo−
wej nr 3 im. J.Ch.Ruberga spotkała
się na uroczystej akademii w sali
gimnastycznej, czyli na dorocznym
święcie szkoły.
Zgromadzonych uczniów, ich ro−
dziców, nauczycieli i pozostałych
pracowników szkoły, a także honoro−
wych gości z burmistrz Krystyną
Wróbel, byłymi dyrektorami hołdu−
nowskiej SP 3, Janem Górskim
i Grzegorzem Szarowskim, przewo−
dniczącą zarządu Okręgu Tyskiego
ZNP, Gabrielą Stańczyk, prezes
LSNRONiIR, Krystyną Cuber, prze−
wodniczącą Rady Rodziców przy SP
3, Patrycją Palką oraz dyrektorami
lędzińskich przedszkoli i szkół pod−
stawowych powitała dyrektor SP 3,
Małgorzata Szeligiewicz.
Następnie, przedstawiła ona głó−
wne koncepcje rozwoju hołdunowskiej
Trójki, podziękowała też gościom za
dotychczasową pomoc i współpracę,
a dyplomy i symboliczne upominki
wręczyli im uczniowie prowadzący im−
prezę, Kuba Jaromin, Ola Kupczyk
i Wiktoria Warzecha. Po obejrzeniu kil−
kunastominutowej prezentacji multi−
medialnej na dużym ekranie autor−
stwa nauczycielki Reginy Karwickiej –
Szkody na temat najważniejszych
osiągnięć uczniów w mijającym roku
szkolnym, program artystyczny rozpo−
czął się od mocnego uderzenia, bo od

Uroczystego otwarcia, a także
pierwszych testów siłowni dokona−
li burmistrz Krystyna Wróbel, wi−
ceprzewodniczący Rady Powiatu
Marek Spyra, radni Elżbieta
Ostrowska, Edward Urbańczyk
oraz Aleksander Koziol, przy
udziale Przewodniczącego Rady
Rodziców Stanisława Mrowca.
Po części oficjalnej z udziałem
władz miasta, radnych miejskich
oraz powiatowych rozpoczęła się
część sportowa oraz muzyczna. Ry−
walizację sportową zainaugurował
piłkarski pojedynek o Puchar Prze−
wodniczącego Rady Rodziców,
w którym gimnazjaliści okazali się
lepsi od rodziców, zwyciężając 3:0
w regulaminowym czasie gry, a 4:2
po rzutach karnych. Nie inaczej by−
ło w rozgrywkach siatkarskich,
w których to Puchar Dyrektor
Szkoły Marii Horst przypadł
w udziale uczniom. Dużym powo−
dzeniem cieszyła się rywalizacja
w przeciąganiu liny rodzice kontra
dzieci, w którą to zaangażowali się
prawie wszyscy obecni na festynie.
Na scenie w ciągu tych kilku ra−
dosnych godzin prezentowali się
uczniowie Zespołu Szkół, poczyna−
jąc od najmłodszych do starszych,
a szczególne brawa za swój występ
otrzymały uczennice Gimnazjum nr
3 – laureatki VI wojewódzkiego
konkursu „Edukacja regionalna
w szkole”, jaki odbył się 11 czer−
wca 2015 r. w koszęcińskiej siedzi−
bie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. Stanisława Hadyny.
Tegorocznej edycji konkursu to−
warzyszyło hasło „Zmiany krajob−
razu najbliższej okolicy (miejsco−
wości/ mieście, dzielnicy, gminie)”,
stąd zadania koncentrowały się na
tematach związanych z krajobra−

Laureatki konkursu wojewódzkiego.

Foto Marcin Podleśny

Młodzi artyści i goście.

W dniu 13 czerwca br. przy budynku
Zespołu Szkół w Goławcu, przy upal−
nej wręcz aurze, odbył się już po raz
XVIII festyn rodzinny dla mieszkańców
Górek i Goławca, a jego punktem kul−
minacyjnym było uroczyste otwarcie
„Siłowni pod chmurką” wykonanej
w ramach budżetu obywatelskiego,
zgodnie z pomysłem Przemysława
Szczepańskiego.

Uroczyste otwarcie siłowni.

zem, otoczeniem, słowem – tym, co
bliskie każdemu uczestnikowi kon−
kursu. Aby jednak dotrzeć do finału
młodzież gimnazjalna musiała
przejść trzy etapy konkursowe,
gdzie należało udokumentować sy−
stematyczną pracę w zakresie edu−
kacji regionalnej oraz wykazać się
kreatywnością w realizacji różnoro−
dnych zadań. Do finału zakwalifi−
kowały się tylko najlepsze szkoły
z rejonów Katowic, Gliwic, Rybni−
ka, Sosnowca, Częstochowy i Biel−
ska–Białej. Jednym z zadań kon−
kursu było wykonanie projektu,
który powinien mieć charakter in−
terdyscyplinarny. A przy jego reali−
zacji uczniowie winni wykorzysty−
wać wiedzę i umiejętności, nieobję−
te podstawą programową dotyczące

zagadnień np. sztuki, technik pla−
stycznych, czy medialnych.
W finale drużynę z Goławca rep−
rezentowała sześcioosobowa grupa
uczennic gimnazjum: Martyna
Horst, Kinga Karkoszka, Maria Fer−
dyniok, Miranda Parduła, Dominika
Żak, Patrycja Ochojska. Uczniów
do konkursu na wszystkich etapach
zmagań przygotowywały Urszula
Karwath, Barbara Boruta i Celina
Majcherczyk.
Ponadto, w trakcie festynu licznie
zgromadzeni mieszkańcy Górek,
Goławca mogli skosztować py−
sznych ciast, powodzeniem cieszyły
się stoisko grillowe, a także stano−
wiska z zimnymi napojami, które te−
go dnia były nieodłącznym elemen−
tem imprezy.
Marcin Podleśny
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Rodzinnie w Korczaku
Festyn „Postaw na rodzinę”, jaki odbył się w Gimnazjum
nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach w dniu 30 maja r.
był dla społeczności Szkoły wspaniałą okazją do rodzinne−
go, radosnego świętowania.

Rozpoczął się punktualnie w południe, kiedy to
wszystkich przybyłych powitała burmistrz miasta Kry−
styna Wróbel oraz dyrektor Gimnazjum Anna Pikuła.
Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz powia−
tu, jak np. wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Mar−
ka Spyry, czy radnych miejskich.
Szczudlarze, mydlane bańki, malowanie buzi, skoki
przez gigantyczną skakankę, konkurencje sportowe na
wesoło – to tylko część z licznych atrakcji przygotowa−
nych tego dla uczestników imprezy. Dzieci mogły dać
upust swojej energii, skacząc i zjeżdżając na dmuchań−
cach. Dla wszystkich przygotowano darmowe słodycze
oraz zimne napoje, kawę oraz herbatę. Rodzice upiekli
pyszne ciasta, które sprzedawały mamy naszych ucz−
niów. Można było również kupić kiełbasę z grilla. Po−
rządku na imprezie „pilnowała” policyjna maskotka –
Sznurek, z którymi dzieci chętnie pozowały do zdjęć,
korzystając z okazji do tego, by zasiąść w radiowozie,
czy wozie strażackim. Co prawda, pogoda spłatała figla
uczestnikom festynu, gdyż rozpętała się burza z gradem,
lecz nie przeszkodziło to w kontynuacji świętowania.

Foto Marcin Podleśny

Foto R.Karwicka−Szkoda

Święto hołdunowskiej SP 3

Malowanie twarzy cieszyło się zainteresowaniem.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania
sponsorom, którzy przyczynili się do sprawnego prze−
prowadzenia imprezy. Osobami odpowiedzialnymi za
przygotowanie festynu byli: Anna Ryguła, Agnieszka
Czernielewska, Joanna Gluch, Ewa Szczepanek oraz
Przemysław Czerniak. W szczególności to im, a także
rodzicom oraz uczniom, którzy włożyli swój wkład
w organizację imprezy, należą się szczególne wyrazy
wdzięczności.
Marcin Podleśny
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Wiosenne wycieczki
integracyjne LSNRONiIR

Foto Mirosław Leszczyk

Zielone przedszkole
najmłodszych

Na rynku w czeskim Cieszynie.

Najpierw zwiedzili oni kopalnię
na poziomie 170 metrów pod po−
wierzchnią ziemi. Między innymi
świetnie zachowane ponad stuletnie
stajnie końskie, ekspozycje lamp
górniczych, narzędzi i sprzętu rato−
wniczego oraz wystawę geologi−
czną. Na poziomie 320 metrów po−
znawali w zarysie rozwój techniki
wydobywczej węgla kamiennego
począwszy od XIX wieku, w tym
ścianę łopatową z drewnianą obu−
dową, potężny kombajn węglowo−
bębnowy, przenośniki taśmowe itd.
Wielką frajdę, zwłaszcza dzieciom,
sprawiła również jazda górniczą
kolejką podwieszaną. W pubie zlo−

kalizowanym w hali pomp wycie−
czkowicze mogli na gorąco dzielić
się ze sobą wrażeniami i uwagami.
Następne wycieczki integracyjne
zarząd stowarzyszenia zorganizował
w dwie kolejne soboty, 7 i 13 czer−
wca, też dla 46−osobowych grup –
tym razem do Cieszyna. W ich pro−
gramie było zwiedzanie polskiego
i czeskiego Cieszyna, z reguły
w małych grupach. Część wycie−
czkowiczów mimo upałów, zwła−
szcza 13 czerwca, zwiedziła history−
czną Górę Zamkową, gdzie ślady
osadnictwa sięgają V wieku p.n.e.,
a już w X wieku n.e. powstał sło−
wiański gród obronny. Z tarasu wi−
dokowego gotyckiej Wieży Pia−
stowskiej z XIV wieku podziwiano
piękną panoramę Cieszyna, a nawet
Beskidu Śląskiego (także jego czes−
kiej części), pozowano również do
zdjęć na tle tej wieży i romańskiej
rotundy pw. św. Mikołaja z XI wie−

ku, a potem między innymi przy le−
gendarnej Studni Trzech Braci, sym−
bolu miasta, gdzie według legendy
w 810 r. spotkali się przy tryskają−
cym źródle bracia Bolko, Leszko
i Cieszko, którzy tak się z tego spot−
kania cieszyli, że na pamiątkę zało−
żyli miasto i nazwali je Cieszynem.
Większość uczestników tej eskapa−
dy wykorzystała ją jako okazję do
zrobienia różnych zakupów po dru−
giej stronie Olzy. Nie zabrakło ró−
wnież chętnych do smakowania
czeskiego piwa, czy kawy. W dro−
dze powrotnej zatrzymano się w za−
jeździe „Pod Delfinem” w Ocha−
bach Małych, gdzie wycieczkowicze
spożyli smaczny obiad i ciasto, a po−
tem relaksowali się nad znajdujący−
mi się obok zajazdu akwenami. Z ra−
mienia zarządu LSNRONiIR kiero−
wnikiem wszystkich trzech wyjaz−
dów był wiceprezes Stefan Bogacki.
Mirosław Leszczyk

da”, podziwiając scenerię w teatrze
oraz wspaniałą grę aktorów. Obok
dużej oferty zajęć nie brakło czasu
na zabawę. Dzieci codziennie korzy−
stały z placu zabaw, bawiły się ró−
wnież w podchody szukając śladów
i informacji pozostawionych przez
uciekającą grupę. Było też ognisko
z kiełbaskami, wieczorek z pożeg−
nalną dyskoteką, na którym to praw−
dziwe zuchy otrzymały pamiątkową
maskotkę – świstaka w góralskim
stroju, który długo będzie im przypo−
minał chwile spędzone w Rabce.
Jak podsumowuje organizator wy−
jazdu Beata Kusak – Wyjazd na zie−
lone przedszkole uznać należy za
udany. Dzieci z zainteresowaniem
czekały na kolejne atrakcje i niespo−
dzianki, były zdyscyplinowane, bar−
dzo dobrze przygotowane przez ro−
dziców. Dzieciom dziękuję za wspa−
niałą postawę przedszkolaka, a ro−
dzicom za przygotowanie dzieci zgo−
dnie z wytycznymi, natomiast kole−
żance Beacie Rother oraz Pani dy−
rektor Ilonie Cuber−Cebuli za spra−
wowanie opieki nad dziećmi w dzień
i w nocy.

Marcin Podleśny

Foto Beata Kusak

Lędzińskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
nie zwalnia tempa. W sobotę, 30 ma−
ja, 46−sobowa grupa jego członków
i opiekunów zwiedzała Zabytkową Ko−
palnię „Guido” w Zabrzu.

W miesiącu maju już po raz dzie−
siąty przedszkolaki z przedszkola nr
2 w Lędzinach brały udział w rekrea−
cyjno−edukacyjnym wyjeździe do
Rabki−Zdrój na „Zielone przedszko−
le”. Do wyjazdu zakwalifikowało się
21 odważnych, samodzielnych
i grzecznych przedszkolaków.
Celem wyprawy był wypoczynek
i rekreacja w uzdrowiskowym regio−
nie Polski, poznanie okolicy oraz na−
bywanie odporności emocjonalnej
i zdrowotnej. Na przedszkolaków na
zielonym przedszkolu czekała moc
atrakcji. Dzieci były w pracowni garn−
carskiej, gdzie poznały sztukę two−
rzenia form na kole garncarskim,
odwiedziły Skansen taboru Kolejo−
wego w Chabówce, jechały wozem
drabiniastym, uczestniczyły w spot−
kaniu z kapelą góralską, cały dzień
spędziły w Rabkolandzie, korzysta−
jąc z prawie wszystkich właściwych
dla ich wieku atrakcji. Uczestniczyły
w zajęciach w gospodarstwie, miały
okazję doić krowę, robić masło
w maselnicy, mielić zboże na żar−
nach, a nawet klepać kosę.
Przedszkolaki brały udział w spek−
taklu teatralnym „Zimowa przygo−

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Przedszkolaki w skansenie w Chabówce.

Świętowanie pod znakiem zdrowia

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Rewizyta w Unicovie

Na placu szkolnym każda klasa
wystawiła stoisko ze zdrowym i py−
sznym jedzeniem. Przygotowaniem
klasowych stołów zajęli się rodzice,
dbając o wrażenia estetyczne i do−
znania kulinarne uczestników im−
prezy. Sałatki owocowe, zbożowe
ciasteczka, truskawki w czekola−
dzie, owocowe szaszłyki z grilla,
domowe wypieki, lemoniada to tyl−
ko niektóre ze smakołyków serwo−
wanych przez gospodarzy stoisk.
Uczestnicy imprezy mogli wziąć
udział w licznych zabawach i kon−
kurencjach sportowych, takich jak:
skoki na skakance, przeciąganie li−
ny, rzuty do kosza, gra w badminto−
na, A Uczennice szkoły prowadziły
aerobik.
Na stoisku Fundacji DKMS (Ba−
za Dawców Komórek Macierzy−
stych) można było uzykać informa−
cja na temat tego, jak zostać poten−
cjalnym dawcą szpiku, a także zare−

Foto arch

W sobotę 6 czerwca swój festyn ro−
dzinny zorganizowała Szkoła Podsta−
wowa nr 1. Impreza odbyła się pod
hasłem: „Czas na zdrowie!”, a jej ce−
lem była promocja zdrowego stylu ży−
cia i aktywnego wypoczyku. Była to
także okazja do wspólnej dobrej zaba−
wy, czemu sprzyjała aura, zapewnia−
jąc iście wakacyjny nastrój.

Fragment zajęć plastycznych.

jestrować się do bazy dawców.
Z kolei, straż pożarna zapraszała
ochotników do wozu strażackiego,
pokazując dzieciom wyposażenie
pojazdu i opowiadając o pracy stra−
żaka.
Zgromadzeni goście obejrzeli po−
kaz tańca, wysłuchali koncertu
w wykonaniu dzieci. Ciekawym
punktem programu były występy
uczennic, które po śląsku opowie−
działy zebranym o tym, „jak to do−
wnij bywało” – przybliżając historię
Lędzin i dawne życie codzienne

śląskiej rodziny. Ponadto, można
było wziąć udział w warsztatach
plastycznych o prozdrowotnej tema−
tyce. To tylko część atrakcji, które
były dostępne podczas festynu.
Organizatorzy festynu serdecznie
dziękują wszystkim miłym go−
ściom oraz współorganizatorom
imprezy – Uczniom i ich Rodzinom
za dołożenie starań, aby impreza się
udała, a Burmistrz Miasta Lędziny
Krystyna Wróbel za obecność oraz
sfinansowanie jednej z atrakcji fe−
stynu.
Marcin Podleśny

Po wizycie Czechów w Lędzinach i uczestnictwie w Koncercie Wiosennym
26 maja, organizowanym przez G – 2 w sali widowiskowo – kinowej „Piast”,
przyszła pora na rewizytę w partnerskim Unicovie. Już 27 maja do południo−
wych sąsiadów wyjechała 14 – osobowa grupa uczniów z nauczycielami, któ−
rą w Unicovie w sobotę 30 maja br. zastąpiła ponad pięćdziesięcioosobowa
grupa Lędzinian pod opieką dyrektor Lidii Ciepły – Bugary.
W dziesiątą rocznicę współpracy partnerskiej między hołdunowskim
gimnazjum a Zakladną Skolą w Unicovie, dla wielu osób spośród perso−
nelu szkoły, jak i mieszkańców Lędzin, była to pierwsza okazja do kon−
taktu z tamtejszą społecznością i możliwość zwiedzenia tego urokliwe−
go miasteczka. Na miejscu w rolę przewodnika wcielił się dyrektor tam−
tejszej szkoły, mgr Svatopluk Vlk, który oprowadzał po zarządzanej przez
siebie szkole, oraz po Muzeum Więziennictwa, barokowym kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i zabytkowych uliczkach. W oko−
licach pięknego Rynku Masaryka można było podziwiać ratusz miejski
i 22−metrowy słup mariański, drugi po ołomuńskim, jeżeli chodzi o dos−
konałość tego rodzaju obiektów na Morawach. Po przerwie przeznaczo−
nej na poznawanie specjałów czeskiej kuchni, wycieczka udała się je−
szcze na sławny Święty Kopeczek, z usytuowanym na szczycie baroko−
wym kościołem pielgrzymkowym, który w 1995 roku papież św. Jan Pa−
weł II podniósł do godności bazyliki mniejszej. Wycieczkę kontynuowano
w pobliskim Ołomuńcu, gdzie ze względu na ogrom turystycznych atrak−
cji, należałoby przeznaczyć temu miastu osobny wyjazd. Z tego względu,
przy różnych zainteresowaniach uczestników, zdecydowano się na zwie−
dzanie indywidualne lub w małych grupkach. Trudno było dokonać wybo−
ru skali ważności zwiedzanych miejsc, ale co wprawniejszym piechurom
udało się zwiedzić katedrę pw. św. Wacława, Muzeum Miejskie, zespół
barokowych fontann, ratusz z zegarem astronomicznym i ruchomymi fi−
gurami, czy unikatową 32 – metrową Kolumnę Trójcy Przenajświętszej,
wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Bogusław Żogała

12
SZACHY
PIŁKA NOŻNA

Z szachami w mieście i na wyjeździe

Mistrzowska pieczęć juniorów

W kategorii seniorów zwyciężył
Sławomir Korzonkiewicz z Kóz.
Z lędzińskich zawodników najlep−
szy wynik osiągnął Józef Kaleta,
który miał trzeciemiejsce przed Sła−
womirem Majką na czwartej pozy−
cji. Wśród juniorów młodszych wy−
grał Szymon Polakowski z Kóz,
a Rafał Wojtala z Lędzin był drugi.
W kategorii przedszkolaków i ju−
niorów starszych, Józef Kaleta nie
miał swoich podopiecznych, ale
sam za to otrzymał wyróżnienie dla
najstarszego uczestnika turnieju.
Atrakcyjne nagrody ufundowane
przez sklep sportowy ASPORT
z Kóz, wręczał Wójt Gminy Kozy
Krzysztof Fiałkowski, Przewodni−
cząca Rady Gminy Bożena Sadlik
i radny powiatowy Miłosz Zelek,
który piąty rok wraz z Anną Filar−
ską i Jackiem Kalińskim jest orga−
nizatorem turnieju.
W dniu 1 czerwca w Ośrodku
Błogosławiona Karolina w Lędzi−
nach, odbył się II Otwarty Turniej
Szachowy
„Dzień
Dziecka
2015”pod patronatem MOK Lędzi−
ny, który rozegrano w ośmiu dzie−
sięciominutowych rundach. W kate−
gorii juniorów młodszych zwycię−

U góry od lewej: Krawczyk Jędrzej, Szprengiel Tomasz, Czyżnik
Dawid, Haba Bartosz, Mróz Rafał, Urbańczyk Michał, Żmijewski
Kamil, Białorucki Grzegorz, Wróbel Dawid,
Trener Szwarocki Wiesław, Kozłowski Bartłomiej
Na dole od lewej: Czudaj Sebastian, Hudy Maksymilian, Giza Artur,
Nowrocki Karol, Wojciuch Błażej, Mielec Szymon, Szweda Adrian

Po zwycięstwie 5:0 (2:0) nad UKS Czapla Kryry, odniesionym w dniu
7 czerwca br. juniorzy MKS−u zapewnili sobie mistrzowski tytuł w Tyskiej Li−
dze Juniorów, po zakończeniu spotkania odbierając okolicznościowy puchar
z rąk wiceprezesa Zarządu Podokręgu Tychy Zygmunta Karakuszki oraz wi−
ceprezesa MKS−u Przemysława Warelisa. Piłkarze MKS−u w końcowej klasy−
fikacji wyprzedzili LKS Studzienice oraz JUW−e Jaroszowice. Serdecznie gra−
Marcin Podleśny
tulujemy!
PIŁKA NOŻNA

W MKS-ie Idczak za Berezę
Za nami piłkarskie rozgrywki sezonu 2014/ 2015, w których to lędziński
MKS zajął czwarte miejsce w ligowej tabeli grupy I klasy okręgowej. Wiado−
mo już, że do kolejnych MKS przystąpi pod wodzą Sebastiana Idczaka, któ−
ry po roku przerwy i wywalczeniu z Unią Strzemieszyce awansu do klasy
okręgowej wraca do Lędzin, by powtórnie, po trzech latach pracy w okresie
od 2011 do 2014 r., objąć lędzińską drużynę. Dotychczasowy trener MKS−
u Marcin Bereza od lipca zasiądzie na ławce trenerskiej GTS Bojszowy.
Odnotujmy, iż na pozwalający zająć czwarte miejsce w klasyfikacji sezonu
2014/2015 dorobek 56 punktów MKS−u złożyło się 17 zwycięstw, 5 remisów
i 8 porażek. Lędzinianie dobrze prezentowali się na swoim boisku, na którym
odnieśli 10 zwycięstw, dwukrotnie zremisowali i doznali trzech porażek (32
punkty, bramki 49−18). Z obcych boisk MKS przywiózł 24 punkty (bramki: 45−
10) za 7 wygranych, 3 remisy i 5 porażek. Awans do IV ligi wywalczył GKS II
Tychy, a drużynę MKS−u wyprzedziły Unia Kosztowy i Pogoń Imielin.
Więcej informacji o przygotowaniach MKS−u do nowych rozgrywek, zmia−
nach kadrowych w zespole oraz ambicjach na nowy sezon, w kolejnym nu−
Marcin Podleśny
merze BIL−a.

bastian Smoleń z SP–4 w Lędzi−
nach–Goławcu. Inni lędzińscy za−
wodnicy zajęli odpowiednio: Szy−
mon Freitag SP – 1 Lędziny
(6 miejsce), Jakub Przybyłek SP –
3 Lędziny (7 miejsce), Patryk Majer
SP – 1 Lędziny (10 miejsce). W ka−
tegorii open turniej rozegrano
w dwunastu rundach po 5 minut.
Zwyciężył szachista z Dąbrowy
Górniczej Bogdan Morkisz, a za
nim na czterech kolejnych pozy−
cjach uplasowali się odpowiednio
zawodnicy reprezentujący lędziński
MOK: Rafał Król, Bogusław Gon−
dzik, Dawid Gondzik i Mateusz Pu−
dzianowski. Nagrody w postaci
książek religijnych ufundowała Ar−
chidiecezja Katowicka. Transport
na oba zamiejscowe turnieje zorga−
nizowali instruktor szachowy Ja−
nusz Gondzik i dyrektor Ośrodka
Błogosławiona Karolina Piotr Goj.
Bogusław Żogała

Pierwsze tego typu zawody w Lę−
dzinach zgromadziły na starcie 76
zawodników ze szkół lędzińskich,
mysłowickich i imielińskich. Zawo−
dnicy podzieleni zostali na cztery
kategorie wiekowe: I−II klasa szkoły
podstawowej i młodsi, klasy III –
IV, V−VI oraz uczniowie gimnaz−
jum. W najmłodszej kategorii wie−
kowej zwyciężyła Anastazja Wój−
ciak wśród dziewcząt, a w gronie
chłopców Kacper Kajdewicz. W ka−
tegorii uczniów klas III−IV najlepsi

Foto Mirosław Leszczyk

W dniu 29 maja br. na krytej pływalni
w Lędzinach, a następnie na stadionie
MKS Lędziny rozegrany został Aquat−
hlon Dzieci i Młodzieży. Aquathlon to
widowiskowe połączenie dwóch dy−
scyplin, tj. pływania i biegania,
w której to startują kolejno z uwzglę−
dnieniem różnic czasowych, osiąga−
nych w pierwszej z konkurencji.

Nagrodzeni uczestnicy zawodów.

okazali się Paulina Piwko i Filip
Król. Z kolei, wśród uczniów klas
V−VI zwycięstwa odnosili Martyna
Tatoj i Daniel Kostorz, a w gronie
gimnazjalistów Lilianna Marszołek.
Organizatorem imprezy był UKS
„Orka” Lędziny przy współpracy

MKS Lędziny, Fundacji Rozwoju
Sportu, Kultury Fizycznej i Tury−
styki oraz UM Lędziny. Organiza−
torzy już dziś zapraszają na triat−
hlon dla dzieci i młodzieży, który
zorganizowany zostanie we wrześ−
niu.
Marcin Podleśny

WĘDKARSTWO

Sukces lędzińskich wędkarzy

W niedzielę 17 maja zakończył się trwający od 13 maja II
Puchar Śląska 2015 który odbył się na Uroczysku Karpio−
wym. W trakcie tej jednej z największych imprez karpio−
wych w południowej Polsce, w ciągu 5 dni 41 drużyn zło−
wiło 545 karpi o łącznej wadze 3969,20kg, co jest w chwi−
li obecnej rekordem Polski w ilości złowionych ryb pod−
czas 4 dób zmagań wędkarzy nad wodą.

Foto arch

Foto Zakrzewski

pokaz techniki szkolenia tzw. coer−
vera oraz mecz pokazowy dziewczy−
nek zrzeszonych a Akademii z chło−
pakami, który zakończył się wyni−
kiem 1:1. Następnie, na murawie
zaprezentowali się najmłodsi, któ−
rzy mieli sposobność uczestnictwa
w grach, zabawach, a w dalszej
części imprezy także rozegrali
mecz.
Dzięki wsparciu burmistrz Krysty−
ny Wróbel, która przez całą imprezę
obserwowała zmagania, aktywnie ki−
bicując najmłodszym piłkarzom, każ−
de dziecko otrzymało koszulkę z lo−
go miasta Lędziny oraz Akademii
Sportu, a także medal. Warto nad−
mienić, że tym roku była to już dru−
ga impreza organizowana przez Aka−
demię Przedszkolaka KSB wsparta
przez burmistrz.

żył Sebastian Smoleń z SP–4 w Lę−
dzinach–Goławcu, przed Jakubem
Wanotem i Rafałem Wojtalą (oboje
z lędzińskiej SP−1). W tej samej ka−
tegorii wśród dziewcząt najlepszą
zawodniczką była Maria Wanot
z S–1 Lędziny przed Kamilą Bor−
kowską i Karoliną Berger (obie
z SP–3 w Lędzinach). W grupie
open i juniorów starszych najlepszy
był Mateusz Pudzianowski z PZS
Lędziny przed Romanem Mazurem
z MOK Lędziny i Rafałem Liszką
z PZS Lędziny. Nagrody ufundowa−
ne przez MOK Lędziny wręczali in−
struktorzy szachowi Józef Kaleta
i Janusz Gondzik oraz dyrektor
ośrodka Piotr Goj.
7 czerwca br. z okazji Dnia
Dziecka odbył się w Katowicach
Turniej Archidiecezji Katowickiej,
gdzie w kategorii do lat 14 po sied−
miu dziesięciominutowych rundach
najlepszym szachistą okazał się Se−

Aquathlon Dzieci i Młodzieży

Festyn piłkarski

W niedzielę 21 czerwca, pomimo
kapryśnej oraz zmiennej aury, dzięki
staraniom Akademii Przedszkolaka
KSB Lędziny oraz Urzędu Miasta
w Lędzinach udało się przeprowa−
dzić dla najmłodszych sportowców
zrzeszonych w Przedszkolach nr
1 i 2 imprezę piłkarską o charakte−
rze rodzinnego festynu.
Organizatorzy rozpoczęli od za−
prezentowania w auli Powiatowego
Zespołu Szkół 45−minutowego po−
kazu ju−jitsu prowadzonego przez
Joannę−Poradzisz Krupę, na który
składało się szereg ćwiczeń ogól−
norozwojowych, m.in. padów, wy−
chwytów, czy salt. Z uwagi na aurę,
na tym pokazie impreza miała się
zakończyć, jednakże dzięki nagłe−
mu wypogodzeniu, uczestnicy im−
prezy mogli przenieść się na orlik.
Akademia na ten cel przygotowała

Laureaci z Kóz.

SPORT

SPORT/REKREACJA

Nagrodzeni zawodnicy wraz z kadrą trenerską.

Foto B.Żogała

31 maja br. lędzińscy szachiści sku−
pieni wokół koła szachowego przy
MOK Lędziny wzięli udział w V Turnie−
ju Szachowym Gminy Kozy im. Włady−
sława Honkisza, nad którym patronat
objął Wójt Gminy Kozy, a który roze−
grano w tamtejszym Domu Kultury
w czterech oddzielnych kategoriach
wiekowych w siedmiu piętnastominu−
towych rundach.

Marcin Podleśny
Carp Team Lędziny.

W mocnej stawce, Drużyna Carp Team Lędziny
w składzie Krzysztof Czarnynoga, Szymon Żołna, Ra−
fał Żołna z wynikiem 418,21 kg ryby wywalczyła II
miejsce w klasyfikacji generalnej i została Karpiowymi
I Wicemistrzami Śląska, dodatkowo zdobywając
I miejsce Sektora Carp Gravity, w tzw. klasyfikacji sek−
torowej. Gratulujemy!
Marcin Podleśny

