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Święto 
hołdunowskiej
parafii

6 września hołdunowska parafia Chrystu−

sa Króla Wszechświata świętowała 60. ro−

cznicę erygowania parafii oraz 20. rocznicę

poświęcenia kościoła. O 9.30 odprawiono

uroczystą mszę św. pod przewodnictwem

metropolity katowickiego ks. abpa Damia−

na Zimonia w intencji całej wspólnoty para−

fialnej, o 16.00 uroczyste nieszpory, po

których księża uczestniczący w jubileuszo−

wych obchodach spotkali się z Radą Para−

fialną. Jednocześnie uczczono 10−lecie

posługi sióstr boromeuszek w tej parafii.

Pierwszą w historii Hołdunowa parafię

rzymsko−katolicką powołano dekretem erek−

cyjnym 7 lipca 1949 roku. Objęła ona swo−

im zasięgiem Hołdunów, Smardzowice,

Świnowy, Ratusz i Ławki. Dziewięć dni póź−

niej kuratorem parafii władze kurii katowic−

kiej wyznaczyły ks. Waltera Linke. Nabożeń−

stwa odprawiano w kościele ewangelickim

formalnie przejętym już w lipcu 1947 r. na

mocy decyzji władz wojewódzkich. Świąty−

nia ta znajdowała się w złym stanie techni−

cznym, jej mury uległy pęknięciu na skutek

szkód górniczych. W 1954 r. nastąpiły ko−

lejne pęknięcia kościoła i we wrześniu

1955 r. musiano go zamknąć. Odtąd nabo−

żeństwa odprawiano w byłym budynku

przedszkolnym przekazanym przez dyrekcję

kopalni „Piast”, wyremontowanym i adapto−

wanym na tymczasowy kościółek.

Dopiero nowemu proboszczowi Józefowi

Przybyle na początku lat 80. udało się uzys−

kać pozwolenie na budowę nowej świątyni.

Jej konsekracji dokonał 26 sierpnia 1989 r.

ks. bp Damian Zimoń.  /WM/

Przemówienie inauguracyjne wygłosił
rektor tej uczelni dr Mirosław Wójcik.
Pogratulował serdecznie lędzińskim słu−
chaczom UTW odważnej i mądrej decyz−
ji, a władzom Lędzin podjęcia konkretnej
i cennej inicjatywy. –
Jej niezwykle ważnym
aspektem jest też prze−
ciwdziałanie bolesne−
mu zjawisku wyklu−
czenia społecznego lu−
dzi starszych poprzez ich integrowanie,
bycie blisko siebie, co będzie sprzyjać
w dalszej perspektywie budowaniu ró−
wnież u was społeczeństwa humanisty−
cznego – mówił. – Miasta są silne nie tyl−
ko przemysłem i handlem, ale także inte−
lektem. Cieszę się, iż wasz magistrat
i wasi radni wykazują na tym obszarze

ludzkiego działania duże aspiracje – pod−
kreślił. 

Burmistrz Wiesław Stambrowski podzię−
kował władzom GWSP za szybkie wyjście
naprzeciw lędzińskim aspiracjom, dzięki cze−

mu zaistniała możliwość
realizowania tej spraw−
dzonej w różnych miej−
scowościach ciekawej
formy edukacji dla se−
niorów, czyli dla ludzi,

którzy przestali już być aktywni zawodowo,
ale chcieliby nadal być aktywni w życiu. 

Kierownik UTW, dr Sonia Kędziora,
poinformowała o najbliższych wykładach
i zachęcała słuchaczy do jak najszybszego
zapisywania się na zajęcia warsztatowe,
które rozpoczną się w październiku. 

Dokończenie na str. 3

Nowy rok szkolny i pierwszy w naszym mieście rok „akademicki”

Dzieci i dorośli
poszli do szkoły
Było uroczyste ślubowanie, pasowanie na studentów, wręczanie ineksów… Po raz
pierwszy w dziejach Lędzin zabrzmiała tu na oficjalnej uroczystości XVIII−wieczna
pieśń studencka „Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus” (łac. Cieszmy się więc,
pókiśmy młodzi). Stało się to 1 września w sali Piast podczas uroczystej inaugura−
cji roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Wyższej Górnośląs−
kiej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. 

MMiiaassttaa  ssąą  ssiillnnee  nniiee  ttyyllkkoo
pprrzzeemmyyssłłeemm  ii  hhaannddlleemm,,  
aallee  ttaakkżżee  iinntteelleekktteemm

F
O

T
O

: 
W

M

F
O

T
O

: 
W

M

Pasowanie słuchaczy naszego Uniwersytetu.
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W     zdaniach22..

W poprzednich latach w bu−
dynku Przychodni Specjalisty−
cznej przy ul. Pokoju 17 doko−
nano gruntownych remontów
i wymiany instalacji sanitarnych
oraz elektrycznych. W tym roku
przyszła kolej na modernizację
całej. 

Jeśli całość planowanych prac
będzie na takim samym pozio−
mie, jak wykonany już general−
ny remont Oddziału Szpitalnego
Rehabilitacji Narządu Ruchu, na
II piętrze budynku, to należy się
wyłącznie cieszyć.

– Nie dość, że sale chorych,
gabinety zabiegowe, salę gimna−
styczną oraz sanitariaty i kory−
tarz zostały sumiennie wyre−
montowane i przystosowane do
potrzeb osób niepełnospra−
wnych, to w dolnej części ścian
zamontowano nowoczesną okła−

dzinę winylową, a powyżej niej
położono gładź gipsową poma−
lowaną farbami z zastosowa−
niem technologii ceramicznej –
mówi Krzysztof Basiaga, in−
spektor z Urzędu Miasta. – To
wszystko czyni pomieszczenia

oddziału bardziej przyjazne dla
pacjentów i personelu.

– Koszt remontu Oddziału
Szpitalnego wyniósł 854 tys. zł.
Aż 85% tej sumy stanowi dofi−
nansowanie ze środków Regional−
nego Programu Operacyjnego,
gdyż projekt lędzińskiego MZOZ−
u został pozytywnie zweryfikowa−
ny w ramach konkursu Urzędu
Marszałkowskiego dotyczącego
lecznictwa zamkniętego – mówi
dyrektor Andrzej Furczyk. – Ró−
wnież drugi nasz projekt, tym ra−
zem w zakresie lecznictwa otwar−
tego, uzyskał pozytywną opinię
komisji ekspertów i dzięki temu
mogliśmy przystąpić do grunto−
wnej modernizacji całego budyn−
ku Przychodni Specjalistycznej,
którą chcemy zakończyć do 15
grudnia br. Łącznie uzyskaliśmy
aż 1 985 tys. zł. /WM/

Dobre projekty owocują 

Skwer miejski u zbiegu ulic
Lędzińskiej i ks. Kupilasa od nie−
dawna służy lędzinianom i cie−
szy ich. Został oddany do użytku
22 lipca (och, ta data!). Wkrótce
zaczęli się tam pojawiać pierwsi
mieszkańcy. Nie wszystkich
ucieszył widok kilkumetrowego
dębu na środku skwerku. Niektó−
rzy woleliby w tym miejscu fon−
tannę, czyli tak, jak pierwotnie
planowano.

13 lipca firma z Chełmu Śląs−
kiego zakończyła układanie ko−
stki granitowej, która – co z obu−
rzeniem a może i ze wstydem
musimy napisać, jest od pewne−
go czasu rozkradana przez nie−
znanych sprawców (może to ro−
bią znudzeni bywalcy, może pa−
sjonaci darmowego upiększania
własnych ogródków i posesji? –
nie wiadomo; fakt, że ktoś kra−
dnie i w idiotyczny sposób ni−
szczy to ładne miejsce!). W dwa
później pojawili się pracownicy
„Drewsmolu”. W ciągu kilku dni
usunęli warstwę ziemi, nawieźli
humusu, obsadzili teren kwiata−
mi i krzewami ozdobnymi, uło−
żyli trawę z rolki i 19 lipca posa−
dzili także drzewa.

– Są to dąb szypułkowy – ko−
lumnowy i buk czerwony odmia−
ny płaczącej – powiedział Józef

Smolorz, który kierował transpor−
tem i osadzeniem drzew w ziemi. 

W następnych dniach praco−
wnicy firmy umocowali pięć ła−
wek. Co kilka dni obficie podle−
wali cały zazieleniony teren, suk−
cesywnie wykaszali trawę, do−
prowadzając teren do planowa−
nego wyglądu. 

– Obecna inwestycja miejska
na placu po byłej „wikarówce” to
tylko element większej, urbani−
stycznej całości, zmierzający do
kompleksowego zagospodaro−
wania tamtejszej wolnej prze−
strzeni. Brak rynku, czy też placu
głównego powoduje, że ta naj−
starsza część Lędzin nie posiada
wyrazistego charakteru. Docelo−
wa koncepcja powyższego ob−

szaru położonego pomiędzy bu−
dynkami biblioteki, poczty, by−
łych stajniach plebana (przewi−
dzianych do restauracji) oraz
„pomnika” zakłada nadanie temu
terenowi charakteru miejsca cen−
tralnego tej części miasta. Odpo−
wiednie połączenie nawierzchni
utwardzonych z zielenią oraz
elementami parkowymi stworzy
przestrzeń służącą zaspakajaniu
potrzeb rekreacyjnych mieszkań−
ców a jednocześnie będzie eks−
ponować walory architektoni−
czne otaczających budynków –
tłumaczy Krzysztof Basiaga
z Urzędu Miasta. – Inwestycja
będzie wykonywana etapami
w miarę dostępnych środków
i akceptacji społecznej. /G, WM/

Jedni wybrzydzają, inni… kradną

Dąb zamiast fontanny
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Delegacja Koła Miejskiego

Związku Kombatantów Rzeczy−

pospolitej Polskiej i Byłych

Więźniów Politycznych z preze−

sem zarządu Janem Michnia−

kiem i przedstawiciele władz

miasta uczcili 1 września pa−

mięć poległych i pomordowa−

nych podczas II wojny świato−

wej. W 70. rocznicę wybuchu

wojny zapalili znicze i złożyli

kwiatów przed Pomnikiem We−

teranów Powstań Śląskich oraz

przy obelisku upamiętniającym

więźniów podobozu hitlerow−

skiego KL Auschwitz−Birkenau.

2 września delegacja komba−

tantów i władz miasta uczestni−

czyła w dorocznych uroczysto−

ściach poświęconych 70. ro−

cznicy bitwy pod Gostynią. 

29 sierpnia w ośrodku „Olszy−

ce” świętowano 15−lecie Agencji

Ochrony Mienia „Ziemowit”.

Przedtem kolumna 10 pojazdów

tej firmy oraz 12 motocykli kiero−

wanych przez przedstawicieli

Międzynarodowego Motocyklo−

wego Klubu Stróżów Prawa

„Blue Knights Poland”, przeje−

chała przez gminy naszego po−

wiatu. Na Olszycach odprawiono

mszę polową, uhonorowano dłu−

goletnich pracowników firmy. Od−

były się zawody strzeleckie

z wiatrówki dla dzieci i młodzie−

ży, pokazy modeli pływających

i latających, loteria fantowa itd.

Do późnej nocy grał zespół

„Gwóźdź Programu”.

Zadaszona część targowiska

miejskiego (hala targowa) przy

ul. Fredry została odgrodzona

od części otwartej siatką meta−

lową, gdzie między innymi znaj−

dują się miejsca parkingowe.

W ogrodzeniu znajduje się bra−

ma i przejście ze schodkami

dla pieszych.
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Anna Wójcik−Ścierska (61 l.):
– Gdy tylko się dowiedzia−

łam, od razu postanowiłam się

zapisać. Dzisiejsza uroczystość

bardzo mnie wzruszyła. Było

tak podniośle jak na uczelni.

Już przy pierwszych dźwiękach

„Gaudeamus” łzy mi w oczach

stanęły. Zapiszę się na war−

sztaty z zakresu obsługi kom−

putera, żeby podnieść swoje

kwalifikacje w tym względzie

oraz na warsztaty z języka an−

gielskiego.

Krystyna Ingram (57 l.): 
– Zaraz po przeczytaniu arty−

kułu w lipcowym BIL−u zapisa−

łam się razem z mężem Tadeu−

szem (emerytem z „Ziemowi−

ta”). Też się bardzo wzruszy−

łam, aż mnie w gardle ścisnę−

ło, gdy usłyszałam „Gaudea−

mus”. Będę na pewno chodzić

na zajęcia komputerowe i za−

stanowię się jeszcze, na jakie

inne.

Antoni Górnik (63 l.):
– Zachęcili mnie byli koledzy

z huty „Ferrum”, którzy już od

kilku lat uczestniczą w UTW.

Dzisiaj wróciły mi wspomnienia

z inauguracji roku akademickie−

go na Politechnice Śląskiej i po

prostu się wzruszyłem. Wybra−

łem warsztaty komputerowe,

żeby spróbować dorównać sy−

nowi pod tym względem oraz

z języka niemieckiego, gdyż kie−

dyś na Śląsku nie można było

się uczyć tego języka. /WM/
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W     zdaniach22..
Na terenie ośrodka „Olszy−

ce” 22 sierpnia odbył się doro−

czny festyn NSZZ

Solidarność’80 przy kopalni

„Ziemowit”. W „Biesiadzie ro−

dzinnej” obok członków związ−

ku i ich rodzin uczestniczyło

wielu innych mieszkańców Lę−

dzin i okolicznych miejscowo−

ści, którzy do późna w nocy ba−

wili się przy muzyce zespołu

„ADS” z Bojszów. 

Na rondzie

obok bramy

wjazdowej

do kopalni

„Ziemowit”(u

zbiegu ulic

Pokoju i Ofi−

cerskiej) sta−

nęła w sier−

pniu dre−

wniana rzeź−

ba górnika

autorstwa M. Czekalskiego. 

W połowie sierpnia członko−

wie Klubu Plastyka „Kontrast”

rozpoczęli urządzanie swojej

nowej siedziby na parterze bu−

dynku przy ul. Kolonia Piast

(gdzie urzęduje miejscowe

DFK). Wyremontowali już i ad−

aptowali na swoje potrzeby

dwie mniejsze izby (jedną

z głównie na klubowe spotka−

nia, zebrania itp., drugą na

cotygodniowe otwarte warszta−

ty plastyczne dla dzieci i mło−

dzieży, które planuje się

wznowić pod koniec wrześ−

nia). Obecnie trwa generalny

remont największej izby,

w której zostanie urządzona

pracownia malarstwa sztalu−

gowego oraz przedpokoju

i wc.

Dzieci i dorośli poszli do szkoły
Dokończenie na str. 1

Po wysłuchaniu „Gaudea−
mus”, 69 lędzińskich seniorów
zostało pasowanych na słucha−
cza UTW przez rektora dra Mi−
rosława Wójcika i otrzymało in−
deksy studenta z rąk Joanny Fi−
gury, dyrektorki Miejskiego
Ośrodka Kultury, pomysłodaw−
czyni i inicjatorki powołania
UTW w Lędzinach. 

Bardzo interesujący wykład
inauguracyjny „Głos kobiet

śląskich w przestrzeni publi−
cznej”, wsparty pokazem multi−
medialnym, wygłosiła prof. dr
hab. Elżbieta Górnikowska−
Zwolak. Zaapelowała do zebra−
nych, ażeby nie bali się sporów
intelektualnych, gdyż prowadzą
one do negocjacji, a w konsek−
wencji do wspólnych ustaleń
i do kompromisów. Jako jeden
z przykładów podała toczący
się od czasu transformacji
ustrojowej spór o to, czy obecna
rodzina śląska ma charakter pa−

triarchalny czy matriarchalny,
a może już partnerski? Kazi−
mierz Kutz i Maria Pańczyk są
zgodni, iż przedtem miała cha−
rakter matriarchalny, ale już
różnią się co stanu obecnego –
Kutz uważa, że przekształca się
w partnerską, natomiast Pań−
czyk trwa przy swoim zdaniu.

W inauguracji pierwszego ro−
ku akademickiego w Lędzinach
uczestniczyli m. in. Piotr Go−
rzeń, Alicja Bobiec i Irena Ga−
jer. 

MÓWIĄ SŁUCHACZE UTW

TROCHĘ STATYSTYKI:

Wśród 495 uczniów, którzy 1 września

rozpoczęli uroczyście nowy rok nauki

w Szkole Podstawowej nr 3, była jedna

sześciolatka, Daria Tobiasz.

– Już rok temu postanowiliśmy, z mę−

żem Adamem, przygotowywać córeczkę

do wcześniejszego pójścia do szkoły –

mówi Monika, mama Darii. – Zapisaliśmy

ją do oddziału przedszkolnego, w którym

sobie bez problemów radziła, a wiosną

tego roku bardzo dobrze zdała w Bieruniu

Nowym egzamin na dojrzałość szkolną.

Daria dobrze czyta i pisze, potrafi liczyć

do tysiąca. Ma chłonny umysł. Chciała

iść wcześniej do szkoły, jesteśmy więc

wewnętrznie przekonani, iż nie będzie

w pierwszej klasie miała poważniejszych

problemów. /WM/
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Kiedy jest chleb, jest wszystko

Starościna Teresa Kuc (39

l.) z mężem Andrzejem prowa−

dzi 11−hektarowe gospodar−

stwo rolne, wyspecjalizowane

w hodowli bydła opasowego.

Uprawiają zboże (głównie ozi−

me) i ziemniaki na 8 ha oraz

3 ha łąk. Gospodarują na ojco−

wiźnie męża, który pracuje na

„Ziemowicie” jako górnik.

Starosta Józef Bula (51 l.)

gospodaruje z żoną Łucją na

swojej 10−hektarowej ojcowiź−

nie i też pracuje w kopalni

„Ziemowit”. Specjalizują się

w hodowli trzody chlewnej

i bydła opasowego. Uprawiają

zboża (głównie ozime), ziemnia−

ki, kukurydzę, pszenicę. 

STAROSTOWIE TEGOROCZNYCH DOŻYNEK
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– Ziemia potrzebuje naszej
miłości. Chleb potrzebuje nasze−
go szacunku. Patrzymy na chleb,
żeby zawsze był na polskich sto−
łach i wystarczyło go dla każde−
go. Trzeba być dobrym jak
chleb. Kiedy jest chleb, jest
wszystko – mówił ks. Ryszard
Breguła podczas tegorocznej
mszy dożynkowej w kościele
św. Piotra i Pawła w Górkach,
na której tradycyjnie podzięko−
wano Bogu za zebrane plony.
Wcześniej ksiądz proboszcz po−
witał wszystkich zgromadzo−
nych, którzy doszli do kościoła
w uroczystej procesji, a zwła−
szcza rolników. – Wy jesteście
najważniejszymi uczestnikami.
Gdyby nie wy, nie byłoby tej
uroczystości – podkreślił.
W procesji ulicą Leśną jechali
bryczką burmistrz Wiesław
Stambrowski z małżonką i staro−
stowie tegorocznych dożynek:
Teresa Kuc i Józef Bula, szli naj−
ważniejsi obywatele Lędzin i ich
goście. Na otwartym wozie je−
chała korona dożynkowa. 

Po mszy procesja przeszła
ulicą Szenwalda. Po niej wszys−
cy pojechali na obiad do ośrod−
ka Centrum, skąd przed 15.00
wyruszyli na stadion miejski.
Cztery dziewczęta z Górek
wniosły koronę dożynkową na

stadion. Orkiestra odegrała
hymn ludowy „Gdy naród do
boju”. Część oficjalną tradycyj−
nie prowadził radny Emil Pią−
tek. Na scenę zostali zaproszeni
burmistrz Stambrowski z żoną,
starostowie dożynek, przewo−
dniczący Rady Miasta Piotr Go−
rzeń, przewodniczący Rady Po−
wiatu Henryk Barcik, wicesta−
rosta Bernard Bednorz, radny
powiatowy i członek Zarządu
Powiatu Marek Bania, delegac−
je z partnerskiego Unicova oraz
z podopolskiej gminy Chrząsto−
wice, w której leży wioska Lę−
dziny.

Starostowie dożynkowi prze−
kazali gospodarzowi – burmi−
strzowi bochen chleba z tegoro−
cznych zbiorów. Burmistrz ser−
decznie podziękował starostom
i wszystkim lędzińskim rolni−
kom za całoroczne starania
i wysiłek podczas tegorocznych
żniw. Wójt Chrząstowic Helena
Rogacka przekazała burmi−
strzowi Stambrowskiemu bo−
chen chleba i drzewko klonu
zwyczajnego, a przewodniczą−
cemu Gorzeniowi komplet wy−
dawnictw gminnych oraz pięk−
nie oprawioną wierszowaną de−
dykację pt. „Historia pewnej
znajomości”, napisaną przez in−
spektor d. s. kultury w tamtej−

szym urzędzie gminy, Barbarę
Gawrecką. Dedykację tę pani
wójt głośno odczytała. Zaczyna
się ona słowami: 

„Dzięki czeskiej delegacji /
która bez nawigacji / do Lędzin
zmierzała/ nasza gmina Waszą
poznała. / Czeski błąd Pani
Wójt odkryła / i do Waszej gmi−
ny zadzwoniła”, 

a kończy:
„Dziś my u Was na dożyn−

kach gościmy / bochenkiem
chleba się dzielimy. / A ten klon
niech Wam wzrasta / I naszą
przyjaźń umacnia”.

W części artystycznej doży−
nek wystąpiły kolejno: kapela
„Biesiada” z Gliwic, kobiecy
zespół wokalny „Szalone Babki
z PRL−u”, które zaprezentowały
największe przeboje sprzed
1989 roku oraz kabaret rodzinny
„Hanysy”, czyli rodzina Bugaj−
nych (Anna i Wiesław z synem
Jackiem), którzy bawili publi−
czność humorem śląskim.

Na stadionie jak zawsze pre−
zentowali swoje stoiska pszcze−
larze, hodowcy gołębi i drobne−
go inwentarza domowego, tys−
kiego koła łowieckiego „Da−
niel”. Nie zabrakło też urządzeń
zabawowych dla dzieci oraz
stoisk z napojami, słodyczami,
kiełbaskami itp./WM/

W     zdaniach22..
Ireneusz Wróbel zrezygno−

wał ze stanowiska dyrektora

Powiatowego Zespołu Szkół

w Lędzinach. Nowym dyrekto−

rem, wyłonionym w drodze

konkursu, została Ewa Matu−

sik z Tychów, dotychczas kura−

tor oświaty. 

Podczas sierpniowej sesji

radni uchwalili, że trzeba grun−

townie zbadać wszystkie doku−

menty dotyczące byłego Domu

Górnika nr 1 przy ul. Pokoju

106. Wojewoda śląski podpi−

sując w 2000 r. umowę z by−

łym burmistrzem Mariuszem

Żołną stawiał warunek, że

przekazuje go Lędzinom wyłą−

cznie na mieszkania komunal−

ne. W ubiegłym roku były już

wiceburmistrz Żołna wbrew te−

mu przeforsował uchwałę

o budowie w tym obiekcie

Centrum Kongresowego – na

plany gmina wydała prawie

300 tys. zł. 

Radni uchwalili udzielenie

10 000 zł pomocy finansowej

z budżetu dla gminy Goczałko−

wice – Zdrój z przeznaczeniem

na usuwanie skutków powo−

dzi, która miała tam miejsce

24/25 czerwca tego roku. Na−

dali też nazwę „ulica Ogrodo−

wa” – dotychczas bocznej uli−

cy Spacerowej.

9 września – w ramach dzie−

wiątej edycji Światowego Dnia

FAS – w Lędzinach odbyła się

konferencja naukowa pn.

„FASD jako wyzwanie dla ro−

dziny, profesjonalistów, społe−

czeństwa”, zorganizowana m.

in. przez MOPS i Stowarzysze−

nie Zastępczego Rodzicielstwa

– Oddział Śląski. 

OSP w Lędzinach przekazała

bezpłatnie swój stary samo−

chód pożarniczy Jelcz GCBA

6/32 swoim kolegom z OSP

w Kuźnicy Grodzickiej (Gmina

Koniecpol). Jelcz z 1983 roku,

po drobnym przeglądzie i wy−

mianie akumulatora, dojechał

na miejsce o własnych siłach.

Przez tamtejszych druhów zo−

stał uznany za najlepsze auto

pożarnicze w promieniu 50 km

od ich remizy. 

Strażacy OSP tak polubili

Biały Dunajec, że w miniony

weekend po raz trzeci poje−

chali tam na krótki relaks.

Przejazd zafundował Urząd

Miasta.

Koncertem u św. Klemensa 6 września rozpo−
czął się 10 Festiwal Jesień Organowa w Po−
wiecie Bieruńsko−Lędzińskim. Wystąpiły Gab−
riela Dendera (organy) oraz Anna Wiktoria
Swoboda grająca solo na lutni. Półtoragodzin−
ny koncert tradycyjnie szczelnie wypełnił słu−
chaczami mały zabytkowy kościółek.

Koncert poprzedziła msza święta w intencji
wykonawców i organizatorów festiwalu. Ksiądz
Józef Kracla podkreślał, że jest ona dziękczy−
nieniem za 10 lat wspaniałych przeżyć muzy−
cznych, których dostarczyły poprzednie edycje
festiwalu i których kolejna, jubileuszowa edy−
cja zapewne też nie poskąpi. Specjalne podzię−
kowania i życzenia złożył współinicjatorowi fe−
stiwalu staroście Piotrowi Czarnynodze. – Po−
trzeba pasji, przeciwdziałania trudnościom, aby
takie dzieła jak ten festiwal miały miejsce –
podkreślił. Mówiąc o znaczeniu festiwalu dla
krzewienia wartości muzycznych i duchowości
życzył, aby Pan Bóg sprzyjał w tym dziele. Do
mszy na organach grał Roman Jochymczyk, dy−
rektor artystyczny festiwalu, który potem po−
prowadził koncert, jak zawsze ciekawie przed−
stawiając wykonawców, kompozytorów, opo−
wiadając o poszczególnych utworach i instru−
mentach. 

W Lędzinach odbędą się jeszcze dwa z pozo−
stałych siedmiu koncertów Jesieni Organowej. 13
września (początek o 16.00) w kościele św. Anny
na organach zagra Władysław Szymański, a 10
października (o 15.30) w kościele Chrystusa Kró−
la w Hołdunowie wystąpi znakomity francuski
organista Jean−Luc Perrot. Repertuar obu koncer−
tów jest bardzo bogaty. Szczegóły na afiszach
i na stronie internetowej www.powiatbl.pl. Za−
praszamy oczywiście na wszystkie koncerty. /R/

Inauguracja Jesieni Organowej

Gra Gabriela Dendera. 
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… niż leczyć”. Ta odwieczna
zasada jest nadal w pełni aktual−
na, nie do końca jednak jest sto−
sowana, mieszkańców Lędzin
nie wyłączając. 

Dyrektor MZOZ−u, Andrzej
Furczyk, zżyma się, iż o ile rea−
gujemy jeszcze w miarę odpo−
wiedzialnie na wszelkie akcje
prozdrowotne typu objazdowe
badania w rentgenobusach czy
mammobusach, to na co dzień
nie zaprzątamy sobie głowy
okresowymi badaniami profi−
laktycznymi w miejscowych
placówkach lecznictwa otwar−
tego. Tłumaczymy to brakiem
czasu, koniecznością oczekiwa−
nia w długich kolejkach, tym iż
nie czujemy żadnego bólu itp.

– W tej sytuacji wpadliśmy
na pomysł, ażeby zapraszać do
naszej Przychodni Specjalisty−
cznej przy ul. Pokoju 17 imien−

nie kobiety w wieku 50−69 lat
na bezpłatne badania mammo−
graficzne w ramach populacyj−
nego programu wczesnego wy−
krywania raka piersi – mówi
dyrektor. – Badania odbywają
się co sobotę w godz. 9.00−
15.00 w pracowni Rtg, gdzie te−
chnicy elektroradiologii wyko−
nują je przy pomocy specjalne−
go aparatu, a zdjęcia z tych ba−
dań są opisywane przez dwóch
lekarzy radiologów. Nie potrze−
ba żadnych skierowań od leka−
rza! Wystarczy tylko wcześniej
skontaktować się osobiście
bądź telefonicznie (tel. 032
326−73−74) z rejestracją w przy−
chodni. Czas oczekiwania na
badanie nie przekracza z reguły
2−3 tygodni. Wszystko można
załatwić niemalże od ręki na
miejscu. Nie trzeba szukać tego
rodzaju rentgenowskiego apara−

tu w Tychach, Mysłowicach
czy Katowicach – podkreśla
Andrzej Furczyk.

Tego typu działania przyno−
szą dobre efekty, gdyż więk−
szość zapraszanych imiennie
kobiet, zarówno z Lędzin, jak
i z Imielina, Chełmu Śląskiego

a nawet z Woli umawia się na
badania mammograficzne.

Dyrekcja MZOZ−u przygoto−
wuje zaproszenia dla pań z Boj−
szów. Dziekuje też władzom sa−
morządowym wymienionych
gmin za pomoc w rozpropago−
waniu akcji, /WM/

Lepiej zapobiegać… 

Ćwiczenia z ratownictwa me−
dycznego, pożarnicze, spotkania
towarzyskie i wycieczki – taki
(w skrócie) był program IV pol−
sko−niemieckiego obozu młodzie−
żowego strażaków ochotników,
dla dziewcząt i chłopców z Lę−
dzin i Mitterteich. Obóz namioto−
wy zorganizowany został stara−
niem OSP w Lędzinach w dniach
25 lipca – 1 sierpnia na polanie
Hamerla w lesie murckowskim
(teren popularnego pszczelarskie−
go „Trutowiska”). Uczestniczyło
w nim 30 osób (w tym 10
Niemców, m. in. Franz Bauer−
nfeid – komendant OSP w Mitter−
teich i Peter Kraus, opiekun gru−
py). Obóz został sfinansowany
przez Urząd Miasta, Zarząd Głó−
wny Związku OSP (z programu
współpracy polsko−niemieckiej
i wymiany młodzieżowej) i Po−
wiat Bieruńsko−Lędziński. 

– Szkoliliśmy się w udzielaniu
pierwszej pomocy. W tym roku
został wprowadzony nowy pro−
gram szkolenia w dziedzinie ra−
townictwa medycznego i udzie−
lania pierwszej pomocy. Uczy−
liśmy się tych nowości, a spraw−
dzianem nabytych umiejętności
był egzamin poprowadzony
przez Barbarę Kuźnik i jej kole−
gów z lędzińskiego pogotowia
ratunkowego – mówi Piotr Czer−
niak, wiceprezes OSP w Lędzi−

nach. – Jeśli chodzi o zagadnie−
nia pożarnicze uczyliśmy się
szybkiego rozwijania akcji prze−
ciwpożarowej, rozwijania linii
gaśniczej przy użyciu motopomp
i korzystaniu ze zbiornika reten−
cyjnego (do pozorowanego po−
żaru na Olszycach z OSP Lędzi−
ny wyjechały dwie mieszane
grupy polsko−niemieckie). Ze
strażakami z Mitterteich współ−
pracujemy od pięciu lat. Do tej
pory odbyły się dwa obozy

w Polsce i dwa w Niemczech.
Podczas obozu zorganizowano

wycieczki do Ustronia, na Czan−
torię i do Wisły oraz do Skanse−
nu Górnictwa Podziemnego
„Guido” w Zabrzu. Młodzi stra−
żacy odwiedzili PSP w Tychach.
Uczestniczyli też w mszy odpu−
stowej w kościele św. Anny. 

Zorganizowaniem obozu za−
jęli się prezes Piotr Patalong,
Piotr Czerniak, naczelnik OSP
Łukasz Oszek, Dariusz Gań−

corz, Józef Buzek. W przygoto−
waniu wiktu pomagały małżon−
ki strażaków. Uczestników od−
wiedzili m. in. burmistrz Wie−
sław Stambrowski, prezes Za−
rządu Powiatowego ZOSP Wła−
dysław Trzciński, radny, czło−
nek Zarządu Powiatu Marek Ba−
nia, komendant PSP w Mysło−
wicach mł. brygadier Krystian
Bebło. Na zakończenie z młody−
mi druhami spotkała się skar−
bnik miasta Irena Gajer. /R/

Polsko−niemieckie ćwiczenia strażackie

Zajęcia rehabilitacyjne.
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Jeszcze tylko do 15 września

w holu ratusza czynna będzie

wystawa czterdziestu kilku prac

studentów IV roku architektury

przedstawiających urbanistyczne

koncepcje przyszłego centrum

miasta.  Prace te zostały przygo−

towane w wyniku porozumienia

pomiędzy Urzędem Miasta a Wy−

działem Architektury Politechniki

Śląskiej, które w marcu podpi−

sali burmistrz Wiesław Stam−

browski i dziekan WA dr hab.

inż. Krzysztof Gasidło.

– Przedstawione koncepcje ma−

ją posłużyć jako materiał pomoc−

niczy przy opracowywaniu planu

przyszłego centrum miasta, będą−

cego łącznikiem, czy też zworni−

kiem, pomiędzy poszczególnymi

jego częściami – podkreśla dr inż.

arch. Marek Janik z PŚl, pod któ−

rego kierunkiem (i kierunkiem dra

inż. arch. Zbigniewa Sąsiadka)

prace te powstały.

Zachęcamy mieszkańców Lę−

dzin i wszystkich zainteresowa−

nych do udziału w plebiscycie

na najlepszą spośród prezento−

wanych wizji przyszłych Lędzin.

Urna na głosy znajduje się przy

wewnętrznych schodach holu.

W liczbie różnych koncepcji Lę−

dziny mają chyba niekwestionowa−

ne mistrzostwo powiatu i okolic.

Marzenia, że kiedyś się je zrealizu−

je, to fajna rzecz. Oczywiście, jeśli

się za to nie płaci! /WM/

Studenckie wizje

5 sierpnia została podpisana
umowa z wykonawcą – z kon−
sorcjum, które utworzyły PPHU
„Carbud” z Bierunia i Firma
Budowlana „Mazur” z Janko−
wic. Umowa na roboty budow−
lane opiewa na kwotę
4.995.911,61 zł, a całość inwe−
stycji wraz z wyposażeniem,
umeblowaniem, placami zabaw
oraz terenami zielonymi szacuje
się na około 5,5 mln zł. To ko−
losalny wydatek inwestycyjny
miasta w dziedzinie edukacji,
który odważnie podjęła władza
miasta bieżącej kadencji. Cho−
dzi nie tylko o zapewnienie
wszystkim lędzińskim dzieciom
miejsca w przedszkolach, ale
też o stworzenie im jak najlep−
szych warunków pobytu w tych
placówkach i wszechstronnego
rozwoju fizycznego, intelek−
tualnego, emocjonalnego... 

Zadanie obejmuje rozbudowę
i modernizację istniejącego
obiektu przedszkola oraz dosto−
sowanie do wszelkich obowią−
zujących wymogów. Dodatko−
wo od strony północno−wscho−
dniej zostanie dobudowany no−
wy segment, dzięki któremu bu−
dynek zyska dwie klatki scho−
dowe, sale ćwiczeń, szatnie
oraz sale dla dzieci. Po przebu−
dowie w piwnicach będzie się
mieściła nowoczesna kuchnia

wraz z jadalnią oraz pomie−
szczenia pomocnicze: pralnie,
szwalnie, magazyny, kotłownia
itp. Na parterze i piętrze budyn−
ku będą sale zajęć z sanitariata−

mi oraz pomieszczenia biurowe
niezbędne do obsługi przed−
szkola. Zostaną wykonane no−
we instalacje: elektryczna, cen−
tralnego ogrzewania, wodno−
kanalizacyjna, wentylacji me−
chanicznej oraz instalacje nis−
koprądowe: sygnalizacji poża−
ru, alarmowa, telefoniczna i te−
lewizji dozorowej.

Budynek – jak przystało na
placówkę integracyjną, służącą
również dzieciom niepełnospra−
wnym – będzie w całości dla
nich dostępny. Winda oraz
wszechstronna pochylnia ułat−
wią korzystanie z przedszkola
osobom przybywającym z ma−
łymi dziećmi w wózkach. Sze−
rokie korytarze ułatwią prze−
chodzenie i poruszanie się na

wózkach. Na uwagę zasługuje
również elewacja, która nabie−
rze kolorowego, wyróżniające−
go się wyglądu nadając budyn−
kowi niepowtarzalności oraz
powodując, że stanie się rozpo−
znawalnym punktem w okolicy.

Tyle ogólne założenia.
W praktyce przekłada się to
między innymi na to, że pla−

cówka wreszcie będzie miała
odrębną stołówkę, oddzielne sa−
le do zajęć muzycznych, plasty−
cznych, ruchowych i do zaba−
wy, a swoje pomieszczenia bę−
dą mieli zatrudnieni w przed−
szkolu specjaliści (psycholog,
pedagog, logopeda). Na ze−
wnątrz powstanie plac zabaw,
taki na miarę XXI stulecia. 

Zrozumiałe jest, że ta długo
oczekiwana, zaplanowana w ta−
kiej skali przebudowa wywołała
sporo komplikacji organizacyj−
nych i utrudnień tak dla perso−
nelu placówki, jak i przede
wszystkim dla rodziców i dzie−
ci. Maluchy i starszaki (te, które
już uczęszczały do przedszkola
i te nowo przyjęte, łącznie z ty−
mi, dla których pierwotnie za−
brakło miejsca) muszą ten rok
przetrwać w Szkole Podstawo−
wej nr 3, w nieco „poligono−
wych” warunkach w Gimnaz−
jum nr 2, w budynku byłej Izby
Porodowej, a nawet w dwóch
salach użyczonych przez władze
powiatu w Powiatowym Zespo−
le Szkół. Jasne jest, że wpływa
to na organizację zajęć, posiłki
dla dzieci trzeba dowozić
z Przedszkola nr 1, zadbać, aby
były dostarczone na czas i ciep−
łe...

Za to już za rok będzie to
prawdziwe, nowoczesne przed−
szkole, którego Lędzinom będą
mogły pozazdrościć inne mia−
sta, borykające się z podobnymi
problemami, wynikającymi
z obecnego wyżu demografi−
cznego. /G/

Przedszkole w Hołdunowie zmieni się nie do poznania

Trudny rok, a potem będzie wspaniale 
Po ośmiu latach starań rozpoczęła się rozbudowa i modernizacja
budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjny−
mi przy ul. Hołdunowskiej 20. Planowo za rok będzie to nowo−
czesna, funkcjonalna i komfortowa placówka dobrze służąca
wszystkim swoim podopiecznym, także niepełnosprawnym. 

Marek Janik omawia jeden z architektonicznych pomysłów.
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MOK rozpoczął zajęcia 1 lip−
ca od zapoznawania dzieci
i młodzieży z zasadami i sposo−
bami udzielania pierwszej po−
mocy: kogo powiadamiać o za−
grożeniu życia, jak udzielać
pierwszej pomocy, jak zakładać
opatrunki. Potem „wakacjusze”
szkolili się w udzielaniu pier−
wszej pomocy i reanimacji to−
pielca (zajęcia odbyły się nad
wodą z ratownikami WOPR),
uczestniczyli także w zajęciach
profilaktycznych („Bezpieczeń−
stwo na drodze z super bohatera−

mi” – prowadzone przez poli−
cjantów, „Prawa dziecka”, „Nie
daj się i powiedz nie”, „Szczę−
ście za rogatką”). Odbyły się
wycieczki dla dzieci do Dinoza−
torlandu w Zatorze, Muzeum
Pożarnictwa w Mysłowicach,
Yacht Clubu OPTY w Chełmie
Śląskim (żeglowanie, śpiewanie
i plener malarski), do Pszczyny
(Zagroda Żubrów, park i za−
mek), do chorzowskiego ZOO.
Odbyło się wiele plenerów ma−
larskich – powstał obraz – gigant
„Stop przemocy”, namalowany

przez wszystkich uczestników
zajęć. Ponadto dzieci uczestni−
czyły również w grach, zaba−
wach, dyskotekach, konkuren−
cjach sportowych, za co otrzy−
mywały dyplomy i nagrody. Od−
były się również pokazy fryzur,
strojów, mody i malarstwa arty−
stycznego na ciele. Dzieci
z opiekunami wychodzili na pik−
niki, poznawały okolicę, odkry−
wały nowe, ciekawe miejsca. 

Na zakończenie wszyscy
uczestnicy „Wakacji bez uza−
leżnień” – dzieci i nastolatki,
ale także ich rodzice, babcie
i dziadkowie, współorganizato−
rzy programu oraz goście
(z burmistrzem Wiesławem
Stambrowskim na czele) bawili
się na pikniku rodzinnym, zor−
ganizowanym 27 sierpnia
w ogródku Miejskiego Ośrodka

Kultury. Atrakcji było bez liku:
pompowane zamki, zjeżdżalnie,
konkursy, gry i zabawy, grill,
a w poczęstunku czekolady, ar−
buzy itd. Niewątpliwie jedną
z największych niespodzianek
pikniku była osada słowiańska,
przygotowana przez grupę pa−
sjonatów z Libiąża.

Podczas rozstrzygnięty został
konkurs na najlepszego opieku−
na wakacji. Zwyciężyła Agnie−
szka Czerniak z MOK. Zdobyła
tytuł „Przyjaciela dzieci”. 

Na pamiątkę tych wakacji
dzieci otrzymały dyplomy, na−
grody. Koszty realizacji całego
programu sfinansowało Miasto
Lędziny. /MOK, WM/

Fotoreportaż z tegorocznych

wakacyjnych imprez 

– strona 16

Wakacje’2009

Uzależnieni od ciekawej zabawy

Nic nie integruje lepiej niż wspólna, rodzinna

zabawa wspólnie wcześniej przygotowana. 29

sierpnia odbył się na Ratuszu piknik rodzinny,

podczas którego zakończono cykl wakacyjnych

spotkań „Przyjazna dzielnica, aktywni mieszkań−

cy” organizowanych przez radną Krystynę Wró−

bel. To drugie wakacje, podczas których dzieci

pozostające w Lędzinach uczestniczyły w grach

i zabawach prowadzonych przez radną w dzielni−

cy Świnowy. Z najmłodszymi uczestnikami przy−

chodziły ich mamy, a w organizacji imprez,

w których uczestniczyło nawet po 30 dzieci, po−

magała młodzież z dzielnicy. Materiały do zabaw

i nagrody w konkursach pochodziły ze środków

MKS Lędziny i diety radnej.

Pomimo niezbyt sprzyjającej aury piknik rodzin−

ny był bardzo udany. Rozegrane zostały dwa me−

cze piłkarskie – juniorów i seniorów drużyn „Ro−

tusz” oraz „Wzgórze”. Przeprowadzonych zostało

10 konkursów. Szczególna rywalizacja miała

miejsce podczas wyścigów rowerowych rozegra−

nych w 4. kategoriach wiekowych. Atrakcyjne na−

grody wręczali burmistrz Wiesław Stambrowski

i prezes MKS Edward Urbańczyk. Nagrody otrzy−

mali wszyscy uczestnicy współzawodnictwa. 

Jak przystało na piknik, zapłonęło ognisko, by−

ło pieczenie kiełbasek i zabawa taneczna, która

zakończyła się o 22.00. Już godzinę później miej−

sce zabawy było posprzątane. Organizacja impre−

zy nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc około 40

mieszkańców Świnów i Ratusza. Zabawę sfinan−

sował MKS Lędziny ze środków pożytku publi−

cznego. /G/

Podsumowanie wakacji na Świnowach i Ratuszu

Miejski Ośrodek Kultury tego roku przygotował bardzo wiele
atrakcji dla dzieci pozostających w domach na czas wypoczyn−
ku. Wspólnie z Urzędem Miasta Lędziny realizował projekt
„Wakacje bez uzależnień”. Wśród współorganizatorów projek−
tu byli: Biblioteka Miejska, MKS Lędziny i Fundacja „Razem
Raźniej” z Tychów. Wspólny wakacyjny projekt zabaw dla dzie−
ci koordynowała Urszula Pomietło – Rudol z Urzędu Miasta. 

Stypendia socjalne 

dla uczniów i słuchaczy
Referat Edukacji UM w Lędzinach roz−

począł przyjmowanie wniosków o stypen−

dia socjalne na nowy rok szkolny

2009/2010. Mogą się o nie ubiegać

młodzi mieszkańcy Lędzin będący ucznia−

mi szkół podstawowych, gimnazjalnych

i średnich oraz słuchacze publicznych ko−

legiów nauczycielskich, nauczycielskich

kolegiów języków obcych i kolegiów pra−

cowników służb społecznych.

Formularze wniosków o przyznanie sty−

pendium socjalnego można uzyskać w Re−

feracie Edukacji (ul. Lędzińska 47, tel. 0−

32 21 66 511 wew. 50). Wnioski przyjmo−

wane będą do 15 września. Miesięczna

wysokość dochodu na osobę w rodzinie

ucznia uprawniająca do ubiegania się

o stypendium szkolne o charakterze socjal−

nym nie może być obecnie większa niż

kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt.

2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o po−

mocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593,

Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703),

która obecnie wynosi 351 zł netto. /G/

Od 1 września nastąpiła zmia−
na godzin pracy Urzędu Mia−
sta oraz kasy.

Obecnie Urząd Miasta jest

czynny w następujących godzi−

nach:

Poniedziałek 
7.30 − 16.30

Wtorek 
7.30 − 15.30

Środa 
7.30 − 15.30

Czwartek 
7.30 − 15.30

Piątek 
7.30 − 14.30

Kasa:
Poniedziałek 8.00 – 12.00

i 13.00 – 16.00

Wtorek 8.00 – 12.00 

i 13.00 – 15.00

Środa 8.00 – 12.00 

i 13.00 – 15.00

Czwartek 8.00 – 12.00 

i 13.00 – 15.00

Piątek  8.00 – 12.00

i 13.00 – 14.00

Przerwa 12.00 – 13.00

Zwycięzcy konkurencji z burmistrzem 
i radną.
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Podczas wakacji w budynku
szkolnym Gimnazjum nr 2 przy
ul. Hołdunowskiej 72, wymie−
niono na nowe wszystkie dre−
wniane okna (pamiętające je−
szcze 1934 rok!) i stolarkę
drzwiową oraz w zasadzie za−
kończono ocieplanie płytami
styropianowymi ścian tego bu−
dynku i budynku sali gimnasty−
cznej. Zakres prac objął montaż
nowych parapetów (wewnę−
trznych i zewnętrznych) i oryn−
nowania. Budynek został do−
cieplony styropianem i pokryty
tynkiem cienkowarstwowym.
Od strony ulicy Hołdunowskiej
założono łukowe zadaszenie za−
bezpieczające schody i wejście

główne do szkoły. Wyremonto−
wano i przystosowano do po−
trzeb osób niepełnosprawnych
sanitariaty przy sali gimnasty−
cznej. Cały budynek został za−
bezpieczony nową instalacją
odgromową.

Takie same prace termomo−
dernizacyjne zostaną wykonane
teraz w drugim budynku szkol−
nym przy ul. Palmowej, odda−
nym do użytku w 1936 roku. In−
westycja sfinansowana zostanie
z budżetu miasta.

– W tymże budynku odnowi−
liśmy już ze środków własnych
gimnazjum pracownię kompu−
terową – mówi dyrektor Henryk
Barcik. /WM/

Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 im. G. Morcinka trwa

Ocieplanie hołdunowskiego gimnazjum.

MBP – widać postęp

Trwa remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Lę−

dzińskiej 24. Do początku września wymieniono całą więźbę da−

chową i zewnętrzną część obydwu kominów, ułożono już właściwie

całe pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, skuto wszystkie

tynki zewnętrzne i nałożono w ich miejsce całkowicie nowe, trwają

też prace przygotowawcze do odtworzenia pierwotnego wyglądu

elewacji budynku. /WM/
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Remonty na Fredry
Trwa przebudowa części ul. Fredry od jej skrzy−

żowania z ul. Hołdunowską do ul. Miłej. „Partner”

wymienił na tym odcinku sieć kanalizacji sanitar−

nej i deszczowej, a „Ekorec” buduje chodniki

i parkingi po obu stronach ulicy, po czym wykona

tu nową nawierzchnię z cichych asfaltów. Zamon−

towane zostanie również nowe oświetlenie uli−

czne. Jednokierunkowy krótki odcinek ul. Fredry

przy dojeździe do ul. Hołdunowskiej (od strony

Przedszkola nr 2) zostanie poszerzony o drugi

pas ruchu, co usprawni wyjazd zarówno w kierun−

ku starej części Lędzin, jak i w kierunku Mysło−

wic. 

– Równolegle do powyższych inwestycji miejskich

firma Vattenfall wymienia na opisywanej części ul.

Fredry (od Hołdunowskiej po Miłą) dotychczasową

napowietrzną sieć elektroenergetyczną niskiego na−

pięcia na nową wraz ze słupami betonowymi i opra−

wami oświetlenia ulicznego – dodaje naczelnik Wy−

działu Inwestycji i Gospodarki Miejskiej Jacek Sater−

nus. /WM/

Winda się
spóźnia

Z dużym opóźnieniem,

bo dopiero 17 sierpnia,

rozpoczęły w starej czę−

ści Szkoły Podstawowej

nr 1 (obok wejścia od

strony boisk szkolnych)

prace związane z przygo−

towaniem robót pod bu−

dowę szybu windowego.

W dalszej kolejności za−

montowana zostanie tam

winda dla osób niepełno−

sprawnych, obsługująca

cztery kondygnacje bu−

dynku szkolnego. /WM/

Odnotujmy kolejny przejaw

pozytywnej reakcji władz miasta

na postulaty mieszkańców, tym

razem z niewielkiej ulicy Całej,

nieopodal ronda.

– Nasza uliczka jest bardzo

wąska, więc łatwo ją zablokować

– mówi mieszkający tu Norbert

Kroczek. – Liczni klienci poblis−

kich sklepów i kiosków często

parkowali auta u jej wylotu od

strony kiosku Ruchu i w ten spo−

sób blokowali nie tylko nam, ale

pogotowiu ratunkowemu czy

straży pożarnej wjazd i wyjazd

w kierunku ronda. W imieniu wła−

ścicieli posesji przy ul. Całej i 18

Lipca zgłosiłem ten problem ko−

mendantowi straży miejskiej, Ja−

nowi Hudzikowskiemu i został on

pozytywnie rozwiązany.

Pracownik „Ekorecu” wymalo−

wał tu znaki poziome (białe li−

nie) wyznaczające rejon skrzyżo−

wania uliczki z rondem oraz

określające początek parkingu.

Stanął też znak pionowy z literą

„P” i strzałką wyznaczającą kie−

runek parkowania pojazdów. Ta

drobna zmiana organizacji ruchu

jest w zasadzie (poza nieliczny−

mi wyjątkami, w pełni respekto−

wana przez kierowców). Uspra−

wnienie jednak nastąpiło. /WM/

Cała została odblokowana
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Malowanie pasów na Hołdunowskiej.
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– Od 1 stycznia 2010 roku bę−
dzie to największe leśnictwo
w całym Nadleśnictwie Katowi−
ce. Wtedy przejmiemy enklawę
leśną Jasień w pobliżu Jaroszo−
wic (fragment Leśnictwa Czu−
łów) – mówi podleśniczy Jacek
Marzec. 

Jacek Marzec został zatrud−
niony w Leśnictwie Lędziny je−
sienią 1991 r. W czerwcu roku
następnego zamieszkał w leśni−
czówce z żoną Danutą, synem
Michałem i córką Sarą. Obecnie
jest jednym z dwóch gospoda−
rzy Leśnictwa Lędziny, obok
podleśniczego Bolesława Czar−
neckiego, mieszkającego w leś−
niczówce jaroszowickiej. Zde−
cydowanie protestuje przeciw
sielankowemu stereotypowi leś−
niczego spacerującego po lesie
z flintą na ramieniu i pieskiem
przy nodze, czyli kojarzącemu
się bardziej z relaksem, niż trud−
ną pracą.

– Nadleśnictwo Katowice,
a tym samym każde z piętnastu
leśnictw wchodzących w jego
skład, działa na podstawie opera−
tów, które są niczym innym jak
10−letnimi ramowymi planami
pracy autorstwa Biura Urządza−
nia Lasu w Krakowie – tłumaczy
podleśniczy. – My te operaty
musimy w poszczególnych la−
tach wypełnić konkretną, a ich
realizację kontroluje Państwowa
Inspekcja Leśna. 

Praca leśników dzieli się na
kilka działów.

W ramach ochrony lasu mają
oni uprawnienia podobne do po−
licji, uprawnienia straży łowiec−
kiej i straży rybackiej – na obsza−
rze leśnym mogą kontrolować
pojazdy, myśliwych i wędkarzy.
– Zasadniczo ruch pojazdów sil−
nikowych i zaprzęgów konnych
na drogach leśnych, które nie są
oznaczone, jest zabroniony –

podkreśla Jacek Marzec. – Wyją−
tek stanowią pojazdy osób nie−
pełnosprawnych, ale i one mogą
zatrzymywać się tylko w miej−
scach do tego przeznaczonych.

Przeciwdziałanie szkodni−
ctwu leśnemu sprowadza się
głównie do zapobiegania i zwal−
czania działań człowieka powo−
dujących szeroko rozumianą
szkodę, jak kradzieże drewna,
płoszenie zwierząt, niszczenie
roślinności itp.

– Ostatnio plagą stała się spor−
towa jazda quadami i motocykla−
mi rajdowymi po drogach leś−
nych. W jej zwalczaniu coraz ściś−
lej współpracujemy z policją. Zau−
ważyliśmy pozytywny wpływ
działań policji w tej mierze, ale
także w kwestii kradzieży drewna

czy też nielegalnych wjazdów do
lasu – mówi J. Marzec. 

Tak zwana zwyczajna ochrona
lasu dotyczy zabezpieczania
upraw leśnych i młodników (ma−

łych drzewek) przed zwierzyną
leśną i owadami, ale także zawie−
szania budek lęgowych dla pta−
ctwa (w lędzińskim leśnictwie
jest ich około 400), w tym dla
nietoperzy, które są zagrożone
wyginięciem. 

Ochrona przeciwpożarowa to
przede wszystkim rozwieszanie
tablic edukacyjno−ostrzegaw−
czych, dopilnowywanie, ażeby
wzdłuż przebiegających przez
las dróg publicznych utrzymy−
wany był stale „w czystości” pas
terenu o szerokości około 50 m,
czyli bez łatwopalnych gałęzi,

suchych krzewów i drzew oraz
uczestnictwo leśników w ak−
cjach gaśniczych jednostek stra−
żackich na terenie lasu.

Hodowla lasu polega na wyho−
dowaniu drzew od nasionka aż
po wiek rębny, kiedy drzewo już
nie przyrasta i zaczyna obumie−
rać. Wiek ten oceniają fachowcy
ze wspomnianego krakowskiego
biura.

– Chciałbym przeciwstawić się
kolejnemu rozpowszechnionemu
poglądowi, że wycinamy las we−
dług własnego widzimisię – mó−
wi Jacek Marzec. – Wycinanie
ma na celu pozyskanie surowca
jeszcze w dobrym stanie (aspekt
ekonomiczno−gospodarczy). Poza
tym pozostawienie obumierające−
go drzewa samemu sobie groziło−
by nadmiernym rozmnożeniem
się wszelkich pasożytów i zwięk−
szyłoby zagrożenie pożarowe la−
su (aspekt biologiczny). Lasy
Państwowe utrzymują się prze−
cież ze sprzedaży z pozyskanego
w ten sposób drewna – podkreśla.

Użytkowanie lasu to wspo−
mniane pozyskiwanie drewna
i owoców leśnych oraz wykorzy−
stywanie go do celów rekreacyj−
nych. – Zachęcam, zwłaszcza
nauczycieli i uczniów lędzińskich
szkół, do odwiedzenia sali eduka−
cji leśnej w budynku Nadleśni−
ctwa Katowice i skorzystania
z biegnącej obok ścieżki szkole−
niowej. Zorganizowane grupy
mogą umawiać się bezpośrednio
(telefon centrali nadleśnictwa:
032 25 25 141). Mogę też służyć
pośrednictwem w tym względzie.

W ramach działu łowiectwo
leśnicy wspólnie z kołami ło−
wieckimi prowadzą inwentaryza−
cje zwierząt i ptaków, w tym bu−
dek lęgowych. Wspólnie z myśli−
wymi i okoliczną ludnością,
zwłaszcza dziećmi i młodzieżą
szkolną, dokarmiają zwierzynę. –
Razem z myśliwymi wchodzimy
też w skład grup inwentaryzują−
cych szkody dokonane przez
zwierzynę leśną na uprawach rol−
ników. Zwierzyna ta jest własno−
ścią Lasów Państwowych, ale od−
szkodowania rolnikom wypłaca
dane koło łowieckie – podkreśla
podleśni czy. /WM/
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Jacek Marzec: 

Wszyscy dbajmy o las
Obszar Leśnictwa Lędziny obejmuje około 1 300 ha lasów i łąk śródleśnych oraz kilkadziesiąt kilometrów leśnych dróg, począw−
szy od leśniczówki w Zamościu na południu po drogę z Wesołej do Kostuchy na północy i od leśnej drogi z Lędzin do Murcek
(obok Hamerli) na zachodzie po Ławki i trasę S 1 na wschodzie.

Podleśniczy Jacek Marzec z Tequilą przy drabince na
ogrodzeniu uprawy leśnej. 
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26 sierpnia siedmioosobowy

zespół przyrodników pod kie−

runkiem dr Barbary Buszman

wędrował trasą od Klimonta

poprzez Szachtę do Ropienki.

Wytyczał przyszłą terenową

ścieżkę dydaktyczną, która bę−

dzie służyć lędzińskim nauczy−

cielom do organizowania lekcji

biologii czy geografii w terenie.

Wyznaczano oznakowane sta−

nowiska („przystanki”)

w szczególnie ciekawych miej−

scach. Zespół z firmy „Eco

Consensus” realizuje w ten

sposób zlecenie Urzędu Mia−

sta.

Zespół dr B. Buszman może

pochwalić się kilkunastoma ta−

kimi opracowaniami w regionie,

między innymi w Łaziskach Gór−

nych i Libiążu. Sfinalizowanie

prac przewiduje się na późną

jesień, po zakończeniu sezonu

wegetacyjnego roślin. /WM/
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Po mszy dziękczynnej, trady−

cyjnie rozpoczynającej doro−

czne (8. już) spotkanie biesia−

dne członków i sympatyków

Śląskiego Związku Pszczelarzy

na terenie Trutowiska w lesie

murckowskim, obok drewnia−

nej figury św. Ambrożego, pa−

trona pszczelarzy, posadzono

drzewko papieskie w postaci

sosny taborskiej wyrosłej z na−

sion pobłogosławionych trzy la−

ta temu przez papieża Bene−

dykta XVI. O takie drzewko po−

starał się Tadeusz Norman,

nadleśniczy Nadleśnictwa Ka−

towice. W uroczystym sadzeniu

drzewka oprócz kapelana śląs−

kich pszczelarzy ks. kanonika

Jerzego Kempy i kapelana

śląskich leśników ks. Mikołaja

Skawińskiego, uczestniczyli m.

in. senator Zbigniew Szale−

niec, wicewojewoda Stanisław

Dąbrowa, wiceprezydent Pol−

skiego Związku Pszczelarskie−

go Czesław Korpysa, starosta

bieruńsko−lędziński Piotr Czar−

nynoga, burmistrz Bierunia Lu−

dwik Jagoda oraz przewodni−

czący rad miast Lędzin i Bieru−

nia, Piotr Gorzeń i Henryk Sku−

pień. 

Prezes ŚZP Zbigniew Binko

uhonorował zasłużonych

pszczelarzy. Wśród 10 osób,

które otrzymały statuetki za

największe zaangażowanie

w pracach na terenie Trutowis−

ka, byli: Edmund Bryjok (za−

rządca Trutowiska z ramienia

zarządu ŚZP), Krystyna i Os−

wald Krzemieniowie oraz Stani−

sław Sikora. /WM/
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Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna

Prośby podleśniczego Jacka Marca 
do mieszkańców Lędzin 

– Z ogniem obchodźcie się w lesie bardzo ostrożnie!
Ustawa o lasach zabrania używania w nich otwartego ognia,

oprócz miejsc do tego wyznaczonych, jak np. polana Hamerla.

– Uważajcie na zwierzynę leśną!
Nie dotykajcie młodych zwierząt przebywających bez matek, np.

koźląt (sarenek) czy cieląt (małe daniele lub jelenie), gdyż matki

mogą je porzucić ze względu na odczuwalny zapach człowieka, na−

tomiast locha dzika może zaatakować w obronie swoich małych.

– Nie niszczcie ogrodzeń (siatek metalowych) upraw leś−
nych!

Tymi dziurami i szczelinami dostaje się tam zwierzyna leśna,

która niszczy pojedyncze sadzonki, a nawet całe uprawy. Ustawa

o lasach przewiduje w takich przypadkach wypisanie szkodnikom

(ludziom, nie zwierzętom!) mandatu do 5 000 zł.

– Można wchodzić na usytuowany w centrum lędzińskiego
leśnictwa i oznakowany użytek ekologiczny „Płone Bagno”, na−
zwany tak ze względu na występującą w tym miejscu masowo
roślinę zwaną bagnem pospolitym, ale niczego nie wolno tam
zrywać. Drzewko sadzą ks. Jerzy Kempa i senator Zbigniew Szaleniec.

Papieskie drzewko 
na Trutowisku

Zgodnie z unijną dyrektywą
od września do sklepów ma nie
być nowych dostaw tradycyj−
nych żarówek 100 watowych
(i mocniejszych), a w kolejnych
latach także tych słabszych.
Przez media przetacza się dys−
kusja, czy wydanie wyroku
śmierci na tradycyjne żarówki
jest słuszne, czy nie? Za wymia−
ną pada argument energoo−
szczędności – świetlówki zuży−
wają mniej prądu, to fakt. Mniej
zużytego prądu to mniej dwu−
tlenku węgla do atmosfery (o ile
prąd ten nie pochodzi z czegoś
innego niż ropa, węgiel, dre−
wno). Argumentów przeciwko
wymianie jest więcej. 

A) Cena. Świetlówki są około
10 razy droższe od zwykłych
żarówek. Cena świetlówek uw−
zględnia m. in. … energochłon−
ność ich produkcji.

B) Trwałość. Żadna nawet
z „markowych” świetlówek nie
dożywa pełnego okresu gwa−
rantowanej żywotności (to jak
z akumulatorami do telefonów
– teoretycznie powinny wytrzy−
mywać kilka dni).

C) Wraz ze spadkiem mocy
świetlówek oszczędności na
prądzie maleją, za to pogarsza
się jakość oświetlenia. 

D) Świetlówki zawierają rtęć.
Są o wiele bardziej szkodliwe
dla środowiska, wymagają dy−
scypliny, aby ich (kosztowna)
utylizacja była powszechna, co
jest mało realne. 

E) I co z tego, że żarówki
grzeją? Ciepło się nie zmarnuje,
bo najwięcej światła używa się
zimą. Jest obojętne, czy grzeje
żarówka czy kaloryfer. Tak czy
owak do ogrzewania potrzeba
jakiejś energii. 

F) Mówi się o żarówkach,
a nie mówi się o innych poważ−
nych źródłach oszczędzania
energii w domach i biurach (sil−
niki sprężarek lodówek i klima−
tyzatorów, sprawność grzałek
w pralkach itd.) jako mniej
„medialnych”.

G) I inne, zapewne niewy−
mienione wyżej argumenty.

Zatem znowu postawiono
nas, klientów, pod ścianą. Bar−
dziej niż przesłanki ekologiczne
(czy ktoś naprawde pytał ich
o zdanie?) za wymianą przema−
wiają korzyści ekonomiczne.
Producentów świetlówek, oczy−
wiście. Ale może nie każą nam
zbyt szybko wszystko wymie−
niać np. na halogeny czy je−
szcze coś innego? /MR/

Żarówkowa bzdura
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UWAGA: Powyższe ogłoszenia podlegają publikacji w prasie, zamieszczeniu na stronie internetowej www. ledziny. pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul.
Lędzińskiej 55 – do dnia przetargu. 

Ze szczególową dokumentacją dot. przetargów zapoznać się można w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nierucho−
mości oraz Ładu Przestrzennego w pok. 203, 204, 205 w godzinach pracy Urzędu, tel. 032/216−65−11 do 13
wew. 20, 36, 38.

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, k. m. 12
przy ul. Lędzińskiej, obejmującej działki numer: 116/22, 117/22, 118/22, 119/22, 120/22, 121/22,
122/22 o łącznej powierzchni 2,4166 ha, z przeznaczeniem na cele zgodne z zapisami miejscowego pla−
nu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny.
Kompleks działek gruntowych posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej ul. Lędzińskiej. Nieru−
chomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Lędziny w sąsiedztwie granicy z miastem Bieruń.
Połączenia komunikacyjne bardzo dogodne: droga krajowa nr 44 w odległości 0,7 km, droga krajowa S−
1 w odległości 6,7 km. Bezpośrednie sąsiedztwo to istniejąca zabudowa usługowo−magazynowo−składo−
wa i handlowa oraz grunty rolne. Nieruchomość posiada kształt zbliżony do rombu. Teren jest niezabu−
dowany, nieogrodzony, obecnie użytkowany rolniczo. Wzdłuż południowej granicy kompleksu gruntów
przebiega uzbrojenie, w tym sieć wodociągowa przesyłowa oraz sieć gazowa przesyłowa. Od strony za−
chodniej gruntów wzdłuż ul. Lędzińskiej przebiega kabel energetyczny. Wzdłuż północnej granicy prze−
biega rów otwarty. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.400.000,00 zł netto
(słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100).
Wadium ustalone zostało w wysokości 5% ceny wywoławczej i wynosi: 70.000,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie  wadium w terminie do dnia 
3 listopada 2009 r.  Przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada 2009 r. 

o godz. 14.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny  przy ul. Lędzińskiej 55.

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, km.
2 w sąsiedztwie ulic Palmowej, Grunwaldzkiej i Różanej, zapisanej w księdze wieczystej KW
KA1T/00019070/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach jako
własność Gminy Lędziny:
działka powierzchnia w m2 jedn. rej. gruntów rodzaje użytków 
3257/272 1165 676 R−IVa – 298 m2

R−IV b – 763 m2

dr – 104 m2

Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i porośnięta trawą. Posiada kształt zbliżony do rombu. Przez
działkę od naroża ulic Grunwaldzkiej i Palmowej przebiega kanalizacja sanitarna ułożona w wykopie,
która ogranicza możliwość zagospodarowania działki. Działka od strony ul. Różanej jest lekko nachylo−
na w stronę wykopu pod kanalizację, w kierunku od zachodu na wschód w stronę pobocza ul. Grunwal−
dzkiej. Bezpośrednie sąsiedztwo zbywanej nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna
oraz nowe tereny przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta pod budownictwo
jednorodzinne. 
W ulicach przylegających do działki przebiega uzbrojenie ogólnomiejskie: sieć wodociągowa, sieć kana−
lizacji sanitarnej, sieć energetyczna i gazowa. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 126.000 zł netto
(słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

Przetarg odbędzie się dnia 25 września 2009 r. o godz. 14.30 
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARU USTNYM

NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ

WŁASNOŚĆ GMINY LĘDZINY
BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY

OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY

NIEOGRANICZONY

na zbycie nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Lędziny, położonej w Lę−
dzinach, obręb Hołdunów, km. 2 przy ul.
Gwarków 4, tj. 
prawa własności lokalu mieszkalnego
nr 11 przy ul. Gwarków 4 wraz z od−
daniem w użytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu przynależnej
do lokalu. 
Lokal mieszkalny nr 11 o powierzchni
użytkowej 36,74 m2, składa się z 2 pokoi,
kuchni, łazienki z wc, przedpokoju położo−
ny jest na I piętrze (II kondygnacja). Po−
wierzchnia przynależna do w/w lokalu (pi−
wnica) wynosi 13,18 m2, udział lokalu
w częściach wspólnych budynku oraz
gruncie wynosi 0,0724. 
Lokal wymaga remontu z uwagi m. in. na
zużycie posadzek wraz z podłożem pod
posadzkami oraz zużycie stolarki drzwio−
wej, zniszczenie boazerii i glazury oraz wi−
doczne ślady zacieków na ścianach. Do
wymiany kwalifikują się również wszy−
stkie urządzenia sanitarne i gazowe. 

Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi: 70.000 zł

(siedemdziesiąt tysięcy złotych)
Przetarg odbędzie się w dniu 

18 września 2009 r. o godz. 14.30 
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny

przy ul. Lędzińskiej 55.

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY

OGŁASZA
DRUGI PRZETARG USTNY

NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości skła−
dającej się z działek gruntu oznaczonych numera−
mi 2647/34 i 2648/34 o łącznej powie−
rzchni 722 m2,
Powyższa nieruchomość położona jest w Lędzi−
nach, obręb Lędziny, km. 5 przy ul. Matejki ozna−
czona według danych ewidencji gruntów i budyn−
ków pod pozycją rej. G. 1824 jako R−V.
Nieruchomość posiada kształt prostokąta o szero−
kości około 18 metrów i przylega bezpośrednio do
utwardzonej drogi ul. Matejki. Nieruchomość jest
niezabudowana i niezagospodarowana, porośnię−
te trawą i chwastami. Bezpośrednie sąsiedztwo
gruntu stanowi luźna zabudowa mieszkaniowa je−
dnorodzinna o niskiej intensywności zabudowy
oraz zabudowa wielorodzinna. Dojazd do zbywa−
nych nieruchomości możliwy jest od strony ul. Pa−
derewskiego oraz ul. Lędzińskiej. 
W pobliżu zbywanej nieruchomości znajduje się
uzbrojenie techniczne: napowietrzna linia energe−
tyczna, kanalizacja ogólnospławna, sieć gazowa
i wodociągowa. 
Pod działką 2647/34 przebiega sieć wodociągowa
zasilająca budynki jednorodzinne usytuowane
przy bocznych odgałęzieniach ul. Paderewskiego,
przy czym istniejąca sieć wodociągowa nie ma
wpływu na racjonalne zagospodarowanie zbywa−
nej nieruchomości. Docelowo nowoprojektowana
sieć wodociągowa przebiegać będzie w ulicy Pa−
derewskiego.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
zbycie przedmiotowej nieruchomości został
przeprowadzony w dniu 24 kwietnia 2009 r. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
70.000,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 5 października

2009 r. o godz. 15.00
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny 

przy ul. Lędzińskiej 55.

O G £ O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA LÊDZINY OG£ASZA

PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
I. Na sprzeda¿ niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Lêdzinach, Powiat Bieruñsko-Lêdziñ-
ski, obrêb Go³awiec, k. m. 2, w rejonie ul. Ziemowita, oznaczonej numerem geodezyjnym 762/85 o powie-
rzchni 0,0964 ha.
Dzia³ka nr 762/85 po³o¿ona jest w II linii zabudowy w rejonie ul. Ziemowita. Bezpoœrednie s¹siedztwo stano-
wi zabudowa jednorodzinna oraz grunty rolne. Dzia³ka posiada kszta³t zbli¿ony do prostok¹ta, jest p³aska i po-
roœniêta traw¹. Uzbrojenie ogólnomiejskie, w tym: sieæ wodoci¹gowa, sieæ gazowa, kanalizacyjna i energety-
czna, przebiegaj¹ w ulicy Ziemowita, w odleg³oœci ok. 40 m od dzia³ki 762/85. Dojazd do dzia³ki odbywa siê
œlep¹ uliczk¹, usytuowan¹ pomiêdzy budynkami 2b i 4b, od ul. Ziemowita.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi: 55.000,00 z³ netto
(s³ownie: piêædziesi¹t piêæ tysiêcy z³otych 00/100).
Wadium ustalono na kwotê 5.500,00 z³
(s³ownie: piêæ tysiêcy piêæset z³otych 00/100).
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 6 paŸdziernika 2009 r. 

Przetarg na sprzeda¿ powy¿szej nieruchomoœci odbêdzie siê 
w dniu 12 paŸdziernika 2009 r. o godz. 14.30

w sali 013 Urzêdu Miasta Lêdziny przy ul. Lêdziñskiej 55.
II.  Na sprzeda¿ niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Lêdzinach, Powiat Bieruñsko-Lêdziñ-
ski, obrêb Górki, k. m. 14, w rejonie ul. Szenwalda, oznaczonej numerem geodezyjnym 8 o powierzchni
0,6254 ha.
Dzia³ka nr 8 po³o¿ona jest w peryferyjnej czêœci miasta, w s¹siedztwie i otoczeniu gruntów rolnych. Dojazd
odbywa siê od drogi publicznej powiatowej ul. Szenwalda, drog¹ gminn¹ z p³yt betonowych pomiêdzy nieru-
chomoœciami zabudowanymi domami jednorodzinnymi, nastêpnie drog¹ gruntow¹. D³ugoœæ dojazdu do dzia³-
ki od ul. Szenwalda wynosi ok. 1 km. Od zachodu dzia³ka s¹siaduje z terenem leœnym, przez który przebiega-
j¹ tory PKP. Od strony wschodniej znajduj¹ siê grunty rolne, nad którymi przebiegaj¹ sieci napowietrzne ener-
getyczne. Od pó³nocy i po³udnia s¹siedztwo gruntów rolnych. 
Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi: 43.000,00 z³ netto 
(s³ownie: czterdzieœci trzy tysi¹ce z³otych 00/100). 
Wadium ustalono na kwotê 4.300,00 z³
(s³ownie: cztery tysi¹ce trzysta z³otych 00/100).
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 6 paŸdziernika 2009 r. 

Przetarg na sprzeda¿ powy¿szej nieruchomoœci odbêdzie siê 
w dniu 12 paŸdziernika 2009 r. o godz. 15.00 

w sali 013 Urzêdu Miasta Lêdziny przy ul. Lêdziñskiej 55.
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W tym wypadku na szczęście
liczba „0” nie określa liczby
zdobytych punktów. Zespół
MKS−u po bardzo dobrej run−
dzie wiosennej, w której stracił
tylko 10 goli, jesienną rozpo−
czął w równie dobrym stylu,
bowiem w czterech pierwszych
spotkaniach nie stracił gola.

Ten naprawdę dobry bilans da−
je nam miejsce w czołówce tabe−
li które w tym sezonie dla ekipy
Marcina Polarza jest planem mi−
nimum. Może by było i wyższe,
gdyby nie brak skuteczności
w dwóch pojedynkach.

W ostatnim przedwakacyjnym
numerze BIL−a rozmawialiśmy
z Dawidem Frąckowiakiem, któ−
ry zastanawiał się jeszcze, czy
zostanie w Lędzinach. Najskute−
czniejszy napastnik MKS rundy
wiosennej ostatecznie odszedł do
Nadwiślana Góra i zdobywa
bramki dla ligowego rywala. 

W pierwszej ligowej potyczce,
MKS pewnie pokonał Ogrodni−
ka Cielmice 6:0, a ciężar zdoby−
wania goli wzięli na siebie inny
zawodnicy, łupem bramkowym
podzielili się: Matysek (2), Po−
larz, Śliwa, Gardawski i Karlik.
W następnych spotkaniach z Beł−
kiem i Krupińskim, lędzińskim

piłkarzom zabrakło nieco skute−
czności, i w efekcie zakończyły
się one bezbramkowymi remisa−
mi. Biorąc pod uwagę, że graliś−
my na trudnym terenie w Bełku
i u siebie z jednym z faworytów
rozgrywek – Krupińskim, można
być z tych wyników umiarkowa−
nie zadowolonym. Te straty pun−
ktowe lędzinianie powetowali
sobie w Woli, gdzie pokonali po
dramatycznym pojedynku miej−
scowego Sokoła 2:0. Trzy pun−
kty dały MKS−owi trafienia Gar−
dawskiego i Bednarka.

Warto dodać, że w między−
czasie MKS w rozgrywkach
Pucharu Polski na szczeblu
podokręgu tyskiego, wyelimi−
nował Iskrę Pszczyna, zwycię−
żając na jej boisku 5:2 (Matysek
2, Firlej 2, Samek) i w kolejnej
rundzie w derbowym pojedyn−
ku zmierzy się z bieruńską
Unią.

Skład MKS−u, w porówna−
niu do ubiegłego sezonu, nie
zmienił się znacząco. Z wypo−
życzenia do Górnika 09 Mys−
łowice powrócił Łukasz Gar−

dawski, w bramce udanie pre−
zentuje się już nowy nabytek –
Paweł Brandys z Piasta Bieruń
Nowy, w ataku zadebiutował
junior Marcin Majer. Prócz
Frąckowiaka, z klubem pożeg−
nali się Radek Roszak, Bartosz
Papacz i Łukasz Gąsior wypo−
życzeni do innych klubów.
Stabilizacja składu i jego zgra−
nie powinny być naszym atu−
tem, czy tak będzie w rzeczy−
wistości, przekonamy się po
kolejnych spotkaniach rundy
jesiennej.

MARCIN PODLEŚNY

Początek na zero

Dużo goli, dużo emocji, dra−

maturgia i zwroty wydarzeń.

Z tym wszystkim mieliśmy do

czynienia w czasie derbowego

pojedynku MKS−u z Unią Bie−

ruń. Mecz zakończył się wyni−

kiem 3:3. Bramki dla Lędzin

zdobyli: Polarz, Karlik, Gar−

dawski. W chwili zsyłania tego

wydania obie drużyny przygo−

towywały się do kolejnego po−

jedynku w ramach Pucharu

Polski. 

W akcji Kamil Sowik.
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Zarząd Lędzińskiego Stowa−
rzyszenia Na Rzecz Osób Niepeł−
nosprawnych i Ich Rodzin – po−
dobnie jak w minionych latach –
zorganizował dla swoich człon−
ków (głównie dzieci i młodzieży)
zajęcia hipoterapeutyczne. Odby−

wały się one w lipcowe i sier−
pniowe soboty na terenie hodow−
li koni u Józefa Habeloka przy ul.
Ułańskiej. Do terapii służyły
klacz Hrabina i wałach Bąbel. 

Kolejny raz zajęcia te prowa−
dzili Gabriela Ruczaj i Marcin

Gomułka z Mysłowic. Pomaga−
ły im młode wolontariuszki
Gabrysia Gąsior z Hołdunowa
i Mariola Falkowska z Imielina,
należące do 9−osobowego nie−
formalnego klubu jeździeckie−
go „Gepel”, skupiającego ama−
zonki w wieku 13−17 lat z Lę−
dzin i okolic, które opiekują się

i ujeżdżają konie ze stadniny
Józefa Habeloka.

– Udało się nam tak ułożyć
półgodzinne zajęcia z hipotera−
pii, iż każde z zapisanych dzie−
ci uczestniczyło w nich cztery
razy podczas wakacji – powie−
działa Krystyna Cuber, przewo−
dnicząca stowarzyszenia. /WM/
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www.niepelnosprawni.org

ZAPROSZENIE
Jesteś energiczną, pełną pomysłów osobą 

z niepełnosprawnością?
Masz niepełnosprawne dziecko 
i nie zawsze sobie radzisz?
Jesteś osobą niepełnosprawną, 

samotną, zagubioną?
Chcesz pomóc sobie i innym?

Masz nowe pomysły na sposób integracji?
− Zapraszamy do naszego grona!

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
Kontakt: telefon 504 601 683

Terapia na Bąblu i Hrabinie
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Fundacja Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Szkoła Tańca WIR zapraszają dzieci,

młodzież i dorosłych na 4 Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta

Lędziny. Turniej odbędzie się 19 września w hali sportowej Ośrodka Centrum w Lędzinach, przy ul.

Lędzińskiej 14 (6. piętro) w trzech blokach tanecznych o 10.00, 13.30 i 17.30.

Awans 
Bartosza Olesia!

Miło nam poinformować

o sukcesach lędzińskiego pły−

waka Bartosza Olesia z UKS

„Orka” na Ogólnopolskiej Olim−

piadzie Młodzieży w Sportach

Letnich – Małopolska 2009,

która odbyła się 14 lipca w Tar−

nowie. Bartosz zajął 3. miejsce

i wywalczył brąz w pięcioboju

nowoczesnym, ponadto razem

z kolegami klubowymi wywalczył

również trzecie miejsce w szta−

fecie.

W związku z osiąganymi wyni−

kami Bartosz przenosi się od

września z „Unii” Oświęcim do

ZKS Drzonków, gdzie będzie

trenował pięciobój nowoczesny

i kontynuował naukę w gimnaz−

jum sportowym w Zielonej Gó−

rze. /MP/

Szewczyk 
nie odpuszcza

Weteran lędzińskiego kolar−

stwa szosowego Helmut Szew−

czyk (68 l.) podczas wakacji

nie spoczywał na laurach.

7 i 8 sierpnia startował w trzy−

etapowym ogólnopolskim VII

Beskidzkim Wyścigu Górskim

i trzykrotnie przyjeżdżał na me−

tę jako czwarty w swojej kate−

gorii wiekowej (60−70 lat) i wy−

walczył czwartą lokatę w koń−

cowej klasyfikacji. 30 sierpnia

wywalczył upragnione podium.

Podczas ogólnopolskiego VI

Wyścigu Dwójek Kolarskich

im. Mariana Zużałka, rozegra−

nego w miejscowości Gracze

na Opolszczyźnie, razem

z Edwardem Jurzycą, kolegą

z Orzesza, zajął w kategorii

wiekowej 60−70 lat drugie

miejsce w jeździe parami na

czas. /WM/

22 sierpnia Edward Rosa zorganizował w ośrod−
ku „Zalew” amatorski turniej siatkówki plażowej
dwuosobowej o puchar prezesa Fundacji Rozwoju
Sportu i Kultury Fizycznej. Zwyciężyli goście: Da−
niel Wolny z Bierunia Nowego i Kamil Trzaska
z Woli, wyprzedzając lędzinian Sebastiana Lizaka
i Damiana Waryńskiego, chełmianki Aleksandrę
Łańską i Magdalenę Janotę oraz kolejnych lędzi−
nian Michała Brożka i Łukasza Iwana. W zawo−
dach wystartowali tylko wyżej wymienieni, gdyż
inni nie wzięli udziału w turnieju tłumacząc się, iż
rywale są zbyt silni i oni nie mają realnych szans
na sukces. Ograniczyli się do roli kibiców.

Tacy jesteśmy spragnieni wyłącznie sukcesów?
Udział, zabawa już się nie liczy? 

Dziwne to, niepokojące, głupie. Nie tylko
w sporcie, ale w każdej innej dziedzinie nie zro−
bimy żadnego postępu, nie próbując zmierzyć się
z teoretycznie silniejszymi, sprawniejszymi,
mądrzejszymi, czy bardziej doświadczonymi od
siebie. Lekko, łatwo przyjemnie i zawsze zwy−
cięsko nie da się przejść przez życie!

Zawody sędziował Edward Rosa, który
w imieniu prezesa fundacji wręczył puchary, na−
grody rzeczowe (piłki) i dyplomy uczestnikom
turnieju. /WM/

Zabawa się nie liczy?
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