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Do 16 listopada trwa nabór do pro−
jektu „Eliminacja wykluczenia cyf−
rowego w gminie Lędziny”. Pro−
gram wart w sumie 3 231 946 zło−
tych, realizowany ze środków Euro−
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio−
nalnego w ramach Programu Ope−
racyjnego Innowacyjna Gospodar−
ka 2007−2013, adresowany jest do
osób niezamożnych, niepełnospra−
wnych, z rodzin zastępczych i wielo−
dzietnych, które nie mają kompute−
ra ani dostępu do internetu. 

W ramach programu 100 osób z tego
grona, będących mieszkańcami miasta,
w tym co najmniej 10 niepełnospra−
wnych, otrzyma nieodpłatnie kompu−
ter z dostępem do internetu. Zostaną ró−
wnież przeprowadzone szkolenia z za−
kresu obsługi komputera i korzystania
z zasobów internetowych dla 150
członków gospodarstw domowych
i 150 uczniów.

W publicznych placówkach, takich
jak przedszkola, podstawówki, gimnaz−
ja, Miejskim Ośrodku Kultury, Domu
Dziennego Pobytu Seniora, Miejskiej
Bibliotece Publicznej powstaną ogól−
nodostępne pracownie komputerowe
wyposażone w sumie w 159 kompute−
rów z dostępem do internetu. Ponadto
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
i Miejskim Domu Kultury dzięki pro−
jektowi zaczną działać tzw. hotspoty,
czyli ogólnodostępne punkty, w któ−

rych można będzie skorzystać z inter−
netu na własnym sprzęcie. 

„Eliminacja wykluczenia cyfrowego
w gminie Lędziny” daje wiele możliwo−
ści, ale głównym celem jest zapewnie−
nie dostępu do internetu jak największej
ilości mieszkańców, zwłaszcza tych,
którzy na kupno komputera i opłacenie
internetu z różnych względów nie mogą
sobie pozwolić. A internet jest narzę−
dziem bardzo użytecznym: wykorzystu−
jemy go w pracy, przy nauce, w celu za−
łatwienia urzędowych spraw, dla roz−

rywki, komunikujemy się za jego pośre−
dnictwem z innymi. Stał się on już na−
rzędziem tak ważnym, że mówi się
o wykluczeniu cyfrowym w stosunku
do tych, którzy nie mają dostępu do za−
sobów globalnej sieci.

Wnioski przyjmowane będą w Urzę−
dzie Miasta w Lędzinach oraz Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej. Szczegóły
programu znaleźć można na stronie
projektu pod adresem www.freenet.le−
dziny.pl albo w Urzędzie Miasta pod nr
tel 32 216 65 11−13 wew. 160.

Komputery dla mieszkańców
czyli Internet w zasięgu ręki 

KKttoo  mmoożżee  uubbiieeggaaćć  ssiięę  oo uuddzziiaałł  ww pprrooggrraammiiee??
Uczestnicy projektu muszą posiadać miejsce zamieszkania

na terenie gminy oraz nie posiadać komputera i dostępu do in−
ternetu. 

Uczestnikami mogą być następujące grupy beneficjentów:

1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium upoważniają−

ce do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społe−

cznej o dochodach:

dla osoby samotnie gospodarującej 542 zł netto

dla gospodarstwa domowego 456 zł netto na członka rodziny

2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium upoważniają−

ce do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzin−

nych tzn o dochodach:

dla członka rodziny 539 zł netto 

lub 623 zł netto na osobę, jeśli w rodzinie jest dziecko nie−

pełnosprawne.

3. Dzieci i młodzież ucząca się (do ukończenia 25 roku życia)

z rodzin uprawnionym do uzyskania stypendiów socjalnych 

4.Osoby niepełnosprawne (w tym niepełnoletnie, niepełno−

sprawne dzieci) ze znacznym lub umiarkowanym stopniem nie−

pełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, których dochód

nie przekracza kwoty 300 % kryterium dochodowego w ramach

systemu pomocy społecznej tj. odpowiednio:

dla osoby samotnie gospodarującej 1626 zł netto

dla członka gospodarstwa domowego 1368 zł netto na

członka rodziny

5. Rodziny zastępcze – bez względu na dochód

6. Samotni rodzice o dochodach nie przekraczających kwoty

725 zł na osobę

Warunkiem koniecznym jest też udział w podstawowym kilku−

godzinnym szkoleniu.

Korzystanie z komputera oraz dostęp do internetu jest BEZ−
PŁATNY. Nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Pacjenci mają łatwiej
Dzięki inwestycjom powiatu i kopalni „Ziemowit”

zmotoryzowani pacjenci Przychodni Specjalistycznej
łatwiej mogą się poruszać w jej rejonie zarówno sa−
mochodami, jak i pieszo. Starostwo ułożyło bowiem
wzdłuż ulicy Oficerskiej chodnik dla pieszych a ko−
palnia wybudowała naprzeciwko przychodni duży,
utwardzony tłuczniem parking dla swoich pracowni−
ków. Dzięki temu osoby przyjeżdżające po poradę do
specjalistów łatwiej mogą znaleźć miejsca parkingo−
we, które dotąd zajmowali już od wczesnych godzin
rannych górnicy z I zmiany. Dzięki chodnikowi piesi
nie muszą już chodzić poboczem drogi między zapar−
kowanymi tam często autami.

Lędziny straciły społecznika
Zmarł Stefan Stachoń (1949−2012), lędzinianin, działacz społeczny i samo−

rządowy, radny Rady Miasta III kadencji, twórca struktur Ligi Obrony Kra−
ju na terenie miasta i powiatu. Był członkiem komisji rewizyjnej Klubu Senio−
ra MKS Lędziny, zapalonym modelarzem i plastykiem amatorem. Dzięki jego
bezpośrednim działaniom na terenie miasta i powiatu organizowano zawody
modelarskie, wystawy, pikniki rekreacyjne. Był człowiekiem znanym, szano−
wanym i wielu lędzinian, nie tylko jego bliscy i przyjaciele, odczują tę stratę.

W następnym numerze BIL „Lędziny−teraz!” zamieścimy wspomnienie
o Stefanie Stachoniu skreślone ręką Jego przyjaciela, Damiana Kostyry, któ−
ry w ten sposób chciałby nie tylko w swoim imieniu złożyć Zmarłemu hołd.

Skwer na Zabytkowej
Przed Wszystkimi Świętymi miasto wykonało skwer przy ul. Zabytkowej

(koło cmentarza). Wybrukowano tam parkingi kostką granitową i nasadzono
zieleń: 950 sztuk jałowca w czterech gatunkach i 25 sztuk tawuły japońskiej. Ro−
boty wykonała lędzińska firma Aralia.

Mieszkania socjalne coraz bliżej
Trwają prace adaptacyjne w budynku byłej Scholi Nostry, gdzie powstaje 10

mieszkań socjalnych różnej wielkości. Jak już pisaliśmy w jednym z wcześniej−
szych wydań budowane są one w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polity−

ki Społecznej pn. „Gminny program aktywizacji społeczno−zawodowej na rzecz
budownictwa socjalnego”, do którego miasto przystąpiło wspólnie z dzierżawią−
cym obiekty byłej szkoły Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym.
Obecnie na zewnątrz trwają prace związane z dociepleniem budynku a wewnątrz
– instalacyjne i wykończeniowe.

Nie tylko dla kibiców
Rozpoczęła się modernizacja sanitariatów przy stadionie Miejskiego Klubu

Sportowego. W tym roku wykonane zostaną częściowo prace wewnątrz obiek−
tu. Reszta, w tym roboty wykończeniowe, zrobione będą w przyszłym roku, po−
dobnie jak dojścia od strony stadionu i basenu. Dzięki temu sanitariaty będą
mogły służyć nie tylko kibicom w czasie meczów, ale i wszystkim korzystają−
cym z obiektów ośrodka „Zalew”.

Montują dach
Od czasu, kiedy ostatnio pisaliśmy o postępie

robót na terenie budowy Placu Farskiego, nowo
powstający budynek zyskał drugą kondygnację
a niebawem także dach, bo właśnie trwają prace
przy montażu jego konstrukcji. Jednocześnie
zbrojony jest teren wokół budynku.
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Miasto rozstrzygnęło przetarg na zimo−
we utrzymanie dróg i chodników powiato−
wych w Lędzinach w tym i na początku
przyszłego roku, który wygrała firma
PIOTR Piotr Goj z Gierałtowic. Ostatnio

zimowym utrzymaniem tych ulic zajmo−
wała się (także po przetargu) spółka EKO−
REC. Natomiast jeśli chodzi o drogi miej−
skie, to do końca roku obowiązuje jeszcze
stara umowa z EKORECem, a od stycznia
je także utrzymywać będzie firma PIOTR. 

Może się więc zdarzyć, jeśli przed koń−
cem roku spadnie śnieg albo na drogach
pojawi się lód, że po naszych ulicach będą
jeździły pługi z podniesionymi lemiesza−
mi. Nie będzie to jednak oznaczać tak
zwanych „pustych przebiegów”, które iry−
tują kierowców i innych użytkowników
dróg, a jedynie dojazd do „swoich” ulic.

EKOREC natomiast wygrał przetarg
na letnie utrzymanie dróg i chodników
na terenie miasta w 2013 roku.

Póki co, jednak, rozpoczyna się sezon
zimowy, podajemy więc numery telefo−
nów, pod które można zgłaszać uwagi
i informacje w sprawie zimowego utrzy−
mania dróg: 

Piotr Goj 698 639 025 
Dawid Wieczorek 514 599 431.

Zimą o drogi zadba PIOTR

Urząd Miasta we współpracy ze
Ślaskim Urzędem Wojewódzkim
w Katowicach wydał ulotkę informa−
cyjną na temat obrony cywilnej i zarzą−
dzania kryzysowego. Obrona cywilna
zajmuje się działaniami na rzecz niesie−
nia pomocy ludności cywilnej na tery−
torium Rzeczypospolitej Polskiej a za−
rządzanie kryzysowe dotyczy sytuacji,
w których w mniejszym lub większym
stopniu w zagrożone jest życie bądź
zdrowie człowieka, zwierząt, a także
mienie. 

„Oddaję w Państwa ręce krótką, ale
mam przekonanie, że wartościową bro−
szurkę. Z jednej strony chciałbym aby
była ona Państwu przydatna, z drugiej
zaś życzę abyście z niej korzystali jak

najrzadziej. W przypadku jakichkol−
wiek pytań związanych z zarządzaniem
kryzysowym zawsze możecie Państwo
uzyskać wiarygodne informacje w kie−
rowanym przez mnie urzędzie.” napisał
w słowie do mieszkańców burmistrz
Wiesław Stambrowski. 

Oprócz informacji ogólnych ulotka
zawiera również przydatne na co dzień
informacje o sygnałach i telefonach alar−
mowych. Wydawnictwo wydano w na−
kładzie 1000 egzemplarzy a dystrybucja
odbywa się za pośrednictwem obecnego
numeru naszego miesięcznika. Ponieważ
jednak nakład gazety to 3000 egzempla−
rzy, nie w każdym znajdzie się ulotka.
Nic straconego, bo znaleźć ją można ró−
wnież na stronie www.ledziny.pl.

O obronie cywilnej i zarządzaniu
kryzysowym słów kilka

W Miejskim Ośrodku Kultury
w Lędzinach 9 listopada odbył się III
Drużynowy Szachowy Puchar Szkół
Średnich. W rozgrywkach uczestni−
czyły cztery drużyny. W wyniku me−
czów i rewanżów przyznano następu−
jące miejsca: I miejsce LO w Bieruniu
Starym (22,5 punktów) II miejsce PZS
Lędziny (17 punktów), III miejsce
PZS w Bieruniu Nowym (12.5 pun−

któw), IV miejsce PZS II Lędziny
(8 punktów). Organizatorem Turnieju
jak w ubiegłym roku był: Miejski
Ośrodek Kultury w Lędzinach repre−
zentowany przez instruktora Janusza
Gondzika i Józefa Kaletę. Nagrody
i puchary dla uczestników ufundował
zastępca burmistrza miasta Marek Ba−
nia oraz Miejski Ośrodek Kultury
w Lędzinach. 

Bieruńskie LO szachami stoi

Dzielimy się przepisami
Mamy pierwszy odzew na naszą akcję „Podziel się przepisem”, w której za−

prosiliśmy nasze Czytelniczki i Czytelników do wymieniania się ulubionymi re−

cepturami kulinarnymi na łamach BIL „Lędziny− teraz!”. Ponieważ przepisów

mamy jeszcze niewiele, poczekamy do numeru grudniowego. Czekamy i przy−

pominamy, że mile widziane będą także sprawdzone sposoby na świąteczne

specjały. 

Przepisy opatrzone dopiskiem „Podziel się przepisem” można wysyłać mai−
lem na adres m.jedrzejczyk@ledziny.pl lub pocztą albo osobiście do Urzę−
du Miasta (ul. Lędzińska 55, 43−143 Lędziny).

Kasacja odrzucona
Inicjatorzy referendum poinformowali naszą redakcję, że złożyli kasację

wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który (jak już
pisaliśmy we wrześniu) odrzucił ich skargę na postanowienie Komisarza Wy−
borczego w Katowicach. Ten ostatni bowiem, o czym także już pisaliśmy
orzekł, że inicjatorzy nie powiadomili mieszkańców o przedmiocie referen−
dum w sposób wskazany w ustawie o referendum lokalnym (a dokładniej
w art. 13 tej ustawy) i wniosku referendalnego nie uznał. Przysługująca refe−
rendystom skarga na to postanowienie wpłynęła jednak do WSA po terminie,
więc sąd ją odrzucił. Referendyści postanowili wobec tego skorzystać z kasa−
cji, jednak i tym razem terminu nie dotrzymali. W tej sytuacji kasacja także
została odrzucona.

9 listopada odbył się finał V edycji
Olimpiady Języka Angielskiego dla
Uczniów Szkół Podstawowych oraz
Gimnazjów Gminy Lędziny prze−
prowadzonej pod hasłem „English
as an international communication
tool”, czyli „Język angielski jako
narzędzie komunikacji międzyna−
rodowej”. Organizatorami olim−
piady byli: Urząd Miasta oraz
Szkoła Języków Obcych AN−
GMEN.

Olimpiada jest przeprowadzana na
dwóch poziomach: szkół podstawo−
wych i gimnazjów. I miejsce, za które
nagrodą – ufundowaną przez Urząd
Miasta – jest 6−dniowy wyjazd na war−
sztaty językowe do Londynu, w kate−
gorii szkół podstawowych zdobyła Ka−
rolina Kowalska ze Szkoły Podstawo−
wej nr 1, a w kategorii gimnazjów –
Olga Kapica z Gimnazjum nr 2.

Roczny kurs języka angielskiego
w ANGMENIE, który był nagrodą za II
miejsce, zdobyły: Julia Mzyk ze Szko−
ły Podstawowej nr 1 i Małgorzata Ka−
nicka Gimnazjum nr 1. Trzecie miej−

sca, z kolei, zdobyli: Wojciech Śmi−
gowski ze Szkoły Podstawowej nr
3 i Marta Szczepańska z Gimnazjum nr
2, za co otrzymali materiały do nauki
języka angielskiego.

– Celem olimpiady, organizowanej
w Lędzinach od wielu lat, jest między
innymi budzenie i rozwijanie wśród
uczniów zainteresowania językiem an−
gielskim, podnoszenie poziomu wie−
dzy młodzieży o krajach anglojęzy−

cznych, rozwijanie pasji i kształtowa−
nie umiejętności samodzielnego zdo−
bywania wiedzy, stwarzanie młodzieży
możliwości szlachetnego współzawo−
dnictwa w rozwijaniu swoich uzdol−
nień a nauczycielom – warunków
twórczej pracy z uczniami – mówią or−
ganizatorzy.

Następna okazja, by sprawdzić swo−
je umiejętności i zawalczyć o atrakcyj−
ne nagrody – już za rok.

Londyn dla najlepszych

Burmistrz gratulował laureatom.

Było to już drugie w tym roku spotkanie znanego dzienni−
karza Jana Mazurkiewicza z mieszkańcami Lędzin w centra−
li Miejskiej Biblioteki Publicznej. 16 marca opowiadał o ży−
ciu i twórczości ks. prof. Józefa Tischnera a w piątkowy wie−
czór, 12 października wygłosił w centrali MBP prelekcję pt.
„Janusz Korczak jakiego nie znamy”. Dla biblioteki było to
już drugie w tym roku spotkanie zorganizowane w ramach
obchodów Roku Janusza Korczaka −16 czerwca w hołdu−
nowskiej filii bibliotekarka Ewa Święch−Sabuda przybliżyła
dzieciom z Przedszkola nr 2 sylwetkę tego lekarza, pedago−
ga, społecznika i wielkiego przyjaciela dzieci.

Mazurkiewicz na wstępie zauważył, że Korczak nie zwią−
zał się przez całe swoje życie z żadną kobietą, postanowił bo−
wiem poświęcić się pomocy ludziom biednym i opuszczo−
nym. Stopniowo doszedł do wniosku, że najbardziej wsze−
chstronnej pomocy wymagają dzieci pokrzywdzone przez
los, a często przez własne rodziny. Po dwuletnich staraniach
założył swój pierwszy sierociniec, czyli dom dla sierot ży−
dowskich, w którym dzieci były współgospodarzami w myśl
hasła głoszonego przez niego – Dzieci są przyszłością świa−
ta, więc świat można reformować tylko poprzez dzieci. 

Podczas okupacji nie opuścił on swoich podopiecznych,
dzielił z nimi coraz bardziej smutny los w sierocińcu, który

ulokowano w getcie warszawskim, aż do 26 sierpnia 1942 ro−
ku, kiedy to na czele 200−osobowej grupy dzieci pomaszero−
wał w swoją ostatnią drogę wiodącą do obozu zagłady.
W ożywionej dyskusji, jaka się wywiązała zaraz po prelekcji
zastanawiano się między innymi nad tym, czy dzisiaj Kor−
czak znalazłby zrozumienie wśród władz wszelkiego szczeb−
la, a także w polskim społeczeństwie. Jan Mazurkiewicz
zwrócił uwagę, że aktualne w czasach Korczaka dylematy na
linii dzieci – dorośli są nadal żywotne. Chociażby po każdej
kolejnej tragedii dotyczącej śmierci dzieci w dramatycznych
okolicznościach jak bumerang powraca pytanie, kto ma wła−
ściwie wychowywać najmłodsze pokolenia: rodzice, nauczy−
ciele czy jeszcze ktoś inny? Mirosław Leszczyk

Mazurkiewicz o Korczaku

Prelekcja J. Mazurkiewicza w MBP.
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To była kolejna ciekawa i pożyteczna
zagraniczna wizyta delegacji z lędziń−
skiej Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach
realizacji międzynarodowego projektu
„Posadź, ugotuj, zjedz”, który jest czę−
ścią składową programu COMENIUS
Partnerskie Projekty Szkół. Tym razem
dwaj uczniowie naszej Jedynki, szósto−
klasiści Krzysztof Szostek i Patryk Pio−
trkowski wraz z nauczycielkami Beatą
Sielski i Anną Czarnotą (szkolną koordy−
natorką powyższego projektu) gościli
w dniach 14−21 października w hiszpań−
skim mieście Valdemoro. Wraz z nimi
w spotkaniu uczestniczyły też delegacje
szkolne z Niemiec, Włoch, Rumunii, Lit−
wy, Turcji i hiszpańscy gospodarze. Ucz−

niowie z zagranicznych delegacji byli za−
kwaterowani w hiszpańskich rodzinach.

Goście spotkali się między innymi
z władzami miasta, zwiedzali szkołę, ob−
serwowali lekcje w tej placówce, zwie−
dzali też Valdemoro z przewodnikiem.
Niezapomnianym przeżyciem dla nich
były również wycieczki do Madrytu,
gdzie zwiedzili miedzy innymi Plaza Ma−
jor czy budynek, w którym organizowane
są sławne corridy, a także do Toledo.

Szkoła gospodarz przygotowała dla
gości sześć prezentacji multimedialnych,
tradycyjne tańce hiszpańskie, lekcję ję−

zyka hiszpańskiego na zasadzie gry BIN−
GO, lekcję gotowania bigosu madryckie−
go itp. Goście zrewanżowali się między
innymi prezentacją potraw czy owoców
typowych dla kraju, z którego pochodzą.
Nie zabrakło też dnia sportu i prezentacji
rzeźb wykonanych z potraw.

Wizyta była okazją do doskonalenia
umiejętności komunikacyjnych w języku
angielskim i hiszpańskim zarówno dla
uczniów, jak i nauczycieli. Szkolni koor−
dynatorzy projektów przygotowali kolej−
ne zadania i uzgodnili terminy ich reali−
zacji. ml

Z Jedynki do Hiszpanii

Zapraszamy na Jarmark
Bożonarodzeniowy

Przypominamy, że rozpoczęły się przy−
gotowania do II Jarmarku Bożonarodze−
niowego, który odbędzie się w Lędzinach
17 do 19 grudnia. Wystawcy zaintereso−
wani wynajmem stoiska proszeni są
o kontakt z Małgorzatą Jędrzejczyk pod
nr tel. (32) 216 65 11−13, komórkowym
601 99 88 00 lub mailem na adres 
m.jedrzejczyk@ledziny.pl
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O Pelagii Góreckiej głośno zrobiło się
w roku 1999, kiedy została Ślązaczką
Roku w konkursie „Po naszymu, czyli po
śląsku”. Serce jury, któremu przewodni−
czył profesor Jan Miodek, podbiła wzru−
szającym, ale i pełnym charakterysty−
cznego dla niej humoru monologiem „W
Kazachstanie”. Była to opowieść o cza−
sach jej wczesnej młodości, latach 1940
– 45, które po wywiezieniu przez Rosjan
spędziła właśnie w Kazachstanie. 

W Lędzinach panią Pelagię znano już
wcześniej i to nie tylko dlatego, że – choć
urodzona w Imielinie – swoje życie
związała z naszym miastem. Ona była
wyrazistą osobowością, a takich ludzi się
zauważa.

W „Lędzinianach” śpiewała od po−
czątku istnienia, czyli od 1991 roku. Kie−
dy Franciszek Moskwa, ich obecny kie−
rownik, wahał się, czy przejąć prowadze−
nie zespołu po poprzedniku, była jedną
z głównych orędowniczek tego pomysłu.

– Byłem człowiekiem niezbyt doś−
wiadczonym – wspomina Franciszek
Moskwa – Miałem obawy czy podołam
zadaniu, ale za jej między innymi namo−
wą, podjąłem wyzwanie. Liczyłem bar−
dzo na pomoc członkiń zespołu, które
miały wizję naszego śpiewania. Pani Pe−
lagia miała taką wizję jasno wykrystali−
zowaną.

Była kobietą charyzmatyczną, z auto−
rytetem, elegancką, umiała propagować

śląskość i chętnie to robiła. A do tego –
dusza towarzystwa.

– Szczera była, czasem do bólu – uś−
miecha się pan Franciszek – Zawsze mó−
wiła to, co myślała. Ale była bardzo
w zespole lubiana.

Na to, jakim była człowiekiem wpływ
miało jej niełatwe czasem życie. W Ka−
zachstanie pochowała matkę. Sama, że−
by przeżyć pchała wózki w kopalni, była
murarzem. Potem, już po powrocie, tak−
że kelnerką, kucharką, barmanką. Zdro−
wie pozwoliło jej żyć aktywnie do 2002
roku. Później ze względu na postępującą
chorobę musiała zrezygnować z pracy
w zespole. Ale kontaktów z koleżankami
z „Lędzinian” nie zerwała. Dzięki temu
temu przez długi jeszcze czas na bieżąco
wiedziała, co się dzieje w zespole i cie−
szyła się z jego sukcesów.

Zmarła Ślązaczka Roku

Rada w BIP−ie
Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, gdzie szukać informacji o pracy radnych.

Podpowiadamy więc, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu

Miasta (www.bip.ledziny.pl) w zakładce Rada Miasta/  Plany i Programy znaj−

dują się informacje na temat rocznych planów pracy Rady Miasta oraz stałych

komisji RM z uwzględnieniem terminów i godzin posiedzeń oraz ich tematyki.

Z kolei w zakładce Rada Miasta/Uchwały Rady Miasta na bieżąco zamie−

szczane są uchwały podjęte przez radnych na kolejnych sesjach RM. Na BIP

można też wejść przez stronę miasta www.ledziny.pl, na której w prawym gór−

nym rogu znajduje się ikonka biuletynu. 

Ponadto nasz miesięcznik w każdym wydaniu w rubryce „Z prac Rady Mia−

sta” relacjonuje pokrótce czym w ostatnim miesiącu zajmowały się komisje

stałe rady i jakie uchwały podjęto na sesji. Przypominamy też, że sesje i po−

siedzenia komisji mają charakter otwarty i każdy zainteresowany może wziąć

w nich udział.

22 października społeczność Zespołu
Szkół w Goławcu gościła u siebie dele−
gację z Holandii na czele z Gisellą Ron−
deltap, przewodniczącą Fundacji Sti−
chting Kinderen Edu P/A Ary Van De
Spuyweg, która jest sponsorem nowo−
czesnego wyposażenia pracowni języ−
kowej w goławieckiej placówce o war−

tości około 20 tys. zł. Goście usiedli ra−
zem z uczniami za pulpitami i wzięli ak−
tywny udział w lekcji języka angielskie−
go. – Jesteśmy wdzięczni Holendrom za
wsparcie finansowe, a także za oferowa−
ną nam dalszą pomoc nie tylko o charak−
terze materialnym – mówi Maria Horst,
dyrektor ZS. ml

Sponsorzy z Holandii

Komisje stałe Rady Miasta odbyły – jak co miesiąc –

swoje posiedzenia w tygodniu poprzedzającym sesję,

ale dodatkowo odbyły się także połączone posiedzenia

komisji, na których radni dyskutowali na temat nowego

podziału miasta na 1− mandatowe okręgi wyborcze

i nowych zasad gospodarowania odpadami komunalny−

mi, które zaczną obowiązywać w połowie przyszłego ro−

ku. Na jednym ze wspólnych posiedzeń komisji radni

podjęli też jednomyślnie decyzję o zaproszeniu na połą−

czone komisje przedstawicieli Rejonowego Przedsię−

biorstwa Wodociągów i Kanalizacji, by jeszcze raz prze−

analizować plan modernizacji sieci wodociągowej na

najbliższe lata. Jeśli zaś chodzi o tematykę poruszaną

przez komisje na odrębnych posiedzeniach, to Komisja

ds. Ochrony Środowiska skupiła się na wchodzących

w przyszłym roku nowych zasadach gospodarowania

odpadami komunalnymi, likwidacji szkód górniczych

w pierwszym półroczu i przebiegu programu likwidacji

niskiej emisji. Kwestię odpadów poruszano także na

Komisji ds. Infrastruktury, która ponadto zajęła się wie−

loletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodo−

ciągowych w Lędzinach na lata 2012 – 1015 i przystą−

pieniem do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położo−

nego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej

i Fredry w Lędzinach”. Także Komisja Budżetu, Finan−

sów i Samorządności skoncentrowała się m.in.: na

kwestii odpadów i zmian w miejscowym planie zago−

spodarowania.

Analiza ściągalności podatków i opłat na rzecz gminy za III

kwartał 2012 r. oraz ocena udzielania ulg i zwolnień od po−

datku za III kwartał 2012 a także rozpatrzenie spraw, skarg

i wniosków kierowanych do rozpatrzenia były przedmiotem

obrad Komisji Rewizyjnej. Radni Komisji Handlu, Usług, Ko−

munikacji, Ładu i Porządku Publicznego dyskutowali – po−

dobnie, jak wiele innych komisji – na temat systemu odbioru

i wywozu odpadów zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi

a Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony

Zdrowia i Pomocy Społecznej zaopiniowała przyszłoroczne

wnioski budżetowe dotyczące oświaty oraz wniosek dyrektor

Powiatowego Zespołu Szkół o dofinansowanie. Ponadto ra−

dni tej komisji zajęli się bieżącymi sprawami oraz projektami

obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwa−

ły o utworzeniu instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna

i utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miej−

ski Ośrodek Kultury. Radnym przekazano także nowe infor−

macje na temat wniosku w sprawie Ławek.

Na październikowej sesji Rady Miasta zapadły m.in.:

decyzje w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012

rok, w sprawie podziału miasta Lędziny na okręgi wybor−

cze oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejsco−

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla ob−

szaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego,

Ułańskiej i Fredry w Lędzinach”.

W lędzińskim kościele pw. św. Anny odprawiona została
w niedzielne południe, 4 listopada, uroczysta msza św. za zmar−
łych strażaków z powiatu bieruńsko−lędzińskiego w asyście po−
cztów sztandarowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
z tego powiatu. Mszę koncelebrował dziekan dekanatu lędziń−
skiego, ksiądz proboszcz Janusz Jarczyk. W nabożeństwie
uczestniczyło duże grono strażaków ochotników z całego po−
wiatu na czele z prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP, a zarazem starostą bieruńsko−lędzińskim Bernardem
Bednorzem, a także wicestarosta Henryk Barcik, burmistrz lę−
dziński Wiesław Stambrowski oraz goście z zaprzyjaźnionej
z lędzińską OSP jednostki strażackiej w Mitterteich (Bawaria)
i z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Tychach. ml

Maksyma amerykańskiego pisarza
Williama Artura Warda „Przecięt−
ny nauczyciel mówi. Dobry wyjaś−
nia. Znakomity nauczyciel daje
przykład, ale ten wielki inspiruje”
była mottem przewodnim akademii
szkolnej z okazji Dnia Edukacji Na−
rodowej, która odbyła się w piątko−
we popołudnie, 12 października,
w Gimnazjum nr 2 w Lędzinach. 

Grupa uczniów klas trzecich pod wo−
dzą wychowawczyń, Wioletty Bil, Gra−
żyny Apostel i Żanety Kwiatkowskiej
zaprezentowała gronu pedagogicznemu
i pracownikom administracji szkolnej
własne przedstawienie, które w krzy−
wym zwierciadle, ale jednocześnie żar−
tobliwie ukazuje problem awansu za−
wodowego nauczycieli. Gorące brawa
otrzymali też Wiktoria Kocurek i Seba−
stian Denuszek występujący w roli due−
tu Sahar Brightman i Andrea Bocelli
w piosence „Time to say goodbye” oraz
grupa taneczna dziewcząt, przygotowy−
wana przez Martę Jasińską. Przewodni−
czący Rady Rodziców złożył na ręce

dyrektor gimnazjum Lidii Ciepły−Bu−
gary bukiet kwiatów i serdeczne życze−
nia oraz podziękowania dla wszystkich
nauczycieli i pracowników szkoły. Dy−
rektor Ciepły−Bugara z kolei podzięko−
wała im za codzienną pracę i życzyła

wytrwałości oraz satysfakcji z pracy,
a następnie wręczyła nagrody nauczy−
cielom i pracownikom administracyj−
nym wyróżniającym się w pracy zawo−
dowej, a także listy gratulacyjne i upo−
minki. ml

Wielki nauczyciel inspiruje

Uczniowie przygotowali upominki dla nauczycieli.

Z PRAC RADY MIASTA 

Holendrzy na lekcji języka niemieckiego.

Msza za zmarłych
strażaków

Strażacy na uroczystej mszy świętej.
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Blue Band o Rawie i planach
Obiecaliśmy napisać bliżej o występie Blue Band na Rawie

Blues i planach zespołu. A nikt nie zrobi tego lepiej, niż sami
muzycy. Oto ich relacja:

Jak już wspomniano w ostatnim numerze „Lędziny teraz”
6 października udało nam się zagrać na festiwalu Rawy
Blues. Chcielibyśmy podzielić się z Wami naszymi przeży−
ciami związanymi z tym wydarzeniem choć to niełatwe zada−
nie;) W kwietniu wpadliśmy na szalony pomysł, by wysłać
nasze zgłoszenie do udziału w festiwalu. Szczerze mówiąc
nie bardzo wierzyliśmy, że uda nam się przejść dalej, ale jak
to mówią „raz się żyje”.  I – ku naszemu wielkiemu zaskocze−
niu – udało się. Spośród 54 kapel znaleźliśmy się w szczęśli−
wej siódemce. Jako, że Rawa Blues jest największym festiwa−
lem bluesowym tego typu na świecie, można by rzec, że nie
dowierzaliśmy własnemu szczęściu. W tym roku główną
gwiazdą był Robert Cray Band.

W dniu samego festiwalu zagraliśmy więc na Małej Sce−
nie. Już sam udział był dla nas niezwykłym doświadczeniem.
Publiczność spisała się śpiewająco, granie w takiej atmosfe−
rze i wśród wielu utalentowanych i ciekawych ludzi to sama
przyjemność. Już samo bycie na Rawie Blues od środka to
wiele emocji i radości.  Jednak nie na samym koncercie na
Rawie Blues się skończyło. Dzięki naszemu koncertowi
6 października Blue Band Blues został zaproszony do radia
„Egida”. Stało się to naszą przepustką do dalszych występów.
Szykuje się nam już kolejny koncert w Krakowie 19 listopa−
da 2012r. Dodatkową mobilizacją do dalszych zmagań i prób
jest to, iż jesteśmy w trakcie profesjonalnego nagrywania na−
szych, autorskich utworów. 

Lędzińskie Stowarzyszenie dziękuje za 1%
W imieniu wszystkich członków i podopiecznych Lędzińskie−
go Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin serdecznie dziękujemy za przekazanie nam 1% odpisu
podatkowego za rok 2011. Jesteśmy niezwykle wdzięczni, że
wybrali Państwo właśnie naszą organizację. Wszystkie otrzy−
mane środki na cele statutowe przeznaczymy na przeprowa−
dzenie leczniczej i społecznej rehabilitacji osób niepełnospra−
wnych zrzeszonych w stowarzyszeniu. Dziękujemy także za środki przekazane na
cele szczegółowe: protezę ręki, protezę nogi i dziecięcy wózek inwalidzki. Cieszy−
my się, że doceniają Państwo to, co robimy jako organizacja pożytku publicznego.
Szczegółów możecie się Państwo również dowiedzieć z naszej strony internetowej
(www.niepelnosprawni.org)

Zarząd stowarzyszenia
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Wtorek, 23 października, był bardzo
znaczącym i przyjemnym dniem dla 87−
letniego Maksymiliana Cofały, urodzo−
nego w Bijasowicach, ale od 1947 roku
mieszkańca Lędzin Świnów, emeryto−
wanego leśnika i kombatanta II wojny
światowej. Zaproszono go bowiem do
Urzędu Miasta Lędziny, gdzie z rąk
ppłk. Leszka Klaga z Wojskowej Ko−
mendy Uzupełnień w Tychach i burmi−
strza Wiesława Stambrowskiego ode−
brał akt mianowania na stopień poru−
cznika Wojska Polskiego oraz okoli−
cznościowy kordzik oficerski. Pan
Maksymilian nie krył swojego wzrusze−
nia a zarazem ogromnej satysfakcji
z awansu na kolejny stopień oficerski
i podczas poczęstunku bardzo chętnie
dzielił się z wymienionych osobami,
a także między innymi z Doradcą ds.
Wojskowych, Zarządzania Kryzysowe−
go i Obrony Cywilnej UM Lędziny, Ja−
nem Słoninką oraz komendantem Stra−
ży Miejskiej, Janem Hudzikowskim,
swoimi osobistymi wspomnieniami.

– Od 1986 roku, kiedy to odszedłem
na emeryturę ze stanowiska starszego
leśniczego w Nadleśnictwie Katowice,
najchętniej i najczęściej w rozmowach
z najbliższą rodziną czy znajomymi na−
wiązywałem właśnie do mojej pracy za−
wodowej i do wojennych przygód pod−
czas służby w Polskich Siłach Zbrojnych
na Zachodzie – zwierzał się pan Maksy−
milian. – Z biegiem lat coraz częściej
wspominam swoje przygody wojenne.
Widocznie bardziej je przeżywałem pod
względem emocjonalnym. Nie tylko
chętnie o nich opowiadam, ale także je
spisuję i kompletuję – podkreślał.

Maksymilian Cofała od 18 września
1944 roku do 8 maja 1945 roku uczestni−
czył jako członek załogi czołgu 2. pułku
1 Dywizji Pancernej pod dowództwem
gen. Stanisława Maczka w walkach na
terenie Belgii, Holandii i Niemiec, gdzie
pod Wilhelmshafen zastał go koniec
wojny. Potem jeszcze do maja 1947 roku
służył w Wojsku Polskim pod dowó−
dztwem brytyjskim, kiedy to zdecydował
się powrócić do kraju. Jak już wspo−

mnieliśmy zamieszkał w Lędzinach i za−
raz podjął pracę zawodową w charakte−
rze podleśniczego w ówczesnym Nadleś−
nictwie Imielin.

Dodajmy, że wspomnienia wojenne
Maksymiliana Cofały pt. „Leśnik w dy−
wizji generała Maczka” są zamieszczone
w drugim tomie 8−tomowej książki pt.
„Chłopcy z lasu”. Są tak ciekawe i bar−
wnie napisane, że znalazły się wśród wy−
branych tekstów z tej książki, które zło−
żyły się na specjalne jednotomowe wy−
dawnictwo z 2001 roku dla papieża Jana
Pawła II pod tym samym tytułem. Ob−
szerne wspomnienia wojenne porucznika
Cofały opublikował także Biuletyn In−
formacyjny Lędziny w ósmym numerze
z 2006 roku. Można je znaleźć w archi−
wum miesięcznika na stronie miasta pod
adresem www.ledziny.pl Mirosław Leszczyk

– Brat wspominał zawsze, że Karol
Wojtyła był bardzo miłosierny – rela−
cjonuje pani Helena – Sam nie miał
wiele, ale czym się dało dzielił się
z biedniejszymi. Rozdawał nawet swo−
je ubrania, a potem dygotał w jednym
sweterku.

Drogi Franciszka i Karola rozeszły
się po wojnie, kiedy otwarto na powrót
śląskie seminarium.

Kiedy ks. Franciszek odprawiał
swoją mszę prymicyjną w 1948 roku,
ks. Wojtyły nie było w kraju. Jako pry−
mus otrzymał propozycję wyjazdu na
studia zagraniczne w Papieskim Mię−
dzynarodowym Athenaeum Angeli−
cum. Z tego powodu kardynał Sapieha
przyspieszył nawet jego święcenia
kapłańskie. Z Franciszkiem spotkali
się dopiero po powrocie ks. Wojtyły
do kraju.

Historię kapłaństwa księdza Konie−
cznego na stronie Domu Księży Eme−
rytów w Katowicach, gdzie mieszkał
pod koniec życia, ujęto tak: „Po zastęp−
stwie w rodzinnej parafii w Lędzinach
i w Kaletach−Jędrysku ks. Franciszek
Konieczny był wikariuszem w para−
fiach: św. Apostołów Piotra i Pawła
w Świętochłowicach (od 1948), Wnie−
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Kobiórze (od 1951), Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Chorzo−
wie Batorym (od 1952), Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Wyrach (od
1953), św. Józefa w Krasowach (od
1956).

20 września 1957 został mianowany
kuratusem nowo utworzonej kuracji
Matki Bożej Fatimskiej w Wesołej. 

Postarał się o wybudowanie tam ko−
ścioła. W maju 1961 oskarżony został
o to, że „nakłaniał mieszkańców osied−
la Wesoła do przekazywania materia−
łów budowlanych otrzymanych na
przydział w celu zaspokojenia włas−
nych potrzeb budowlanych na rzecz
Komitetu Budowy Kościoła w Weso−
łej”. Po wielu rozprawach sprawa ta zo−
stała umorzona „wobec braku znamion
przestępstwa”.

W 1960 został proboszczem parafii
Opatrzności Bożej w Gaszowicach,
a w 1964 administratorem parafii św.
Apostołów Piotra i Pawła w Święto−
chłowicach.

Ostatnią jego placówką duszpaster−
ską była parafia Matki Bożej Szkap−
lerznej i św. Piusa X w Jejkowicach,
gdzie od 1972 był proboszczem. Po−
starał się o wybudowanie tam domu
katechetycznego i wieży kościoła.

Ks. Franciszek Konieczny był człon−
kiem Rady Duszpasterskiej Diecezji
Katowickiej, przez piętnaście lat pełnił
funkcję diecezjalnego referenta ds.
trzeźwości. W ramach prac I Synodu
Diecezji Katowickiej przewodniczył
Zespołowi Studyjnemu ds. Trzeźwości.
Zespół ten opracował dokument syno−

dalny „Trzeźwość jako zadanie duszpa−
sterskie”.

W 1995 mianowany został kanoni−
kiem honorowym Kapituły Metropoli−
talnej Katowickiej.”

Na podstawie tego opisu wydawać
by się mogło, że w życiu pochłoniętego
posługą kapłańską na Śląsku ks. Konie−
cznego nie było już miejsca na spotka−
nia z przyjacielem z czasów krakow−
skich. A jednak kontakty utrzymywali
stale za sprawą corocznych zjazdów
koleżeńskich, w których uczestniczyli
zaprzyjaźnieni jeszcze z czasów stu−
diów księża z seminariów: krakowskie−
go i śląskiego. Zasadą było, że zjazdy
te odbywały się w poniedziałki i wtorki
przed Bożym Ciałem, co roku w innej
parafii.

– Program był stały –
zdradza pani Helena, któ−
ra pomagała bratu zorga−
nizować między innymi
spotkanie koleżeńskie, kie−
dy odbywało się w Gaszo−
wicach, dokładnie 26 czer−
wca 1962 roku – Zaczyna−
ło się od popołudniowej
kawy, potem był czas na
długie rozmowy do wie−
czora, rano wspólna msza
święta i po obiedzie wszys−
cy rozjeżdżali się w swoją
stronę.

Wizycie Karola Wojtyły w Gaszowi−
cach, wówczas jeszcze biskupa, towa−
rzyszy niezwykła historia. Przyszły pa−
pież na spotkanie koleżeńskie przyje−
chał bez bagażu podręcznego. Kiedy
więc wszyscy zbierali się już do snu
biskup Wojtyła powiedział: „Franek,
ale ja przyjechałem tak, jak stoję”. Ks.
Franciszek poprosił więc siostrę, żeby
przygotowała gościowi piżamę. 

– Kiedy wychodziłam, chwycił mnie
za rękę i powiedział: jakby była koszu−
la, byłoby lepiej – opowiada Helena
Konieczny – Nikt później już w niej nie
spał. A dłoń biskupa Wojtyły nadal czu−
ję na ręce, jakby to było dziś.

Kiedy brat pani Heleny przechodził
na emeryturę, przekazał większość
swoich pamiątek mamie, która mie−
szkała już wspólnie z córką w wybudo−
wanym przez nią domu. Tak wyjątko−
wa koszula trafiła do Lędzin. 

Na światło dzienne historię tę wy−
ciągnął ks. Marek Paszek, proboszcz
parafii w Gaszowicach, przy okazji ju−

bileuszu 80−lecia parafii i 50−lecia wi−
zyty papieża (wówczas jeszcze przy−
szłego) w parafii. 

Dziennikarce „Gościa Niedzielne−
go”, która napisała artykuł na ten temat
powiedział, że żal koszuli, której losy
są nieznane.

– Trochę się namyślałam po przeczy−
taniu artykułu, ale w końcu zebrałam
się na odwagę i zadzwoniłam wieczo−
rem na parafię – mówi właścicielka ko−
szuli z Gaszowic – Uznałam, że pro−
boszcz jest w błędzie i że muszę go
z niego wyprowadzić.

Biskup Wojtyła bardzo dbał, by spot−
kania koleżeńskie odbywały się regu−
larnie, więc kiedy 16 października 1978
roku Watykan obwieścił światu, że pa−
pieżem został Polak, Karol Wojtyła, ks.
infułat Kazimierz Suder chwyciła za te−
lefon i zadzwonił do Watykanu.

– Karol, coś Ty zrobił – rzucił do słu−
chawki – Co będzie z naszymi spotka−
niami koleżeńskimi?

Ale papież uspokajał, że zjazdy mo−
gą się na razie odbywać bez niego a we
właściwym czasie on zorganizuje spot−
kanie u siebie. W sumie takie odbyły
się trzy, pierwsze w 1980 roku. Ks. Ko−
nieczny był na dwóch z nich. Z księży,
którzy jeździli do Watykanu na zjazdy
koleżeńskie żyje dziś jedynie ksiądz
Franciszek Wąsała z Roju, obecnie już
emeryt.

– Na spotkaniu w 1995 roku papież
zapytał kolegów, czy żyją jeszcze ich
mamy – relacjonuje Helena Konieczny
– Żyły dwie, w tym nasza. Jan Paweł II
podarował im piękne perełkowe różań−
ce. Ten mamy mam do dziś. 

Nie tylko ksiądz Franciszek jeździł
do Rzymu, również jego siostra poje−
chała tam dwukrotnie z pielgrzymką.
Pierwsza odbyła się w 1985 roku, kilka
dni po spotkaniu koleżeńskim, które
tym razem odbyło się w Dąbrowie Gór−
niczej. W drodze na nie ks. Franciszek
z kolegami zatrzymali się u mamy.
W pewnej chwili powiedział: „A wie−
cie, że to moje stworzenie wybiera się
do Rzymu?”. „To piszemy list do pa−
pieża” postanowili. I rzeczywiście,
dzień później w drodze powrotnej ks.
Konieczny przywiózł list, pod którym
podpisali się wszyscy obecni na zjeź−
dzie. Tak oto pani Helenie powierzono
misję dostarczenia korespondencji pa−
pieżowi. Nie było to jednak jedyne jej
zadanie.

– Ruszała akurat budowa kościoła
świętej Anny – wyjaśnia pani Helena –
Długo tu czekano na tę chwilę, bo dre−
wniany kościół spłonął w 1923 roku,
w 1928 rodzice sprzedali pole pod bu−
dowę nowego kościoła, ale bardzo trud−
no było uzyskać zgodę na jej rozpoczę−
cie.

W 1945 roku ks. Jan Klyczka wybu−
dował tymczasową kaplicę w miejscu
starej świątyni, wykorzystując deski
z rozbieranych baraków jenieckich i ta
prowizorka trwała aż do sierpnia 85 ro−
ku, kiedy rozpoczęto budowę obecnego
kościoła. Helena Konieczny pomyślała,
że przydałoby się papieskie błogosła−
wieństwo dla tak długo wyczekiwane−
go dzieła. 

– Poszłam do księdza proboszcza
Henryka Głucha z propozycją, że gdy−
bym dostała jakiś przedmiot do poświę−
cenia, spróbowałabym zdobyć papies−
kie błogosławieństwo na czas budowy
– wspomina z uśmiechem – Proboszcz
patrzył jednak z niedowierzaniem, chy−
ba myślał, że ja nie zdaję sobie sprawy,
czego się podejmuję. Ale mimo scepty−
cyzmu, dał się ostatecznie przekonać
i przygotował mi trzy zdjęcia makiety
budowanego kościoła. Zabrałam je ra−
zem z listem.
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Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach
już po raz VI zaprasza młodzież na kon−
cert promujący amatorskie zespoły mło−
dzieżowe. W tym roku Andrzejkowe
Wielkie Granie rozpocznie się 29 listopa−
da 2012 roku godzinie 17.30 w sali wido−
wiskowej „Piast”. Wstęp na koncert jest
bezpłatny. Podobnie jak w ubiegłym roku
na scenie prezentować się będą zespoły
z całego Śląska wykonujące różnorodną
muzykę poczynając od spokojnych utwo−
rów bluesowych a kończąc na muzyce
noisowej. Przegląd jest imprezą otwartą
dla młodzieży i dorosłych – uczestnikami

mogą być soliści, duety oraz grupy mu−
zyczne różnego gatunku tworzące muzy−
kę: rock, metal, hip−hop, punk, soul, reg−
gae, blues, funk, dance, house itp. 

Uczestnicy mogą zaprezentować się a
cappella, z towarzyszeniem instrumen−
tów lub z odtwarzanym akompaniamen−
tem z płyt CD. 

W dalszym ciągu przyjmujemy zgło−
szenia zespołów chcących zaprezento−
wać się 29 listopada. Zainteresowanych
występem prosimy o zgłoszenia telefo−
niczne: 32 326 78 33 do 24.11.2012
roku. 

Zagraj andrzejkowo

8 grudnia o godzinie 14.30 MOK za−
prasza na wyjazd do Parku Świętego Mi−
kołaja. Koszt wycieczki 35 zł. W cenie
przejazd oraz bilet wstępu do parku. 

„Św. Mikołaj w trakcie kolejnej podró−
ży po świecie, zawitał do niewielkiego
miasteczka w południowej Polsce. Jako
doświadczony poszukiwacz wyczuł już
z daleka, iż to miejsce posiada magiczną
moc sprawiania ludziom samych miłych
niespodzianek. Dostrzegł również, że

w błękitnej toni rozległych stawów znaj−
dzie mnóstwo pysznych karpi – jakże nie−
zbędnych na świątecznym stole. W ten
oto sposób św. Mikołaj znalazł się w Za−
torze, w którym upatrzył sobie na założe−
nie głównej bazy piękny park ze wspa−
niałymi okazami wiekowych drzew. Tak
się zachwycił okolicą i parkiem, że... Ale
to już inna historia. Jaka? Przekonajcie
się sami, jadąc z nami do zatorskiego
Parku św. Mikołaja...”

Wybierz się 
w mikołajkową podróż

Dwa równorzędne drugie miejsca za−
jęły: Barbara Klecka i Karolina Zieliń−
ska, uczennice Gimnazjum z Oddziała−
mi Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach
oraz Kornelia Kwoka, Krzysztof Two−
rek i Paweł Lysko, licealiści z Zespołu
Szkół nr 1 w Tychach. Ci ostatni są je−
dnak także lędzinianami, absolwentami
hołdunowskiego gimnazjum. Warto
dodać, że obecne uczennice G2 były
najmłodszymi laureatkami konkursu.
Nagrodą, oprócz dyplomów i albumów
fotograficznych, jest dwudniowa wy−
cieczka do Warszawy, podczas której
laureaci będą mieli okazję zwiedzić
Sejm. 

Karolina i Basia wymyśliły reportaż
przepleciony wstawkami historyczny−
mi i wypowiedziami odwiedzających
na tytułowy temat. Kornelia, Krzy−
sztof i Paweł – film promocyjny
z pięknymi ujęciami parku. Dla wszy−
stkich praca nad filmem o parku nie
była debiutem.

– Zrobiłam już kilkanaście filmów –
chwali się Basia, która lubi korzystać
z domowej kamery. Karolina ma na
koncie kilka produkcji, głównie na za−
mówienie koleżanek. Trójka liceali−
stów zadebiutowała filmem o Tychach,
zrobionym w ramach zajęć na lekcję
geografii. Wyszło tak, że kiedy tylko
do szkoły dotarła informacja o konkur−
sie Naszego Parku, nauczycielka od ra−
zu poszła z tym do nich. W międzycza−
sie był jeszcze film na osiemnastkę ko−
legi. Wyświetlaliśmy go na dużym
ekranie w kinie – zdradza szczegóły
Paweł.

Młodzi lędzińscy filmowcy zamie−
rzają robienie filmów traktować jako
hobby, pasję i nie przechodzić na zawo−
dowstwo. 

– Myślałyśmy o profilu filmowym
w Bieruniu – przyznają Basia i Karoli−
na, ale robiąc kiedyś film „na zamówie−
nie” zmieniły zdanie. – Praca pod dyk−
tando to nie dla mnie – ocenia Basia. 

Licealiści, a w zasadzie już maturzy−
ści, bo to ostatnia klasa, też w większo−
ści filmowcami zawodowymi nie chcą
być. – Zawsze lubiłem oglądać filmy
i przyjemność sprawia mi ich robienie.
Przyznaje Paweł – Ale film zostanie
moim hobby.

Tylko Krzysiek myśli poważnie
o karierze filmowej. 

Hobbystyczne podejście do robienia
filmów najwyraźniej nie wyklucza in−
tensywności pracy, bo zarówno dziew−
czyny, jak i ich starsi koledzy już myś−
lą o kolejnych konkursach. Karolina
Zielińska i Basia Klecka przymierzają
się do konkursu ogłoszonego przez
Bank Narodowy, chociaż jak same
przyznają, często wspólna praca prowa−
dzi do sprzeczek na tle rozbieżności
wizji artystycznych, a nawet detali, zaś
Krzysztof Tworek i Paweł Lysko chcą
się podjąć przedstawienia języka śląs−
kiego w filmie. O filmowcach z Lędzin
może być więc znowu głośno.

Park, jakim go
widzą lędzinianie
Stowarzyszenie Nasz Park działające przy Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie zorgani−
zowało konkurs na etiudę filmową pt. „Park, jakim go widzę”. 9 października w studiu Śląskiej Telewizji Miej−
skiej w Świętochłowicach zostały ogłoszone wyniki tego konkursu i okazało się, że wśród laureatów jest aż pię−
ciu lędzinian. 
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Basia i Karolina. Paweł i Krzysztof.
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Co czwartek o 19−ej w sali gimnasty−
cznej Gimnazjum nr 2 spotyka się około
15−osobowa grupa kobiet, by przez go−
dzinę uprawiać odpowiedni zestaw ćwi−
czeń. Dobrym duchem, a jednocześnie
osobą komenderującą tą grupą jest Anna
Wójcik−Ścierska. – Zaczęło się prozai−
cznie – opowiada. – Gdy skończyłam 40
lat, zaczęłam się zastanawiać, co robić,
żeby ustrzec się problemów zdrowot−
nych, nie przytyć itp. Dyskutowałam
o tych sprawach z koleżankami, ze zna−
jomymi paniami i wspólnie doszłyśmy
do wniosku, że najlepszym sposobem
w myśl hasła „Lepiej zapobiegać, niż le−
czyć” będzie gimnastyka grupowa. Dy−
rekcja ówczesnej Szkoły Podstawowej
nr 2 od razu przychyliła się do naszej
prośby, dyrekcja G 2 przejęła tę przy−
chylność, więc w październiku mija
właśnie 20 lat, gdy nasza grupa zaczęła
tu systematycznie ćwiczyć, jedynie
z przerwami na wakacje. Oczywiście
płacimy za wynajem sali, ale są to nie−
duże kwoty – podkreśla.

Część kobiet już się z różnych wzglę−
dów wykruszyła, ale na ich miejsce przy−
chodzą inne. Początkowo zależało im
najbardziej, żeby poruszać się z gracją,
więc preferowały ćwiczenia usprawniają−
ce stawy ramion, bioder i kolan. Z bie−
giem czasu program ćwiczeń był modyfi−

kowany, dostosowywany do potrzeb, sił
i możliwości pań. Reasumując, są to
obecnie ćwiczenia oddechowe, uspra−
wniające stawy, rozciągające mięśnie
i relaksujące.

Zazwyczaj członkinie tej nieformalnej
grupy uczęszczają jeszcze na inne zaję−
cia, zgodnie z ich indywidualnymi po−
trzebami czy zamiłowaniami, na przy−
kład na aerobik, na jogę, na siłownię, na
basen kryty, chodzą też z kijkami bądź
jeżdżą na rowerze po okolicy.

Kazimiera Lipińska należy do tych ko−
biet, które ćwiczą w grupie od samego
początku. – 20 lat temu bolało mnie biod−
ro, musiałam nawet brać leki przeciwbó−
lowe, więc od razu dałam się namówić
pani Ani na wspólną gimnastykę. Po ja−
kimś czasie ból ustąpił i do dzisiaj mam
z tym spokój. Szczególnie cenię sobie,
właśnie ze względu na usprawnianie sta−
wów biodrowych, ćwiczenia przy drabin−
kach – dodaje.

Nie tylko ogólnej sprawności mogą
tym kobietom pozazdrościć panie nawet
dużo młodsze, ale nie ćwiczące systema−
tycznie. Również dobrego samopoczucia,
optymizmu życiowego i życzliwości
w stosunku do innych ludzi. – W zdro−
wym ciele zdrowy duch – podsumowuje
tę kwestię Anna Wójcik−Ścierska.

Mirosław Leszczyk

W zdrowym ciele
zdrowy duch

Ćwiczenia przy drabinkach.
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Turniej tradycyjnie rozegrany został
w trzech blokach tanecznych, a rywaliza−
cja na parkiecie toczyła się od wczesnych
godzin przedpołudniowych do blisko
22.00. W VII edycji cyklu wystąpili rep−
rezentanci szkół tańca m.in. z Częstocho−
wy, Krakowa, Sosnowca, Rybnika, War−
szawy, Tarnowa, Mykanowa, Tarnow−
skich Gór, Łodzi, Olsztyna, Żor, czy
Mszany Dolnej. Znacznie rozszerzył się
więc zasięg terytorialny uczestników tur−
nieju o Polskę północną i zachodnią oraz
wzrosła liczba konkurencji (z podziałem
na kategorie wiekowe, klasy i style tane−
czne) z 15. na 18. Na starcie zobaczyliś−
my łącznie 186 par, czyli 372 tancerzy!

Wśród tak ogromnej konkurencji z po−
wodzeniem po raz kolejny zaprezentowali
się lędzinianie: Aleksandra Dudek i Remi−
giusz Kula (na co dzień występujący
w mysłowickiej szkole tańca „Wir”), za−
jmując dwukrotnie 5 miejsca w grupie za−
wodników w wieku 14−15 lat: zarówno
w tańcach w stylu „latin” w klasie „C” oraz
w tańcach standardowych w klasie „B”.
Tym samym, po wywalczeniu w ubiegłym
roku brązowego medalu oraz zajęcia
czwartego miejsca w analogicznych kon−
kurencjach, młodzi tancerze potwierdzili
fakt ciągłego doskonalenia swoich umiejęt−
ności, co przekłada się na przynależność do
czołówki tychże zawodów.

Z reprezentantów powiatu bieruńsko−
lędzińskiego I miejsce w kategorii wie−
kowej powyżej 35 lat w stylu „latin”
oraz w stylu standard zajęła para z Bie−
runia Nowego – Marian i Janina Rosiek,
która od czterech już lat trenuje także
w Szkole Tańca „Wir” pod okiem in−
struktor Marzeny Lozinszek.

Uroczystego otwarcia turnieju doko−
nali: wiceburmistrz Lędzin Marek Ba−
nia, starosta Bernard Bednorz (w jego II
części) oraz wiceprzewodniczący Rady
Miasta Jerzy Żołna, którzy honorowali
także zwycięzców. Puchary i medale
najlepszym zawodnikom wręczali po−
nadto radny Powiatu Czesław Kłyk oraz
prezes Fundacji Andrzej Kostyra. 

Kierownikiem turnieju tradycyjnie by−
ła Marzena Lozinszek, a jego koordyna−
torem z ramienia Fundacji Eugeniusz
Pluszczyk. Prowadził go Jan Homoncik.

Organizatorami „Tanecznej jesieni”
byli: Fundacja Rozwoju Sportu, Kultury
Fizycznej i Turystyki w Lędzinach,
Szkoła Tańca „Wir”, Urząd Miasta Lę−
dziny oraz Starostwo Powiatowe w Bie−
runiu. Impreza współdofinansowana by−
ła ze środków powiatu bieruńsko−lędzin−
skiego. Marcin Podleśny

Rekordowa 
„Taneczna jesień”
Tegoroczna VII już edycja turnieju tańca „Taneczna jesień” rozgrywanego pod patronatem Puchar Burmistrza
Miasta Lędziny była rekordowa pod wieloma względami. W uroczystej oprawie wizualno−muzycznej w hali
ośrodka rekreacyjno−sportowego „Centrum” rywalizowała ze sobą największa w dotychczasowej historii turnie−
ju ilość par, a występy najlepszych tancerzy z całego kraju przyciągnęły na trybuny widownię w liczbie, której
zapewne dawno w lędzińskiej hali nie odnotowano.

Aleksandra Dudek i Remigiusz Kula − reprezentanci Lędzin w turnieju.
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Najmłodsi na parkiecie.
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WAŻNE TELEFONY (32…)

BEZPIECZEŃSTWO
Komenda Powiatowa Policji 323−32−00
– tel. dyżurnego 323−32−55
– placówka dzielnicowych w Lędzinach 326−45−82
Straż Miejska 216−65−11 wew. 32
Straż Pożarna Tychy 227−20−11, 227−30−22 lub 998
Ochotnicza Straż Pożarna 216−62−57

ZDROWIE
Pogotowie Ratunkowe w Tychach 219−38−43 lub 999
Pogotowie Ratunkowe w Lędzinach 327−49−99 lub 999
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach 325−42−80/−81
MZOZ 216−77−01
Przychodnia Specjalistyczna 326−73−74, 326−62−53,
Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych 326−64−47
Przychodnie Rejonowe: Nr 1, ul. Fredry 17 216−60−59,
Nr 2, ul. Asnyka 2 216−62−87
– Filia Goławiec, ul. Goławiecka 64 216−70−31
NZOZ „Centrum Medyczne” 326−64−54 do 55
Gabinet Stomatologiczny „Obdent” 216−70−16

APTEKI
Apteka pod Szybem 326−41−34 wew. 43, 606−307−900 Marta 216−60−31 Me−
lisa 216−60−64 Centrum 216−78−33 „10” 216−78−37 Magnolia 326−71−81

Evita 218 11 17

ZGŁASZANIE AWARII
Pogotowie Elektroenergetyczne 303−21−55 lub 991
Pogotowie Gazowe w Tychach 227−31−24 lub 992
Pogotowie Ciepłownicze 216−70−42 wewn. 5440 lub 693−174−143
Pogotowie Wodne 227−40−31 do 31 lub 994
Pogotowie Kanalizacyjne PGK Partner dla Lędzin 696−073−508
RPWiK SA Tychy Oddział Bieruń (Ściernie) 326−96−32 
– zgłaszanie awarii: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 
– w pozostałych godzinach oraz w weekendy pod numerem: 325−70−00 (dyspozytor
RPWiK SA Tychy)

MIASTO
Urząd Miasta Lędziny 216−65−11, 216−62−91, 216−63−01, 216−65−12
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216−67−91
Targowisko Miejskie 326−63−95
Gminna Kawiarenka Internetowa 216−71−42
Świetlica Socjoterapeutyczna 326−63−96
EKOREC 326−79−90, 326−79−91
– baza przy ul. Fredry 216−60−20
PGK „Partner” 216−61−23, 216−75−26
Miejski Ośrodek Kultury 326−78−33
Miejska Biblioteka Publiczna 216−75−09
Fundacja RSiKF – Ośrodek Sportowo−Rekreacyjny Centrum 326−27−00, 326−71−02

POWIAT
Starostwo Powiatowe w Bieruniu 226−91−00
Wydział Komunikacji w Lędzinach 324−08−23 do 26
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 324−08−12 
Powiatowy Zarząd Dróg 216−21−73
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 216−63−30
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach − Filia Lędziny 216−79−71
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta 226−91−75
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach 227−52−47

INFORMACJA TELEFONICZNA 
Biuro numerów 118−913

Piłkarze LKS−u Bełk niedługo, bo
zaledwie tydzień, cieszyli się pozy−
cją lidera w grupie I katowickiej
klasy okręgowej. A to wszystko za
sprawą MKS−u Lędziny, który w 14
kolejce rozgrywek po dramaty−
cznym boju okazał się minimalnie
lepszy od drużyny Jacka Polaka.

Spotkanie drużyny trenera Sebastia−
na Idczaka z LKS Bełk, jakie rozegrano
w sobotę 3 listopada, przyniosło sporo
emocji, zwłaszcza w ostatnich 30 minu−
tach meczu. Goście, którzy w pierwszej
połowie opieczętowali tylko lędzińską
bramkę uderzeniem Jasiczka z rzutu
wolnego w poprzeczkę, dopięli celu
w 65 minucie, gdy dopiero wprowa−
dzony do gry Mariusz Horny trafił do
siatki MKS−u. Wydawało się wtedy, że
piłkarze Jacka Polaka odniosą zwycię−
stwo na trudnym terenie. Nic z tego! Po
pięciu minutach Mateusz Śliwa uderza−
jąc z rzutu wolnego w długi róg bramki
Karola Tkocza zdobył wyrównanie
strzałem z 18 metrów. A już w 90 mi−
nucie gry po ogromnym zamieszaniu,
jakie powstało w polu karnym po cen−
trze Śliwy z rzutu rożnego, piłkę do
siatki wepchnął Mateusz Roszak i ze−
spół Sebastiana Idczaka mógł po kilku−
dziesięciu sekundach cieszyć się z wy−
granej, która zepchnęła zespół z Bełku

na drugie miejsce w tabeli, a lędzinia−
nom pozwala – w razie uzyskania co
najmniej 4 punktów w ostatnich dwóch
meczach – na myślenie o zajęciu trze−
ciej lokaty w tabeli po rundzie jesien−
nej. Radości ze zwycięstwa długo nie
było końca, a trener Idczak tak podsu−
mował mecz: „To był wyrównany poje−
dynek, w zasadzie poza kilkunastoma
minutami pierwszej połowy, kiedy go−
ście naprawdę mocno zaatakowali, to−
czyliśmy wyrównany bój z liderem. My
z kolei dobrze spotkanie rozpoczęliś−
my, a jeszcze lepsza w naszym wyko−
naniu była jego końcówka, w której
wydarliśmy rywalowi trzy punkty.”

Przed drużyną z Lędzin jeszcze dwa
wyjazdowe spotkania. Pojedynki z re−
zerwami Energetyka Rybnik, a także
LKS−em Studzionka przesądzą o loka−
cie, jaką MKS będzie zajmował w prze−
rwie zimowej sezonu 2012/ 2013. Jak
na razie, MKS zgromadził na swoim
koncie 24 punkty i plasuje się na piątej
pozycji w tabeli.

MKS w meczu z LKS Bełk zagrał
w składzie: Ł.Gąsior, Idczak, Bedna−
rek, M.Roszak, Skutela, Janik (Ingram
55), Karlik, Śliwa, Gadaj (Gardawski
68), Stworzyjan (Sopelewski 89), Ka−
pela.

Marcin Podleśny

MKS lepszy od lidera!

Bohater MKS−u Mateusz Roszak − autor zwycięskiego gola (przy piłce).
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W dniach 24−25 października w Po−
wiatowym Zespole Szkół w Bieru−
niu rozegrano XIII szachowe mi−
strzostwa powiatu bieruński−lę−
dzińskiego, w których uczestniczyli
uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz średnich. Swój
udział w rywalizacji mocno zazna−
czyli lędzińscy szachiści.

Lędzinianie zdecydowanie zdomino−
wali walkę o prymat w gronie uczniów
szkół podstawowych, czego efektem by−
ły dwa pierwsze miejsca w rywalizacji
drużynowej odpowiednio dla Szkół Pod−
stawowych nr 3 oraz nr 1.

W gronie dziewcząt najlepsza okazała
się uczennica lędzińskiej trójki Weronika
Komandera. Jej szkolna koleżanka Mag−
dalena Tam wywalczyła natomiast
czwartą lokatę. Zwycięstwo na swoim
koncie zapisał także Grzegorz Niesyto –
także z SP nr 3. Trzecie miejsce wśród
chłopaków zajął uczeń lędzińskiej jedyn−
ki, Kamil Sierski wyprzedzając w klasy−
fikacji m.in. swoich szkolnych kolegów
Kamila Soblika i Patryka Pohla.

W kategorii uczniów szkół gimnazjal−
nych, lędzińskie G−2 zajęło drugie miej−
sce w rywalizacji zespołowej, wyprze−
dzając zajmujące ex aequo trzecią pozy−
cję Gimnazjum z Chełmu Śląskiego oraz
Gimnazjum nr 1 z Lędzin, ustępując po−
la wyłącznie drużynie z Imielina.

Do wywalczenia tegoż drugiego miej−
sca przez zespół G−2 w stopniu najwięk−
szym przyczyniła się Magdalena Kuli−
czkowska, która rywalizację wśród
dziewcząt zakończyła także na drugiej
pozycji. Oprócz tego, Magdalena Cerko−
wnik z G−1 uplasowała się tuż za po−
dium, tj. na czwartym miejscu. Nato−
miast, szachiści: Ireneusz Łyszcz (G−1),
Tomasz Ferenc (G−2), Paweł Zając (G−1)
oraz Jędrzej Krawczyk (G−2) wywalczy−
li lokaty w pierwszej dziesiątce

W podsumowaniu rywalizacji zespo−
łowej uczniów szkół średnich reprezen−
tacja Powiatowego Zespołu Szkół w Lę−
dzinach zajęła drugie miejsce, ustępując
miejsca jedynie zespołowi z Liceum
Ogólnokształcącego w Bieruniu.

Oprócz reprezentantów lędzińskiego
Zespołu Szkół, swoją obecność wyraźnie
zaakcentowali lędzinianie uczęszczający
do bieruńskiego ogólniaka. Przykłado−
wo, Lucyna Polko z Goławca wywalczy−
ła drugie miejsce, a jej szkolna koleżan−
ka Basia Smoleń zakończyła start na pią−
tym miejscu w kategorii dziewcząt.
Spośród uczniów wymienionego wyżej
PZS w Lędzinach, Kinga Sobiech zajęła
miejsce na najniższym stopniu podium,
a Gosia Król wywalczyła miejsce tuz za
nim. W rywalizacji zawodników Dawid
Golas oraz Mateusz Pudzianowski ukoń−
czyli rywalizacje na medalowych pozy−
cjach nr dwa i trzy. Marcin Podleśny

Lędzińscy szachiści wśród
najlepszych w powiecie


