
W ciągu roku na Goławcu zacznie
działać nowa przychodnia. Miejski
Zespół Opieki Zdrowotnej podpisał
niedawno umowę z prywatnym inwe−
storem, który parter nowobudowane−
go domu mieszkalnego przystosuje
architektonicznie do potrzeb placów−
ki medycznej.

– Jedynym obiektem użyteczności

publicznej w Goławcu będącym własno−

ścią miasta jest szkoła, ale umieszcze−

nie w budynku szkolnym przychodni jest

niemożliwe za względu na przepisy sani−

tarno−epidemiologiczne – mówi Andrzej

Furczyk, dyrektor MZOZ – Udało nam

się jednak dojść do porozumienia i pod−

pisać umowę z osobami prywatnymi na

dzierżawę pomieszczeń dla przychodni.

Nowa przychodnia, podobnie, jak

obecna, mieścić się będzie przy ulicy

Goławieckiej, ale na tym podobień−

stwa się kończą. O ile bowiem stara

siedziba była w stanie pomieścić jedy−

nie gabinet lekarski, zabiegowy, małą

poczekalnię z wydzieloną rejestracją,

o tyle w nowej, liczącej 107 m2 powie−

rzchni, znajdzie się miejsce na 2 gabi−

nety lekarskie, 2 zabiegowe, toalety

dla personelu i osób niepełnospra−

wnych, szatnie i pomieszczenie socjal−

ne dla personelu, archiwum dokumen−

tacji medycznej, rejestrację i poczekal−

nię. Wszystkie pomieszczenia będą

przestronne, funkcjonalne i będą speł−

niały wszelkie wymogi sanitarne i me−

dyczne.

Tym, co będzie dodatkowo różniło

nową przychodnię od starej, będzie

parking dla pacjentów, którego obecna

placówka nie posiada. Cały obiekt bę−

dzie dostosowany do potrzeb osób

niepełnosprawnych i starszych.

W tej chwili trwa budowa obiektu,

który będzie mieścił przychodnię. Kie−

dy osiągnie on stan surowy zamknięty,

MZOZ rozpocznie prace wykończenio−

we. Szacunkowy koszt wykończenia

i umeblowania pomieszczeń wyniesie

200 tysięcy złotych. Przychodnia w no−

wym miejscu zacznie działać w poło−

wie przyszłego roku.

– Najważniejsze dla nas w całym

tym przedsięwzięciu jest to, że bę−

dziemy mieli w Goławcu placówkę nie

ustępującą standardem przycho−

dniom w Lędzinach, Hołdunowie czy

Przychodni Specjalistycznej – pod−

kreśla dyrektor Furczyk – Będziemy

mogli też myśleć o poprawie jakości

świadczonych usług. Drugi gabinet le−

karski może zostać przeznaczony na

porady specjalistyczne, możemy tak−

że pomyśleć o lepszej diagnostyce

i kupić aparaturę medyczną, np. USG.

Obecnie nie mielibyśmy go gdzie po−

stawić.

Inwestycja MZOZ−u powinna też

uciąć wszelkie spekulacje na temat lik−

widacji placówki medycznej w Goław−

cu, które co jakiś czas krążą wśród

mieszkańców Goławca i Górek.
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Na terenie ośrodka rekreacyjno−sportowego „Zalew” na obszarze o po−

wierzchni 900 metrów kwadratowych powstaje kryty kort tenisowy z zaple−

czem socjalnym. Dzięki nowemu przedsięwzięciu prywatnego inwestora,

który wydzierżawił grunt od miasta, amatorzy tenisa i lędzińskiego ośrodka

będą mogli uprawiać ulubiony sport przez cały rok. Kort będzie miał pod−

wójne pokrycie, które zapewni dobrą izolację od warunków zewnętrznych.

Kort tuż, tuż

Do 10 czerwca powinien zakoń−

czyć się II etap modernizacji oświet−

lenia ulicy Lędzińskiej. Wymiana

lamp obejmuje odcinek od ulicy

Stadionowej do kolejki. Ośmiome−

trowe latarnie z odpowiednio wypro−

filowanymi aluminiowymi słupami

zakończone są jednym punktem

świetlnym o mocy, która wystarczy

do oświetlenia jezdni i biegnących

wzdłuż niej chodników. Jedna nowa

latarnia zastąpi więc z powodze−

niem stare, zamontowane po obu

stronach drogi. Nowe lampy mają

też zainstalowane energooszczędne

żarówki wyposażone w mechanizm

pozwalający na automatyczne ogra−

niczenie poboru mocy w godzinach

nocnych ze 150 do 100 wat z za−

chowaniem odpowiedniej widoczno−

ści na drodze. 

Po zakończeniu tego etapu wymia−

ny oświetlenia wzdłuż głównego ciągu

komunikacyjnego miasta rozpoczną

się przygotowania do planowanej na

przyszły rok modernizacji oświetlenia

ulicy Hołdunowskiej. Inwestycja bę−

dzie realizowana, jak w przypadku Lę−

dzińskiej, etapami i zakończy się na

wysokości cementowni Dyckerhoff.

Tradycyjnie 8 maja członkowie

Koła Miejskiego Związku Komba−

tantów Rzeczypospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych

w Lędzinach na czele z prezesem

Janem Michniakiem, burmistrzem

Wiesławem Stambrowskim, wice−

burmistrzem Markiem Banią, ko−

mendantem straży miejskiej Janem

Hudzikowskim i doradcą ds. woj−

skowych, zarządzania kryzysowego

i obrony cywilnej Janem Słoninką

oraz wicestarosta bieruńsko−lędziń−

ski Henryk Barcik złożyli wiązanki

kwiatów i zapalili znicze pod Pomni−

kiem Weteranów Powstań Śląskich,

a także pod obeliskiem przy ul. Pa−

derewskiego, upamiętniającym ofia−

ry lędzińskiego podobozu KL Aus−

chwitz−Birkenau. Tym razem dla

uczczenia 67. rocznicy zwycięstwa

nad hitlerowskimi Niemcami i za−

kończenia II wojny światowej w Eu−

ropie. 

W uroczystości uczestniczył też

mjr Arkadiusz Bartnik, zastępca

szefa WKU w Tychach, natomiast

dwaj żołnierze z XVIII Batalionu Po−

wietrzno−Desantowego w Bielsku−

Białej i dwie reprezentantki Powia−

towego Zespołu Szkół w Lędzi−

nach, uczennice klasy policyjnej (II

LA), Kinga Sobiech i Aleksandra

Długa, pełnili wartę honorową pod−

czas ceremonii przy Pomniku

i obelisku. ml

Lędzińska oświetlona na nowo

Hołd zwycięzcom

Zaproszenie dla Czytelników! 13 czerwca o 17.00 w sali widowiskowej „Piast” 
odbędzie się spotkanie z ks. dr. Józefem Przybyłą. Więcej str. 3

Nowe apteki
W maju w Lędzinach otwarte zostały dwie nowe apteki. Jedna działa od 15

maja w budynku Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Pokoju. Czynna jest od

poniedziałku do piątku od 8.00 do 19.00 i w sobotę od 8.00 do 13.00. Od

25 maja, z kolei, w dzielnicy domków fińskich przy ulicy Ekonomicznej działać

zaczęła apteka „Evita”. Czynna jest w takich samych godzinach, a ponadto

poprzez stronę www.galen−evita.pl można w niej zamawiać i kupować leki in−

ternetowo.

Będzie większa przychodnia w Goławcu

Miejsce, na którym powstanie Plac
Farski, zmienia się właśnie w teren
budowy. Inwestycja ma już gotowy
projekt, pozwolenie na budowę
a obecnie ruszają roboty budowlane.
Przedsięwzięcie ma kosztować około
5 milionów złotych, z czego ponad
4 miliony stanowi dotacja ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Obiekt ma powstać do
końca przyszłego roku.

Pięciokątny plac o wymiarach 55 na
35 metrów, którego główną atrakcją bę−
dzie podświetlana fontanna o zmien−
nych układach wodnych i wymiarach
4,5 na 5 metrów, ograniczony będzie od
wschodu zabytkowym budynkiem by−
łej plebanii, a obecnie siedzibą Bibliote−
ki Miejskiej, zaś od zachodu pierzeją
rozbudowanych stajni plebańskich
z dobudowaną od północnej strony wie−
żą zegarową i przejściem na parterze.
Wieża ta zamknie dwie ważne osie
kompozycyjne i widokowe: dłuższą od
nowo budowanego parkingu do wieży
kościoła Św. Anny i krótszą, między
biblioteką a pocztą.

W zachodniej pierzei rynku z logia−
mi na parterze znajdzie się miejsce na
działalność gastronomiczno−usługową,
restauracje, natomiast na piętrze prze−
widziano sale wystawiennicze, projek−
cyjne oraz pomieszczenia dla lędziń−
skich stowarzyszeń. Architektura bu−
dynku formą i detalem nawiązywać bę−
dzie do pobliskich budynków bibliote−
ki, poczty i znajdującego się po drugiej

stronie drogi klasztoru. „Dostawione”
do frontu budynku dwukondygnacyjne
arkady z jednej strony podniosą jego
walory estetyczne, z drugiej skomuni−
kują obydwa poziomy.

Ponieważ istnieje różnica pozio−
mów posadowienia zabudowań stajni
oraz biblioteki, teren Placu zyska am−
fiteatralną zabudowę w postaci beto−
nowych ław, które służyć będą jako
siedziska.

Sąsiedztwo ulicy Lędzińskiej zosta−
nie ograniczone poprzez dodanie szpa−
leru drzew i odtworzenie kamiennego
muru z historyczną bramą. Plac Farski
zostanie dzięki temu wydzielony z ze−
wnętrznej przestrzeni, ale metrowy
murek i drzewa nie zasłonią widoko−

wego wnętrza placu podróżującym sa−
mochodami i przechodniom. Murki
częściowo obudowane będą cegłą ce−
ramiczną, częściowo wypełnione kre−
mowym piaskowcem. Brama, furty
i mur przykryte zostaną czerwoną da−
chówką. Bruki natomiast, będą wyko−
nane z żółtego, grafitowego i czerwo−
nego klinkieru przeplatanego kostką
granitową. Całość kompozycji dopeł−
nią rzędy latarń i ławki. Od strony po−
czty plac zostanie „domknięty” trzema
drzewami, które zostaną podświetlone
reflektorami zabudowanymi w posa−
dzce Placu. Wykonane z kostki bruko−
wej parkingi zostaną natomiast zloka−
lizowane za pocztą oraz przy budynku
poczty.

Lędzinom rośnie centrum

F
o
to

: 
M

ir
o
s
ła

w
 L

e
s
zc

zy
k

F
o
to

: 
M

ir
o
s
ła

w
 L

e
s
zc

zy
k



2

Z PRAC RADY MIASTA 

rozmowa z Piotrem Buchtą, prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner”

3 zniszczone wiaty i w efekcie 4 szyby wymienione ko−

sztem 1200 złotych, to najświeższy „dorobek” lędzińskich

wandali, którzy dali o sobie znać w długi weekend majowy.

Skutki ich działalności są tym dotkliwsze, że kilka dni

wcześniej Urząd zapłacił 850 złotych za 4 nowe szyby

wstawione do wiat po wcześniejszych dewastacjach. 

Niszczenie znaków i koszy na śmieci, natomiast, to

u nas codzienność a koszty napraw, które pokrywa miasto,

grubo przekraczają 2000 złotych.

Czego nie dokonają wandale, zrobią posiadacze zbę−

dnych odpadów budowlanych, mebli, zużytego sprzętu

RTV. Stare szafy i kanapy zamiast bezpłatnie w bazie

Ekorecu, lądują w miejskich lasach i rowach, stara papa

– na Wopience, śmieci koło kapliczki na Klimoncie.

Ostatnio na Olszycach znalazły się nawet 2 zdezelowane

telewizory, choć od zbiórki tego typu sprzętu, zorganizo−

wanej w mieście przez „Mastera”, minął ledwo miesiąc. 

Obrazu dewastacji dopełniają mieszkańcy domów je−

dnorodzinnych palący w piecach plastikami, choć mogliby

je bezkosztowo segregować (puste worki i odbiór surow−

ców na swój koszt zapewnia miasto) nie smrodząc sobie

i innym.

Na kwietniowej sesji Rady Miasta radni wybrali ze swego grona następ−

czynię zmarłego w marcu Emila Piątka, który pełnił funkcję przewodniczą−

cego Komisji Ochrony Środowiska. Szefową komisji jednogłośnie wybrano

Annę Wójcik−Ścierską, długoletnią radną, byłą wiceprzewodniczącą i prze−

wodniczącą Rady Miasta. Na swoje pierwsze posiedzenie przewodnicząca

zaprosiła Wojciecha Dudę, nowego reprezentanta miasta w Radzie Nadzor−

czej tyskiego RPWiK. Więcej na ten temat w następnym numerze. Przed−

miotem zainteresowania Komisji ds. Infrastruktury, z kolei, była rozpoczy−

nająca się budowa Placu Farskiego i projekt tej inwestycji. Szerzej o Placu

piszemy na stronie 1.

W poprzednim wydaniu „L−t!” zaczęliśmy publikację informacji Emila

Piątka na temat stanu środowiska w Lędzinach. Jednym z poruszonych

w niej tematów jest stan zabezpieczeń miasta przed skutkami szkód gór−

niczych. W 2012 roku na naprawę szkód przeznaczonych zostanie prawie

10 milionów złotych. 4,4 mln z tej kwoty wydanych zostanie na usuwanie

szkód w infrastrukturze komunalnej, zaś 4,6 mln na naprawę nieruchomo−

ści prywatnych w ramach szkód. Część pieniędzy przeznaczona też zosta−

nie na obiekty kopalni i sektor państwowy. Na liście prac do wykonania

w tym roku są m. in.: prostowanie budynku i odwodnienie kotłowni Zespo−

łu Szkół w Goławcu, remonty budynków TSM Oskard, ZUH Honorata, bu−

dynku przy Hołdunowskiej 22, Gimnazjum nr 2, MOK, SP 3, nawierzchni

ulic i kanalizacji niektórych ulic w Hołdunowie, prace przy budynku probo−

stwa na ul. Lewandowskiej i Domu Pogrzebowego na ul. Wandy, naprawy

budynków mieszkalnych i likwidacje awarii sieci wodociągowej w dzielnicy

Lędziny.

Lędziny są miastem o najdłuższej

sieci dróg powiatowych, która obe−

jmuje ulice: Gwarków, Murckowską,

Goławiecką, Szenwalda, Jagielloń−

ską, Hołdunowską, Lędzińską, Wygo−

dy, Zawiszy Czarnego, Pokoju, Oficer−

ską, Ziemowita, Zamoście, Zamko−

wą, Kontnego, Ułańską i Dzikową. Li−

czy ona prawie 36,5 kilometrów. Dru−

gie pod tym względem Bojszowy ma−

ją na swym terenie nieco ponad 23

kilometry powiatówek a Chełm – nie−

całe 8 kilometrów. 

Stan lędzińskich ulic należących

do powiatu jest różny: w dobrym

stanie jest ulica Murckowska, czę−

ściowo Lędzińska, Szenwalda i Za−

wiszy Czarnego, w średnim Gwar−

ków, Goławiecka, Zamoście, Zamko−

wa, Kontnego i częściowo Szenwal−

da oraz Jagiellońska a zły stan rep−

rezentują ulice: Hołdunowska, Wygo−

dy, Pokoju, Oficerska, Ziemowita,

Ułańska i Dzikowa oraz częściowo

Jagiellońska, Lędzińska i Zawiszy

Czarnego.

W sprawach dotyczących tych dróg

należy się zwracać nie do Urzędu

Miasta, lecz do Powiatowego Zarzą−

du Dróg (Bieruń, ul. Warszawska

168, tel: (32) 328−96−54, e−mail:

pzd@powiatbl.pl).

Odpowiada Pan za realizację naj−
większego projektu z realizowanych
dotychczas w mieście. Sukces tego
przedsięwzięcia leży w Pana rę−
kach.

W pewnym stopniu tak, ale nie je−

dynie. To niemożliwe, by tak duża in−

westycja zależała tylko od jednego

człowieka.

Pan jednak zarządza spółką, któ−
ra jest za ten projekt odpowiedzial−
na.

To prawda. Do „Partnera” przy−

szedłem jesienią 2007 roku. Wcześ−

niej pracowałem w Urzędzie Miasta

i tam między innymi zajmowałem się

przygotowaniem dokumentacji do

wniosku o dofinansowanie z unijnych

pieniędzy budowy kanalizacji w Lędzi−

nach. Na pewno odpowiadam za kon−

dycję spółki, co w trakcie realizacji

inwestycji jest szczególnie ważną

sprawą. Na inne kwestie wpływ mają

także władze miasta, wykonawcy,

różne instytucje.

A jaka jest kondycja „Partnera”?
Niezła. Od kilku lat wypracowujemy

niewielkie zyski. Wcześniej spółka

miała trochę zaległych finansowych

zobowiązań, ale wszystko udało się

pospłacać.

Czyli bylibyście w stanie z zys−
ków sfinansować wkład własny
w budowę kanalizacji?

O takich zyskach możemy jedynie

pomarzyć. Zarobione przez spółkę

pieniądze tworzą kapitał zapasowy,

taką rezerwę, z której będziemy mog−

li w razie konieczności skorzystać.

Proszę jednak zdać sobie sprawę, że

operując pojęciem wkładu własnego

mówimy o kwocie około 29 mln zło−

tych. W skali Lędzin to gigantyczna

suma.

Jak więc ów wkład zostanie sfi−
nansowany?

Urząd Miasta zobowiązał się w cią−

gu najbliższych 4 lat podwyższyć ka−

pitał spółki o 8 i pół miliona złotych.

To jedno źródło. Kolejnym są środki

z bieżącej działalności „Partnera”.

Najważniejszym jednak źródłem po−

krycia wkładu własnego ma być kre−

dyt.

O jakiej kwocie rozmawiamy?
Chodzi 17 i pół miliona. Już od pół

roku rozmawiamy z bankami na ten

temat a one przyglądają się spółce

i gminie. Badają naszą wiarygo−

dność.

Gminie? 
Tylko gmina może być najlepszym

dla swojej spółki gwarantem kredytu

dla banków.

Kiedy spółka zamierza wziąć ten
kredyt?

Z procedurami przetargowymi cze−

kamy na decyzję Narodowego Fun−

duszu Ochrony Środowiska i Gospo−

darki Wodnej, gdzie ubiegamy się

o dofinansowanie obsługi kredytu.

Mam na myśli dopłatę do odsetek

bankowych. Decyzja NFOŚ będzie

miała wpływ na warunki przetargu.

Równocześnie z tym kredytem chce−

my uruchomić kredyt obrotowy, któ−

rym będziemy płacić podatek VAT.

Spółka ma możliwość odzyskania

w ciągu 60 dni tych środków z Urzę−

du Skarbowego, nie chcemy jednak

nawet czasowo uszczuplać puli in−

westycyjnej. Chcemy rozpisać prze−

targ na oba produkty bankowe łą−

cznie, bo dzięki temu unikniemy

podwójnych procedur i liczymy na

korzystniejsze warunki ze strony

banków.

Czyli przygotowania do rozpoczę−
cia prac budowlanych są na finiszu

Kanalizacja jest budowana metodą

„zaprojektuj i wybuduj”. Wybraliśmy

taką metodę, żeby uniknąć osobnych

przetargów na projektowanie i wyko−

nawstwo, a więc i pewnych kosztów.

Oszczędzimy sobie również w ten

sposób sytuacji, że wyłoniony wyko−

nawca zacznie grymasić nad goto−

wym projektem. Mamy firmy, które

wykonają projekt i go zrealizują. Te−

raz jest etap projektowania, zakłada−

my, że od września etapami ruszy

budowa. Chociaż kanalizację na ulicy

Paderewskiego, gdzie dokumentacja

jest gotowa, możemy zacząć już

w lipcu. Koniec prac zaplanowany

jest na 2014 rok. W 2015 roku ba−

dany będzie efekt ekologiczny inwe−

stycji.

Stąd cykl spotkań z mieszkańca−
mi?

Chcemy, żeby mieszkańcy mieli

możliwie najwięcej informacji o tym

przedsięwzięciu, żeby o wszystkim

byli na bieżąco informowani. Dlatego

takich spotkań będzie więcej. Przed−

stawiliśmy wykonawców, rozdaliśmy

ulotki z nazwiskami osób i numerami

telefonów, gdzie można na bieżąco

uzyskiwać informacje.

Jak Pan ocenia te spotkania?
Ja dobrze, mam nadzieję, że mie−

szkańcy też. Cieszę się, że przyszło

dużo ludzi, że pytali o konkretne rze−

czy i uzyskiwali merytoryczne odpo−

wiedzi. Najczęściej przedmiotem za−

interesowania uczestników spotkań

były dojazdy do posesji w czasie pro−

wadzenia robót, odtworzenie nawie−

rzchni po kanalizacji, zasady dopłat

do przyłączy.

Wróćmy do efektu ekologicznego,
o którym Pan wspomniał.

Efektem ekologicznym budowy ka−

nalizacji ma być podłączenie do gru−

dnia 2015 roku 10 070 mieszkań−

ców do kanalizacji sanitarnej.

A co jeśli nie uzyskamy takiego
efektu?

Będziemy zwracać dofinansowanie

w takiej części, w jakiej nie wywiąże−

my się z zadania.

Stawka jest więc duża. Czy nie
lepiej byłoby więc dać sobie spokój
z tak ambitnym przedsięwzięciem?

Bez kanalizacji można żyć, jak uczy
dotychczasowe doświadczenie.

Można, ale tylko do 2015 roku. To

graniczna data wyznaczona polskim

miastom przez Unię Europejską na

skanalizowanie się w minimum 90%.

Kto się w terminie nie zmieści będzie

płacił kary unijne za zanieczyszczanie

środowiska. Kary te nie zwolnią je−

dnak maruderów od równoczesnej

budowy kanalizacji, tyle że już na

własny koszt.

To jak by to było w Lędzinach?
Samą kanalizację własnym sum−

ptem budowalibyśmy jakieś 30 lat

i to przy założeniu, że nie będziemy

inwestować w żadną inną dziedzinę

życia. Jeśli dołożymy do tego płacone

równocześnie kary, ten czas jeszcze

się wydłuży. O ile, nie wiem, to bę−

dzie zależało na przykład od jej wyso−

kości.

Tak naprawdę alternatywa budo−

wać czy nie jest czysto iluzoryczna.

Unia nie pozostawia nam wyboru

rozmawiała M. Jędrzejczyk

Lepiej za unijne niż za własne

Drogi powiatu

Sami sobie niszczymy, smrodzimy, śmiecimy

Na terenie Scholi Nostry powsta−
je 10 mieszkań socjalnych. Budo−
wane są w ramach programu Mi−
nisterstwa Pracy i Polityki Społe−
cznej pn. „Gminny program akty−
wizacji społeczno−zawodowej na
rzecz budownictwa socjalnego”,
do którego miasto przystąpiło
wspólnie z dzierżawiącym obiekty
byłej szkoły Chrześcijańskim Sto−
warzyszeniem Dobroczynnym. 

Dzięki udziałowi w programie
w 2010 i 2011 roku budowa mieszkań
została dofinansowana łączną kwotą
200 tysięcy złotych na zakup materia−
łów budowlanych. Roboty budowlane
natomiast wykonują w ramach prac
społecznie użytecznych osoby bezro−
botne skierowane przez Miejski Ośro−
dek Pomocy Społecznej w porozumie−
niu z Powiatowym Urzędem Pracy.
4 mieszkania 4−osobowe, 5 mieszkań 1−
osobowych i 1 lokal 3−osobowy mają
być gotowe do końca przyszłego roku.
W dalszej kolejności w tym samym bu−
dynku powstanie jeszcze 7 mieszkań.

Miastu mieszkania socjalne są bar−
dzo potrzebne, bo z tytułu kar za ich
brak ponosi co roku koszty rzędu 180
tysięcy złotych. Od roku 2012 mogą
one dodatkowo wzrosnąć, bo gmina
ma nowy obowiązek: musi nie tylko
zapewnić lokum rodzinom z wyro−

kiem eksmisyjnym do lokalu socjalne−
go, ale i znaleźć mieszkania tymcza−
sowe dla tych, którym sąd w wyroku
eksmisji prawa do mieszkania socjal−
nego nie przyznał. Teraz im także na−
leży się własny kąt od miasta na mie−
siąc. Kiedy go nie ma, lokatorowie
z orzeczonymi eksmisjami pozostają
w dotychczasowych mieszkaniach
a czynsz za nich płaci miasto.

O obecnym przeznaczeniu Scholi
Nostry zadecydowało kilka faktów.
Pierwszy był taki, że na nieruchomość
odkupioną przez miasto w 2001 roku
od Fundacji Na Rzecz Szkoły Integra−

cyjnej „Schola Nostra” nie było chęt−
nych nabywców. Fundacja dobudo−
wała, co prawda, łącznik między
4 segmentami (barakami), ale samych
segmentów, wymagających kapitalne−
go remontu, nie zmodernizowała.

Ponieważ wcześniej była tam szkoła,
miasto rozważało zainwestowanie
w posiadany obiekt własnych środków
i ulokowanie w tych budynkach Gim−
nazjum nr 1. Analiza wykonana w listo−
padzie 2004 roku nie pozostawiła je−
dnak złudzeń: adaptacja Scholi Nostry,
w której w latach 40−ych mieścił się
obóz pracy a później jednostka wojsko−
wa, jest nieuzasadniona ekonomicznie.
Autor opracowania, firma CITEC S. A.
z Katowic porównywała pod różnymi
względami trzy lokalizacje: Scholę,
obecną siedzibę gimnazjum przy ulicy
Pokoju i Szkołę Podstawową nr 1 przy
założeniu jej rozbudowy. Najkorzy−
stniejsza dla miasta okazała się rozbu−
dowa podstawówki, czyli wariant, któ−
ry jest obecnie realizowany. 

Mieszkania socjalne
z dofinansowaniem
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Księże doktorze, spotykamy się
z okazji wydania nakładem Stowarzy−
szenia Rozwoju Zawodowego Śląska
i Małopolski Pańskiej książki „Chrze−
ścijański ethos górniczy na przykła−
dzie pracowników kopalni „Ziemo−
wit”

Ta książka, trzecia, jaką napisałem

jest moją pracą doktorską, którą obro−

niłem w Krakowie na Wydziale Teologi−

cznym Uniwersytetu Papieskiego Jana

Pawła II.

Ksiądz doktor wiele lat spędził
w środowisku górniczym jako pro−
boszcz parafii Chrystusa Króla i dzie−
kan dekanatu bieruńskiego. Stąd ta−
ki wybór tematu? 

Mieszkam tu 31 lat. Ale samo mie−

szkanie to powód niewystarczający.

Odpowiadając na twoje pytanie cofnę

się do 1981 roku, chwili, kiedy – dok−

ładnie 16 czerwca – otrzymałem od

biskupa księdza doktora Herberta Be−

dnorza dekret z nominacją na probo−

szcza parafii hołdunowskiej. Kiedy taki

dekret docierał do któregoś z księży,

reakcje kolegów były różne. Mnie gra−

tulowano powszechnie, co wydawało

mi się aż dziwne. Czas był trudny, wy−

stępowały – posługując się obowiązu−

jącą ówcześnie nomenklaturą – społe−

czne niepokoje. Potem zaczęło się mó−

wić o wstrzymywaniu pracy kolejnych

zakładów, które w końcu zaczęto ot−

warcie nazywać strajkami. Ja nato−

miast miałem w dorobku 14 lat kap−

łaństwa i kończyłem pracę duszpaste−

rza akademickiego w Cieszynie. Nie

byłem przygotowany materialnie do

pracy w parafii, miałem jedynie trochę

rzeczy osobistych i nic więcej. Byłem,

jak to się kolokwialnie mówi „goły

i wesoły”. 

Do mojej nowej parafii przywiózł

mnie 1 sierpnia 81 roku mój pierwszy

proboszcz ze Skoczowa, bo ja nie wie−

działem nawet, gdzie jest Hołdunów.

Pochodzę z Pszczyny, więc gdzie Lędzi−

ny, gdzie Bieruń wiedziałem, ale Hoł−

dunowa zlokalizować nie umiałem. Po−

jechaliśmy najpierw do Chełma do

księdza Eugeniusza Góreckiego, z któ−

rym mój proboszcz się przyjaźnił

i stamtąd ruszyliśmy do celu mojej po−

dróży. Tylko jakoś ciągle nie umiałem

wypatrzyć wieży kościelnej, choć dojeż−

dżaliśmy już na miejsce. Kiedy dotar−

liśmy wszystko stało się jasne. Ko−

ściół okazał się baraczkiem bez domu

parafialnego. W 1949 roku, kiedy ery−

gowano parafię w Hołdunowie wydzie−

lając ją ze Świętej Anny był tu kościół

ewangelicki, zbudowany w 1902 roku.

Kiedy powstała parafia rzymskokatolic−

ka, kościół ten zaczął służyć parafia−

nom, jednak w 1955 roku ze względu

na szkody górnicze zamknięto go

i rozebrano. 

Czyli jasnym stało się skąd te po−
wszechne gratulacje.

Nikt mi chyba nie zazdrościł spe−

cjalnie tej nominacji. Ale ja odczyta−

łem to jako początek czasu dla mnie

szczęśliwego. Gdybym przyszedł „na

gotowe” pewnie zmanierowałbym

się. A miałem wtedy 39 lat i wiele lat

posługi przed sobą. Poza tym już

wtedy miałem sentyment do środo−

wisk górniczych, bo mój brat był gór−

nikiem w kopalni Murcki−Boże Dary.

Ja, zresztą, też zdaniem rodziców po−

winienem był zostać górnikiem. Kiedy

matka dowiedziała się, że zamierzam

wstąpić do seminarium duchownego,

dostałem, mówiąc po naszymu, „bez

pysk”, że się wybieram na księdza

z takiej ańfachowej rodziny. Inna

rzecz, że rodzice liczyli na pomoc

z naszej strony. Ojciec wrócił z wojny

jako inwalida wojenny, bez ręki a kie−

dy przyszła jego pierwsza renta, pa−

miętam, że było to 160 złotych, mat−

ka się rozpłakała, bo to nie starczało

nawet na opłacenie rachunku za

prąd. A ja kończyłem technikum włó−

kiennicze w Bielsku−Białej i mogłem

iść do pracy. 

Górnikiem jednak ksiądz nie został
Nie zostałem, ale przyszło mi żyć

i pracować w środowisku górniczym.

Już w chwili wręczania nominacji bis−

kup zapowiedział, że będę budował ko−

ściół. Kuria jednak, mimo 20 lat starań

nie mogła uzyskać zgody na budowę

świątyni w Hołdunowie i paru innych

miastach. Takie były czasy. Ostate−

cznie 25 marca 1982 roku doszło wre−

szcie do podpisania porozumienia mię−

dzy księdzem biskupem Bednorzem

a wojewodą generałem Romanem Pa−

szkowskim. Na marginesie: generał był

człowiekiem wielkiej kultury i kiedy

zmarł, w jego pogrzebie uczestniczył

Wiktor Skworc, obecnie arcybiskup me−

tropolita katowicki, a wtedy kanclerz

Kurii. Wracając jednak do budowy ko−

ścioła: Hołdunów uzyskał zgodę nie tyl−

ko na budowę świątyni, ale także do−

mu parafialnego i sal katechetycznych.

To było wielkie wyzwanie, zwłaszcza

wtedy. Praktycznie niczego nie można

było kupić, wszystko trzeba było załat−

wiać albo płacić dewizami, których

skup i sprzedaż były przestępstwem.

Najtrudniej, pamiętam, było z miedzią,

praktycznie nieosiągalną bez dewiz.

Miedź potrzebna była zaś jako główny

składnik spiżu. Mnie się jednak dzięki

pomocy życzliwych ludzi udało ją zdo−

być za złotówki. Dzięki temu 26 sier−

pnia 1989 roku, czyli w dniu poświęce−

nia kościoła, wszystkie kościelne dzwo−

ny, które wyszły spod ręki znanego

przemyskiego odlewnika Janusza Fel−

czyńskiego, były już zamontowane

w kościelnej wieży. Podobnie dzięki za−

przyjaźnionym księżom franciszkanom

udało mi się zbudować 28−głosowe

mechaniczne organy. Jednak bez po−

mocy parafian, spośród których górnicy

okazali się pod każdym względem najli−

czniejszą i najbardziej wspierającą gru−

pą społeczną dzieło to, przerastające

możliwości, zwłaszcza finansowe, para−

fii, nie zostałoby dokonane.

Ich wkładem była praca?
Tak. Przez 3 lata budowali kościół

za zwykłe „dziękuję”, choć ich praca

warta była drugie tyle, co materiały bu−

dowlane. Wtedy nie było, jak teraz, pa−

rafii patronackich, które materialnie

wspierają budowę nowych kościołów.

Nasza parafia w tej chwili jako jedna

z 10 wspiera na przykład materialnie

budowę kościoła Bożego Ciała w Jan−

kowicach Rybnickich. Parafia Chrystu−

sa Króla w Hołdunowie powstawała

wysiłkiem parafian. Na nich, w przewa−

żającej części górników, zawsze mog−

łem liczyć. Najpierw jednak doszło do

strajków i strajkujący górnicy zgodzili

się bym zjechał do nich. To był dowód

zaufania. Gdybym stchórzył, byłbym

u nich przegrany. Dlatego mimo obaw

nie wahałem się, kiedy 13 grudnia

o 6 rano posłańcy zapukali do drzwi

parafii (dzięki gościnności ewangeli−

ków mieściła się ona wówczas przy

Hołdunowskiej 39). Wtedy, w tym

smutnym czasie, przekonaliśmy się do

siebie.

Czy ta więź, to zaufanie wzajemne
między księdzem a górnikami było
kolejnym powodem wyboru tematu
rozprawy doktorskiej?

Pomyślałem, że skoro przez tyle

lat, ile tu jestem, czyli 27 proboszczo−

wania i czwarty rok emerytury nie

miałem nigdy konfliktów, to tę moją

książeczkę powinienem dedykować

górnikom. Ponadto umiejętnie podsy−

cana zawiść ludzka spowodowała, że

o górnikach panowało poza Śląskiem

fałszywe przekonanie, jakoby ich ży−

cie było łatwe i dostatnie. A to na

werbusów w pierwszej kolejności cze−

kały nowe mieszkania i kierownicze

stanowiska. Na obronie pracy mówi−

łem także o tym, że do zarobku górni−

ka doliczano jego strój roboczy, buty,

czyli rzeczy niezbędne do wykonywa−

nia pracy. Żeby uzyskać godziwy zaro−

bek górnicy pracują w soboty

i niedziele. Moim przesłaniem była

też jedna z fundamentalnych zasad

etosu górniczego, która nakazuje gór−

nikowi nie krzywdzić innego górnika.

W efekcie musiałem w trakcie pisa−

nia pracy zmienić promotora, bo pier−

wszy był spoza Śląska i nie znał tutej−

szych realiów. Ostatecznie moja pra−

ca powstała pod kierunkiem księdza

doktora habilitowanego Michała Droż−

dża, profesora Uniwersytetu Papies−

kiego.

Jacy w oczach księdza są górnicy?
Przede wszystkim pracowici i szcze−

rzy. Nie chcą dla siebie korzyści ko−

sztem czyjejś krzywdy. Ukształtował

ich budowany przez setki lat kapitał

Śląska. To tu powstawały osiedla ro−

botnicze z familokami, szpitale, szko−

ły, kościoły. Także kościoły katolickie,

choć budowniczymi byli zwykle

Niemcy ewangelickiego wyznania. Na

Śląsku powszechne stały się składki

na rodziny ofiar wypadków, przez co

budowano solidarność społeczną.

U górników widać do dziś tę cechę.

Nasza parafia jest dwuwyznaniowa, o

bok mieści się ewangelicko−augsbur−

ski kościół pod wezwaniem Świętej

Trójcy. Nasze kościoły budowały się

mniej więcej w tym samym czasie

i ratowaliśmy się nawzajem materia−

łami budowlanymi. Przed wojną, jak

wiadomo, na terenie Hołdunowa mie−

szkali Żydzi. Uważano ich tu za ludzi

bardzo sprawiedliwych. Dzięki takim

tradycjom ludność napływowa stosun−

kowo łatwo się tu asymilowała a mał−

żeństwa mieszane, które pojawiły się

wraz z nią, okazywały się często uda−

ne. Przybysze z biednych często rejo−

nów Polski umieli docenić poprawę

statusu materialnego, jakiej doświad−

czali na Śląsku.

13 czerwca o godzinie 17.00 w sa−
li widowiskowej „Piast” odbędzie się
spotkanie autorskie księdza poświę−
cone najnowszej książce.

Tak i już dziś serdecznie wszystkich

lędzinian na nie zapraszam. Okazją do

spotkania będzie faktycznie moja naj−

nowsza książka, ale nie ona będzie

głównym jego tematem. Książka jest

napisaną trudnym językiem rozprawą

naukową. Bardziej interesująca dla na−

szej społeczności byłaby niewątpliwie

powieść i tak spróbuję ją ująć. Nie bę−

dę z tym wyzwaniem mierzył się sam,

jak zawsze w odpowiedzialnych sytua−

cjach mogę liczyć na pomoc moich

przyjaciół: Antosia Piszczka i Jurka

Szewełły. Oni także będą obecni na

tym spotkaniu.

Pomyślałem, że tę moją książeczkę 
powinienem dedykować górnikom

z księdzem doktorem Józefem Przybyłą rozmawia Małgorzata Jędrzejczyk

Na kanwie toczących się ostatnio
w województwie śląskim, ale po czę−
ści także w reszcie kraju, dyskusji
i rozważań na temat Górnego Śląska,
narodowości śląskiej, języka śląskie−
go, autonomii województwa śląskie−
go itp., zdecydowałem się i ja coś
wnieść do powyższych kwestii. Wą−
tek, który w niniejszym artykule po−
ruszyłem, był chyba dotąd przemil−
czany w publicznej debacie.

Gdyby zapytać przeciętnego mie−
szkańca Polski na Wybrzeżu, Mazow−
szu, Lubelszczyźnie itd. z jakimi mia−
stami kojarzy mu się Śląsk, to najczę−
ściej (znam to z autopsji, bo pochodzę
z Łódzkiego) wymieniłby Katowice,
Bytom, Zabrze i inne miasta z aglome−
racji górnośląskiej (a zdarza się, że
i Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą czy
Będzin z Zagłębia). Dopiero po namyś−

le wymienia Wrocław, Opole, Legnicę,
Wałbrzych, Głogów itp. A przecież
w pierwszych wiekach polskiej pań−
stwowości obecna aglomeracja górnoś−
ląska i tereny wokół niej, w tym histo−
ryczna ziemia pszczyńska wraz z dzi−
siejszymi Tychami, Mikołowem, Bie−
runiem czy Lędzinami, wcale nie nale−
żały do Śląska!

Późniejsza ziemia pszczyńska (nazy−
wana tak od II połowy XIV wieku) –
zatem i wymienione miejscowości –
znalazła się w dzielnicy Śląsk dopiero
około 1178 roku. Stało się tak dzięki
darowiźnie księcia krakowskiego Kazi−
mierza II Sprawiedliwego dla księcia
raciborskiego Mieszka I Plątonogiego
(jednego z trzech synów Władysława II
Wygnańca) w postaci dwóch kasztela−
nii stanowiących zachodnie rubieże
ówczesnej Małopolski, czyli bytom−

skiej z Siewierzem oraz oświęcimskiej
z Zatorem i Chrzanowem, w skład któ−
rej wchodziły między innymi tereny
wspomnianych miejscowości. Fakty−
cznie był to dar dla urodzonego w 1178
roku pierwszego syna Mieszka Pląto−
nogiego, którego książę krakowski
trzymał do chrztu i któremu na cześć
chrzestnego dano na imię Kazimierz.

Skąd taka hojność Kazimierza Spra−
wiedliwego, najmłodszego syna Bole−
sława Krzywoustego?

Był to jak najbardziej z jego strony
dar polityczny. W 1177 roku wypędził
on z Krakowa swego starszego brata
Mieszka III Starego, a tym samym (ła−
miąc zasadę senioratu) zajął senioralną
dzielnicę małopolską. W walce o utrzy−
manie tronu krakowskiego miał popar−
cie księcia śląskiego Bolesława I Wy−
sokiego, ale nie jego młodszych braci:

Mieszka Plątonogiego oraz Konrada
i Jarosława. Przez swój dar Kazimierz
Sprawiedliwy zaspokoił spore ambicje
polityczne Mieszka Plątonogiego, a je−
dnocześnie zyskał w nim nowego soju−
sznika.

Tym sposobem faktycznie stworzone
zostały podwaliny pod powstanie
w przyszłości terytorium Górnego Śląs−
ka (określenie to w źródłach pojawiło
się dopiero w 1469 roku, a podział ad−
ministracyjny na Śląsk Dolny i Śląsk
Górny nastąpił w 1519 roku).

Kolejny krok ku temu miał miejsce
już w 1202 roku, kiedy po śmierci Bo−
lesława Wysokiego i Jarosława, książę
Mieszko Plątonogi włączył Opol−
szczyznę do swego władztwa i tym sa−
mym powstało księstwo raciborsko−
opolskie. Dalszy ciąg przynależności
państwowej i terytorialno−administra−

cyjnej Lędzin, Bierunia, Tychów, Mi−
kołowa, Pszczyny itd., to już jednak te−
mat na inny artykuł.

To, że obecnie jesteśmy mieszkańca−
mi województwa śląskiego a nie mało−
polskiego, historycznie zawdzięczamy
głównie jednostkowej decyzji księcia
krakowskiego Kazimierza Sprawiedli−
wego, kierującego się swoimi interesa−
mi politycznymi.

Można domniemywać, że na nic póź−
niejsze wojny, traktaty pokojowe czy
powstania, gdyby w XII wieku nie było
hojnego daru chrzestnego dla chrześ−
niaka, a raczej dla jego ojca Mieszka
Plątonogiego. Być może po dziś dzień
Lędziny – jak za czasów Jaksy z Mie−
chowa – należałyby do Małopolski,
a jego rdzenni mieszkańcy byliby „go−
rolami”! 

Mirosław Leszczyk

Dzięki hojnemu chrzestnemu nie jesteśmy gorolami
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W tym roku jednym z artystów
którzy zaprezentują się na Rawie
jest lędziński zespół „Blue Band
Blues” działający przy Miejskim
Ośrodku Kultury. 

Muzyka jaką zespół wykonuje to
szeroko pojęte klimaty bluesowo
rock&rollowe. Repertuar głównie
oparty jest na kompozycjach włas−
nych i w tych tematach grupa czuje się
jak ryba w wodzie. Dzięki przychyl−
ności i wsparciu MOK−u, a w szcze−
gólności pani dyrektor Joanny Figury,
we wrześniu 2010 roku zespół nagrał
swoje pierwsze demo. Jak się później
okazało to nagranie stało się przepu−
stką na organizowany przez znanego
gitarzystę bluesowego G. Kapołkę „I
Imielin Blues Festiwal”, na którym
Blue Band Blues zajął drugie miejsce.

Na pomysł, aby zgłosić się na Rawę
Blues Festival wpadł gitarzysta zespo−
łu, Dawid Kiełbasa. − Wysłałem płytę
demo, razem z kartą zgłoszeniową.
Zrobiłem to za porozumieniem z ze−
społem oczywiście. Kilka dni później
dostałem telefon, że nasz zespół się
spodobał i zagramy na Rawie. Bardzo
mnie to ucieszyło, powiedziałem, że
właśnie spełnia się nasze marzenie. Na
razie czekamy na dalsze informacje.

Festiwal składa się z kilku etapów.
Rozpoczyna się występami na tzw.
„małej scenie” i ta część festiwalu ma
charakter konkursowy. Biorą w niej
udział wykonawcy wyłonieni wcześ−
niej przez Radę Artystyczną festiwalu
w drodze rekrutacji. Po zakończeniu
konkursu to publiczność wybiera naj−

lepszego spośród wykonawców. Na−
grodą jest występ na „dużej scenie”,
wśród gwiazd festiwalu.

− Nie wiemy jeszcze jaki będzie
czas występu, więc na chwile obecną
nie mamy niczego specjalnie przygo−
towanego. Chcemy na pewno zapre−
zentować i coś nowego i coś starego,
ale w zupełnie nowej odsłonie. Wszy−
stko jest na tyle świeże, że jeszcze nie
mamy planu odnośnie występu. Po
drodze mieliśmy jeszcze festiwal
w Radzyniu „Las, Woda i Blues”, na
którym zajęliśmy drugie miejsce,
więc o Rawie jeszcze nie myśleliśmy
− mówi Ewa Ścierska, wokalistka ze−
społu. 

Rawa Blues Festival robi ogromne
wrażenie na wszystkich: fanach, kry−
tykach, innych muzykach i organiza−
torach. Wykonawcy chcą się pokazać
z jak najlepszej strony.

− Mamy taki wewnętrzny stres, boi−
my się czy wszystko się uda, co powie
środowisko bluesowe na nasz występ.
Ja zawsze się zastanawiam, jak moje
wykonanie na harmonijce zostanie
odebrane przez innych harmonijkarzy,
czy swoją grą się nie ośmieszam − po−
wiedział Jakub Sikora. 

− Ten festiwal jest ogromnym pre−
stiżem dla nas. Nawet jeżeli nie uda
nam się zagrać na tzw. dużej scenie
będziemy z siebie dumni. Z pewno−
ścią otworzy się przed nami wiele
drzwi. Cieszymy się, że inni będą
mogli nas usłyszeć. Tam będzie cała
elita światowego bluesa oraz zwykli
ludzie, którzy przychodzą z miłości

do tej muzyki. Fajnie, że mamy wre−
szcie możliwość dotarcia do szerszej
publiczności − przyznają zgodnie mu−
zycy. 

− Po drodze mamy jeszcze kilka fe−
stiwali. Najbliższy to Music Band Fe−
stival w Katowicach, celem tego
przedsięwzięcia jest propagowanie
twórczości artystycznej. Dowiedzie−
liśmy się niedawno, że wystąpimy na
„Bluesroads” w Krakowie. To jest
Studencki Festiwal Muzyki Blueso−
wej, również bardzo prestiżowy. Cze−
kamy jeszcze na rozstrzygnięcie z in−
nych festiwali. Powysyłaliśmy zgło−
szenia na wszystkie festiwale jakie się
da. Ten rok jest dla nas szczęśliwy, bo
wszędzie, gdzie wysłaliśmy demo tam
się dostaliśmy. Mamy taką swoją ma−
łą tradycję, że wysyłamy zgłoszenia
w ostatni możliwy dzień. 

W tym roku na dużej scenie Rawy
zagrają: Robert Cray Band, Roomful
of Blues, EricSardinas, Davina and
The Vagabonds, The ReverendPey−
ton’s Big Damn Band oraz Irek Dudek
Big Band, czyli prawdziwa elita świa−
towego bluesa. Mamy nadzieję, że do−
łączy do nich Blue Band Blues.

Zapraszamy wszystkich do odwie−
dzenia profilu zespołu na facebooku
i myspace, gdzie można zapoznać się
z twórczością muzyków.

Obecnie zespół składa się z 5 człon−
ków: Ewa Ścierska – wokal, Dawid
Kiełbasa – gitara elektryczna, Jakub
Sikora – harmonijka, Tobiasz Stolar−
czyk – gitara basowa, Marcin Daczuk
– perkusja. Paulina Rudol

Blue Band Blues na RAWIE!
Już 6 października polska stolica bluesa znów ściągnie do siebie największe gwiazdy światowej muzyki
bluesowej. W katowickim spodku odbędzie się 32 Rawa Blues Festival, czyli najstarszy festiwal blueso−
wy w Polsce, jeden z najbardziej uznanych w Europie i największy na świecie odbywający się pod da−
chem. 

Pierwszy majowy odcinek X−Factora był ostatnim

z udziałem Ani „Bajki” Antonik. Lędzinianka odpadła

z programu, ale ze śpiewania i muzycznej kariery nie re−

zygnuje. Ania jest od kilku lat wokalistką w zespole „Fi−

reinthehole”, który łączy elementy reggae, muzyki elektro−

nicznej, klubowej i jamajskich rytmów. Zespół wydał nie−

dawno własną płytę. Hirek Wrona powiedział, że Fireinthe−

hole to „pierwszy polski skład drum’n’bassowy na żywych

instrumentach. Zespół z gitarą, basem, klawiszami i bęb−

nami serwuje obszerny przegląd swoich ulubionych gatun−

ków – i wierzę, że oni tę muzykę kochają, bo płyta nie

męczy, tylko wciąga. To nie jest przepalona biblia reggae

niemogąca się skończyć.” 

Formacja na swoje oryginalne brzmienie pracuje już od

2007 roku. O tym w jaki sposób dołączyła do nich Ania

muzycy Fireinthehole opowiadali w jednej z audycji DJ Ma−

kena. „− Znaleźliśmy ją w internecie. W czasie przesłucha−

nia, mimo że była zestresowana, to zaśpiewała Erykę Ba−

du tak, że nam szczeny opadły”. Nic więc dziwnego, że

jurorzy programu X−Factor zakochali się w Annie Antonik.

To prawdziwy wulkan energii, głos ma mocny, ale i zara−

zem nastrojowy.

18 maja zespół zaprezentował się na III edycji festiwa−

lu „KortoFest” organizowanego przez Radę Uczelnianą

Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie. Festiwal ten

wyróżnia się niebagatelną pula do zebrania i tylko jedną

polityka – wygrywasz wszystko albo nic. Nagrodą była

min. gotówka, pakiet prasowo−promocyjny, profesjonalna

sesja studyjna na całą płytę oraz profesjonalny teledysk

promujący wybrany numer.

Na konkurs zgłosiło się aż 183 zespołów, a grupa Firein−

thehole od razu została zaproszona na scenę finałową. 

W ostatnim czasie zespół pojawił się ze swoim utwo−

rem na płycie kompilacyjnej „Sealesia 2”. Prezentują się

na niej najciekawsi artyści z Województwa Śląskiego, któ−

rzy w roku 2011 stworzyli, nagrali i wydali swoje nowe pio−

senki i płyty. Premiera „Sealesii 2” odbyła się 21. maja.

Utwory z debiutanckiego albumu „Digital Rebels” ze−

społu Fireinthehole można znaleźć na portalach takich

jak myspace i youtube. Paulina Rudol

Ania nadal śpiewa 

Młodzi lędzinianie zaprezentowali

pieśni śląskie: „Ten dwudziesty pier−

wszy roczek”, „Zachodzi słoneczko”

oraz „Kozery bych tańcowała”. Reper−

tuar wybrała Anna Musioł – instruktor

zespołu. Współpracując z Franci−

szkiem Moskwą / akordeon / – In−

struktorem muzycznym działającym

w MOK−u i osobami ze środowiska

muzycznego: Anną Skowrońską / flet

poprzeczny / i Agnieszką Skowroń−

ską / klarnet / stworzyła oprawę mu−

zyczną występu naszych artystów.

W Przeglądzie wzięło udział 103

solistów i zespoły zakwalifikowane

w trakcie eliminacji rejonowych odby−

wających się od 27 marca do 19

kwietnia 2012 roku. Jedne z nich,

jak co roku, odbyły się w lędzińskiej

sali widowiskowej.

Jury w składzie: Janina Lipińska−

Dygacz, Barbara Drozd, prof. Helena

Synowiec, Magdalena Banach Maka−

ruk, Joanna Glenc, Kazimierz Rataj−

czak, Józef Wierzgoń, Tomasz Wrona

oceniało wykonawców, biorąc pod

uwagę następujące kryteria: dobór

repertuaru, zachowanie cech gwaro−

wych, walory wokalne, akompania−

ment, strój, choreografię, ogólny wy−

raz artystyczny.

Grand Prix oraz statuetkę Szczygli−

ka „Śląskiego Śpiewania” tegoro−

cznej edycji otrzymał Dziecięcy Ze−

spół Pieśni i Tańca „Iskierki”

z Ośrodka Kultury w Brzeszczach.

Nagrody zostaną wręczone na Gali

„Śląskiego Śpiewania” 2 czerwca

w Koszęcinie w siedzibie Zespołu

Pieśni i Tańca „Śląsk”. 

Ostatni sukces „Radości” nie jest

pierwszym w ich dorobku. Udział

w lędzińskim Przeglądzie Piosenki

Chrześcijańskiej zakończył się dla

Dominiki Centner zajęciem I miejsca

w kategorii soliści, a na IV Regional−

nym Przeglądzie Kolęd, Pastorałek

i Jasełek w Lędzinach III miejsce

w kategorii soliści i duety zajęły Julia

i Zuzanna Czudaj.

Radość w „Radości”

Warsztaty Taneczne 

EFS Dance!
26 kwietnia w Chorzowskim Centrum Kultury odbyły się zajęcia ta−
neczne w ramach podsumowania projektu EFS „fajne typy łamią
stereotypy”, a w wydarzeniu tym wzięło udział 84 mieszkańców wo−
jewództwa śląskiego w tym kilkoro mieszkańców Lędzin. Byli to be−
neficjenci – uczestnicy projektu „Przeciwdziałanie stereotypom
w gminie Lędziny” realizowanego przez MOK Lędziny. O samym
projekcie realizowanym w 2011 roku pisaliśmy już w poprzednich
numerach.

Warsztaty prowadzone były przez doświadczonych instruktorów tańca: Dariu−

sza Krylę wraz z instruktorami ze Szkoły Tańca Extreme z Tychów oraz Magdę

Olejarczyk i Szymona Babiarza – tancerzy z żorskiej szkoły Movimento. Celem

Warsztatów było m. in. rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz talentów tane−

cznych mieszkańców województwa śląskiego, w tym beneficjentów EFS oraz

propagowanie „dobrych praktyk EFS”. 

Rozpoczął się nabór do II edycji zajęć projektu „Przeciwdziałanie stereoty−

pom w gminie Lędziny”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w

Lędzinach, a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu. Jest kierowany do wszystkich mieszkańców Lędzin.

Druga edycja zajęć projektowych skierowana jest do uczniów szkół gimnazjal−

nych i ponadgimnazjalnych z Lędzin. Proponowane zajęcia to: „Warsztaty

tworzenia własnego wizerunku” i „Zajęcia break dance” Paulina Rudol

14 i 15 maja 2012 roku, w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląs−
kich odbył się Przegląd Finałowy XIX Regionalnego Przeglądu Pieśni
im. profesora Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie 2012”. Nasza „Ra−
dość”, czyli zespół dziecięco−młodzieżowy działający przy Miejskim
Domu Kultury, wyśpiewał na nim II miejsce w swojej kategorii. 

Blue Band Blues.
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Zgodnie z ustaleniami podjętymi na
kwietniowym zebraniu organizacyj−
nym Lędzińskiego Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin, pierwsza 50−osobowa grupa
osób niepełnosprawnych i ich opieku−
nów uczestniczyła w wyjazdowych
warsztatach arteterapeutycznych (le−
czenie poprzez aktywny kontakt ze
sztuką) do Zawoi już w weekend 11−
13 maja (warsztaty dla drugiej i trze−

ciej grupy zaplanowano na kolejne
weekendy majowe). Ich organizatorka
Małgorzata Szeligiewicz z lędzińskiej
firmy „Edukator”, zapewniła bogaty
i różnorodny program z udziałem pi−
lota i przewodnika wycieczek tereno−
wych. 

Bazą dla lędzińskich niepełnospra−
wnych był DW „Jędruś” z widokiem
na Babią Górę, skąd wyruszali oni na
nocny kulig furmankami góralskimi

po Zawoi, na wycieczki po Parku Ba−
biogórskim i do klasztoru karmelitów
bosych, ale także na zajęcia malowa−
nia na szkle i ręcznego tworzenia figur
ze słomy lnianej oraz na gawędy gó−
ralskie.

W drodze powrotnej odwiedzili
jeszcze muzeum papieskie w Wado−
wicach, skosztowali papieskich kre−
mówek, by pełni pozytywnych wra−
żeń zameldować się w Lędzinach. ml

Warsztaty pełne wrażeńTydzień lędzińsko−unicovski
W ramach trwającej już sześć lat

przyjaźni zapoczątkowanej wspólną

realizacją projektu „Co nas spojuje,

co nas łączy?” współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej, społe−

czność hołdunowskiego Gimnazjum

nr 2 gościła od 14 do 16 maja u sie−

bie 14−osobową delegację uczniów

i nauczycieli z Zakladni Skoly w czes−

kim Unicovie. Goście zwiedzili między

innymi Muzeum w Oświęcimiu i za−

bytki Krakowa. Dzięki przyjaciołom

sponsorom naszego gimnazjum po−

południa upłynęły im na wspólnych

grach i zabawach sportowych z naszą

młodzieżą, wspólnym grillowaniu,

spacerach i rozmowach na wszelkie

tematy. We wtorkowy wieczór podzi−

wiano też wspólnie panoramę Lędzin

i okolic z Klemensowej Górki, czyli

Klimonta. W rewanżu zabrali ze sobą

do Unicova nie tylko bardzo miłe

wspomnienia i bogate wrażenia, ale

także delegację hołdunowskiego G 2.

Jeszcze w środę, 16 maja, nasi

przedstawiciele zwiedzili Ołomuniec,

następnego dnia byli na zamku Bou−

zow i zwiedzali Unicov, gdzie podzi−

wiali też Muzeum Baroku. W piątek,

18 maja, zaproszono ich na zajęcia

lekcyjne w Zakladni Skole, gdzie uz−

godniono plan dalszej współpracy

obydwu placówek oświatowych i je−

szcze tego samego dnia powrócili

bardzo zadowoleni do domowych pie−

leszy. ml

Zgodnie z wymogami projektu

„Atrakcyjna szkoła – lepszy start”,

w lędzińskim ratuszu odbyła się 15

maja konferencja podsumowująca

pierwszy rok jego realizacji przez

Szkołę Podstawową nr 3. Rolę koor−

dynatora tego projektu pełni Magda−

lena Ostrowska, natomiast asystenta

Ewa Duraj. 

W charakterze gości uczestniczyli

w konferencji przedstawiciele władz

miasta z wiceburmistrzem Markiem

Banią, wicestarosta Henryk Barcik,

dyrektorzy lędzińskich placówek

oświatowych oraz rodzice uczniów

Trójki występujących w programie ar−

tystycznym. Dyrektor szkoły Elżbieta

Ostrowska zaznajomiła zebranych

z głównym celem powyższego projek−

tu, którym jest objęcie uczniów pro−

gramem rozszerzonego nauczania,

wpływającym na wyrównywanie ich

szans edukacyjnych, zmniejszenie dy−

sproporcji w osiągnięciach edukacyj−

nych, a także na podnoszenie pozio−

mu kształcenia w SP 3.

Prezentacja multimedialna doty−

czyła typów zajęć realizowanych w ra−

mach projektu, w tym dydaktyczno−

wyrównawczych i specjalistycznych

oraz zajęć pozalekcyjnych i poza−

szkolnych kształtujących kompeten−

cje kluczowe uczniów, takie jak krea−

tywność, inicjatywa, ekspresja kultu−

rowa, doskonalenie siebie itp., doty−

czyła też opieki pedagogiczno−psycho−

logicznej nad uczniami.

Konferencji towarzyszyło otwar−

cie wystawy prac plastycznych, foto−

grafii z realizowanych zajęć, różne−

go rodzaju ćwiczeń i prac pisem−

nych oraz prezentacja prac ucze−

stników zajęć „Przedsiębiorczość –

jestem konsumentem”, prowadzo−

nych przez Ewę Hrzibek. W krótkiej

części artystycznej wystąpiła grupa

taneczna Step przygotowana przez

Martę Jasińską i grupa wokalna zło−

żona z uczestników zajęć europej−

skich prowadzonych przez Zuzannę

Siemieniuch.

Mirosław Leszczyk

Atrakcyjna szkoła w magistracie

15 maja 2012 roku w sali wido−

wiskowej „Piast” w Lędzinach odbył

się II edycja konkursu recytatorskie−

go „Entliczek Pentliczek. W elimina−

cjach wzięło udział 57 wykonawców

i zespołów. 

Jury w składzie: Joanna Wicik,

Ilona Cuber−Cebula i Joanna Figura

oceniało wykonawców, biorąc pod

uwagę następujące kryteria: pamię−

ciowe opanowanie tekstu, dykcja,

interpretacja tekstu, ogólny wyraz

artystyczny. W wyniku podliczonych

głosów przyznano następujące

miejsca: w kategorii Przedszkola:

I miejsce: Mateusz Praetz z Miej−

skiego Przedszkola nr 2 w Lędzi−

nach.

II miejsce: Mateusz Suszek ze

Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzi−

nach – Goławcu, III miejsce: Emilia

Grygierek ze Szkoły Podstawowej nr

4 w Lędzinach – Goławcu, III miej−

sce: Oliwia Prause ze Szkoły Podsta−

wowej nr 4 w Lędzinach −Goławcu;

w kategorii Klasy I− III:

I miejsce: Zofia Komandera, Pauli−

na Lysko ze Szkoły Podstawowej nr

3 w Lędzinach, II miejsce: Katarzyna

Lelonek ze Szkoły Podstawowej nr

3 w Lędzinach, III miejsce: Michał

Bryjok ze Szkoły Podstawowej nr

4 w Lędzinach – Goławcu; w katego−

rii Klasy IV – VI: I miejsce: Dorota

Kubica ze Szkoły Podstawowej nr

1 w Bieruniu, II miejsce: Emilia Twa−

róg ze Szkoły Podstawowej nr

1 w Bieruniu, III miejsce: Wiktoria

Mazurkiewicz ze Szkoły Podstawowej

nr 3 w Lędzinach.

Uroczyste rozdanie nagród odbę−

dzie się 1 czerwca 2012 roku w Miej−

skim Ośrodku Kultury w trakcie im−

prezy z okazji Dnia Dziecka zorgani−

zowanej przez Miejski Ośrodek Kultu−

ry w Lędzinach.

Enliczek Pentliczek 

INFROMACJA O OGŁOSZONYCH PRZETARGACH
NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI 

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LĘDZINY:
I. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości in−
westycyjnej o całkowitej pow. 2,9050 ha, składającej się z działek ozna−
czonych numerami: 210/22 (ŁIII) o pow. 1,9749 ha i 214/22 (RIVb, ŁIII,
dr) o pow. 0,8980 ha, zapisane w księdze wieczystej KA1T/00021882/9 pro−
wadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach oraz 212/22 (ŁIII) o pow. 0,0321 ha,
zapisana w księdze wieczystej KA1T/00017272/9 prowadzonej przez Sąd Rejo−
nowy w Tychach. Nieruchomość położna jest w Lędzinach, obręb geodezyjny
Lędziny, k. m. 12 przy ul. Lędzińskiej.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania prze−
strzennego miasta Lędziny. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków za−
gospodarowania przestrzennego miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę
Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02  z dnia 26 września 2002r. (z póź−
niejszymi zmianami) nieruchomość położona jest  na terenach produk−
cyjno−usługowych. 
Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie Decyzji ustalającej wa−
runki zabudowy wydanej na wniosek inwestora. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.100.000,00 zł netto
Do ceny nieruchomości wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zostanie
podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Wadium ustalone zostało na kwotę 105.000,00 zł
Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się

w dniu 10 lipca 2012 r. o godz. 13.00 
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do
dnia 4 lipca 2012 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędzi−
ny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.

II. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości usługowej o całkowitej pow. 0,7757 ha,
położonej w Lędzinach, obręb geodezyjnym Lędziny, k. m. 4 przy ul.
Hołdunowskiej, składającej się z działek oznaczonych numerami geo−
dezyjnymi 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253
ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha, zapisanych w księdze wieczystej
KA1T/00039324/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach. 
Nieruchomość od strony południowej porośnięta jest około 50 drzewami liścia−
stymi w luźnym rozstawie, mających wpływ na zagospodarowanie działek. Po−
została część wynosząca około 2/3 powierzchni porośnięta jest pojedynczymi
krzakami samosiejkami, która po wycięciu stanowi powierzchnię nadającą się
do zabudowy obiektem zgodnie z planem miejscowym.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XXXVIII/222/05 z dnia 30
czerwca 2005 r. przedmiotowe działki położone są na obszarze ozna−
czonym symbolem 3U – teren zabudowy usługowej. Przeznaczeniem pod−
stawowym terenów oznaczonych symbolem 3U są usługi i działalności gospo−
darcze typu: handel detaliczny, hurtowy, rzemiosło, wytwórczość, usługi pro−
wadzone w obiektach typu biurowego, inne usługi za wyjątkiem stacji paliw,
baz transportowych, gromadzenia i przetwarzania odpadów, złomu, zużytych
pojazdów, maszyn i innych urządzeń. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje
wewnętrzną obsługę komunikacyjną, czasowe miejsca postojowe, sieci i urzą−
dzenia infrastruktury technicznej.
Plan miejscowy jako parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospo−
darowania terenu określa m. in. podstawową formę zabudowy – zabudowę wol−
nostojącą, wysokość budynków max. do 12 m, wielkość powierzchni zabudowy
do powierzchni działki max. 70%.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 700.000,00 zł netto
Do ceny nieruchomości wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zostanie

podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
Wadium ustalone zostało na kwotę 35.000,00 zł

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się 
w dniu 10 lipca 2012 r. o godz. 14.00 

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do
dnia 4 lipca 2012 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędzi−
ny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008. 

III. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowa−
nej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2761/257 o po−
wierzchni 0,0571 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr
KA1T/00013996/2 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Tychach. Powyższa nieruchomość położona jest w Lędzinach,
obręb Hołdunów, km. 2 przy ul. Poziomkowej.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania prze−
strzennego. 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen−
nego Miasta Lędziny, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr
CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), działka położona jest na ob−
szarze oznaczonym jako tereny mieszkaniowo−usługowe o niskiej intensy−
wności zabudowy – do adaptacji. 
Realizacja zamierzonej na przedmiotowej działce inwestycji wymaga uzyskania
Decyzji  ustalającej warunki zabudowy wydanej na wniosek inwestora.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 55.000,00 zł 
Do ceny nieruchomości wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zostanie
podatek od towarów i usług VAT według stawki 23%.

Wadium ustalone zostało na kwotę 5.500,00 zł 
Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się 

w dniu 4 czerwca 2012 r. o godz. 14.00 
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do
dnia 29 maja 2012 r. poprzez dokonanie wpłaty w kasie UM Lędziny lub
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy
Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.

Przed otwarciem w/w przetargów uczestnicy przedkładają Komisji
Przetargowej:
− dowód wniesienia wadium (oryginał),
− dokument tożsamości,
− oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomo−
ści będącej przedmiotem zbycia, co do którego nie wnosi zastrzeżeń, 
− oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści ni−
niejszego ogłoszenia oraz ich akceptacji,
− pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób reprezen−
tujących oferentów.
Dodatkowych informacji na temat warunków powyższych przetargów udziela
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok.
203−205, tel. (32) 216−65−11 do −13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy
Urzędu. Pełna treść ogłoszeń zamieszczona jest na stronie internetowej
www.ledziny.pl, w biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Pamiątkowa fotografia.
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Przekazaniem sztandaru szkolnego
nowemu pocztowi sztandarowemu
rozpoczęła się w piątkowe popołu−
dnie, 28 kwietnia, uroczystość po−
żegnania maturzystów w Powiato−
wym Zespole Szkół w Lędzinach.
Dyrektor Ewa Matusik powitała
wszystkich zgromadzonych w auli
szkolnej, w tym zaproszonych gości.
Szczególnie serdecznie powitała te−
gorocznych maturzystów. Do jej po−
dziękowań, gratulacji i życzeń dołą−
czyli się wicestarosta Henryk Barcik,
dyrektor wydziału Kuratorium
Oświaty w Katowicach, Andrzej Ra−
fa oraz Marek Spyra, wiceprzewo−
dniczący Rady Powiatu Bieruńsko−
Lędzińskiego. 

Tradycyjne nagrody starosty bie−
ruńsko−lędzińskiego Bernarda Bedno−

rza dla najlepszych absolwentów lę−
dzińskiego PZS wręczył wicestarosta
Barcik. Otrzymali je: Sonia Szary (za
osiągnięcia naukowe), Magdalena
Musioł (za osiągnięcia artystyczne)
i Maciej Krawczyk (za osiągnięcia
sportowe). Dyplomy i nagrody wrę−
czono też Anecie Pistelok, Monice
Szczepanek i Patrykowi Maneckiemu,
laureatom wewnątrzkolnego konkursu
„Z niemieckim przez świat”.

Z kolei wicestarosta w towarzystwie
dyrektor Matusik i wychowawców klas
maturalnych przekazał uczniom trzech
klas czwartych technikum nagrody za
najwyższą średnią ocen i wzorowe za−
chowanie oraz za różnego typu sukcesy
szkolne i pozaszkolne, a także listy gra−
tulacyjne rodzicom najlepszych matu−
rzystów w poszczególnych klasach.

Duże ożywienie wśród zebranych
wywołał pokaz multimedialny obejmu−
jący najważniejsze, ale i najbardziej za−
bawne wydarzenia szkolne. Jakub De−
nuszek recytował znany wiersz Wisła−
wy Szymborskiej pt.” Nic dwa razy się
nie zdarza”, a Ryszard Kamieński
wiersz „Swej matury czekam tak”. Ju−
styna Piórek i Klaudia Bizon pięknie
zaśpiewały dla maturzystów, a trzecio−
klasiści Sara Siejka i Grzegorz Juro−
wicz pożegnali ich w imieniu całej spo−
łeczności uczniowskiej PZS. Na za−
kończenie części oficjalnej uroczysto−
ści gorące podziękowania dyrekcji pla−
cówki, swoim wychowawcom i młod−
szym koleżankom oraz kolegom szkol−
nym przekazali maturzyści Monika
Wybraniec i Łukasz Nowrocki.

Mirosław Leszczyk
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Świętego Floriana, patrona strażaków, przypada
4 maja, ale lędzińscy strażacy swoje doroczne
święto obchodzą już 3 maja, by móc je rozpoczynać
udziałem w mszy św. odprawianej w kolejną ro−
cznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tak było
i tym razem. 

Zbiórkę wyznaczyli sobie przy budynku OSP i z po−
cztem sztandarowym na czele pomaszerowali do kościoła
św. Anny, gdzie uczestniczyli w tak zwanej świątecznej
sumie odprawionej przez ks. dziekana Janusza Jarczyka

i wysłuchali jego homilii, w której nawiązał też do roli
i znaczenia strażaków ochotników w życiu lokalnych spo−
łeczności. 

Po mszy w szyku marszowym udali się oni wraz
z członkami najbliższych rodzin i zaproszonymi gośćmi do
budynku OSP na tradycyjne spotkanie, które rozpoczęło się
udzieleniem im błogosławieństwa przez ks. dziekana Jar−
czyka. Z kolei podziękowania i serdeczne życzenia złożyli
lędzińskim druhom burmistrz Wiesław Stambrowski i wi−
cestarosta Henryk Barcik (także w imieniu starosty Bernar−
da Bednorza). 

Świąteczna msza i spotkanie
z okazji Dnia Strażaka

Owacjami na stojąco podziękowali

licznie zgromadzeni słuchacze kwar−

tetowi tyskiej orkiestry kameralnej

„Aukso” za piękny godzinny kameral−

ny koncert muzyki klasycznej, który

odbył się wieczorem 20 kwietnia na

piętrze budynku centrali Miejskiej

Biblioteki Publicznej. Artyści zrewan−

żowali się ognistym „Czardaszem” V.

Montiego na bis.

– Spotkaliśmy się z tak miłym przy−

jęciem lędzińskich melomanów 13

stycznia br. podczas naszego poprze−

dniego koncertu w tej bibliotece, że

z radością przyjęliśmy kolejne zapro−

szenie dyrektor Joanny Wicik – mówi

flecistka Małgorzata Hlawsa. – Słu−

chacze bardzo żywo reagują na muzy−

kę, ale jednocześnie znakomicie wy−

czuwają nastrój poszczególnych utwo−

rów. 

Oprócz flecistki wystąpili też: wio−

lonczelistka Joanna Urbańska−Mik−

szta, skrzypek Marcin Sidor i grający

na altówce Jarosław Samson. Zapre−

zentowali oni utwory J. S. Bacha, W.

A. Mozarta, F. Chopina, H. Wieniaw−

skiego, A. Vivaldiego, Rimskiego−Kor−

sakowa i uchodzącą już klasykę mło−

dego pokolenia piosenkę „Yester

day” Beatlesów.

Interesującym dopełnieniem kon−

certu była scenografia autorstwa bib−

liotekarki Agnieszki Kucharewicz, któ−

ra wcieliła się również w rolę konfe−

ransjera. ml

Kolejny koncert kwartetu 

Aukso w MBP

W PZS uroczyście pożegnano maturzystów

Burmistrz Miasta Lędziny 
informuje, 

iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Lędziny przy ul.
Lędzińskiej 55, 43−143 Lędziny –
na okres 21 dni, tj. od 25 maja
2012 r. do 15 czerwca 2012 r. –
wywieszony został wykaz nieru−
chomości będącej własnością
Gminy Lędziny, przeznaczonej
do oddania w najem w drodze
przetargu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 
Nr 0050.311.2012 z 24.05.2012 r.

Wygrał faworyt
I skatowy powiatowy turniej strażaków o puchar prezesa ZOP ZOSP, Bernar−

da Bednorza, rozegrany 12 maja w budynku lędzińskiej OSP, wygrał zdecydo−

wany faworyt lędzinianin Krzysztof Kołodziejczyk, zawodnik Skat Klubu OSP

Lędziny, drużynowego mistrza Polski w skata. Jest on także członkiem wspie−

rającym OSP Lędziny oraz prezesem zarządu Okręgu PZSkat. w Tychach. Dru−

gie miejsce zajął Antoni Kumor, trzecie Emanuel Jarosz (obaj z OSP Między−

rzecze), czwarte Mirosław Janus (OSP Bojszowy), a piąte Bronisław Czuwaj

(OSP Międzyrzecze). Wymienieni odebrali nagrody od Piotra Czerniaka, wicep−

rezesa OSP Lędziny, a zarazem pomysłodawcy i głównego organizatora turnie−

ju. Puchar oraz pamiątkowe dyplomy zaplanowano wręczyć 26 maja w ramach

obchodów Powiatowego Dnia Strażaka. W zawodach, których grającym sędzią

był wspomniany Krzysztof Kołodziejczyk, wzięło udział 17 reprezentantów je−

dnostek strażackich z Lędzin, Bojszów, Bojszów Nowych i Międzyrzecza. –

Pierwsze koty za płoty – powiedział Piotr Czerniak. – Jestem przekonany, że

turniej ten zadomowi się na stałe w kalendarzu imprez strażackich organizo−

wanych w naszym powiecie. ml

22−letni Dawid Gondzik
wygrał oryginalną koszul−
kę hokejowej reprezenta−
cji Polski w internetowym
konkursie TVP Sport.
W trakcie meczu hokejo−
wego GKS−u Tychy z Cra−
covią Kraków padło pyta−
nie o składy obu drużyn
w 4 meczach finałowych
poprzedniego sezonu, któ−
re rozegrały między sobą
Cracovia i GKS. Dawid,
chociaż sam piłkarz, od−
powiedział bezbłędnie.
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15 czerwca Miejski Klub Sportowy

Lędziny świętować będzie 80. roczni−

cę istnienia. Z tej okazji okazji MKS

wspólnie z miastem przygotowuje uro−

czyste spotkanie, na które wśród wie−

lu gości zaproszeni zostali m. in. Pre−

zes Śląskiego Związku Piłki Nożnej

i zarazem wiceprezes Polskiego Związ−

ku Piłki Nożnej Rudolf Bugdoł, Wicep−

rezes Śl. ZPN i równocześnie prezes

podokręgu Tychy Henryk Kula, dyrek−

tor kopalni „Ziemowit” Piotr Niełacny

oraz jego zastępca ds. pracy Mirosław

Drzyzga, a także starosta Bernard Be−

dnorz. Imprezę poprowadzi kierownik

Referat Edukacji, Kultury, Sportu

i Spraw Społecznych Krzysztof Bednar−

czyk. Historię klubu przypomni prezes

MKS−u, a w sprawie obecnej współ−

pracy miasta z Klubem i organizacji

sportu na naszym terenie głos zabie−

rze burmistrz Wiesław Stambrowski.

Jubileusz będzie też okazją do od−

znaczenia odznakami PZPN i Śl. ZPN

długoletnich zasłużonych działaczy

sportowych. O oprawę artystyczną

uroczystości zadba Miejski Ośrodek

Kultury. Wystąpi Blue Band Blues

i pary taneczne ze szkoły tańca „Wir”

w Mysłowicach.

80−siątka MKS−u

Jeśli w sobotnie przedpołudnie 28 kwietnia zauważy−
li Państwo na niebie szereg szybujących, kolorowych
obiektów – były to owoce pracy wymagającej cierpli−
wości oraz precyzji w czasie sklejania modeli, wyko−
nanych rękami uczestników XV Powiatowych zawo−
dów balonów na ogrzane powietrze, jakie odbyły się
na lotnisku modelarskim przy ul. Oficerskiej.

Organizatorzy zawodów, tj. Zarząd Powiatowy Ligi
Obrony Kraju, ze względu na warunki atmosferyczne
i obawę uniemożliwienia rozegrania imprezy przez zbyt
silne podmuchy wiatru na Klimoncie, zdecydowali się na
rozegranie zawodów na lotnisku usytuowanym tuż przy
KWK „Ziemowit”. I jak pokazał przebieg niezakłóconej
niczym rywalizacji, był to słuszny wybór. Tym samym,
uczestnicy wywodzący się ze szkół podstawowych i gim−
nazjalnych z terenu powiatu, a także uczestnicy Warszta−
tów Terapii Zajęciowej, mogli skupić się na precyzyjnym
przygotowaniu balonów do wypuszczenia w niebo.

Jak tłumaczył kierownik zawodów, Janusz Musik: „Aby
balon uniósł się w powietrze, konieczne jest najpierw jego
odpowiednie przygotowanie, poprzez właściwe sklejenie:
w sposób symetryczny, za pomocą wąskich szwów i przy
użyciu niewielkich ilości kleju. Natomiast przy samym
starcie najistotniejsze jest podgrzanie balonu do odpowie−
dniej temperatury i znalezienie w ten sposób przeciwwagi
dla temperatury powietrza, która w dniu dzisiejszym jest
bardzo wysoka, co nie sprzyja lotom.”

Zawodników podzielono na kategorie szkół podstawo−
wych i gimnazjalnych, w których startowały balony stan−
dardowe, sięgające do 1,5 m2 objętości. Do rywalizacji sta−
nęli także zawodnicy w kategorii otwartej, czyli balonów
nietypowych, których kształt i wymiar są dowolne – łą−
cznie 26 ekip, które wypuściły nad lędzińskie niebo ponad
40 balonów. Warto dodać, że start w jednej z kategorii
standardowych, nie wykluczał możliwości udziału drużyny
w rywalizacji w grupie otwartej.

W kategorii szkół podstawowych na pierwszym oraz
trzecim stopniu podium stanęły reprezentantki lędzińskiej
Szkoły Podstawowej nr 3: Magdalena Tam i Kamila Bor−
kowska oraz Sandra Szmist i Natalia Tomala. W klasyfika−
cji generalnej zespoły z SP 3 rozdzieliła drużyna Szkoły
Podstawowej z Bojszów: Sara Forreiter i Zuzanna Piekorz.

W gronie gimnazjalistów na podium znaleźli się ucze−
stnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy zajęli drugie

i trzecie miejsce: Marek Hajduk i Tomasz Synowiec oraz
Agnieszka Kawała i Jacek Borucha. Reprezentanci WTZ
ustąpili miejsca jedynie zwycięskiej parze z Imielina
w składzie: Kamila Zdebik i Magdalena Żurek.

Rywalizacja w kategorii otwartej niewątpliwie przebie−
gała pod dyktando zwycięzców: Alicji i Bartłomieja Du−
czmal z Bojszów, którzy w pokonanym polu pozostawili
swoje koleżanki Zuzannę Piekorz i Sarę Forreiter. Trzecie
miejsce przypadło w udziale także bojszowianom: Danie−
lowi Jędrzejczakowi i Szymonowi Mijalskiemu. 

Nad przebiegiem zawodów czuwała 6−osobowa komisja
sędziowska pod przewodnictwem Marka Lizaka, skrupu−
latnie odnotowując czasy osiągane przez poszczególne ba−
lony, wśród których najlepszy czas dnia sięgnął 14 minut
i 46 sekund.

Wręczenia nagród w postaci medali, dyplomów oraz
sprzętu sportowego dla uczestników rywalizacji, którzy za−
jęli miejsca od pierwszego do piątego w poszczególnych
kategoriach dokonali: Franciszek Musioł – Prezes Zarządu
Powiatowego LOK oraz wicestarosta powiatu bieruńsko−
lędzińskiego Henryk Barcik. Warto dodać także, że otwar−
cia zawodów dokonał starosta Bernard Bednorz, co po−
twierdza tylko rangę imprezy oraz fakt zaangażowania
władz powiatowych w działalność LOK w powiecie.

Marcin Podleśny

W dniach 28 i 29 kwietnia w sło−

wackim Dolnym Kubinie odbyły się

pływackie zawody pod nazwą „Velka

cena Dolnego Kubina”, w których to

nie zabrakło oczywiście wśród prawie

350 uczestników z Czech, Słowacji

i Polski reprezentantów UKS „Orka”

Lędziny.

Dziewięcioosobowa ekipa z Lędzin

przywiozła ze Słowacji łącznie sześć me−

dali. Cztery z nich w swojej kategorii wie−

kowej zdobył Jakub Walczysko, który wy−

walczył: złoto na 200m stylem motylko−

wym i na 400m stylem dowolnym, sre−

bro na 200m stylem zmiennym i brąz

na 200m stylem dowolnym. Brązowe

krążki zdobyli natomiast Kamil Krawczyk

na 100m stylem motylkowym i Paweł

Adamus na 50m stylem grzbietowym. 

Zawodnicy do zawodów przygotowani

zostali przez trenerów Sebastiana Walę

i Marcina Jawora. Marcin Podleśny

Medale UKS „Orka” na Słowacji Powiatowe zawody balonów
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Marcin Jawor z podopiecznymi.
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Jeden z najładniejszych balonów.


