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U zbiegu ulic Jagiellońskiej i Lę−
dzińskiej, obok obsadzonej kwiatami
łezki (wykonanej wiosną) kosztem
prawie 14 tysięcy złotych powstał no−
wy skwer. Nasadzono na nim krzewy
azalii japońskiej, cyprysików groszko−
wych, jałowców płożących i sosen

górskich, teren wydzielono granitowy−
mi obrzeżami a między krzewy wysy−
pano ozdobny żwirek. Zwieńczeniem
skweru jest okazały świerk srebrny.
Dla dopełnienia efektu trawnik okala−
jący zieleniec został poddany zabie−
gom pielęgnacyjnym. 

Cyprysy, azalie, jałowce 
przy Jagiellońskiej

Na Goławcu powstała nowa filia
Przychodni Rejonowej nr 2. Leczni−
ca, która przez lata mieściła się przy
ul. Goławieckiej 64, od początku
czerwca znajduje się przy Goławiec−
kiej 40.

Nowy obiekt powstał na powie−
rzchni 107 m2, którą zajmują 2 gabi−
nety lekarskie, pokój zabiegowy, toa−
lety dla personelu i osób niepełno−
sprawnych, szatnie i pomieszczenie
socjalne dla personelu, archiwum do−
kumentacji medycznej, rejestracja
i poczekalnia, a przed budynkiem po−
wstał parking przystosowany do osób
niepełnosprawnych. Na razie jest ut−
wardzony tłuczniem, po wykonaniu
robót kanalizacyjnych w rejonie przy−
chodni parking zostanie docelowo
wyłożony puzzlami. Budynek czeka
jeszcze malowanie elewacji, ale te
prace wpłyną jedynie na estetykę bu−
dynku, bo ocieplenie wykonano już
wcześniej.

Powstanie nowej przychodni, która
obsługuje mieszkańców Goławca
i Górek od dawna było koniecznością.
Stara przychodnia mieściła się bo−
wiem w wynajmowanym budynku
i nie spełniała warunków sanitarnych
przewidzianych w rozporządzeniu mi−
nistra zdrowia. Kolejne kontrole sane−
pidu kończyły się najczęściej groźba−
mi zamknięcia placówki, ale to ozna−
czałoby dla mieszkańców Górek i Go−
ławca konieczność dojeżdżania do Lę−
dzin albo na Ziemowit do lekarza. Na
adaptację i wyposażenie obiektu wy−
dano kwotę 220 tys. Całość sfinanso−
wano ze środków Miejskiego Zespołu
Opieki Zdrowotnej. 

Na razie w przychodni przyjmuje
lekarz rodzinny. MZOZ planuje je−
dnak, by w przyszłym roku, kiedy
Narodowy Fundusz Zdrowia rozpisze
kolejny konkurs na świadczenia

zdrowotne, rozszerzyć działalność
medyczną w mieście o kolejne usługi
specjalistyczne. Mogłyby być one
świadczone właśnie w nowej przy−
chodni.

Tak się leczy na Goławcu

Burmistrz Miasta Lędziny informuje,

że w dniu 27 grudnia 2013r. Urząd Miasta będzie nieczynny. 
W zamian za dzień wolny w dniach 11.10, 18.10, 25.10, 8.11, 15.11,
22.11 (piątki) Urząd Miasta będzie czynny dłużej niż zwykle. I tak:
W dniu 11 października br. Urząd będzie czynny do godz. 15.30, 
natomiast w dniach 18.10, 25.10, 8.11, 15.11, 22.11 do godz.15.00.
Kasa czynna będzie w godzinach:

11.10 do 15.00   18.10 do 14.30 25.10 do 14.30
08.11 do 14.30   15.11 do 14.30 22.11 do 14.30

Sprzedaj, kup, zamień się
15 listopada na Targowisku Miejskim od 15.00 do 19.00 odbędzie się ko−

lejna powakacyjna wyprzedaż garażowa. Na sprzedaż lub zamianę można wy−
stawiać wszystko, co nam już niepotrzebne, komuś innemu może się przy−
dać. Wyprzedaż jest też okazją, by kupić rzeczy potrzebne w domu po rozsą−
dnej cenie. Regulamin wyprzedaży można znaleźć na stronie targowiska
www.targowisko−ledziny.pl.

7 października 2013 roku w sali wi−

dowiskowo – kinowej „Piast” odbyła

się uroczysta, piąta już inauguracja ro−

ku akademickiego 2013/2014 w Uni−

wersytecie Trzeciego Wieku działają−

cego przy Górnośląskiej Wyższej Szko−

le Pedagogicznej imienia Kardynała

Augusta Hlonda w Mysłowicach.

Uczestniczyło w niej 68 słuchaczy

z czego w szeregi studenckie w tym

roku wstąpiło 10 osób.  Wśród zapro−

szonych gości znaleźli się JM Rektor

prof. Mirosław Wójcik, prof. ndzw. dr

hab. Elżbieta Górnikowska Zwolak,

doc. dr Sonia Kędziora – kierownik

UTW, burmistrz miasta Wiesław Stam−

browski, wiceburmistrz Marek Bania,

przewodnicząca Rady Miasta Teresa

Ciepły, wiceprzewodniczący: Jerzy Żoł−

na i Kazimierz Gut oraz wielu radnych. 

Wykład Inauguracyjny wygłosił prof.

zw. dr hab. Maciej Szargot na temat

„Kobiety w życiu i twórczości Juliusza

Słowackiego”. 

Nowi studenci ślubują.

Gaudeamus po raz piąty

Spotkanie 
otwarte 
w bieruńskiej
„Jutrzence”

Klub Tygodnika Powszechnego
w Powiecie Bieruńsko−Lędzińskim or−
ganizuje już czwarte spotkanie otwar−
te, tym razem 25 października (piątek)
o godz.18.00 w sali widowiskowej Ki−
noteatru „Jutrzenka” w Bieruniu, dzię−
ki uprzejmości dyrekcji Bieruńskiego
Ośrodka Kultury. Głównym punktem
programu spotkania będzie prelekcja
na temat „Franciszkańska koncepcja
życia w zgodzie z naturą”, którą wy−
głosi jeden z ojców franciszkanów
reprezentujących Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych w Katowicach Pa−
newnikach. Prelekcja stanie się pun−
ktem odniesienia w dyskusji na po−
wyższy, a także na inne tematy, zgo−
dnie z wolą uczestników. Mile widzia−
ni są nie tylko mieszkańcy naszego
powiatu, ale także okolicznych miej−
scowości. ml

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom,
Dyrekcji i Pracownikom Oświaty, składamy najserdeczniejsze
życzenia wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów zawodowych,
satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą 
oraz realizacji swoich planów i zamierzeń.
Dziękujemy za niezwykle trudną i odpowiedzialną 
pracę wkładaną w przekazywanie wiedzy, 
rozwijanie talentów młodych ludzi
i wskazywanie im właściwych ścieżek rozwoju.

Burmistrz Miasta Wiesław Stambrowski
Przewodnicząca Rady Teresa Ciepły
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MZOZ dysponuje już czterema apa−

ratami ultrasonograficznymi, których

dwa mają funkcję kolorowego doplera

i dysponują kilkoma głowicami do ba−

dań specjalistycznych. Najnowszy

aparat został zakupiony przez MZOZ

we wrześniu dla potrzeb Pracowni ul−

trasonograficznej Przychodni Specjali−

stycznej w Lędzinach. 

Urządzenie warte około 150 tysię−

cy złotych sfinansował w całości Miej−

ski Zespół Opieki Zdrowotnej.

– Pracownia obsługuje wszystkie

poradnie specjalistyczne i oddział

szpitalny rehabilitacji narządu ruchu,

obie przychodnie rejonowe łącznie

z filią w Goławcu, zakłady opieki zdro−

wotnej z Chełmu i Imielina oraz Sto−

warzyszenie Ochrony Zdrowia Praco−

wników KWK „Ziemowit” – mówi Mał−

gorzata Uzarek, zastępca dyrektora

MZOZ Lędziny ds. lecznictwa a zara−

zem specjalista radiolog – Bywa

więc, że aparat USG pracuje w Przy−

chodni Specjalistycznej od samego

rana do 21.00 a przez pracownię

przewija się 100 nawet pacjentów

dziennie.

Ultrasonograf jest sprzętem naj−

nowszej generacji o bardzo dobrej

rozdzielczości, dzięki czemu można

nim wykrywać nawet minimalne zmia−

ny chorobowe i szybciej podejmować

leczenie. Precyzyjniej też można mo−

nitorować postępy leczenia.

– Aparatem badamy piersi, tarczy−

cę, jamę brzuszną, wszelkie tkanki

miękkie oraz wykonujemy badania gi−

nekologiczno−położnicze, dopplerow−

skie obrazujące przepływy w naczy−

niach krwionośnych i ultrasonografię

serca – wylicza Małgorzata Uzarek.

Dzięki nowemu zakupowi pacjentom

lędzińskiego MZOZu służą teraz dwa

aparaty równocześnie. Stary ultrasono−

graf, bowiem, ma 5 lat, jest w pełni

sprawny, po przeglądzie, wyposażony

w nowe głowice i również służy do diag−

nostyki i leczenia pacjentów. Miejsce

dla niego znalazło się w Przychodni Re−

jonowej przy ulicy Asnyka i wykonywa−

ny jest na nim pełen zakres badań

USG. Dla pacjentów oznacza to więk−

szą a co najważniejsze szybszą do−

stępność do badania ultrasonogra−

fem, bo dotychczasowa jedna praco−

wnia okazywała się już niewystarczają−

ca w stosunku do rosnących potrzeb

wykonywania badań tego typu.

Lędzińskie pracownie wykonują ba−

dania zarówno nieodpłatnie, na pod−

stawie skierowania lekarskiego, jak

i płatne, wykonywane na prywatne

zlecenie. Obowiązujący w MZOZ cen−

nik badań zaczyna się od 28 złotych.

Najdroższe badania USG kosztują

w Lędzinach 80 złotych. To stawki

bardzo konkurencyjne, warto więc je

porównać przed wyjazdem do Tychów

lub innych okolicznych miast.

Nowy aparat do badań USG

We wrześniu poradnia Okulistyczna

Przychodni Specjalistycznej wzbogaci−

ła się o nowy aparat diagnostyczny:

optyczną tomografię koherentną,

zwaną też tomografem ocznym albo –

i to najpopularniejsza nazwa tego

urządzenia – OCT. Sprzęt dla poradni

kupił za 185 tysięcy złotych Miejski

Zespół Opieki Zdrowotnej.

– OCT pozwala wykrywać we wczes−

nym stadium choroby plamki żółtej:

AMD, CSR, obrzęk – wyjaśnia okulista

Tomasz Sobczyk – W przypadku AMD

tomograf pozwala monitorować prze−

bieg choroby i efekty leczenia iniek−

cjami lucentisu.

Nowy nabytek poradni, jak informu−

je Tomasz Sobczyk, obrazuje także

tarczę nerwu wzrokowego, co ma du−

że znaczenie w monitorowaniu prze−

biegu jaskry. Aparat posiada też waż−

ne w diagnostyce funkcje wykonywa−

nia zdjęć dna oka, pomiaru grubości

warstwy włókien nerwowych oraz ob−

razowania przedniego odcinka oka

(rogówka, tęczówka, przednia komora

oka).

– Dotychczas na badania OCT kie−

rowaliśmy pacjentów do innych ośrod−

ków – podsumowuje doktor Sobczyk –

Teraz możemy je wykonywać sami.

Możemy też, mając własny aparat,

diagnozować nim nie tylko przypadki

konieczne, ale i innych pacjentów,

u których tego typu badanie także

jest wskazane i uzasadnione.

Badanie OCT już w Lędzinach

Wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk wręczył we wrześ−
niu w Katowicach nagrody laureatom konkursu „Strażnik
Gminny (Miejski) Roku 2012”. Konkurs został zorganizo−
wany pod koniec ubiegłego roku z jego inicjatywy przy
współudziale nadinsp. mgr Dariusza Działy, Śląskiego Ko−
mendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. 

Zwycięzcą ubiegłorocznej edycji (w tym roku nie będzie
organizowany) został Sławomir Szczubiał ze Straży Miejskiej
w Raciborzu, a kolejne miejsca zajęli: Jerzy Bajura ze Straży
Miejskiej w Lędzinach i Marcin Orzechowski ze Straży Miej−
skiej w Pyskowicach. Sławomir Szczubiał zdobył 43 punkty
na 50 możliwych, Jerzy Bajura 42 punkty a Marcin Orze−
chowski – 38 punktów. Jak się więc okazało, mamy w Lędzi−
nach drugiego najlepszego strażnika w Śląskiem!

Do sprawdzianu wiedzy przeprowadzonego w formie testu
przystąpiło 19 strażników, którzy wykazali się największą wie−
dzą i uzyskali największą liczbę punktów na etapie eliminacji
lokalnych. Komisja konkursowa, w skład której weszli przed−
stawiciele: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso−
wego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Prewencji
oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach, oceniła poziom wiedzy uczestniczących
w konkursie strażników miejskich na podstawie uzyskanej
punktacji i czasu rozwiązania konkursowego testu.

Testy wiedzy zarówno na etapie eliminacji lokalnych (30
pytań) jak i finału wojewódzkiego (50 pytań) obejmowały za−
gadnienia materialnego prawa wykroczeń, postępowania
w sprawach o wykroczenie, prawa o ruchu drogowym, upra−
wnień straży i strażników oraz dokumentowania przez straż−
ników czynności służbowych. 

– Sprawdzian był trudny – ocenia Jerzy Bajura – Pytania
sformułowano podchwytliwie. Nie było na nie prostej odpo−
wiedzi, decydowały niuanse. Trzeba dobrze znać przepisy i za−
stanowić się nad pytaniem, żeby nie wpaść w jakąś pułapkę.

Wysoki wynik Jerzego Bajury jest niewątpliwie efektem je−
go wiedzy (jest z wykształcenia prawnikiem) jak i ponad dwu−
dziestoletniego doświadczenia w pracy strażnika miejskiego.
– Pracę rozpocząłem w lipcu 1992 roku – wspomina pan Je−

rzy – Do Straży Miejskiej trafiłem trochę przypadkowo, bo
w urzędzie szukałem ofert pracy dla ówczesnej narzeczonej,
dziś żony, ale miejsca były tylko w straży, czyli raczej dla
mężczyzny. Początkowo oferta mnie nie zainteresowała, bo
pracowałem w dziale budowlanym w kopalni, ale jakoś ta
straż nie dawała mi spokoju. W końcu zdecydowałem się zo−
stać strażnikiem, a fakt, że studiowałem na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego tylko mi w tym po−
mógł.

Na pytanie, czy miewa czasem dosyć swojej pracy, Jerzy
Bajura odpowiada, że było w jego życiu kilka momentów, że
miał dosyć tej służby: „czasem, kiedy było ciężko, zdarzało
mi się myśleć o zmianie pracy”. Ale – jak przyznaje – daje ona
także satysfakcję. Co prawda, na palcach rąk można policzyć
przypadki, że ktoś podziękuje za pomoc, wsparcie albo inter−
wencję straży, ale to są bardzo miłe chwile. Dają napęd do
dalszej pracy.

Mamy drugiego najlepszego
strażnika w Śląskiem

Jerzy Bajura ze statuetką.

Z PRAC RADY MIASTA
Wrześniowe posiedzenie Rady

Miasta poprzedzone zostało posie−

dzeniami wszystkich komisji sta−

łych. Tematem wiodącym każdej

z nich, poza rewizyjną, były wnioski

budżetowe na 2014 rok. Komisja

Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu

i Porządku Publicznego skupiła się

właśnie na nich, podobnie Komisja

ds. Ochrony Środowiska, która zaję−

ła się też dodatkowo zaopiniowa−

niem projektu uchwały w sprawie

wyrażenia zgody na sprzedaż w dro−

dze przetargu nieruchomości poło−

żonej przy ulicy Hołdunowskiej 70

w Lędzinach oraz wysłuchała infor−

macji na temat realizacji badań

gleb rolniczych na terenie Lędzin.

Komisja ds. Infrastruktury – poza

wspomnianymi wnioskami – zaopi−

niowała zmiany w tegorocznym bud−

żecie i bieżące projekty uchwał. Opi−

nia do zmian w budżecie miasta na

2013 roku oraz do projektu uchwa−

ły w sprawie przystąpienia do reali−

zacji projektu pod nazwą „Gimnazja−

liści z przyszłością – otwarci na lu−

dzi i pracę” w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki współ−

finansowanego przez Europejski

Fundusz Społeczny w latach 2013 –

2015 a także podsumowanie letnie−

go wypoczynki w naszym mieście

dzieci, młodzieży i dorosłych były

przedmiotem posiedzenia Komisji

Edukacji, Sportu, Kultury, Rekrea−

cji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo−

łecznej, która wzorem innych zajęła

się również wnioskami do budżetu

na przyszły rok. Komisja Budżetu,

Finansów i Samorządności oprócz

wniosków na przyszły rok i zaopinio−

wania projektów uchwał na najbliż−

szą sesję wysłuchała dodatkowo in−

formacji ze sprawozdania z wykona−

nia budżetu za I półrocze 2013 ro−

ku. Komisja Rewizyjna, dokonała

kontroli sposobu realizacji uchwał

Rady Miasta, a także analizy spra−

wozdań z wykonania uchwał Rady

Miasta oraz podpisanych zarzą−

dzeń, umów i aneksów do umów

przez Burmistrza Miasta. Komisja

skontrolowała również działalność

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych za 2012

rok i wysłuchała informacji o wyko−

naniu budżetu miasta i inwestycji

miejskich za I półrocze 2013 roku.

Przed wrześniową sesją odbyły

się także trzy połączone posiedze−

nia komisji. Komisje ds. Infrastruk−

tury, Budżetu, Finansów i Samorzą−

dności oraz Edukacji, Kultury,

Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdro−

wia wydały opinie do projektu

uchwały w sprawie zmian w Wielo−

letniej Prognozie Finansowej Mia−

sta Lędziny na lata 2013 – 2022

i do projektu uchwały w sprawie

zmian w budżecie miasta Lędziny

na 2013 rok. Połączone posiedze−

nie Komisji ds. Infrastruktury i Ko−

misji Budżetu, Finansów i Samo−

rządności poświęcone było zaopi−

niowaniu projektu uchwały w spra−

wie zmian w budżecie miasta na

2013 rok. Posiedzenie wspólne

wszystkich komisji, natomiast,

z udziałem starosty powiatowego

i radnych powiatowych z Lędzin do−

tyczyło powiatowych inwestycji dro−

gowych, finansowania publicznej

komunikacji zbiorowej oraz utrzy−

mania porządku na drogach powia−

towych w mieście. 

Zwyczajna sesja Rady Miasta od−

była się 26 września. Głównym te−

matem obrad miała być informacja

prezesa Spółki „Partner” na temat

stanu zaawansowania prac przy ka−

nalizacji gminy Lędziny, jednak ze

względu na awarie prądu przenie−

siona została na posiedzenie paź−

dziernikowe. W czasie obrad podję−

to uchwały w sprawie: przystąpienia

do realizacji projektu pod nazwą

„Gimnazjaliści z przyszłością – ot−

warci na ludzi i pracę” w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Lu−

dzki współfinansowanego przez Eu−

ropejski Fundusz Społeczny w la−

tach 2013 – 2015; udzielenia po−

mocy finansowej dla Powiatu Bie−

ruńsko – Lędzińskiego; zmiany Wie−

loletniej Prognozy Finansowej Mia−

sta Lędziny na lata 2013 – 2022;

zmian w budżecie miasta na 2013

rok; wyrażenia zgody na sprzedaż

w drodze przetargu nieruchomości

położonej przy ul. Hołdunowskiej 70

w Lędzinach; apelu o dokonanie re−

gulacji ustawowych zmieniających

zasady realizacji zadania własnego

gminy „Zapewnienie opieki bezdom−

nym zwierzętom oraz ich wyłapywa−

nie”. 

Rada przyjęła też w głosowaniu

2 wnioski, pierwszy, aby po każdo−

razowo przekazaniu dotacji w formie

pomocy finansowej do Powiatu Bie−

ruńsko – Lędzińskiego bądź Mar−

szałka Województwa Śląskiego była

przekazywana na bieżąco informa−

cja Radzie Miasta Lędziny o wyko−

rzystaniu środków z dotacji oraz

drugi, o zwrócenie się z apelem do

Lędzińskich Radnych Powiatowych

o ujęcie w budżecie powiatu na

2014 rok zadania budowy chodnika

ulicy Goławieckiej na modernizowa−

nym odcinku.
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Pracę pedagogiczną rozpoczęłam
w roku 1959 w Lędzinach. Jako absol−
wentka Liceum Pedagogicznego
w Pszczynie otrzymałam skierowanie
do pracy w Szkole Podstawowej nr 1.
W sierpniu, gdy kończyły się wakacje,
autobusem linii 31 pojechałam przed−
stawić się kierownikowi szkoły – panu
Wiktorowi Suchan. Kierownik przyjął
mnie tymi słowami: „Ewy my jeszcze
nie mieli, możesz zostać”.

W ten sposób stałam się jednym
z członków Rady Pedagogicznej.
1 września po uroczystej akademii spot−
kałam się z uczniami klasy II rocznika
1951, których zostałam wychowawcą
i nauczycielem. Uczniów było 36.
Uczyłam wszystkiego w klasie drugiej
i uzupełniałam etat jako nauczyciel wy−

chowania fizycznego dziewcząt. Bardzo
szybko wczułam się w obowiązki i at−
mosferę nauczycielską.

Szkoła była jak na ówczesne czasy
dość nowoczesna, gdyż wybudowano ją
w 1939 roku. Klasy były dość duże, ko−
rytarze jasne i przestronne, sprzęt szkol−
ny był dość sfatygowany, ale spełniał
potrzeby uczniów. Szybko zorientowa−
łam się, że Lędziny mają dość bogatą
historię. Zaczęłam poznawać przeszłość
Lędzin i jej mieszkańców, dowiedzia−
łam się o udziale lędzinian w powsta−
niach śląskich, bohaterskiej śmierci
Pawła Spyry, księdza Kupilasa, księdza
Kontnego i innych. Szybko zrozumia−
łam, że wykształcenie średnie jest nie−
wystarczające, aby dobrze zrozumieć
wszystkie zawiłości historii. Zaczęłam

uzupełniać swoje wykształcenie naj−
pierw w Studium Nauczycielskim
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Katowicach, a potem na Uniwersyte−
cie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie
w 1976 roku zdobyłam tytuł magistra
historii.

W tym samym czasie przeniosłam się
do Szkoły Podstawowej nr 3 w Hołdu−
nowie. Zakres moich zadań uległ zmia−
nie, uczyłam przede wszystkim historii,
wychowania obywatelskiego i wszy−
stkiego, co mi przydzielono (oprócz
przedmiotów ścisłych: matematyki, fi−
zyki, chemii). Po przejściu dyrektora Ja−
na Górskiego na emeryturę objęłam
funkcję zastępcy dyrektora i do emery−
tury ją pełniłam.

Cały czas pasjonowałam się historią,
dlatego wzięłam aktywny udział w two−
rzeniu „Słownika Historycznego Ziemi
Pszczyńskiej”. Napisałam też kilka arty−
kułów do Monografii Lędzin wydanej
w 1998 roku pod redakcją prof.dr.hab.
Franciszka Serafina. Napisałam też dwie
broszurki z serii „Widziane z Górki Kle−
mensowej”: zeszyt 6 „Zasłużeni lędzi−
nianie” i zeszyt 9 „Szkoła Podstawowa
Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach”.

W Lędzinach spędziłam całe swoje
dorosłe życie. Miałam osiągnięcia, ale
i porażki. Niczego nie żałuję, z wszy−
stkiego wyciągnęłam wnioski. Gdyby
mi dane było przeżyć jeszcze raz swoje
życie, niczego bym nie zmieniała.

Ewa Łakota

Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował dzia−
łalność po raz piąty. Czym właściwie jest UTW, bo
pewnie nie każdy, nawet z kręgu osób potencjalnie
zainteresowanych, wie o nim wystarczająco dużo.

– Odpowiem w ten sposób: Uniwersytet Trzeciego

Wieku powstał z myślą o aktywizacji intelektualnej

i społecznej osób, które zakończyły swoją działal−

ność zawodową. Aktywność życiowa człowieka nie

kończy się bowiem wraz z odejściem na emeryturę.

Teraz gdy nie ciążą już obowiązki rodzinne i zawo−

dowe można oddać się robieniu tego, co daje przy−

jemność i satysfakcję. Uczestnictwo w zajęciach Uni−

wersytetu Trzeciego Wieku pozwala słuchaczom na

poszerzenie wiedzy, zaspokojenie zainteresowań,

poznanie nowych osób i nawiązanie przyjaźni. Z

drugiej strony przyjęcie na siebie obowiązków słu−

chacza to konieczność – najpierw – wyboru najod−

powiedniejszego dla siebie rodzaju zajęć, później –

systematyczne w nich uczestnictwo. Ma to istotne

znaczenie dla organizacji czasu wolnego, pokonywa−

nia bezczynności a także dyscyplinuje i mobilizuje

intelektualnie i fizycznie, co ma niebagatelne zna−

czenie dla utrzymania dobrego zdrowia psychofizy−

cznego.

Skoro już wiadomo, czym jest UTW, to proszę
powiedzieć, jak znalazł się w Lędzinach.

– Lędziński Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjo−

nuje przy Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogi−

cznej imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowi−

cach. Funkcję organizatora i koordynatora działań

Uniwersytetu Trzeciego Wieku pełni Zakład Andrago−

giki i Gerontologii GWSP. Dlaczego? Bo będąc za−

wiązaną z tą mysłowicką uczelnią prowadziłam już

wcześniej zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego

Wieku i pomyślałam, że warto taki uniwersytet otwo−

rzyć również w Lędzinach, dla naszych mieszkańców.

Zależało mi też na merytorycznej opiece naukowej

nad uniwersytetem, a profesor Mirosław Wójcik, rek−

tor GWSP od razu wyraził gotowość objęcia opieką lę−

dzińskiej filli UTW.

No i?
– Na początku były pewne obawy czy uda się zgro−

madzić 50 chętnych osób do udziału w tym przed−

sięwzięciu, ale ja będąc opiekunem chórów amator−

skich wiedziałam, że „na już” mam 30 swoich chó−

rzystów, którzy będąc ludźmi aktywnymi skorzystają

z oferty UTW. Pomysł spodobał się też burmistrzowi,

a potem również radnym. Szczególnie to, że oferta

uniwersytetu skierowana jest do osób starszych. Ko−

misja edukacji poparła go jednogłośnie. Efekt był ta−

ki, że pierwsza edycja Uniwersytetu Trzeciego Wieku

miała 80 słuchaczy.

Ale jak UTW ze swoją funkcją edukacyjno−społe−
czną ma się do kultury, która jest Pani dziedziną?

– Wbrew pozorom ma się bardzo. Słuchacze uni−

wersytetu byli i nadal są grupą skupioną przy Miej−

skim Ośrodku Kultury, a więc są naturalnymi odbior−

cami oferty kulturalnej MOKu. Na dodatek okazują

się znakomitymi promotorami kultury w mieście, bo

propagują kulturalne przedsięwzięcia wśród swoich

znajomych, sąsiadów, rodziny. UTW to więc również

edukacja kulturalna i to na skalę znacznie szerszą,

niżby się mogło na pierwszy rzut oka wydawać.

A fakt, że uczelnia patronacka uniwersytetu ma pro−

fil humanistyczno−pedagogiczny tylko mi zadanie

ułatwia.

Czego uczą się studenci−seniorzy?
– Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest szero−

ka, obejmuje wykłady, ćwiczenia i zajęcia warsztato−

we. Co drugi poniedziałek począwszy od 7 września

2009 roku o godzinie 16.30 w sali widowiskowo –

kinowej „Piast” w Lędzinach odbywają się wykłady

dla słuchaczek i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego

Wieku. Ich tematyka obejmuje m.in. zagadnienia

z zakresu psychologii, pedagogiki, polityki społe−

cznej, medycyny, prawa, turystyki, filozofiii innych

dziedzin w zależności od zainteresowań słuchaczy.

Pozostałe zajęcia odbywają się w grupach i są to:

lektoraty języka obcego, ćwiczenia z obsługi kompu−

tera, warsztaty psychologiczne, wizażu, autoprezen−

tacji, makijażu, komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

muzyczne, plastyczne, rękodzielnicze oraz zajęcia re−

laksacyjne i rehabilitacyjne. Co roku przeprowadza−

my wśród słuchaczy ankiety zadowolenia z oferty

UTW i muszę się pochwalić, że w pięciostopniowej

skali poszczególne zajęcia oscylują między 4+ a 5.

Propozycje edukacyjne stale się rozwijają i zawsze

bierzemy pod uwagę potrzeby i sugestie słuchaczy.

Oni współtworzą program uniwersytetu.

Gdzie są prowadzone ćwiczenia z obsługi kom−
putera? 

– MOK ma swoją własną pracownię komputero−

wą. Kiedy likwidowano kawiarenkę internetową na

targowisku, sprzęt przekazano ośrodkowi kultury.

Wyremontowaliśmy go, uzupełniliśmy oprogramowa−

nie i teraz służy nie tylko UTW, ale także Klubowi Se−

niora i nie tylko w czasie zajęć uniwersytetu, ale na

co dzień.

Jakie są zasady naboru do UTW? Czy trzeba się
wykazać jakimiś szczególnymi kwalifikacjami albo
predyspozycjami?

– Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku mo−

że być każda osoba w wieku dojrzałym zamieszka−

ła w Lędzinach, która zakończyła działalność zawo−

dową i jest zainteresowana dalszą edukacją i sze−

roko pojętą aktywnością. Wykształcenie słuchaczy

nie ma znaczenia, można zostać słuchaczem nieza−

leżnie od stopnia wykształcenia. W Uniwersytecie

Trzeciego Wieku nie ma obowiązku uczestniczenia

we wszystkich zajęciach, nie ma również stresują−

cych kolokwiów, zaliczeń i egzaminów jak na trady−

cyjnych uczelniach. Wiedzę i umiejętności nabywa

się więc z przyjemnością, nawiązując przy okazji

nowe relacje z ludźmi w podobnym wieku i sytuacji

życiowej.

Jak w praktyce wygląda integracyjna funkcja
uniwersytetu, skoro już przy tym wątku jesteśmy?

– Nasi studenci nie tylko się uczą, ale także biorą

udział w wycieczkach, zabawach karnawałowych i an−

drzejkowych. Tu rodzi się wiele znajomości i przyjaź−

ni. Studenci – seniorzy są – jak już mówiłam – ludźmi

bardzo aktywnymi i łatwo ich zarazić uczestnictwem

w różnych przedsięwzięciach miejskich. Dobrym przy−

kładem jest Gra Miejska organizowana od dwóch lat

w ramach Dni Lędzin. Zaangażowanie słuchaczy

w organizację tej imprezy jest trudne do przecenie−

nia. 

Zasięg UTW sukcesywnie się rozszerza.
– Najpierw – wzorem Lędzin – powstał UTW w Bie−

runiu jako kolejna filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

przy Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej.

Od tego roku do lędzińskiej filii dołączyli seniorzy

z Chełmu i Imielina. Ponieważ działalność uniwersy−

tetu finansuje miasto, burmistrz Stambrowski doga−

dał się po dżentelmeńsku z wójtem Chełmu i burmi−

strzem Imielina w sprawie partycypacji w kosztach. 

Jakie perspektywy na przyszłość ma Uniwersy−
tet Trzeciego Wieku?

– Myślę, że obiecujące. Nowe możliwości da uni−

wersytetowi Plac Farski, który jest już na ukończeniu.

Znakomicie wyposażona sala multimedialna stworzy

nową jakość wykładów, które będą się odbywały

w Lędzinach. Ćwiczenia z kolei dla równowagi pozo−

staną w Hołdunowie.

Coraz więcej nas
z Joanną Figurą, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury i koordynatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Lędzinach rozmawia Małgorzata Jędrzejczyk

Ewa Łakota: 
niczego bym nie zmieniała
Trafiła się naszej redakcji nie lada gratka. Pani Ewa Łakota, długoletni nau−
czyciel oraz wicedyrektor hołdunowskiej „trójki”, dziś już na emeryturze,
zgodziła się podzielić z naszymi czytelnikami swoimi wspomnieniami z pra−
cy zawodowej. Dumni jesteśmy z obecności pani Ewy na naszych łamach
przynajmniej z trzech powodów: po pierwsze, Ewa Łakota ma na swoim
koncie szereg publikacji, między innymi w Monografii Lędzin czy Zeszytach
Lędzińskich „Widziane z Górki Klemensowej”, gdzie dała się poznać jako
autorka ciekawych publikacji; po drugie, jej wspomnienia ukazują się
w październiku, kiedy obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej; po trzecie,
wreszcie, trwa rok jubileuszu 50−lecia Szkoły Podstawowej nr 3, z którą pa−
ni Ewa związana była przez długie lata. Nie mówiąc już o tym, że Ewa Ła−
kota była i do dziś pozostaje postacią wyjątkową, osobą wielkiej kultury
i wiedzy, autorytetem, wychowawcą pokoleń lędzinian. Mamy nadzieję, że
wspomnienia pani Ewy będą dla starszych czytelników BIL−a sentymental−
ną podróżą w czasie, dla młodszych zaś opowieścią o czasach i postaci, któ−
rych sami nie znali.

Pani Ewa w II rzędzie trzecia od prawej.

Obóz harcerski − pani Ewa rozpala ognisko.

a
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Robert Salwierak, który zimą ubiegłego roku

występował w roli referendysty oraz specjalisty

od zamrożeń wodociągów, zwłaszcza na ulicy Re−

ja, ostatnio objawił się jako mój kolega po fachu,

czyli dziennikarz i redaktor naczelny biuletynu

„Lędzińskie za i przeciw”. Już w pierwszej próbie

swoich umiejętności świeżo upieczony redaktor

przypuścił na mnie frontalny atak. 

Dostało mi się za krytykę radnej Krystyny Wró−

bel, która w gazetce referendystów opowiadała,

że burmistrz wpisuje sobie „po uważaniu” w plan

budżetu dochody z podatku od osób fizycznych,

choć kilkakrotnie tłumaczono jej, że ich wyso−

kość określa w prognozie minister finansów (mi−

nister Rostowski założył jej zdaniem niecałe 7%

wzrostu z tego tytułu a burmistrz Stambrowski

16%). W końcu, kiedy powołałam się na konkret−

ne pismo z datą i nazwiskiem osoby, która je

sygnowała na dowód, że to jednak ministerstwo

jest autorem wyliczeń, pojawia się wersja nowa:

prognozami ministra wcale się nie trzeba kiero−

wać. Tymczasem wystarczy dowiedzieć się w są−

siednich Tychach jak skonstruowano tam budżet

na 2012 rok by się przekonać, że tam także przy−

jęto za podstawę prognostyczne wyliczenia mini−

stra finansów. Pewnie też nie znają ekspertów

ekonomicznych radnej Wróbel, na których się po−

wołuje, więc błądzą, jak dzieci we mgle.

Ile by redaktor Salwierak słów oburzenia moją

śmiałość w wytykaniu radnej błędów nie wylał,

faktów nie zmieni. I jak by redakcja biuletynu nie

żonglowała danymi dotyczącymi budżetu miasta

za ubiegły rok nadal będzie on miał najwyższy wy−

konany dochód w przedziale lat 2007 – 2012 (co

zresztą potwierdzają przytoczone w biuletynie da−

ne) a kwota wydatków majątkowych w roku 2012

jest za ten okres kwotą najwyższą. 

Tak samo drogi panie nic nie zmieni faktu, że

Krystyna Wróbel starając się usilnie dowiedzieć

ile zarabiam próbuje złamać moje prawo do

ochrony danych osobowych i tajemnicy skarbo−

wej. Czy robi to z rozmysłem, czy z niewiedzy, nie

wiem, ale na pewno swojego obrazu profesjonal−

nego radnego tymi dociekaniami nie buduje. Pa−

na wtór także nie najlepiej świadczy o pańskiej

wiedzy na temat obowiązującego prawa. A pisa−

nie, że moja praca nie spełnia oczekiwań mie−

szkańców bez podania jakichkolwiek uwiaryga−

dniających źródeł i danych nosi znamiona zwykłej

manipulacji. 

Kolejny zarzut dotyczy wyssanego pana zda−

niem z palca zarzutu o niepłaceniu podatków

przez referendystów. Czytelnikom przypomnę, że

zdanie, na które redaktor Salwierak się powołuje

faktycznie brzmiało następująco: „Nie każdy

z grona inicjatorów może się szczycić, że płaci

sumiennie podatki do gminy albo rachunki za od−

biór śmieci.” W szerszym kontekście brzmiało

ono, natomiast, tak: „Inicjatorzy jakoś o tym nie

mówią, choć na każdym kroku starają się udowo−

dnić jak budżet miasta leży im na sercu. W sfe−

rze deklaratywnej, rzecz jasna, bo już z osobisty−

mi postawami bywa różnie. Tych dowodzi się pła−

cąc swoje zobowiązania wobec gminy. Nie każdy

z grona inicjatorów może się szczycić, że płaci

sumiennie podatki do gminy albo rachunki za od−

biór śmieci. Troska o publiczny grosz bywa więc

na pokaz”.

Niech mi redaktor pozwoli, że przywołam pe−

wien fakt. Otóż po opublikowaniu w kwietniu

2012 roku tekstu „Byle było referendum” do re−

dakcji z żądaniem sprostowania za zacytowane

powyżej zdanie zwrócił się poprzez Urząd Miasta

Marek Nowak, jeden z referendystów występują−

cy na ten moment jako pełnomocnik Grupy Inicja−

tywnej „Nowe Lędziny”. Otrzymał on odpowiedź,

że cytuję: „W związku z Pańskim żądaniem za−

mieszczenia sprostowania i przeprosin grupy ini−

cjatywnej za rzekome „pomówienie o niepłacenie

podatków gminnych oraz nieponoszenie opłat za

wywóz śmieci” na łamach BIL „Lędziny−teraz!” in−

formuję, że w przytoczonym artykule „Byle było

referendum” w/ w sformułowania nie padają.

W w/ w artykule znajduje się jedynie zdanie „Nie

każdy z grona inicjatorów może się szczycić, że

płaci sumiennie podatki do gminy albo rachunki

za odbiór śmieci” i według informacji posiada−

nych przez redakcję jest to zdanie prawdziwe,

w związku z tym w świetle art. 33 ustawy Prawo

Prasowe w związku z art. 31 tej ustawy nie ma

podstaw do zadośćuczynienia Pana roszcze−

niom.” Na tym korespondencja z pełnomocni−

kiem w sprawie żądania przeprosin się zakończy−

ła.

W kwietniu tego roku głos w tej sprawie zabra−

ła jeszcze Katarzyna Ficek−Wojciuch, referendy−

stka i współwydawczyni poprzedniego „Lędziń−

skiego za i przeciw” pisząc na naszych łamach

cytuję: „(...) w kwietniowym Bil−u z 2012 roku Pa−

ni Jędrzejczyk podała informacje o inicjatorach

referendum, że nie opłacają terminowo rachun−

ków, że mają parcie na władzę.Nasze pytanie

skąd doradca ds. promocji miasta posiadał takie

informacje? Z jakiego wydziału one przeciekły?

Gdzie ochrona danych osobowych? Dlaczego

mieszkańcy zostali pomówieni?”

Wymowę tej wypowiedzi po raz kolejny pozo−

stawię pod osąd Czytelnikom. Zauważę tylko, że

jeśli się coś pisze na temat referendystów to po−

jawiają się pytania o ochronę danych osobowych

(choć żadnych nie ujawniono), a jak radna Wró−

bel chce informacji ile zarabia konkretna osoba

z imienia i nazwiska, to wszelki opór wobec ta−

kich praktyk jest przekroczeniem granic dobrego

smaku. 

Jeśli już przy kwestiach smaku i ludzkiej przy−

zwoitości jesteśmy, to chcę powiedzieć jasno, że

zasadniczo się co do nich różnimy. Dla pana

przekroczeniem smaku i przyzwoitości jest kryty−

kowanie radnej, osoby pełniącej funkcję publi−

czną, która publicznie podaje nieprawdziwe infor−

macje, wprowadzając tym samym w błąd czytelni−

ków. Moje poczucie smaku i przyzwoitości, nato−

miast, cierpiało, kiedy referendyści wygłaszali

opinie o „niekompetentnym aparacie urzędni−

czym” (bez konkretów, tak ot rzucone na wszy−

stkich urzędników w mieście) albo o patologi−

cznych zachowaniach gimnazjalistów („16−letnia

młodzież ma dziś do czynienia z narkotykami, al−

koholem, uprawia już seks, często należy do

subkultur. Przemoc wśród niej to norma” – opo−

wiadał w „Gazecie na referendum” ten sam Ma−

rek Nowak, który był też pełnomocnikiem referen−

dystów). Radna, której pan tak broni, także zre−

sztą, jako jedyna, nie podpisała się pod oświad−

czeniem Rady Miasta Lędziny, w którym radni

bronili lędzińskiej młodzieży przed niczym nie po−

partymi oskarżeniami.

Dariusz Dyrda, którego pan szturcha na ła−

mach, zrobi z tym, co zechce. Nie jestem jego

adwokatem. Ale szczerze mnie bawi sugerowa−

nie, że fiasko referendum ma z nim związek. Nie

było go na liście sygnatariuszy wniosku o refe−

rendum, był za to pan. I to jest fakt. Reszta wy−

gląda na próbę rozmycia odpowiedzialności za

nieudaną inicjatywę, która padła, bo cytat z pa−

na: „wieloletni dołowi pracownicy KWK „Ziemo−

wit”, nauczyciele, kierownik dużych przedsięw−

zięć budowlanych, przedstawiciele innych zawo−

dów, ludzie posiadający szczęśliwe pełne rodziny

i domy w naszym mieście, powszechnie szano−

wani obywatele Lędzin” nie umieli poprawnie

zrealizować zapisów jednej niewielkiej ustawy

o referendum lokalnym.

W jednym się z pańską gazetą częściowo zga−

dzam: mogłabym pisać cokolwiek, gdybym robiła

to w prywatnej gazecie. Ale nie piszę, więc infor−

macje sprawdzam. Pan pisze w prywatnej. Ale –

może pana zmartwię – i pan i ja tak samo odpo−

wiadamy za publikowane treści. Nie tylko wydaw−

ca, jak utrzymuje pański periodyk. Ot, kłaniają

się kolejne fakty. I to jest granica pisania czego−

kolwiek. 

Małgorzata Jędrzejczyk

Pisać może każdy byle fakty znał

Ponad 250 dzieci i młodzieży z lę−
dzińskich szkół oraz dorosłych mie−
szkańców gminy Lędziny odwiedziło
oczyszczalnię ścieków „Ziemowit”
w ramach Dni Otwartych, które od−
były się w dniach 20 i 21 września.
Dni Otwarte zorganizowane zostały
w ramach promocji projektu „Upo−
rządkowanie gospodarki ściekowej
w Gminie Lędziny”. 

Zwiedzanie na co dzień niedostęp−
nych urządzeń i instalacji było nie lada
atrakcją! Co dokładnie dzieje się
z nieczystościami trafiającymi do
oczyszczalni? Jak to się dzieje, że do
oczyszczalni trafiają ścieki, a opuszcza
ją czysta woda? Jak wyglądają urzą−
dzenia oczyszczalni i do czego służą?
Właśnie na takie pytania można było
znaleźć odpowiedzi podczas Dni Ot−
wartych oczyszczalni ścieków „Ziemo−
wit”. Z przewodnikami – pracownika−
mi PGK „Partner” Sp. z o.o. – można
było prześledzić proces oczyszczania
ścieków, od momentu ich dotarcia na
oczyszczalnię, po jej opuszczenie
w postaci czystej wody. Podczas zwie−
dzania można było zobaczyć centralną
dyspozytornię, gdzie prezentowano
wizualizację pracy oczyszczalni. Naj−
większym zainteresowaniem gości cie−
szył się reaktor biologiczny, komory
stabilizacji tlenowej oraz osadnik wtór−
ny. Zwiedzający zainteresowani byli
też pompą ciepła, w której woda te−
chnologiczna, czyli oczyszczone ście−
ki, jest wykorzystywana jako źródło
ciepła. 

Goście zadawali bardzo dużo pytań
związanych z procesem oczyszczania
ścieków i funkcjonowaniem pompy
ciepła. Szczególnie młodzi ludzie są

otwarci na zagadnienia związane
z ochroną środowiska naturalnego.
Staraliśmy się im nie tylko pokazać
pracę oczyszczalni, ale i przekazać
wiele istotnych informacji przydat−
nych w codziennym życiu, np.: jakich
substancji nie wolno wlewać do kana−
lizacji – mówi Piotr Buchta prezes
PGK „Partner” Sp. z o.o. Po wizycie
uczniowie wiedzą, że nie wolno wyle−
wać do kanalizacji min. rozcieńczalni−
ków do farb, olejów silnikowych, tłu−
szczy. 

Duże wrażenie wywarła na zwie−
dzających wystawa zdjęć obrazują−
cych kolejne etapy modernizacji
oczyszczalni „Ziemowit” w latach
2010 – 2013. 

Po zwiedzaniu Oczyszczalni wszys−
cy uczestnicy otrzymali atrakcyjne
upominki promujące projekt „Upo−
rządkowanie gospodarki ściekowej
w Gminie Lędziny”. 

Głównym celem Dni Otwartych
było przybliżenie mieszkańcom Lę−
dzin specyfiki funkcjonowania nowo−
czesnej oczyszczalni ścieków. Pod−
czas takiej wizyty zwiedzający uś−
wiadamiają sobie, że odprowadzanie
i oczyszczanie ścieków z naszych do−
mów wiąże się z szeregiem skompli−
kowanych procesów technologi−
cznych, przebiegających z użyciem
nowoczesnych urządzeń, czy specja−
listycznego sprzętu, którego obsługa
wymaga wysoce wykwalifikowanego
personelu. – Dni Otwarte cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem, dlate−
go P.G.K. „Partner” Sp. z o.o. już
przygotowuje się do ich organizacji
w przyszłym roku. To nie tylko waż−
ny element edukacji ekologicznej
mieszkańców, ale i promocja naszego

przedsiębiorstwa – podkreśla prezes
Piotr Buchta. – Modernizacja oczysz−
czalni miała wpłynąć na poprawę sta−
nu naszego środowiska naturalnego,
czystości wód i gleby. Miała także
dostosować gospodarkę wodno−ście−
kową Gminy Lędziny do wymagań
stawianych w tym zakresie przez nor−
my prawne Polski i Unii Europej−
skiej. To nam się udało, a zwiedzają−
cy mogli przekonać się o tym nao−
cznie! – dodaje P. Buchta. 

Zapraszamy do obejrzenia foto−
realacji z Dni Otwartych na stronie
www.jrp.pgk−partner.pl

Dni otwarte oczyszczalni „Ziemowit” za nami
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W tym roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrodę
burmistrza miasta Lędziny za szczególne osiągnięcia
w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała 20−oso−
bowa grupa nauczycieli. Uroczyste wręczenie im nagród
odbyło się w poniedziałkowe popołudnie, 14 października,
w restauracji „Słowiańska”, dokąd zostali zaproszeni na
okolicznościowy obiad. 

Burmistrz Wiesław Stambrowski podziękował obecnym
na spotkaniu, a za ich pośrednictwem wszystkim nauczycie−
lom oraz pracownikom administracji i obsługi technicznej lę−
dzińskich placówek oświatowych, za całoroczny trud i wysi−
łek, a następnie złożył serdeczne życzenia satysfakcji z dal−
szej pracy zawodowej, po czym wręczył wyróżnionym nau−
czycielom nagrody w asyście wiceburmistrza Marka Bani
i kierownika Referatu Edukacji UM, Krzysztofa Bednarczy−
ka. Otrzymali je: Teresa Samulak, Elżbieta Mrowiec, Edyta
Kaczmarczyk i Sebastian Wala ze Szkoły Podstawowej nr 1,
Elżbieta Ostrowska, Magdalena Kogut i Zuzanna Siemie−
niuch ze Szkoły Podstawowej nr 3, Maria Horst i Urszula
Karwath z Zespołu Szkół w Goławcu, Anna Ryguła, Alina
Bielec i Aldona Żołneczko z Gimnazjum nr 1, Lidia Ciepły−
Bugara, Katarzyna Borys−Marszołek i Monika Wajda−Mazur
z Gimnazjum nr 2, Regina Fuchs i Małgorzata Paluszek
z Przedszkola nr 1 oraz Ilona Cuber−Cebula, Joanna Popiela
i Elżbieta Książek z Przedszkola nr 2.

Ponadto okolicznościowe dyplomy, upominki i kwiaty
otrzymały nowe dyrektorki: SP 3 – Małgorzata Szeligiewicz
i G 1 – Anna Pikuła, natomiast emerytowanym nauczycielom
a obecnie przewodniczącej i wiceprzewodniczącemu Rady

Miasta, Teresie Ciepły i Jerzemu Żołnie, burmistrz wręczył
symboliczne róże, by za chwilę otrzymać różę, też jako eme−
rytowany nauczyciel, z rąk wiceburmistrza Bani. 

– Otrzymywałam już nagrody dyrektor przedszkola, ale
jest to moja pierwsza nagroda burmistrza miasta, więc odczu−
wam wielką satysfakcję a zarazem dumę, że władze miasta
doceniły moją pracę – mówi Elżbieta Książek z Przedszkola
nr 2. – Przy odbiorze tej nagrody odczuwałam także tremę,
gdyż traktuję ją jako szczególne wyróżnienie – podkreśla,
a jej koleżanka z pracy, Joanna Popiela, dopowiada – Ja też
po raz pierwszy otrzymałam nagrodę burmistrza, więc mam
podobne odczucia i wrażenia, jak Elżbieta. Jest to dla mnie
bardzo miła niespodzianka, tym bardziej, iż chyba po raz
pierwszy aż dwie nauczycielki z naszego przedszkola otrzy−
mały w jednym roku tę nagrodę. Mirosław Leszczyk

Nagrody burmistrza
za szczególne osiągnięcia

Wspólna fotografia.

Nagroda dla Elżbiety Książek.
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Na ostatniej sesji Rady Miasta radni

przyjęli uchwałę o dofinansowaniu po−

wiatowej inwestycji budowy chodnika,

krawężników i odwodnienia odcinka uli−

cy Goławieckiej. Przeznaczyli na to 200

tysięcy złotych z miejskiej kasy, bo choć

droga jest powiatowa, to służy przede

wszystkim mieszkańcom lędzińskich

dzielnic: Górek i Goławca. Dodatkowo

radni wyrazili we wrześniu zgodę na

udzielenie pomocy finansowej powiato−

wi wysokości 252 tysięcy złotych z prze−

znaczeniem na komunikację zbiorową.

To nie pierwsze środki, jakimi mia−

sto wsparło zadania powiatu. Przypom−

nijmy, że w 2006 roku 500 000 zło−

tych przekazano na modernizację ulicy

Lędzińskiej, w 2008 – 95 000 na cho−

dniki przy SP 3 i Gimnazjum nr 2,

w 2010 łącznie ponad 480 000 na uli−

cę Lędzińską oraz chodniki przy ul. Go−

ławieckiej i Hołdunowskiej. W 2011 ro−

ku 150 000 złotych miasto przezna−

czyło na chodnik wzdłuż ulic Gwarków

i Wygody, w 2012r. 500 000 zostało

przekazanych na modernizację ulicy

Pokoju i 247 000 na organizację ko−

munikacji masowej na terenie powia−

tu, co daje łącznie sumę 747 000 zło−

tych. Łącznie z tym rokiem miasto

w ostatnich latach wsparło powiat su−

mą ponad 2 200 000 złotych.

250 000 dla powiatu

Chociaż w tym roku prawie w każdym

wydaniu BIL „Lędziny−teraz!” poruszamy

temat śmieci, pytań nadal nie brakuje.

Niektórzy mieszkańcy zastanawiają się,

na przykład, czy aby posegregowane su−

rowce nie trafiają finalnie na wysypisko

wspólnie z odpadami zmieszanymi.

– Absolutnie nie – informuje Berna−

detta Stachoń, prezes Ekorecu – Raz al−

bo nawet dwa razy w tygodniu objeżdża−

my osiedlowe śmietniki i zbieramy po−

szczególne surowce. Potem magazynu−

jemy je na bazie do czasu, kiedy zbierze

się ilość 2−3 ton, racjonalna ze względu

na koszty transportu i zawozimy do sor−

towni. Kto zna składowisko i sortownię

MASTERA przy Serdecznej 100 ten wie,

że rozładunek samochodów monitorują

pracownicy spółki i kamery. Wyrzucanie

surowców wtórnych na wysypisko

oprócz tego, że nieopłacalne, jest

w praktyce po prostu niemożliwe.

Na pytania, z kolei, gdzie można

oddać zużyte bateria albo przetermi−

nowane leki odpowiada:

– Przyjmuje je PSZOK. Co prawda

ciągle jeszcze trwają prace przy adap−

tacji bazy Ekorecu na potrzeby punktu

zbiórki odpadów, ale wszelkie pozwo−

lenia już mamy i dostarczony nam ma−

teriał przyjmujemy na bieżąco. Przypo−

minamy, że do PSZOK mogą być do−

starczane np. szkło budowlane, opa−

kowania wielomateriałowe, lampy

fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki,

itp.), akumulatory ołowiowe, niklowo−

kadmowe, baterie alkaliczne i pozo−

stałe, oleje silnikowe przepracowane,

filtry samochodowe olejowe, paliwowe

i powietrza, przeterminowane lekar−

stwa, termometry, opakowania po roz−

puszczalnikach, opakowania po far−

bach i lakierach, chemikalia, zużyte

urządzenia elektryczne i elektroni−

czne, w tym zawierające freony, meb−

le i inne odpady wielkogabarytowe, zu−

żyte opony, odpady budowlane i roz−

biórkowe oraz zielone pochodzące

z pielęgnacji terenów zieleni metale,

odzież i tekstylia. 

Jeszcze o segregacji

„Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” 
w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt pn. „Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” realizowany

jest od września w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Mor−

cinka w Lędzinach.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Gimnazjum nr 2,

ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności co

najmniej 100 uczestników projektu do przyszłego zatrudnienia.

W ramach projektu uczniowie będą mogli wziąć udział w szeregu warsztatów

o różnorodnej tematyce: językowych, plastycznych, muzycznych, matematycznych,

historycznych, geograficznych, regionalnych itd. Utworzony zostanie Klub Zdolnego

Matematyka, skupiający uczniów przejawiających ponadprzeciętne zdolności mate−

matyczne oraz Szkolny Ośrodek Kariery, mający na celu m.in. wzmacnianie wiary

uczniów w swoje możliwości.

Uczniowie będą mogli wziąć udział w licznych wyjazdach edukacyjnych, np. do

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Prowadzone będą zajęcia uspołeczniające, mające na celu zwiększenie toleran−

cji uczniów wobec osób niepełnosprawnych, „innych”, w trudniejszej sytuacji rodzin−

nej czy finansowej. Działanie to obejmuje m.in.: specjalistyczne zajęcia wspierają−

ce uczniów z problemami społecznymi i komunikacyjnymi; indywidualne zajęcia dla

uczniów wymagających terapii manualnej oraz kącik kulinarny.

Również nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum nr 2 otrzymają wsparcie szkolenio−

we w zakresie pracy z tzw. uczniem trudnym.

Projekt zakończy się w czerwcu 2015 r.

Uwaga, objazdy
W związku z remontem ul. Pokoju w

Lędzinach od 11 października do 8 li−

stopada 2013r. odcinek od ul. Lę−

dzińskiej do ul.Paderewskiego będzie

zamknięty.

Zamknięcie ruchu nie dotyczy służb

komunalnych, autobusów oraz mie−

szkańców posesji. Objazd będzie pro−

wadzony ulicą Lędzińską.

Plac Farski na finiszu
Budowa Placu Farskiego dobiega końca. Wewnątrz

budynku trwają prace wykończeniowe i odbiory straży
pożarnej oraz sanepidu, na zewnątrz – roboty brukarskie
i montaż piaskowca na elewacji od strony placu. Wyko−
nano już konstrukcję sceny. W najbliższym czasie zosta−
ną jeszcze nasadzone platany klonolistne, z których trzy –
między budynkiem biblioteki a pocztą – zostaną pod−
świetlone. Prace biegną zgodnie z harmonogramem, jeśli
więc nie zajdzie żadna nieprzewidziana okoliczność,
pierwsi lokatorzy zaczną się wprowadzać do nowych po−
mieszczeń już w grudniu. 

17 września w Hołdunowie doszło do poważnego wypad−
ku: samochód ciężarowy, którego kierowca stracił panowanie
nad pojazdem, uderzył w budynek poczty. Ofiar na szczęście
nie było, ale sam obiekt ucierpiał dość znacznie. Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego, którzy przybył na miejsce,

po oględzinach stwierdził, że m.in.: zniszczone zostały czę−
ściowo schody zewnętrzne, podjazd dla niepełnosprawnych,
przewrócony został daszek nad schodami, zerwane oprawy
oświetleniowe i skrzynki pocztowe, uszkodzony tynk na ele−
wacji frontowej, płytki, okładziny, szyby oraz latarnie przed
budynkiem i przy ulicy Hołdunowskiej. Samochód zniszczył
także tereny zielone przed budynkiem poczty. Jeszcze tego sa−
mego dnia placówkę pocztową zamknięto do czasu usunięcia
uszkodzeń, które mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
Inspektor Nadzoru dał miastu, które jest właścicielem budyn−
ku czas na to do końca października. Wskazane szkody udało
się usunąć znacznie szybciej i już 23 września, po kolejnych
oględzinach PINB, poczta w Hołdunowie wróciła do pracy. 

Budynek obecnie spełnia, co prawda, normy bezpieczeń−
stwa, ale jego estetyka mocno na wypadku ucierpiała. Na
razie, póki toczy się postępowanie odszkodowawcze
u ubezpieczyciela, miasto żadnych zmian wprowadzać nie
będzie, ale zgodnie z opracowywanymi na przyszły rok pla−
nami inwestycyjno−remontowymi gruntowny remont po−
czty rozpocznie się wiosną.

Poczta do liftingu
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Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach serdecznie zaprasza na kon−
cert „Ballady Leonarda Cohena” w wykonaniu Kuby Michalskiego, lau−
reata Festiwalu Pieśni Leonarda Cohena w Krakowie.

Koncert odbędzie się 18.10.2013 roku o godzinie 18.30 w budynku
centrali MBP przy ulicy Lędzińskiej 86 w sali na piętrze.

Wstęp wolny!

W wernisażu wystawy prac 16−letnie−

go Pawła Pientki, absolwenta hołdu−

nowskiego Gimnazjum nr 2, który odbył

się w czwartkowe popołudnie, 10 paź−

dziernika, w holu lędzińskiego ratusza,

uczestniczyło mnóstwo osób, w tym je−

go rodzice Maria i Andrzej, byli nauczy−

ciele z dyrektor Lidią Ciepły Bugarą, ko−

leżanki i koledzy, przedstawiciele władz

miasta z burmistrzem Wiesławem

Stambrowskim oraz członkowie Klubu

Plastyka Kontrast z byłą i obecną prze−

wodniczącą, Heleną Szabrańską i Bea−

tą Kozioł.

Paweł był prymusem wspomnianego

gimnazjum, a zarazem najlepszym te−

gorocznym absolwentem lędzińskich

szkół (średnia ocen na świadectwie

szkolnym, to aż 5,83), o czym pisaliś−

my już na łamach BIL−a. Jego wynik czy−

ni go również najlepszym absolwentem

w historii gal absolwenckich organizo−

wanych w Lędzinach. Jego starsza sio−

stra Katarzyna, która też była prymus−

ką G 2 trzy lata temu (średnia ocen

5,55), mówi, że Paweł jest człowiekiem

bardzo dobrze zorganizowanym, dzięki

czemu może zajmować się równolegle

tyloma dziedzinami wiedzy, a zarazem

realizować swoją pasję w postaci malo−

wania, rysowania, rzeźbienia itp. – Je−

stem fanką tej pasji brata, dopinguję

go, by się w tym kierunku nadal rozwi−

jał, co on w pełni docenia, gdyż bardzo

liczy się z moimi krytycznymi uwagami

i radzi się mnie w tych sprawach, cho−

ciaż ja nie posiadam plastycznych zdol−

ności – podkreśla. 

Pasja Pawła jest dosyć młoda, bo

malarstwem zajął się zaledwie przed

dwoma laty za namową nauczycielki

z Gimnazjum nr 2 Beaty Stalmach, któ−

ra namówiła go do tego rodzaju działal−

ności artystycznej i podszkoliła w tej

dziedzinie.

Na wystawie pt. „Poszukiwania”,

która będzie czynna do 25 październi−

ka, można oglądać około 25 prac o róż−

nej tematyce i technice wykonania

(częściowo już nagradzanych), w tym

kopie ikon, martwą naturę, pejzaże,

portrety, a nawet makiety sławnych bu−

dowli. Pawła bardzo interesują związki

sacrum i profanum, czyli dwóch świa−

tów – Chciałem spróbować, głównie po−

przez odpowiedni dobór tematyczny

moich prac plastycznych, połączyć na

ile się tylko da rzeczy uświęcone, du−

chowe z tymi bardziej przyziemnymi,

prozaicznymi. Niech oglądający te pra−

ce ocenią, czy mi się to udało, czy nie

– dopowiada.

Spróbujmy ocenić je pod tym kątem,

a także pod względem warsztatu arty−

stycznego. Zachęcam więc do ich spo−

kojnego i uważnego obejrzenia. ml

Sacrum i profanum Pawła Pientki

Paweł chętnie odpowiadał na pytania.
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Ponad 30 osób przybyło do sali wido−
wiskowo−kinowej Piast na projekcję
filmu Kazimierza Kutza pt. „Paciorki
jednego różańca” i na spotkanie z re−
żyserem zorganizowane przez Miej−
ski Ośrodek Kultury oraz Stowarzy−
szenie Młodzi Aktywni w ramach
Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
Spotkanie to pod nazwą „Rozmowy
o przestrzeni” odbyło się w ponie−
działkowy wieczór, 14 października,
a prowadził je jak zwykle bierunianin
Dominik Łaciak. 

Senator Kazimierz Kutz swoją wypo−
wiedź poświęcił w głównej mierze za−
chęcaniu słuchaczy do aktywności w ra−
mach samorządów lokalnych, by
w śląskich gminach i miastach nie rzą−
dziły ogólnopolskie partie polityczne.
Za przykład podał Szwajcarię, gdzie
ustawowo zabroniono działalności par−
tii politycznych na poziomie gmin, na−
tomiast za przykład partyjniactwa podał
niedzielne referendum w Warszawie
w sprawie odwołania prezydent tego
miasta. Przypomniał też swoje powsze−
chnie znane powiedzenie, że” Ślązacy
są dupowaci”. – Jeszcze wiele jest do
zrobienia w kwestii naszej mentalności
– mówił. – Chodzi o to, ażeby Ślązacy
najpierw otworzyli się na siebie samych
– podkreślał. 

Dominik Łaciak napomknął, że
w powiecie bieruńsko−lędzińskim jest
już właśnie taka sytuacja, do której na−
mawia senator, gdyż w żadnej z gmin
tego powiatu nie rządzi partia polity−
czna, a nawet prawie, że nie ma radnych
reprezentujących te partie. Zapytał też

go, czy na Górnym Śląsku nie odradza
się ksenofobia. Kazimierz Kutz zaprze−
czył, ale przyznał, że Ślązacy są za−
mknięci w sobie, gdyż byli albo mięsem
armatnim albo niewolnikami w prze−
myśle. – Mamy wygarbowane skóry,
najpierw germanizacją, a potem poloni−
zacją – zaznaczył.

Pytania słuchaczy do Kazimierza
Kutza nie dotyczyły jednak głównie
spraw politycznych czy obywatelskich,
ale przede wszystkim warsztatu twór−
czego reżysera filmowego. Imieliniani−
na Krystiana Szafrańskiego interesowa−
ła kwestia jego współpracy z montaży−
stą na przykładzie Zygmunta Dusia. Lę−
dzinianin Mirosław Bartel pytał, czy bę−
dzie kręcił jeszcze jakiś nowy film, a in−
ny lędzinianin Bogusław Żogała był
ciekaw, jak przebiegał nabór aktorów
do zagrania głównych ról w filmie „Pa−
ciorki jednego różańca”, czyli Marty
Strasznej i Augustyna Halotta. – Jak się

ma dzisiejsze parcie młodych osób „na
szkło” w świetle podkreślanej przez Pa−
na zachowawczości i „dupowatości”
Ślązaków? – pytał. Jedynie kolejny lę−
dzinianin Henryk Musioł zagadnął Kut−
za o jego stosunki ze Zdzisławem Gru−
dniem, I sekretarzem KW PZPR w Ka−
towicach w czasach gierkowskich.

Dyskusja nie trwała jednak długo,
gdyż gość spotkania musiał wracać po−
ciągiem do Warszawy, ale zdążył je−
szcze wpisać się kilku osobom do ksią−
żek jego autorstwa bądź też podpisać się
na płytkach DVD z jego filmami. Domi−
nik Łaciak podziękował Kazimierzowi
Kutzowi za cenne uwagi i owocną roz−
mowę ze słuchaczami, dyrektor MOK−
u, Joanna Figura, wręczyła bukiet kwia−
tów, natomiast burmistrz Wiesław
Stambrowski i Krzysztof Bednarczyk,
kierownik referatu Kultury UM Lędzi−
ny, przekazali mu lędzińskie wydawni−
ctwa i gadżety. Mirosław Leszczyk

Rozmowy o przestrzeni z Kazimierzem Kutzem

Kazimierz Kutz i Dominik Laciak.

25 września i 5 października w Miejskim Ośrodku Kultu−
ry w Lędzinach odbyło się szkolenie po nazwą „Akademia
Liderek”, podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestniczek.
W szkoleniu wzięli udział członkowie porozumienia zawar−
tego w ramach współpracy na rzecz rozwoju wsparcia dla
osób niepełnosprawnych na terenie Lędzin, które zostało
podpisane trójstronnie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kul−
tury w Lędzinach, Lędzińskim Stowarzyszeniem na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, a także Ośrodkiem
Błogosławiona Karolina w Lędzinach. Porozumienie to zo−
stało zawarte 21 czerwca tego roku i ma na celu inicjowanie
i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich
rodzin w Lędzinach. Podejmowanie wspólnych inicjatyw na
rzecz wspierania wszelkich form integracji społecznej,
a w szczególności integracji osób niepełnosprawnych z oso−
bami pełnosprawnymi. Porozumienie ma również na celu
zwiększanie udziału osób niepełnosprawnych w życiu kultu−
ralnym miasta. Zgodnie z jego założeniami odbyły się pier−
wsze działania poprzez organizację szkolenia dla osób pracu−
jących z osobami niepełnosprawnymi, a następnie również
osób niepełnosprawnych w ramach „Akademii liderek”. Pro−
gram szkolenia obejmował zajęcia z komunikacji werbalnej,
niewerbalnej, dress codu, stylizacji, makijażu, wizażu a także
autoprezentacji. Cykl szkoleniowy trwał 16 godzin i zakoń−
czył się uzyskaniem Certyfikatu MEN, jak również certyfika−
tu Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społe−
cznego w Katowicach. Szkolenie całkowicie było finansowa−
ne przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach porozu−

mienia zawartego z Regionalnym Ośrodkiem EFS w Katowi−
cach. W roli trenerki wystąpiła stylistka Agata Dominik, któ−
ra zaprosiła również specjalistów z brafitingu i makijażu, któ−
rzy profesjonalnie przeszkolili uczestniczki. Ze szkolenia
skorzystało 20 osób na 20 możliwych miejsc. Duże zaintere−
sowanie „Akademią Liderek” dowodzi, że inicjatywa szko−
leń dla osób niepełnosprawnych jest dobrym pomysłem a i te−
matyka szkolenia była trafiona. 

Już są planowane kolejne szkolenia i dokształcenie zawo−
dowe dla naszych mieszkańców. Zainteresowanych prosi−
my o śledzenie strony internetowej www.mokledziny.pl,
jak również strony miasta i miejskich tablic ogłoszeń. 

AKADEMIA LIDEREK w Lędzinach
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Przedszkole z Oddziałami Integra−
cyjnymi Nr 2 w Lędzinach obchodzi−
ło 14 października swoje trzecie uro−
dziny w nowych wnętrzach. Z tej to
okazji przygotowano huczną zabawę.
Dzieci w tym dniu przyszły do przed−
szkola ubrane w stroje „dyskoteko−
we”. Od drzwi frontowych witały ich
girlandy balonów i konfetti, które
prowadziły korytarzem, aż na salę
gimnastyczną, gdzie odbyła się im−
preza. 

Po uroczystym odśpiewaniu, tra−
dycyjnego „100 lat”, oczom przed−

szkolaków ukazał się ogromny
„muffinkowy” tort. Po słodkim po−
częstunku wszyscy przystąpili do
tańców i zabaw ruchowych przy mu−
zyce. Na zakończenie odbyła się lo−
teria fantowa, w której każdy los wy−
grywał. Dzieci nieco zmęczone, ale
bardzo zadowolone wróciły do do−
mów.

Impreza była w całości inicjatywą
rodziców, którzy ciężko pracowali już
od niedzieli poprzedzającej urodziny,
dekorując przedszkole. Rodzice ró−
wnież własnoręcznie upiekli muffinki,

oraz przeprowadzili całą uroczystość
od początku do końca. Za co serde−
cznie dziękują im: dzieci, dyrekcja
przedszkola oraz nauczyciele.

Joanna Popiela

Huczne urodziny przedszkola nr 2
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W sobotę 28 września, już po raz

czwarty mieszkańcy domków fińskich

wspólnie z organizatorem: Miejskim

Ośrodkiem Kultury oraz hołdunowski−

mi radnymi Krystyną Wróbel, Haliną

Resiak i Anną Wójcik – Ścierską przy−

gotowali rodzinny piknik na boisku pił−

karskim przy ul. Grunwaldzkiej. 

O godzinie 14.00 boiskiem zawładnę−

ły dzieci, które aktywnie uczestniczyły

w grach i zabawach ruchowych oraz kon−

kursie plastycznym. Jego organizatorką

była Ewa Pawłowska z Klubu Plastyka

„Kontrast” w Lędzinach. Zaś prezes klu−

bu, pani Beata Kozioł, wręczyła uczestni−

kom konkursu ufundowane przez stowa−

rzyszenie dyplomy i nagrody.

Dzieci miały też do dyspozycji zjeż−

dżalnię i trampolinę, z której mogły

bezpłatnie korzystać. Strażacy z OSP

w Lędzinach zapoznawali najmłod−

szych z wyposażeniem swojego wozu

bojowego. Wielką atrakcją imprezy by−

ła możliwość konnej przejażdżki,

a opiekę nad najmłodszymi jeźdźcami

sprawowały Kinga Gołąb i Ksenia Za−

łachowska. 

W rodzinnej konkurencji skoków

w workach zwyciężyły – w kolejności

zajętych miejsc – rodziny Szostkow−

skich, Borkowskich i Smołków. Na−

grody wręczył ich fundator – Marek

Bromboszcz z Lędzińskiej Federacji

Przedsiębiorczych.

Po rywalizacji sportowej zapłonęło

ognisko, a uczestnicy pikniku przystą−

pili do pieczenia kiełbasek. Zabawę

uprzyjemniali najpierw młodzi DJ−je

pod wodzą Sebastiana Denuszka,

a później zespół muzyczny Adam i Krzy−

sztof. Fundatorką nagród była również

radna Halina Resiak Opiekę medyczną

zapewniała radna Anna Wójcik –Ścier−

ska oraz Urszula Smoleń. Nad bezpie−

czeństwem uczestników czuwali ró−

wnież strażacy z OSP w Lędzinach,

Straż Miejska w Lędzinach oraz Agen−

cja Ochrony „Ziemowit”. 

Sprawny przebieg zabaw był możli−

wy dzięki zaangażowaniu wolontariu−

szek z Powiatowego Zespołu Szkół

w Lędzinach – Karoliny Matysek, Jesi−

ki Miklas, Eweliny i Patrycji Połeć, Da−

rii Brody oraz Marleny Czudaj. Najbar−

dziej zaangażowane w przygotowanie

pikniku były rodziny: Pawłowskich, Szo−

stkowskich, Denuszków, Połciów,

Gwoździowskich. Malczyków, Woźnia−

ków, Kalickich, Makoszów, Węgrzyn−

ków i Cubrów. To one zapewniły tran−

sport, energię elektryczną, przygotowa−

ły, a potem posprzątały miejsca zaba−

wy. To dzięki nim także zapłonęło og−

nisko, które dzięki pogodnej aurze,

w porze wieczornej prezentowało się

wyjątkowo efektownie.

Imprezę sfinansował Urząd Miasta. 

Marcin Podleśny

Rodzinna zabawa 
na domkach fińskich

Nagrodzeni uczestnicy konkursu rodzinnego wraz z organizatorami.
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Miejski Ośrodek Kultury już po raz piąty organizuje
PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
„Razem”. Patronat honorowy nad Przeglądem objął
burmistrz miasta Wiesław Stambrowski.

Cele, jakie stawia sobie organizator to m.in.: promocja
dokonań artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, popularyzacja pio−
senki i muzyki chrześcijańskiej, wymiana pomysłów i do−
świadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu, muzyki
wśród uczestników i ich instruktorów, konfrontacja arty−
stycznego dorobku solistów, duetów, zespołów wokalnych
i wyszukiwanie młodych talentów. Przegląd odbędzie się
15 listopada 2013 r. w sali widowiskowej „Piast”. Mogą
brać w nim udział soliści i duety, zespoły wokalne, zespo−
ły wokalno−instrumentalne (do 20 osób) i chóry (powyżej
20 osób). Soliści i duety wykonywać będą po 2 utwory,
pozostali uczestnicy – 3 utwory.

Jury w swojej ocenie będzie się kierować doborem reper−
tuaru, interpretacją, dykcją, techniką wokalną, aranżacją, kom−
pozycją oraz ogólnym wyrazem artystycznym. Oceny wysta−
wiane bedą w kategoriach wykonawczych, nie wiekowych. 

Termin nadsyłania zgłoszeń na przegląd upływa dnia 11
listopada 2013 r. Karta zgłoszeń dostępna jest na stronie
www.mokledziny.pl. Zgłoszenie osób korzystających z go−
towych podkładów muzycznych winno zawierać dodatkowo
płytę z nagraniami i dostarczone pocztą tradycyjną, elektro−
niczną lub osobiście. Materiał nagrany na CD (podkłady) po−
winien być ułożony w przewidywanej kolejności występu.

Na uczestników czekają nagrody, statuetki i dyplomy,
które wręczone zostaną 22 listopada podczas uroczystej
gali laureatów. Wszelkie dodatkowe informacje można
uzyskać w Miejskim Ośrodku Kultury ul. Hołdunow−
ska 39: 43−143 Lędziny lub pod numerem tel: (032) 326
78 33; mail mokledziny@tlen.pl, www.mokledziny.pl

Uwaga konkurs!

14 września w Górkach w malowni−
czej sielskiej scenerii odbył się drugi
już dożynkowy festyn Górek i Goław−
ca. Zasługa to komitetu organizacyj−
nego przy kole Polskiego Stronnictwa
Ludowego, w składzie którego znaleź−
li się: Damian Świergot – przewodni−
czący, Krystian Holewa, Maria Kren−
czyk, Franciszek Mateja i Damian
Mateja.

Zaproszeni goście: burmistrz Wie−
sław Stambrowski, przewodnicząca Ra−
dy Miasta Teresa Ciepły, minister Kle−
mens Ścierski, prezes powiatowego ko−
ła PSL Sławomir Wawrzyniak, wicep−
rezesi: Franciszek Mateja i Sylwester
Krawczyk stawili się jak jeden mąż.
Starostami dożynkowymi zostali Maria
Krenczyk i Tomasz Bula.

Dożynki rozpoczęły się tradycyjnie
korowodem. Starostowie w bryczce,
którą udostępnił Tomasz Palka w eskor−
cie 8 traktorów spod krzyża udali się na
posesję Franciszka Mateji, gdzie czeka−
li już pierwsi goście festynu. Wszystkie
ciągniki wypolerowane na wysoki po−
łysk i pięknie udekorowane po przyjeź−
dzie ustawiły się w rzędzie i były atrak−
cją dla dzieci przez cały czas trwania
imprezy. Ciekawostką było to że naj−
starszy prezentowany traktor miał 50 lat
a najmłodszy roczek.

Dla wszystkich gości była kawa i ko−
łocz, a dla dzieci soczki, lizaki i żelki
które rozdawali starostowie. Oprócz
słodkości atrakcje dla dzieci stanowiły
niewatpliwie dmuchany zamek, prze−
jażdżki konne i bryczką, które dla wszy−
stkich chętnych dzieci organizował Bar−
tłomiej Holewa. Każdy uczestnik dostał
od burmistrza kawałek dożynkowego
chleba, uprzednio przezeń podzielone−
go.

Gwoździem programu były konku−
rencje dla mężczyzn i kobiet, będące
znakiem firmowym dożynek w Gór−
kach: kulanie bala, w którym najlepszy

czas uzyskał Łukasz Nowak (tak jak
w tamtym roku) i wyciskanie beczki po
piwie −najwięcej powtórzeń w czasie 30
s. wykonał Jacek Chrostek, po nim zaś
Robert Wisiorek. Konkurencją dla ko−
biet był natomiast rzut torebką w dal,
w czym niepokonana już drugi rok
z rzędu okazała się Justyna Czyrwik,
a takze bieg w workach, w którym

triumfowała Alina Palka.Podczas festy−
nu trwała zabawa taneczna. Do tańca li−
cznym parom i solistom przygrywał Mi−
rosław Popiołek a śpiewała jego córka
Beata. Na zakończenie organizatorzy
podziękowali wszystkim przybyłym go−
ściom i wszystkim osobom które w jaki−
kolwiek sposób pomogły w organizacji
tej imprezy.

Dożynki to już 
górecka tradycja

Chleb dla każdego.

Młodzi organizatorzy.

Świąteczny bochen. Korowód dożynkowy.
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W poniedziałkowe przedpołudnie,

7 października, po raz kolejny gościła

w lędzińskim Powiatowym Zespole

Szkół zaprzyjaźniona już z tą placów−

ką oświatową Sabina Klimek, wywo−

dząca się z Chełmu Śl. ekonomistka

i reporterka telewizyjnej „Panoramy”,

prowadząca też szkolenia dla firm

w Polsce i zagranicą. Tego dnia na za−

proszenie dyrektor PZS, Ewy Matusik,

przeprowadziła ona szkolenie z zakre−

su rozwoju osobistego oraz wystąpień

publicznych dla 11−osobowej grupy

uczniów, którą tworzyli: Jakub Lipiń−

ski, Paulina Koczaj, Jakub Gaweł, Ka−

mil Jałowy, Angelika Górnik, Sylwia

Ciuła, Radosław Frank, Damian To−

malik, Martyna Karwat, Natalia Żu−

rawska i Izabela Losoń. W obecności

dyrektor Matusik, która podziękowała

jej za kilkuletnią owocną współpracę

z lędzińskim PZS−em, Sabina Klimek

przyznała, że jest pod dużym wraże−

niem otwartości, ambicji i ciekawości

świata wykazywanych przez wspo−

mnianych uczniów. ml

Sabina Klimek 
kolejny raz w PZS

Sabina Klimek z najlepszymi uczniami PZS.
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W tegorocznej, siódmej już edycji ot−

wartego konkursu fotograficznego pt.

„Wakacje w obiektywie”, zorganizowa−

nego przez Miejski Ośrodek Kultury

w Lędzinach, uczestniczyło 29 osób,

głównie z powiatu bieruńsko−lędziń−

skiego, ale także z sąsiednich miej−

scowości, które przysłały łącznie 65

swoich prac. Jury pod przewodnictwem

Kamila Pakuły wyłoniło następujących

laureatów: w kategorii do lat 12: Wik−

torię Piekorz z Lędzin i Mateusza Chro−

nia z Tychów, w kategorii 13−17 lat:

Monikę Cupiał, Monikę Miszczak i Lil−

kę Marszołek (wszystkie z Imielina),

natomiast wśród fotografów powyżej

18 lat – Barbarę Wojtowicz z Imielina,

Bogumiłę Urbanek z Tychów i Adama

Falkowskiego aż z Bielska Podlaskie−

go. Nagrody i dyplomy wręczyła im

w siedzibie MOK−u w czwartkowe popo−

łudnie, 26 września, dyrektor Joanna

Figura, tuż przed spotkaniem otwartym

z młodym tyskim alpinistą Mateuszem

Groblem. Nagrodzone zdjęcia można

obejrzeć w fotogalerii: 

http://ledziny.pl/fotogaleria/wyni−

ki−konkursu−fotograficznego.html ml

Wakacje w holu magistratu

Laureaci konkursu foto.

Trudny temat wyznaczyła sobie gru−
pa inicjatywna z Klubu Tygodnika Po−
wszechnego w Powiecie Bieruńsko−
Lędzińskim do zaprezentowania pod−
czas trzeciego z kolei spotkania otwar−
tego, które zorganizowała w sali wido−
wiskowo−kinowej Piast w Lędzinach,
a mianowicie „Wolność i jej granice”.
Nic więc dziwnego, że w rolę prele−
gentów zaangażowała i filozofa i teo−
loga. Tak się złożyło, że byli nimi
dwaj bracia Norasowie wywodzący się
z lędzińskiej dzielnicy Smardzowice,
starszy – Andrzej, profesor filozofii
w Uniwersytecie Śląskim, obecnie
mieszkający w Tychach, i młodszy –
Marek, ksiądz zamieszkały w Katowi−
cach. 

Spotkanie to prowadził też smardzo−
wiczanin – Bogusław Żogała, nota be−
ne pomysłodawca zaproszenia tu w ro−
li prelegentów właśnie wymienionych
braci. Najpierw ciekawy wykład
wzbogacony prezentacją multimedial−
ną wygłosił prof.dr hab. Andrzej No−
ras, który w zarysie przedstawił rozu−
mienie pojęcia wolności, w tym wol−
ności pozytywnej i wolności negaty−
wnej, paradoksu wolności, prawa po−
winnościowego, czyli wolności woli
wobec wartości itp. zagadnień oraz
granic wolności w ramach różnych
szkół i koncepcji filozoficznych. Z ko−
lei ks. Marek Noras problemy te
przedstawił od strony teologicznej,
a ściślej biorąc w duchu teologii chrze−
ścijańskiej, począwszy od Starego
i Nowego Testamentu, poprzez pisma
Ojców Kościoła, aż po rozważania
współczesnych teologów. 

Wypowiedzi prelegentów z jednej
strony przybliżyły 45−osobowej gru−
pie słuchaczy, w tym także z bliższych
i dalszych okolic, na przykład z Ty−
chów, Katowic, Mysłowic czy nawet
z Piekar Śląskich, niezwykle złożone
kwestie dotyczące rozumienia wolno−
ści i jej granic, ale z drugiej sprowo−
kowały do zadania im wielu szczegó−
łowych pytań, nieraz luźno tylko
związanych z głównym tematem tego
spotkania. Najwięcej wątpliwości
mieli między innymi imielinianie

Grzegorz Chajec i Jan Szuła (lider
KTP) oraz lędzinianin Jerzy Mantaj.
Inny lędzinianin, Mirosław Bartel,
zwierzył się potem – O wolności moż−
na długo i wzniośle opowiadać, ale
dopiero tu dowiedziałem się, że filo−
zofię i teologię łączy na przykład ma−
tematyka czy fizyka kwantowa. Jako
zwykły zjadacz chleba nie zawsze na−
dążałem za tokiem myślenia pana pro−
fesora, chociaż starał się on nam
wszystko bardzo klarownie wytłuma−
czyć. Łatwiej mi było zrozumieć wy−
powiedzi księdza Marka odnośnie ro−
zumienia wolności i jej granic w po−
wiązaniu z naszą chrześcijańską wiarą
– dopowiedział. ml

2 października gościł w Powiato−
wym Zespole Szkół w Lędzinach
niezwykły gość – żołnierz wojsk spe−
cjalnych, uczestnik misji pokojo−
wych w Afganistanie, (jego wizeru−
nek i dane podlegają utajnieniu,
więc nie piszemy kto to i zamie−
szczamy nieostre zdjęcie). 

W szkolnej auli spotkał się on z li−
cealistami z klas mundurowych, któ−
rym najpierw opowiedział o swoim
udziale w akcjach podejmowanych
przez polskich żołnierzy na rzecz
społeczności lokalnych w tym kraju
ogarniętym od lat krwawą wojną,
szkoleniu miejscowego wojska i po−
licji, poszukiwaniu i rozbrajaniu
bomb, min itp. Swoje relacje ilustro−
wał bardzo ciekawą prezentacją mul−
timedialną ukazującą przygotowania
do operacji specjalnych w Afganista−
nie i ich przebieg. Na tych przykła−
dach dowodził, że ludzie w mundu−
rach powinni jednakowo dbać o roz−
wój fizyczny i umysłowy. Zachęcał
uczniów do systematycznej nauki

w szkole, gdyż zdobyta tu wiedza
i umiejętności będą procentować
w przyszłości.

Nie szczędził też młodzieży zasa−
dniczych pytań, typu „Co chciałbyś
zmienić w naszym kraju? Czy masz ja−
kiś pomysł, by udoskonalić obecny sy−
stem społeczno−gospodarczy i polity−
czny? Czy, jak wielcy tego świata,

chciałbyś decydować o jego losach,
czy tylko być trybikiem wielkiego me−
chanizmu?” itp.

Serdeczne podziękowania za dwugo−
dzinne bardzo ciekawe i inspirujące
spotkanie z uczniami klas munduro−
wych przekazała mu dyrektor Ewa Ma−
tusik, inicjatorka wizyty tego niezwyk−
łego gościa w lędzińskim PZS−ie. ml

Spotkanie z żołnierzem
służb specjalnych

Spotkanie z żołnierzem służb specjalnych.

Bracia Norasowie o wolności i jej granicach

Pyta Grzegorz Chajec z Imielina.
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Tym razem aż osiem par małżeń−
skich gościło w magistracie na za−
proszenie burmistrza Wiesława
Stambrowskiego i Renaty Ścierskiej,
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
w środowe przedpołudnie, 9 paź−
dziernika.

Byli to: Jadwiga i Jan Śmiłowscy,
Małgorzata i Roman Bożkowie, Hele−
na i Antoni Figlowie, Otylia i Roman
Świergolikowie, Irena i Paweł Otrębo−
wie, Irena i Rajmund Musiołowie, El−
fryda i Wawrzyniec Zającowie oraz
Barbara i Kazimierz Zającowie. Sie−
dem spośród wymienionych par ob−
chodziło w tym roku 50−lecie pożycia
małżeńskiego w jednym związku, czy−
li Złote Gody, a jedna para 54−lecie.
Wymienionym Jubilatom medale
przyznane przez Prezydenta RP, Bro−
nisława Komorowskiego i okoliczno−
ściowe legitymacje wręczył burmistrz
Stambrowski w asyście kierownik
Ścierskiej. 

Przy kawie, herbacie i kołoczu to−
czyły się rozmowy i zwierzenia o wy−
darzeniach związanych z życiem ro−
dzinnym oraz zawodowym jubilatów.
Wcześniej jednak wykorzystali oni
obecność burmistrza i zasypali go
mnóstwem pytań o sprawy związane
z tym co się aktualnie w naszym mie−
ście dzieje. Tematem wiodącym była
budowa sieci kanalizacji. Duże zainte−
resowanie budziły też postępy prac
przy budowie Placu Farskiego,
a zwłaszcza sprawa zagospodarowa−
nia pomieszczeń na parterze i piętrze
okazałego gmachu. Jan Śmiłowski,
nestor lędzińskich malarzy, poruszył
nurtującą go kwestię użyczenia tam
pomieszczeń na działalność Klubu
Plastyka „Kontrast”, zgodnie z wcześ−
niejszymi zapewnieniami władz mia−

sta. Burmistrz Stambrowski potwier−
dził, że nadal te zapewnienia są ak−
tualne. Kierownik Ścierska nawiązała
do licznych wystaw obrazów Kontra−
stu w holu ratusza i zaproponowała
panu Śmiłowskiemu zaprezentowanie
swoich wybranych prac podczas doro−
cznego spotkania jubilatów, które za−
planowano na 11 grudnia w restaura−
cji Pinocy. 

W dalszej części dyskusji kiero−
wnik Ścierska poinformowała, że
wśród jubilatów aż trzy pary małżeń−
skie są z Goławca, trzy ze starych Lę−
dzin i po jednej z Hołdunowa oraz Ra−
tusza. Dwie panie to siostry (Małgo−
rzata Bożek i Irena Otręba), które mie−

szkają w Goławcu, a dwie pary noszą
to samo nazwisko (Zając), chociaż nie
są spokrewnione. Z kolei poszczegól−
ne małżeństwa opowiedziały pokrótce
o swoich ślubach i weselach. Okazało
się, że śluby cywilne brano z reguły
w soboty, natomiast kościelne dosyć
często w poniedziałki, co dzisiaj wy−
daje się trochę dziwne. 

Na zakończenie spotkania kiero−
wnik Ścierska serdecznie podziękowa−
ła jubilatom, po czym burmistrz Stam−
browski wręczył paniom po symboli−
cznej róży i zapozował z nimi do
wspólnej fotografii, natomiast pano−
wie zaprosili do wspólnego zdjęcia pa−
nią kierownik. Mirosław Leszczyk

Medale od Prezydenta RP

W sobotę, 21 września, Towarzystwo
Kulturalne im. Anielina Fabery w Lę−
dzinach zorganizowało wycieczkę tury−
styczno−krajoznawczą na pożegnanie
lata, która miała jeszcze bardziej inte−
gracyjny charakter niż ubiegłoroczna,
bowiem w gronie jej 39 uczestników
zdecydowaną większość stanowili
członkowie innych lędzińskich organi−
zacji i stowarzyszeń oraz sympatycy
TK, którzy deklarowali, że będą chcieli
się zapisać na listę jego członków. Po−
dobnie jak w ubiegłym roku inicjatorem
i głównym organizatorem tego wyjazdu
był wiceprzewodniczący zarządu Jerzy
Mantaj. – Taki był właśnie mój zamysł,
by wycieczka ta stanowiła zaczyn na−
szego współdziałania w niedalekiej
przyszłości – mówi Jerzy Mantaj, które−
mu marzą się biesiady i inne imprezy in−
tegracyjne na wzór tych organizowa−
nych przez TK przed laty, gdy w Lędzi−
nach nie działał jeszcze Miejski Ośro−
dek Kultury. 

Najpierw wycieczkowicze udali się
autokarem się do Zabrza, by zwiedzić
Zabytkową Kopalnię Węgla Kamienne−
go „Guido”, a następnie Muzeum Gór−
nictwa Węglowego. Wielkim przeży−
ciem dla nich był zjazd Szybem Kolejo−
wym na poziom 320 metrów pod po−
wierzchnią ziemi, czyli najgłębszy
w „Guido”, gdyż większość z nich po
raz pierwszy znalazła się na dole w ko−
palni. Tam, podzieleni na dwie grupy
(kaski żółte i niebieskie), mieli okazję
zobaczyć pod wodzą przewodników
szereg miejsc i ekspozycji obrazujących
metody eksploatacji pokładów węgla
kamiennego od XIX−wiecznych do
współczesnych. Dodatkową atrakcję dla

nich stanowił przejazd nowoczesną, je−
dyną w Europie, górniczą kolejką pod−
wieszaną uruchomioną w 2012 roku,
a następnie krótki pobyt w dawnej hali
pomp, gdzie w lipcu br. otwarto pub dla
zwiedzających. 

– Duże wrażenie wywarło na nas tak−
że Muzeum Górnictwa Węglowego,
gdzie mogliśmy bez pośpiechu zwiedzić
wszystkie sale wystawowe – mówi lę−
dzinianin Bogusław Żogała. – Mogliś−
my zobaczyć jak powstawał węgiel ka−
mienny, a następnie zapoznać się z jego
przeróbką od zarania dziejów do dzisiaj.
Oprócz tradycyjnych sposobów ekspo−
nowania swoich zasobów, muzeum to
uatrakcyjnia różne ekspozycje projek−
cjami multimedialnymi, w tym wizual−
nymi i dźwiękowymi, które nas bardzo
mile zaskakiwały. 

Sobotnie popołudnie spędzono na te−
renie Karczmy Wiejskiej w Jankowi−
cach. – Wszystkim bardzo smakowała

tradycyjna „prażonka”, czyli „stryk”,
a niektórym także regionalne piwo
z pszczyńskiego browaru – opowiada
inny lędzinianin Teodor Kołodziej.−
Przebywająca tam grupa pracowników
Banku Spółdzielczego w Wilamowi−
cach zaprosiła nas rywalizacji w prze−
ciąganiu liny, którą co prawda przegra−
liśmy w stosunku jeden do dwóch, ale
później zbrataliśmy się z nimi i trochę
wspólnie pośpiewaliśmy, a niektórzy
z nas nawet zatańczyli z wilamowiczan−
kami. Tradycyjnie dobrym duchem ca−
łej naszej wycieczki był wspomniany
Jerzy Mantaj, który nie tylko inicjował
wspólne śpiewanie, ale także rozśmie−
szał towarzystwo do łez opowiadaniem
dowcipów, anegdot i wiców – dodaje
pan Teodor.

Niektórzy z wycieczkowiczów dopy−
tywali się nawet pana Jerzego o możli−
wości wstąpienia do Towarzystwa Kul−
turalnego. Mirosław Leszczyk

Towarzystwo Kulturalne w Zabrzu i Jankowicach

Fotka na poziomie 320 m pod ziemią.

Jubilatki z burmistrzem.

Jubilaci z kierownik USC.

Mało która grupa osób potrafi tak ra−

dośnie, a zarazem pożytecznie spę−

dzać wspólnie czas, jak emeryci. Ta po−

wszechna opinia sprawdziła się co do

joty podczas dorocznej wycieczki inte−

gracyjnej członków Koła Emerytów

i Rencistów Związku Zawodowego Gór−

ników w Polsce przy KWK „Ziemowit”

wraz z osobami towarzyszącymi pod

hasłem „Zakończenie lata”. W ponie−

działek, 7 października, 60 osób udało

się autobusem do miejscowości Rzyki

w Beskidzie Małym, gdzie na parkingu

góralskiej oberży czekały już na nich

busy, które zawiozły ich przez osiedle

Praciaki do Pensjonatu pod Wyciągiem

położonym 590 m n.p.m. Co bardziej

ambitni trasę tę pokonali jednak pie−

szo, by się rozruszać, jak to uzasadnia−

li. Tam, po ustawieniu drewnianych sto−

łów i ław oraz po zaspokojeniu pragnie−

nia kawą, herbatą i innymi napojami,

od razu przystąpiono do rozpalenia og−

niska i pieczenia przy nim kiełbasek na

specjalnych metalowych widełkach. Ich

konsumpcję przewodniczący koła a za−

razem główny organizator tego wyjazdu

Mirosław Bartel (funkcję tę objął

w ubiegłym roku po śp. Emilu Piątku)

umilał muzyką z odtwarzacza, specjal−

nie przygotowaną na tę okazję, ale tak−

że różnymi dowcipami i anegdotami.

W ekspresowym tempie wycieczka

przybrała charakter biesiady towarzys−

kiej, nawiązywano nowe znajomości,

a przede wszystkim zapraszano się do

wspólnych tańców itp. Niektórzy za−

pragnęli sprawdzić swoje siły i umiejęt−

ności i wyruszyli wzdłuż wyciągu Czarny

Groń, docierając nawet do jego krańca,

czyli do 810 m n.p.m. Po drodze stara−

li się nazbierać grzybów, ale ta sztuka

udała się tylko nielicznym. Rekordzistą

okazał się Leszek Kwit, który wrócił po

dłuższym czasie z koszykiem pełnym

grzybów wszelkiej maści.

Biesiada nabrała znowu rumień−

ców, gdy Jerzy Mantaj z kolegami przy−

wieźli dwa kotły „prażoków”, czyli śląs−

kiego stryka, które wcześniej przygoto−

wali na terenie działki pana Jerzego

w pobliskich Praciakach. Biesiadowa−

no i tańczono niemalże do wieczora,

a radosna atmosfera towarzyszyła wy−

cieczkowiczom także w drodze powrot−

nej. Duża w tym zasługa Mirosław Bar−

tla, który intonował wspólne śpiewy,

opowiadał też rozweselające wszy−

stkich dowcipy i wice. Mirosław Leszczyk

Emeryci biesiadowali pod Czarnym Groniem

3 października w Miejskim Przed−

szkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr

2 w Lędzinach odbył się piknik integra−

cyjny pod hasłem „Rodzina – bezpie−

czna wyspa”. W imprezie wzięły udział

nowo przyjęte dzieci wraz z rodzicami.

Podczas spotkania uczestnicy mieli

okazję przenieść się na wymyślone

przez siebie wyspy z własnymi przywód−

cami, okrzykami, językami, flagami,

strojami, gdzie rozgrywały się różne

konkursy, które pozwoliły wykazać się

sprawnością fizyczną i sprytem. Impre−

zę zakończył drobny poczęstunek po

którym wszyscy uczestnicy wzięli udział

we wspólnym tańcu integracyjnym.

Celem pikniku było nie tylko zinte−

growanie dzieci i rodziców ze środo−

wiskiem przedszkolnym, ale również

zwrócenie uwagi na znaczącą rolę ro−

dziny w życiu dziecka oraz wskazanie

alternatywnych dla różnego rodzaju

uzależnień sposobów spędzania wol−

nego czasu. Beata Lubowiecka

Ubiegłoroczna wycieczka integra−

cyjna Koła DFK w Lędzinach, skupia−

jącego osoby deklarujące przynależ−

ność do mniejszości niemieckiej tak−

że z Bierunia i Tychów, była bardzo

udana, nic więc dziwnego, że prezes

zarządu Józef Mandla nie miał ża−

dnych problemów z szybkim skomple−

towaniem listy uczestników tegoro−

cznej wycieczki, która odbyła się

w sobotę, 14 września. – Zwiedziliś−

my zamek książęcy w Raciborzu oraz

pocysterski kompleks klasztorny

w Rudach Raciborskich, a także uni−

kalny skansen kolejki wąskotorowej

w tychże Rudach – mówi Oskar, syn

pana Józefa. – Dzięki znakomitemu

przewodnikowi poznaliśmy też w zary−

sie historię wymienionych obiektów.

Wyjątkową atrakcją, szczególnie dla

dzieci, była przejażdżka zabytkowym

składem kolejki wąskotorowej – do−

daje. Wycieczka ta była w części doto−

wana ze środków Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych Republiki Federalnej

Niemiec. W październiku członkowie

lędzińskiego DFK wybierają się na tra−

dycyjne jesienne grzybobranie, tym

razem w okolice Krapkowic. ml

Wojaże lędzińskiego DFK

Pieczenie kiełbasek przy ognisku.

Na bezpiecznej wyspie

Podziwiano wnętrze zamku 
w Raciborzu.
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Podobnie jak w ubiegłym roku za−
rząd Lędzińskiego Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin zadbał o aktywne pożegnanie
lata przez swoich członków. 

W sobotę, 14 września, 53 osoby pod
wodzą wiceprezesa stowarzyszenia
Stefana Bogackiego i członkini zarządu
Barbary Haśnik, głównych organizato−
rów wyjazdu, wzięły udział w wycie−
czce integracyjnej do Wisły, która mia−
ła nie tylko relaksacyjny charakter, jak
ubiegłoroczna do Brennej, ale także ak−
tywnego wypoczynku. Bazą wycie−
czkowiczów było centrum Wisły, ale
większość z nich chętnie skorzystała
z różnych możliwości zwiedzania i wę−
drowania po rozległym terenie tego
pięknego beskidzkiego miasta, organi−
zując się w kilku i kilkunastoosobowe−
go grupy. Najodważniejsza okazała się
grupa siedemnastu osób, która wybrała
się na ponad dwugodzinną wycieczkę
terenową „Wiślańską ciuchcią”. Wśród
nich była też Elżbieta Wieczorek. – Zo−
baczyliśmy niemalże wszystkie naj−
większe atrakcje Wisły – opowiada. –
Ja osobiście bardzo się cieszę, że mog−
łam nie tylko być na Zamku Dolnym,
ale także z bliska oglądać sławny Za−
mek Górny będący rezydencją Prezy−
denta RP, skocznię w Wiśle−Malince
im. Adama Małysza, a przede wszy−
stkim skoczków narciarskich, którzy
akurat rywalizowali tam w zawodach
o puchar prezesa PZN – dodaje. Kilko−
ro z nich wjechało nawet wyciągiem na
górę. – To były niezapomniane wraże−
nia, zwłaszcza podczas jazdy wycią−
giem – zwierza się Wiktora – Byliśmy
w kawiarni Małysza, a z platformy wi−
dokowej podziwialiśmy z góry sko−
czków narciarskich w locie, a także
wspaniałe beskidzkie krajobrazy nabie−

rające już jesiennych kolorów – dopo−
wiada jej koleżanka … Następnie grupa
ta oglądała między innymi wodospad,
zaporę na rzece Wiśle i hodowlę pstrą−
gów, a po drodze chętnie pozowała do
wspólnych pamiątkowych zdjęć. Nie−
którzy wycieczkowicze zwiedzili ró−
wnież miejscowe Muzeum Beskidzkie
i skansen oraz galerię malarstwa. Chęt−
nie fotografowano się przy naturalnej
wielkości rzeźbie Adama Małysza
z białej czekolady, a 20−osobowa grupa
poszła na dłuższy spacer do galerii tego
chyba najsławniejszego wiślanina,
gdzie można było podziwiać zgroma−
dzone tam liczne trofea sportowe Mi−
strza, czyli puchary, medale, statuetki,
dyplomy itp., a także jego sprzęt sporto−
wy, kombinezony, buty.

19 września aż 36 reprezentantów
LSNRONiIR (niepełnosprawni z opie−
kunami) pod wodzą Barbary Haśnik po−
jechało do WPKiW do Chorzowa na
Śląski Piknik Integracyjny. Sponsorem
tego wyjazdu był Urząd Miasta Lędzi−
ny. Imprezę zorganizowali Fundacja
Parku Śląskiego oraz Wydział Zdrowia
i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu

Marszałkowskiego dla około 1 300
osób z niepełnosprawnością somaty−
czną i intelektualną oraz z wadami
wzroku i słuchu z terenu województwa
śląskiego. – Wszyscy świetnie tam się
bawili, chętnie jeździli parkową ciuch−
cią i kolejką linową „Elka”, spacerowa−
li z kijkami po parku i podziwiali arty−
stów na scenie – mówi pani Barbara.

Dwa dni później, w sobotnie popołu−
dnie, kilkadziesiąt osób relaksowało się
podczas dorocznego ogniska integracyj−
nego przy zbiorniku Ziemowit, dzięki
uprzejmości zarządu Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego nr 32 w Lędzi−
nach. Imprezę przygotował cały zarząd
LSNRONIIR, a przeprowadzili ją Bar−
bara Haśnik i Stefan Bogacki. Oprawę
muzyczną zapewnił Franciszek Mos−
kwa, zabawy i gry towarzyskie dla dzie−
ci, ale także dla dorosłych organizowała
radna miejska Krystyna Wróbel. Po
spożyciu kiełbasek upieczonych przy
ognisku i kołoczy ofiarowanych przez
panie ze stowarzyszenia bawiono się
wesoło do późnego popołudnia. Spon−
sorami tej imprezy byli Starostwo Po−
wiatowe I UM Lędziny.

Niepełnosprawni 
aktywnie żegnali lato

W muzeum Adama Małysza.

Członkowie i sympatycy Klubu Pla−

styka „Kontrast” w Lędzinach wyko−

rzystali piękną słoneczną pogodę

i urządzili sobie wycieczkę do nie

mniej pięknego Krakowa. Najpierw

całą 26−osobową grupą udali się na

Wawel, gdzie robili sobie fotki na tle

rzeźby smoka wawelskiego, krużgan−

ków dziedzińca zamkowego, katedry

czy w kryptach, a następnie już w ma−

łych grupkach koleżeńskich bądź to−

warzyskich wędrowali po malowni−

czych uliczkach tego królewskiego

miasta. Głównym punktem programu

wycieczki było zwiedzenie Galerii

Sztuki Polskiej XIX wieku w renesan−

sowych Sukiennicach, więc prędzej

czy później wszyscy tam dotarli. – Naj−

lepiej jest oglądać, a zwłaszcza kon−

templować dzieła sztuki indywidual−

nie bądź parami, dlatego kontrastowi−

cze wybrali tę formę zwiedzania – wy−

jaśnia przewodnicząca klubu Beata

Kozioł. Niektórzy długo kontemplowa−

li dzieła Jana Matejski, w tym „Hołd

pruski” czy „Kościuszko pod Racławi−

cami”, inni dłużej zatrzymywali się

przed obrazami Chełmońskiego, Pod−

kowińskiego, Malczewskiego, Siemi−

radzkiego i innych wielkich polskich

XIX−wiecznych malarzy. Interesująca

była też wystawa „Wszystkie podróże

Jana Matejki”, na której zgromadzono

liczne zdjęcia i pocztówki z miejsc do−

kąd wyjeżdżał on w różnych celach,

najczęściej wraz z żoną oraz rysunki

artysty. Dalsza część wycieczki miała

również formę dowolnego zwiedzania

Rynku Głównego i jego okolic. – Cie−

szę się, że mogłam znów trochę po−

być w moim ukochanym Krakowie –

zwierza się Helena Szabrańska, która

przez blisko 13 lat przewodniczyła

Kontrastowi. ml

Kontrast w Krakowie

W tle pomnik Mickiewicza i Sukiennice.

Program:
Co to jest AAC? − wyjaśnienia terminologiczne
Wskaźniki ryzyka poważnych zaburzeń komunikacji 
i języka
Użytkownicy AAC
Indywidualny system komunikacji
Znaki manualne
Znaki graficzne
Znaki przestrzenno−dotykowe
Sposób dostępu do komunikacji

Pomoce do porozumiewania się niskiej i wysokiej tech−
nologii
Przykłady zabawek i programów komputerowych wyko−
rzystywanych przez użytkowników AAC
Sprawdź jak się porozumiewam. Ocena efektywności
porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z
propozycjami strategii terapeutycznych

Termin: 8.11.2013 r., godz.17.00.
Miejsce: Sala nr 013 (parter) w Urzędzie Miasta Lędziny.
Przewidywany czas spotkania: ok. 1 godz.

Lędzińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin serdecznie zaprasza na otwarte spotkanie z cyklu
„Większa wiedza − większa tolerancja”: „ALTERNATYWNE I WSPOMAGAJĄCE SPOSO−

BY POROZUMIEWANIA SIĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH − AAC”
prowadzenie: mgr Zuzanna Bystrzycka
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W czwartkowy wieczór, 26 wrześ−

nia, na spotkanie otwarte z młodym

tyskim alpinistą Maciejem Groblem

przyszło do siedziby Miejskiego

Ośrodka Kultury w Lędzinach sporo

osób. Jest on studentem Politechniki

Śląskiej w Gliwicach i by uczestniczyć

w wyprawie na himalajski szczyt Lhot−

se, zorganizowanej ramach programu

„Polski Himalaizm Zimowy 2010 –

2015, musiał wziąć urlop dziekański.

O tej wyprawie opowiadał z taką swa−

dą, iż nie tylko przez półtorej godziny

przykuwał uwagę słuchaczy, ale także

niektórych spośród nich skłonił do za−

dawania mu licznych pytań, a już po

prelekcji do dyskusji z nim w wąskim

gronie. Do nich należał między innymi

lędzinianin Bogusław Żogała. – Ma−

ciej Grobel mówił bardzo ciekawie,

a na dodatek swoje opowiadanie

urozmaicał mnóstwem zdjęć z wypra−

wy. Poszerzyliśmy swoją wiedzę o sa−

mych Himalajach i ludziach tam żyją−

cych, w tym o szerpach, którzy ze

względów finansowych angażują się

w wyprawy wysokogórskie, narażając

się też na różne wypadki, również

śmiertelne. Poza tym, niejako od ku−

chni, bo relacje prasowe czy nawet te−

lewizyjne nam tego nie zastąpią, do−

wiadywaliśmy się o bardzo skompli−

kowanych przygotowaniach logisty−

cznych wyprawy, pozyskiwaniu patro−

natu, sponsorów itp. – podkreślał

pan Bogusław, natomiast bierunianin

Lech Gawin zwierzył się, że najbar−

dziej przeżywał te fragmenty opowie−

ści alpinisty, w których opowiadał on,

jak krok po kroku, przezwyciężając

własne słabości i klimatyczne prze−

szkody, próbował wejść na Lhotse. –

Bardzo mi się spodobało, że jest on

z tej wyprawy zadowolony, chociaż

szczytu ostatecznie nie zdobył, gdyż

nie chciał ryzykować swoim zdrowiem

czy nawet życiem. Jest młody i je−

szcze niejeden szczyt wysokogórski

przed nim –zaznaczył pan Lech.

ml

Tyski alpinista o swojej wyprawie

Spotkanie z Maciejem
Groblem w MOK−u

Alpinisty słuchano bardzo uważnie.

Maciej Grobel.

Oboje od pięciu już lat trenują ze so−
bą w mysłowickiej Szkole Tańca
„Wir” pod okiem instruktor Marzeny
Lozinszek. Puchary, złote medale
i dyplomy wręczyli im przewodniczą−
ca i wiceprzewodniczący Rady Miasta
Lędziny, Teresa Ciepły i Jerzy Żołna
oraz prezes Fundacji Rozwoju Sportu
Kultury Fizycznej i Turystyki w Lę−
dzinach, Andrzej Kostyra.

Sukces ten przybliżył ich awans do
wyższej klasy tanecznej, czyli B. – Bar−
dzo się z tego zwycięstwa cieszymy, da−
liśmy z siebie wszystko i to się w pełni
opłaciło – zwierza się Weronika. – W ja−
kimś sensie współudziałowcami nasze−
go sukcesu jest liczna grupa najbliższych
osób, którzy dodawali nam otuchy
oklaskami i okrzykami zachęty – dodaje. 

ST „Wir” też może powyższy turniej
zaliczyć do bardzo udanych. Zwycię−
stwo w kategorii powyżej 15 lat, w kla−
sie A i stylu standard odnotowała para
Aleksander Lozinszek i Barbara Błażek
(w klasie B i w stylu latin zajęli piątą lo−
katę), dwa pierwsze miejsca w kategorii
powyżej 54 lat i w klasie E + D wytań−
czyła małżeńska para nowobierunian
Marian i Janina Rosiekowie, zarówno
w stylu standard, jak i latin, w tej samej
kategorii wiekowej Wacław i Halina
Dąbkowie zajęli trzecią i czwartą lokatę,

natomiast Mateusz Budniak i Anna Kil−
nar wywalczyli drugie miejsce w kate−
gorii powyżej 15 lat, w klasie E i stylu
standard, a lędzinianka Laura Wojciuch
i Dominik Spyra uplasowali się na
czwartym miejscu w kategorii 10−11,
klasie G i stylu: kombinacja 5 T.

Dodajmy, że w turnieju tym o pu−
char lędzińskiego burmistrza Wiesła−
wa Stambrowskiego startowało aż 148
par, czyli 296 zawodniczek i zawodni−
ków z południowej i środkowej Polski,
w 19 kategoriach wiekowych, klasach
i stylach. Imprezę współorganizowały
FRSKFiT w Lędzinach oraz ST „Wir”

w Mysłowicach, przy wsparciu finan−
sowym oraz organizacyjnym Urzędu
Miasta Lędziny i Starostwa Bieruń−
sko−Lędzińskiego. Kierownikiem za−
wodów była Marzena Lozinszek,
a funkcję koordynatora z ramienia
Fundacji pełnił Eugeniusz Pluszczyk.
Oprócz wyżej wymienionych osób
w ceremoniach nagradzania i honoro−
wania najlepszych par tanecznych
uczestniczyli też burmistrz Wiesław
Stambrowski, starosta Bernard Be−
dnorz, a część turnieju oglądał także
wicestarosta Henryk Barcik. 

Mirosław Leszczyk

Wiktoria znaczy zwycięstwo
15−letnia lędzinianka Wiktoria Kapała godnie reprezentowała nasze miasto podczas VIII Ogólnopolskiego Turnie−
ju Tańca Towarzyskiego „Taneczna Jesień – Lędziny 2013”, który odbył się w niedzielę, 15 września, w hali sporto−
wej ośrodka Centrum. Wraz z o rok starszym mysłowiczaninem Danielem Pietryjasem wytańczyła ona pierwsze
miejsce w kategorii wiekowej ponad 15 lat, klasie C i stylu latin, pokonując aż 15 innych par. 

Z lewej W. Kapała i D. Pietryjas.

Biesiada 
seniorów sportu

Józef Brom, nowy prezes zarządu Klubu Seniora przy
Miejskim Klubie Sportowym, dotrzymuje słowa i w pełni
kontynuuje tradycje wprowadzone przez zmarłego
w ubiegłym roku wieloletniego prezesa Emila Piątka.
W czwartkowe popołudnie, 19 września, zarząd zorganizo−
wał na terenie siedziby MKS−u jesienne już spotkanie bie−
siadne, służące od lat wewnętrznej integracji dotychczaso−
wych członków klubu a także „asymilacji” nowych jego
członków. – Cieszy, że z roku na rok jest nas coraz więcej
– mówił prezes Brom, który po powitaniu oficjalnych go−
ści w osobach lędzińskiego burmistrza Wiesława Stam−
browskiego i wicestarosty bieruńsko−lędzińskiego Henryka
Barcika, pokrótce przypomniał zebranym dotychczasowe
działania Klubu Seniora i zapoznał z najbliższymi planami
zarządu. Następnie oddał głos przedstawicielce Urzędu
Pocztowego w Lędzinach, która przedstawiła najnowszą
propozycję Poczty Polskiej i Banku Pocztowego dla eme−
rytów i rencistów, w tym atrakcyjne programy premiowe

dotyczące między innymi specjalnie niskich cen blisko
3 tys. leków.

Dalsza część spotkania miała już charakter tradycyjnej bie−
siady towarzyskiej przy kawie, herbacie, krupniku, chlebie
z tustym i kiełbasce z grilla i kuflu piwa. Seniorom sportu umi−
lał biesiadowanie grą na akordeonie Jerzy Sklorz, a gdy już
zdążyli się wypowiedzieć na wszelkie tematy sportowe, w tym
również o ostatnich meczach klubów i polskiej reprezentacji
piłkarskiej, bardzo chętnie włączyli się do wspólnego śpiewa−
nia pieśni biesiadnych pod komendą Jerzego Mantaja. ml

Seniorow chętnych do śpiewania nie brakowało.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM.

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży
– w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej

nieruchomości.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości usługowej o całkowitej powierzchni 0,7757 ha, położonej

w Lędzinach, powiecie bieruńsko−lędzińskim, województwie śląskim, ob−

rębie geodezyjnym Lędziny, k.m. 4, przy ul. Hołdunowskiej, zapisanej

w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2110, o użytku Bi, składa−

jącej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 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 prowa−

dzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach,

ul. Budowlanych 33.

W dziale II księgi wieczystej prawo własności wpisane jest na rzecz Skar−

bu Państwa, natomiast prawo użytkowania wieczystego na rzecz Gminy

Lędziny. Działy III i IV wolne są od wpisów. 

Cena wywoławcza wynosi 520 000,00 zł netto
Do ceny nieruchomości wylicytowanej w wyniku przetargu doliczony zo−

stanie podatek od towarów i usług VAT według stawki 23%, zgodnie

z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium ustalone zostało na kwotę 52 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodez−

ji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta

Lędziny, 43−143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203−205), tel.

(32) 216−65−11 do −13, 216−62−91, 216−63−01 wew. 135, 120, 136,

128 w godzinach pracy Urzędu. 

Pełna treść ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości poprzez

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy

ul. Lędzińskiej 55, na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu zlokalizowanych na

terenie miasta oraz opublikowana na stronie internetowej www.ledzi−

ny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM.

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży
– w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości inwestycyjnej o całkowitej po−

wierzchni 5,8282 ha, położonej w Lędzinach, powiecie bieruńsko−lędzińskim, województwie śląskim,

obrębie ewidencyjnym Hołdunów, k.m. 1, w rejonie ul. Hołdunowskiej i drogi krajowej S−1, zapisanej

w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1167, składającej się z działek:

Własność nieruchomości wpisana jest – na rzecz Gminy Lędziny – w księdze wieczystej

KA1T/00039163/2 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach,

ul. Budowlanych 33. Działy III i IV wolne są od wpisów. 

Cena wywoławcza: 5 400 000,00 zł netto 
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT na podstawie

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054

z późn. zm.).

Wadium ustalone zostało na kwotę 540 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 r. o godz. 13.00 

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomo−

ściami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43−143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro,

pok. 203−205), tel. (32) 216−65−11 do −13, 216−62−91, 216−63−01 wew. 135, 120, 136, 128 w go−

dzinach pracy Urzędu. 

Pełna treść ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, na tablicach ogłoszeń tut. Urzę−

du zlokalizowanych na terenie miasta oraz opublikowana na stronie internetowej www.ledziny.pl,

w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Nr działki      Symbol użytku   Powierzchnia w hektarach
2587/ 31 RV 0,2122 

ŁV 0,0220

dr 0,0035

N 0,0360

2588/ 31 RV 0,2195

dr 0,0035

N 0,0120

Nr działki      Symbol użytku   Powierzchnia w hektarach 
2589/ 31 RV 1,3567

ŁIV 0,9214

ŁV 0,9437

ŁVI 1,2925

dr 0,1674

W 0,0345

N 0,6033
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5 października w Pradze odbyły się

Otwarte Mistrzostwa Europy w Dale−

kowschodnich Sztukach Walki Fede−

racji IBF. W zawodach uczestniczyło

około 120 zawodników z Belgii,

Czech, Węgier, Holandii, Polski,

Niemiec, Ukrainy i Iranu. Bieruńskie

Stowarzyszenie BIG BUDO POLSKA

wystawiło na zawody skromną ekipę.

Tym większa więc radość, że zdobyła

ona cztery znaczące miejsca w dwóch

różnych kategoriach. Mateusz Bigos

(Bieruń) w konkurencji kata zajął

5 miejsce, a w konkurencji kata z bro−

nią 1 miejsce. Lędzinianka Karolina

Kula zdobyła 5 miejsce w kata

i 3 miejsce w konkurencji kata z bro−

nią. Trenerem medalistów jest Wie−

sław Bigos, vice−Prezydent Federacji

IBF 10 Dan.

Znaczący występ
BIG BUDO w Pradze

Karolina i Mateusz z trenerem.
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WAŻNE TELEFONY (32…)

BEZPIECZEŃSTWO Komenda Powiatowa Policji 323−32−00 tel. dyżurnego 323−32−55

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 Meli−

sa 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 Świetlica So−

cjoterapeutyczna 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−Rekreacyj−

ny 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

Pomyślne łowy wędkarzy 
z Koła nr 32

Aż 49 wędkarzy zrzeszonych w Ko−

le nr 32 Polskiego Związku Wędkar−

skiego wzięło udział w zawodach węd−

karskich o Puchar Burmistrza Miasta

Lędziny, jakie zostały rozegrane

w dniu 21 września br. na zbiorniku

„Ziemowit”.

Zwyciężył lędzinianin Mieczysław

Burek z rezultatem 5290 pkt., wyp−

rzedzając Marcina Urbisza (także

z Lędzin), który zdobył 3360 pkt. Na

trzecim miejscu uplasował się Da−

riusz Okoń z sąsiedniego koła Bieruń,

który zapisał na swoim koncie 3340

pkt. Z grona wszystkich startujących,

aż 37 zawodników zdołało złapać

w tym dniu rybę, co – jak podkreślał

Prezes Koła Krzysztof Balcarek – było

bardzo dobrym osiągnięciem.

Następnie Prezes Balcarek wraz

z Rzecznikiem Dyscyplinarnym Koła

Romanem Długajczykiem dokonali

dekoracji 15 najlepszych wędkarzy

oraz szczęśliwców z grona pozosta−

łych rywalizujących, którzy zostali wy−

łonieni w losowaniu. Dodatkowo, upo−

minki otrzymały także trzy startujące

panie, tj. Ewa Domarska, Ewa Łabu−

da oraz Agata Kula. W tym roku po

raz pierwszy odstąpiono od zasady

nagradzania tryumfatorów wyłącznie

sprzętem wędkarskim, dlatego nagro−

dzone zawodniczki – ale i nie tylko –

miały możliwość znalezienia w gronie

upominków w postaci sprzętu AGD

czegoś dla siebie jak najbardziej od−

powiedniego.

Marcin Podleśny

Zwycięzcy zawodów wraz z członkami Zarządu Koła nr 32.

Marcin Urbisz w trakcie dekoracji.

Poradnia wad postawy Przychodnia Specjalistyczna MZOZ Lędziny
Informacja dla rodziców

Bezpłatne i w krótkim terminie  porady i badanie lekarskie wad postawy u dzieci
oraz usg stawów biodrowych niemowląt w Poradni Wad Postawy Przychodni
Specjalistycznej MZOZ Lędziny przy ul. Pokoju 17.
Pełna Informacja w Rejestracji Przychodni Specjalistycznej pod numerami tele−
fonów: 32 66 253, 32 67 374
Wymagane skierowanie do poradni wad postawy od pediatry lub lekarza rodzinnego.

Najwięcej powodów do zadowole−
nia po I rundzie rozgrywek Między−
gminnej Ligi Szachowej, zorganizo−
wanej z inicjatywy koła szachowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzi−
nach, mieli reprezentanci szkół imie−
lińskich.

Pierwsze zawody cyklu, z udziałem
dwunastu czteroosobowych reprezen−
tacji szkolnych, odbyły się w dniu 27
września w siedzibie MOK, a ich uro−
czystego otwarcia dokonał burmistrz
Wiesław Stambrowski. 

Drużyny rywalizowały w dwu kate−
goriach szkolnych systemem każdy
z każdym po 15 minut na zawodnika
w jednej partii szachowej. Sędziami
byli imielinianin Krystian Klimczok,
członek zarządu Śląskiego Okręgu

Szachowego i prezes Diagonalii Imie−
lin oraz lędzinianin Józef Kaleta, wie−
loletni działacz szachowy i instruktor
w MOK Lędziny. Rywalizację w kate−
gorii szkół podstawowych przebiegała
pod dyktando reprezentacji SP Imielin,
która zdobyła 14 pkt, przed SP Chełm
Śl. – 13 pkt i SP 3 Lędziny – 9,5 pkt.
Wśród gimnazjalistów, po I serii roz−
grywek także prowadzi drużyna
z Imielina – 19 pkt, wyprzedzając G−1
Lędziny – 12,5 pkt i G−2 Lędziny – 12
pkt. 

Puchary dla najlepszych zespołów
w obydwu kategoriach szkolnych,
a także upominki najmłodszej szachi−
stce i najmłodszemu szachiście, wrę−
czał burmistrz Stambrowski w asyście
dyrektor lędzińskiego MOK−u, Joanny

Figury, wspomnianych sędziów oraz
kierownika MLSz, lędzinianina Janu−
sza Gondzika, instruktora w MOK Lę−
dziny, który nie krył swego zadowole−
nia z udanego początku rozgrywek:
„Bardzo cieszę, ze udało się nam z Jó−
zefem Kaletą doprowadzić do inaugu−
racji międzyszkolnej szkolnej ligi sza−
chowej na szczeblu powiatu, co było
naszym marzeniem od kilku lat. Mamy
nadzieję, że w drugiej rundzie włączą
się także drużyny z bieruńskich szkół
podstawowych i z gimnazjum w Bie−
runiu Starym, wtedy będziemy mówić
o pełnym sukcesie organizacyjnym” –
podkreśla.

Druga runda MLSz odbędzie się 28
listopada w imielińskim Domu Kultu−
ry „Sokolnia”. Marcin Podleśny

Burmistrz zmierzył się z J. Kaletą. Rywalizacja uczestników.

Ruszyła Międzygminna Liga Szachowa

5 października na terenie lotniska
modelarskiego w Lędzinach przy
ulicy Oficerskiej odbyło się jubileu−
szowe XV Powiatowe Święto Lataw−
ca, w którym uczestniczyła młodzież
Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego
szkół podstawowych i gimnazjal−
nych oraz miast zaprzyjaźnionych.
W zawodach uczestniczyło 37 zawo−
dników, którzy przygotowali aż 45
modeli w kategoriach latawców
płaskich i przestrzennych.

Świetnie w rywalizacji uczniów
szkół podstawowych wypadli repre−
zentanci SP nr 3 w Lędzinach, którzy
zagościli w czołówkach klasyfikacji
generalnych w obu konkurencjach.
Wśród latawców płaskich, pierwsze
miejsce zajęła Sandra Szmist, a lokaty
od trzeciej do piątej przypadły
w udziale: Grzegorzowi Bieńkowi,
Magdalenie Tam oraz Jerzemu Bień−
kowi. Zwyciężczyni powyższej rywa−
lizacji zaprezentowała także swój lata−
wiec przestrzenny, plasując się ostate−
cznie na trzecim miejscu w tej katego−
rii, w której to wyprzedziła w klasyfi−
kacji łącznej swoje szkolne koleżanki:
Natalię Tomala oraz Kamilę Borkow−
ską. Odnotujmy, że w gronie latawców
przestrzennych zwyciężyła Alicja Du−
czmal z Bojszów przed Pawłem Sy−
nowcem z Imielina.

Spośród gimnazjalistów, najlepiej
z lędzinian zaprezentował się Konrad
Lorek, który w grupie latawców płas−
kich zajął drugie miejsce, ustępując
pola tylko zwycięzcy, tj. Danielowi
Jędrzejczakowi z Bojszów, tryumfują−

cemu także w kategorii modeli prze−
strzennych.

W klasyfikacji drużynowej, zaró−
wno w kategorii latawców płaskich,
jak i przestrzennych, Szkoła Podstawo−
wa nr w 3 w Lędzinach okazała się
bezkonkurencyjna, podobnie jak i dru−
żyna z bojszowskiego Gimnazjum,
która po raz kolejny zdominowała ry−
walizację w swojej kategorii wiekowej.

Zawody oceniała komisja sędziow−
ska w składzie: Marek Lizak (sędzia
główny), Szymon Gapa, Bartłomiej
Duczmal, Krzysztof Bieniek (sędzio−
wie pomocniczy), Jerzy Uzdrzychow−
ski (kierownik zawodów). 

Zwycięzcy zawodów otrzymali pu−
chary, medale, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe, które ufundował Powiat
Bieruńsko−Lędziński. Dekoracji zawo−
dników dokonał starosta Bernard Be−

dnorz wraz z burmistrzem miasta Lę−
dziny Wiesławem Stambrowskim
i prezesem ZP LOK Franciszkiem Mu−
siołem.

Pomoc przy organizacji zawodów
zapewniła grupa młodzieży wolonta−
riatu LOK z Powiatowego Zespołu
Szkół w Lędzinach, prowadzonego
przez panią Danutę Płucienczak. Za−
wody odbyły się przy mało wietrznej,
lecz słonecznej aurze. Mimo słabego
wiatru zawodnicy niestrudzenie starali
się utrzymać modele w powietrzu przy
dopingu rodziców i opiekunów. Na za−
wody przybyła grupa także przedszko−
laków z modelami, która co prawda
nie startowała w oficjalnych konku−
rencjach, ale mogła zapoznać się z at−
mosferą rywalizacji oraz wziąć w niej
udział niejako „poza konkursem”. 

Marcin Podleśny

XV Powiatowe Święto Latawca

Najlepsi gimnazjaliści w kategorii latawców przestrzennych.
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