
Zwycięstwa Wiktorii

Już samo imię wróży 10-letniej hołduno-
wiance Wiktorii Kapale (łac. victoria - zwycię-
stwo), uczennicy Szkoły Podstawowej nr 3, od-
noszenie sukcesów. Taniec towarzyski trenuje
od półtora roku, a już robi furorę na różnych
miejskich imprezach środowiskowych. Gorąco
oklaskiwano jej popisy taneczne solo nie tylko
na akademiach szkolnych, ale też między inny-
mi w sali Piast podczas niedawnych imprez:
gali 50-lecia Przedszkola nr 2 oraz koncertu
"Cztery pory roku" w wykonaniu uczniów hoł-
dunowskiej Trójki. Nie mniejsze wrażenie na
widzach wywarły jej występy w parze z 13-let-
nim mysłowiczaninem Danielem Pietryjasem.

Dwugodzinne treningi po pięć razy w tygo-
dniu na piątym piętrze ośrodka Centrum pod
kierunkiem Marzenny Lozinszek z Brzęczkowic
w ramach jednej z grup mysłowickiej Szkoły
Tańca "Wir", przyniosły Wiktorii i jej taneczne-
mu partnerowi Danielowi sportowe sukcesy.
W marcu, podczas debiutanckiego startu
w ogólnopolskim turnieju tańca towarzyskiego
w Kłobucku, wywalczyli II lokatę w kombinacji
ośmiu tańców standardowych i latynoamery-
kańskich w kategorii wiekowej 12-13 lat
i w swojej klasie tanecznej E. W kolejnych tur-
niejach ogólnopolskich już zwyciężali: 31 maja
w Bieruniu Nowym, 15 czerwca w Opolu.

- Niewiele brakowało, tylko 40 punktów,
a bylibyśmy już w klasie D - mówi Wiktoria. 
- Nie zdążyłem wyzdrowieć na turniej w Kato-
wicach, a wystarczyło tam tylko wystąpić w fi-
nale, co było bardzo prawdopodobnie - doda-
je Daniel.

- Co się odwlecze, to nie uciecze - pocie-
sza ich mama młodej tancerki, Joanna. 

Podczas przerwy wakacyjnej Wiktoria i Da-
niel wezmą udział w obozie treningowym ST
"Wir" w Żywcu. Po wakacjach będą mieć
szanse na awans nie tylko klasy D, ale może
nawet do C.

Trzymamy za nich kciuki. /wm/
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Tańczą Wiktoria Kapała i Daniel Pietryjas.

Rozrywka i zabawa dla każdego

Świetny festyn
Żaden z dotychczasowych festynów integracyjnych Ośrodka Błogosławiona Ka−
rolina nie był zorganizowany z takim rozmachem, nie miał takiej oprawy i takiej
frekwencji, jak ten, który odbył się w sobotnie popołudnie, 21 czerwca, na te−
renach wokół ośrodka Centrum. Poza podopiecznymi i kadrą OBK, członkami
stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, ich rodzinami i przyjaciółmi w imprezie
uczestniczyły setki innych mieszkańców Lędzin i sąsiednich miejscowości.

− Oprócz propagowania działalności
i osiągnięć Ośrodka Błogosławiona Ka−
rolina, a także integrowania społeczno−
ści naszej placówki z lokalnym środowi−
skiem, liczymy również na uzyskanie
w trakcie festynu pewnych środków fi−
nansowych, które mogłyby zasilić fun−
dusz gromadzony na planowaną budowę
nowej siedziby dla naszego Ośrodka Re−
habilitacyjno−Edukacyjno−Wychowaw−
czego, w którym chcielibyśmy zorgani−
zować Zakład Aktywności Zawodowej.
Jego budowę rozpoczniemy w sierpniu
tego roku przy ul. Lędzińskiej 6 − powie−
dział dyrektor Piotr Goj.

Dla "rozgrzania" publiczności naj−
pierw przez godzinę grała orkiestra dęta
kopalni Mysłowice−Wesoła. Po niej cie−
kawy repertuar zaprezentował zespół
wokalno−instrumentalny Ars Nova
z Miejskiego Ośrodka Kultury, założony
i prowadzony przez Sylwię Witułę−Maj−

chrzyk. Gorące brawa otrzymała też gru−
pa teatralna złożona z podopiecznych
OREW, która wzruszyła widzów 20−mi−
nutowym przedstawieniem "Szkoda bab−
ci, czyli historia pewnego Czerwonego
Kapturka", za które w tym roku zdobyła
III miejsce na VIII Przeglądzie Twórczo−
ści i Piosenki Osób Niepełnosprawnych
w Tychach. Wszystkie dzieci mogły po−
jeździć na dwóch koniach użyczonych
przez stadninę w Katowicach Janowie,
z którą lędziński OBK współpracuje,
a także pobawić się ze specjalnie wytre−
sowanymi trzema psami (dzięki uprzej−
mości tyskiej grupy promującej kynote−
rapię). Niezwykłą frajdę sprawiła dzie−
ciom i młodzieży grupa motocyklistów
z powiatu bieruńsko−lędzińskiego pod
wodzą Michała Moskalika, która wszyst−
kim chętnym zapewniła przejażdżkę na
motorach.

Dokończenie na str. 11
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Scenka ze spektaklu "Szkoda Babci...".
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W     zdaniach22..
Ze względu na tragiczny

wypadek w KWK Borynia, te-
goroczny festyn Związku Za-
wodowego Górników w Polsce
przy KWK Ziemowit, zorgani-
zowany 28 czerwca na Olszy-
cach, był skromniejszy i spo-
kojniejszy niż w poprzednich
latach. Związkowcy i ich rodzi-
ny z Lędzin i okolic obejrzeli
występy zespołów Stars Show
z pod kierunkiem Franciszka
Moskwy oraz Inside pod kie-
runkiem Aliny Bielec, uczestni-
czyli w wieku grach i konkur-
sach zręcznościowych, w lote-
rii fantowej z ponad 90 nagro-
dami. /wm/

3 czerwca radni uchwalili
podjęcie przez miasto współ-
pracy partnerskiej ze słowac-
kim miastem Revuca, a 20
czerwca trzyosobowa delega-
cja lędzińska podpisała w Re-
vucy oficjalną umowę. Jest to
drugi, po czeskim Uničovie,
zagraniczny partner Lędzin,
z którym kontakty nawiązały
już Zespół Szkół z Goławca
(przygotowywana jest wymiana
młodzieży i wspólne aplikowa-
nie o środki zewnętrzne) i MKS
Lędziny. /mj/

W niedzielę 13 sierpnia
o godz.10.00 w ośrodku szkole-
niowym Trutowisko na Hamerli
w lesie murckowskim rozpocz-
nie się doroczne uroczyste spo-
tkanie pszczelarzy, organizowa-
ne przez zarząd Śląskiego
Związku Pszczelarzy. 

Mszę dziękczynną odprawi
kapelan śląskich pszczelarzy
ks. Jerzy Kempa z Bujakowa,
będą wykłady i dyskusje ze
specjalistami, część i zabawa
taneczna, nie zabraknie rów-
nież przeróżnych stoisk han-
dlowych - od sprzętu hodowla-
nego poprzez produkty
pszczelarskie (w tym znako-
mite miody pitne!). /wm/
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Jest pani jedynym urzędnikiem w lędziń-
skim ratuszu, który "potrafi migać" i ma po-
twierdzający tę umiejętność dokument?

ALICJA ZARĘBA*: Tak. Ukończyłam kurs
zorganizowany przez Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości Górnośląskiej Agencji Prze-
kształceń Przedsiębiorstw oraz Polski Związek
Głuchych. Jego program obejmował 60 godzin
dydaktycznych - naukę polskiego alfabetu pal-
cowego, znaki liczebników głównych, porządko-
wych, ok. 1.000 znaków migowych umożliwiają-
cych porozumienie się z osobą głuchoniemą.

Jak pani trafiła na kurs?
- Mam rodziców głuchoniemych, znałam pod-

stawy języka migowego. O kursie dowiedziałam
się z Internetu i postanowiłam się zgłosić. Kurs
był całkowicie finansowany był z funduszy Unii
Europejskiej. Trwał od maja 2007 i zakończył się
egzaminem w lutym 2008. 

Czy trudno nauczyć się języka migowego?
- Podobnie jak każdego języka obcego. Trze-

ba zapamiętać znaki, które się wykonuje. To jest
język nowy, używany w szkole, urzędach, co pe-
wien czas modyfikowany. Żeby "mówić" perfekt
trzeba znać 3.000 znaków.

A pani zna…?
- Na kursie musiałam opanować minimum

1.000 znaków.  
Zatem, głuchoniemy, który trafi do urzędu

nie będzie miał problemu, żeby się porozu-
mieć.

- Nie powinien.
Czy były przypadki, że komuś już pani po-

magała w urzędzie?
- Tak, parę razy były takie osoby.

Mgr Alicja Zaręba jest inspektorem w Referacie
Kultury. W Urzędzie Miasta pracuje od 15 lat.

Miganie z urzędnikiem

Ilona Cuber−Cebula wspól−
nie z Elżbietą Szczygieł z To−
warzystwa Kulturalnego i in−
nymi lędzińskimi społeczni−
kami (m.in. z Edmundem

Bryjokiem z Zarządu Śląskie−
go Związku Pszczelarzy
w Katowicach) zorganizowa−
ły w tegoroczną noc święto−
jańską biesiadę w pszczelar−

skim ośrodku szkoleniowym
"Trutowisko" na polanie Ha−
merla pośrodku lasów murc−
kowskich. Bawili się tam
członkowie TK, Klubu Pla−
styka "Kontrast" i Rejonowe−
go Koła Pszczelarzy Bieruń
z osobami towarzyszącymi.
Grała i śpiewała kapela góral−
ska "Hora" Szczepana Kar−
wowskiego ze Szczyrku, ze−
spół "Wesołe Chełmioki"
Józefa Wadasa. Konkurs ze
znajomości gwary śląskiej na
najlepszego hanysa wygrała
Cecylia Koziołek (była lep−
sza m.in. od Józefa Banasia
i Ewy Kruk). Po północy
"kwiat paproci" i świetlika
znalazł Grzegorz Wójcik.
Tańce i zabawy trwały do
świtu. /wm/

Zabawa na Trutowisku
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Jeszcze przed zakończe−
niem roku szkolnego nauczy−
ciele i rodzice uczniów Zespo−
łu Szkół w Goławcu zorgani−
zowali Letni Festyn'2008.
Wychodząc z funkcjonujące−
go we współczesnej edukacji
założenia, iż każde dziecko
jest w jakimś sensie twórcą,
na placu szkolnym dzieci

i młodzież mogli wykazać się
swoimi różnorodnymi talenta−
mi, zdolnościami i umiejętno−
ściami. Dyrektor Maria Horst
wręczała statuetki "Pora suk−
cesu" najlepszym w różnych
kategoriach.

Rodzice żywo reagowali na
popisy swoich pociech, a nawet
wraz z nimi stanęli do rywali−

zacji w konkurencjach rodzin−
nych. Mistrzami w biciu piany
okazała się rodzina Bronclów,
a najlepiej skakała rodzina
Kwiecińskich. Przeprowadzo−
no loterię fantową, do tańca
grali i śpiewali wychowanek
goławieckiej szkoły Mirosław
Popiołek z córką Beatą − obe−
cnie jej uczennicą. /wm/

Bronclowie mistrzami w biciu piany,
Kwiecińscy w podskokach

Występują "Wesołe Chełmioki".
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60−lecie kapłaństwa ks. kanonika Franciszka Koniecznego

Kolega Ojca Świętego

Pochodzący z Lędzin
ksiądz Franciszek w pełni za−
służył na takie honory. Gorli−
wie i sumiennie pełnił posługę
duszpasterską w wielu ślą−
skich parafiach, angażował się
w działalność diecezji i na
rzecz świeckich. Sprawował
różne funkcje pro publico bo−
no. Przez 15 lat był Referen−
tem d.s. Trzeźwości w ramach
Rady Kapłańskiej Archidiece−
zji Katowickiej, a w trakcie
I Synodu Diecezji Katowic−
kiej przewodniczył Zespołowi
Studyjnemu d.s. Trzeźwości.
Decyzją Kapituły Metropoli−
talnej Katowickiej otrzymał
tytuł Honorowego Kanonika.

Ks. Franciszek Konieczny
od czasu II wojny światowej
niezmiennie należał do grona
najbliższych przyjaciół i kole−
gów Karola Wojtyły, również
gdy został wybrany papieżem.
Studiowali obaj na jednym ro−
ku w seminarium krakowskim
(najpierw jeszcze na tajnym,
podczas okupacji niemiec−
kiej), jednocześnie otrzymali
też święcenia kapłańskie, a po−
tem systematycznie spotykali
się w gronie kolegów z semi−
naryjnego rocznika kolejno
w swoich parafiach. Dyskuto−
wali wtedy na różne tematy,
nie tylko teologiczne, wspól−
nie odmawiali modlitwy, opo−
wiadali sobie dowcipy i ślą−
skie wice, w czym ksiądz
Franciszek brylował. Potrafił
za każdym razem rozbawić
kolegów, w tym księdza Karo−
la, do łez. Tradycji tej nie
zmieniono nawet wtedy, gdy
Karol Wojtyła został biskupem
a nawet kardynałem krakow−
skim. Na pamiątkę takiego
rocznikowego spotkania kole−
żeńskiego na plebanii w Ga−
szowicach, gdzie ks. Franci−

szek był wówczas probo−
szczem, zachował sobie na pa−
miątkę koszulę nocną,
w której spał kardynał Wojty−
ła. Po roku 1978 udział Karola
Wojtyły w tych spotkaniach,
już jako papieża Jana Pawła II,

nie wchodził w rachubę, czego
papież bardzo żałował. Starał
się jednak jakoś to swoim ko−
legom wynagrodzić, zaprasza−
jąc ich od czasu do czasu do
Watykanu. Ks. Franciszek Ko−

nieczny był u papieża trzykrot−
nie. Przechowuje z tych pry−
watnych odwiedzin różne pa−
miątki, w tym zdjęcia, które
pięknie dokumentują w jakiej
przyjacielskiej zażyłości pozo−
stawali.

Ks. Franciszek Konieczny
święcenia kapłańskie otrzymał
w kościele Świętych Piotra
i Pawła w Katowicach z rąk bi−
skupa Juliusza Bieńka, ówcze−
snego sufragana katowickiego,
27 czerwca 1948 roku. Mszę
prymicyjną odprawił następne−
go dnia w lędzińskim kościele
św. Klemensa. Posługę dusz−

pasterską rozpoczął od zastęp−
stwa księdza w rodzinnej lę−
dzińskiej parafii św. Anny,
a kontynuował ją w charakte−
rze wikariusza w kolejnych
śląskich parafiach. Był też pro−

boszczem, między innymi
w parafii Matki Boskiej Fatim−
skiej w Wesołej, którą zorgani−
zował i gdzie wybudował cie−
kawy architektonicznie ko−
ściół. Swą posługę duszpaster−
ską zakończył w parafii w Jej−
kowicach, w której przez 20 lat
był proboszczem, z której od−
szedł na emeryturę kapłańską.
Wybudował tam również wie−
żę kościelną i dom parafialny.

Obecny proboszcz jejkowic−
ki Karol Matera podjął się więc
organizacji uroczystości jubile−
uszowych, za co ogromnie
wzruszony 87−letni już ks. ka−
nonik Franciszek Konieczny
serdecznie mu podziękował.
Wdzięczny był też miejsco−
wym parafianom oraz licznym
delegacjom reprezentującym
parafie, w których ongiś dusz−
pasterzował oraz obecnym na
mszy jubileuszowej członkom
swojej najbliższej rodziny (sio−
strze Jolancie, bratowej Hele−
nie, siostrzenicy Teresie i sio−
strzeńcowi Piotrowi).

Przyłączamy się i my do
serdecznych życzeń dla Jubi−
lata! (wm)

Możemy być dumni z naszego krajana, księdza kanonika
Franciszka Koniecznego. W sobotę, 28 czerwca, podczas
uroczystej mszy św. w kościele Matki Boskiej Szkaplerznej
i św. Piusa X w Jejkowicach koło Rybnika, w ramach obcho−
dów 60−lecia kapłaństwa ks. Koniecznego odczytano osobi−
ste telegramy od papieża Benedykta XVI, nuncjusza apostol−
skiego w Polsce ks. abpa Józefa Kowalczyka i biskupów ar−
chidiecezji katowickiej z błogosławieństwami oraz serdecz−
nymi gratulacjami i życzeniami dla Jubilata.
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Ksiądz kanonik Francziszek Konieczny z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
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Zdążyć do września

W szkołach pracują…
Wakacje w szkołach to czas
finalizowania inwestycji, re−
montów i modernizacji, dopo−
sażania pracowni.

Jak poinformował Marian
Biegański, kierownik Referatu
Edukacji Urzędu Miasta,
w tym roku w zaplanowano:

− w Zespole Szkół w Goław−
cu − wymianę wszystkich okien
(343.444,41 zł);

− w Gimnazjum nr 1 im. Ja−
nusza Korczaka − drobne na−
prawy (kosmetykę, odświeże−
nie niektórych pomieszczeń );

− w Gimnazjum z Oddziała−
mi Integracyjnymi nr 2 im. Gu−
stawa Morcinka − wymianę
wykładziny w pięciu salach
lekcyjnych, malowanie koryta−
rzy, wykonanie łazienki dla
niepełnosprawnych oraz podja−
zdu dla niepełnosprawnych;

− w Szkole Podstawowej nr 3
im. J. Ch. Ruberga − wymianę
pokrycia dachowego (koszt po−
nad 126 tys. zł), zakup stolików
i krzeseł do kilku sal lekcyj−
nych.

Żadnych remontów nie bę−
dzie w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi
nr 1 im. Karola Miarki. 

− O to, aby szkoła była czysta,
przyjemna i bezpieczna zadba−
liśmy już wcześniej. M.in. za 26
tys. zł z budżetu szkoły wyre−
montowaliśmy salę gimna−
styczną. To było kosztowne, ale
bardzo ważne zadanie i nasz
budżet już na nic więcej w tym
roku nam nie pozwala. Wiemy,
że teraz priorytetem są potrzeby
innych lędzińskich szkół. −
mówi dyrektor Teresa Samulak.
− Wcześniej zostały wyremon−
towane dachy, wymienione
okna, instalacja grzewcza
i elektryczna. Podczas tych wa−
kacji do wykonania pozostały
tylko drobne naprawy i malo−
wania, które zostaną przepro−
wadzone sposobem gospodar−
czym, bez większych nakła−
dów. Obecnie staramy się
o przystosowanie szkoły dla
dziecka niepełnosprawnego na
wózku. Do tej pory nie mieli−
śmy takiego ucznia, ale teraz
będzie, a szkoła nie jest do tego
właściwie przygotowana. Zło−
żyliśmy wniosek. Czekamy na

decyzję, kiedy zostaną wykona−
ne windy i podjazdy. Zabiegam
o ujęcie tych zadań w budżecie
miasta, w puli na usuwanie ba−
rier architektonicznych.

Dumą Jedynki są cztery no−
woczesne pracownie, o które
szkoła wzbogaciła się podczas
ubiegłorocznych wakacji i w za−
kończonym roku szkolnym.
Chodzi o pracownię kompute−
rową oraz trzy pracownie służą−
ce wyrównywaniu deficytów
u uczniów (pracownię Montes−
sori do pracy z dziećmi niepeł−
nosprawnymi oraz pracownie
sensoryczną i polisensoryczną).
Ich fundatorem był Europejski
Fundusz Społeczny.

Przyznanie takich pracowni,
a następnie jej zorganizowanie
wymagało wiele starań i zabie−
gów. Nie wystarcza kupić
sprzęt i byle gdzie go podłą−
czyć lub rzucić na podłogę.
Należało przygotować pomie−
szczenia, każde z nich dostoso−
wać do wymaganych warun−
ków (instalacja elektryczna,
zaciemnienie okien, meble, ja−
kość podłoża itp.). Każda
z pracowni musi mieć odpo−
wiednią powierzchnię, podło−
gi. To sprawiło, że pewne sale
trzeba było wyłączyć z prowa−
dzenia w nich zwykłych lekcji,
co spowodowało zmianowość
w szkole. − Ale nie jest źle.
Cieszymy się, ze mamy te pra−
cownie, bo bardzo nam poma−
gają w pracy z uczniami,
a dzieci się bardzo cieszą i lu−
bią prowadzone w nich zajęcia
− mówi dyrektor Samulak.

Opiekunami poszczegól−
nych pracowni i osobami pro−
wadzącymi w nich zajęcia są
Małgorzata Grzyb (pracownia
Montessori), Edyta Kaczmar−
czyk (pracownia sensorycz−
na), Teresa Biegańska (pra−
cownia polisensoryczna), An−
na Truty i Bożena Garstka
(pracownia komputerowa)
oraz Ewa Kicińska (pracow−
nia logopedyczna). Wszystkie
wymienione pracownie za−
pewniają dobre warunki pracy
z uczniami niepełnosprawny−
mi. W miarę potrzeb szkoły
nauczyciele zdobywają kolej−
ne kwalifikacje i nie mamy
potrzeby szukać specjalistów

z zewnątrz. Zatrudniamy lo−
gopedę, który ma uprawnienia
do prowadzenia terapii logo−
pedycznej, mamy też pedago−
ga specjalnego, psychologa,
rehabilitanta... − wylicza T.
Samulak. 

Podczas tych wakacji wiele
zmieni się również w Powiato−
wym Zespole Szkół. 

− W naszej szkole modernizo−
wana będzie instalacja central−
nego ogrzewania, a widownia
hali sportowej wyposażona zo−
stanie w krzesełka plastikowe.
Obie inwestycje finansowane
są ze środków Powiatu Bieruń−
sko−Lędzińskiego i zamkną się
w kwocie około 440.000 zł −
informuje Ireneusz Wróbel, dy−
rektor PZS. − Z kolei dzięki
środkom z budżetu miasta Lę−
dziny walor wielofunkcyjności
uzyska szkolna aula. Jedna ze
ścian zostanie pokryta lustrami
i odpowiednio zabezpieczona.
Dzięki temu w auli można bę−

dzie prowadzić profesjonalne
zajęcia z taneczne i zakresu ae−
robiku. Wskutek współpracy
szkoły i Miejskiego Ośrodka
Kultury już od nowego roku
szkolnego planowane jest roz−
poczęcie zajęć tanecznych pro−
wadzonych przez Dariusza
Krylę. Ponadto zmodernizowa−
na zostanie scena oraz system
nagłośnieniowy szkolnej auli,
co nada jej atrybuty multime−
dialnej sali audiowizualnej,
z której będą korzystać zarów−
no uczniowie szkoły jak i lokal−
na społeczność. Koszt prac ad−
aptacyjnych wyniesie około
25.000 zł.

Wakacje szybko miną, nie−
stety. Pocieszeniem dla
uczniów niech będzie to, że no−
wy rok szkolny rozpoczną
w "tych samych, ale nie takich
samych" szkolnych murach. Że
czekać na nich będzie może nie
dużo, ale w sumie dosyć przy−
jemnych zmian. /mr/

Na zdjęciach - zajęcia w nowych pracowniach SP nr 1.
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W dniach 15-31 lipca do zwiedzenia wystawy
Marzeny Marii Dolniak w holu głównym Urzędu
Miasta Lędziny.

Na bezpłatne zajęcia plastyczne "Street Art -
Bądź Wielkim Artystą". Start w sobotę 19 lipca
o godz. 15.00 na placu Obrońców Katowic, przy
Galerii BWA. Każdy z uczestników jest zobowią-
zany do przyniesienia jednego przedmiotu użytku
codziennego, który zostanie przemalowany i uży-
ty w instalacji stworzonej przez biorących udział
w zabawie. Wynik warsztatów będzie można
oglądać na placu Obrońców Katowic i na stronie
internetowej Galerii BWA www.bwa.katowice.pl. 

20 lipca na 18.00 do sali "Piast" na przedstawienie
"Pan Twardowski" w wykonaniu aktorów Teatru
Otwartego z Krakowa, w reżyserii Dariusza T. Cywki.
"Pan Twardowski" to niecodzienna podróż, pełna nie-
spodzianek i śmiesznych sytuacji. Aktorzy zabiorą nas
do świata, w którym niemożliwe staje się prawdziwe,
a wszystkiemu towarzyszy śmiech. Atutami spektaklu
są także wspaniała scenografia, muzyka klasyczna,
kostiumy i rekwizyty oraz efekty świetlne. Bilety po 10
zł do nabycia w MOK w godz. 7.30-15.30.

27 lipca do udziału w przeglądzie młodzieżowym
zespołów i kapel Wielkie Granie - 3 edycja ("We
Dworze" - Lędziny). Zgłoszenia przyjmowane będą
do 20 lipca w MOK. Liczymy na aktywny udział!

Do udziału w II konkursie fotograficznym "Wa-
kacje w obiektywie" oraz w konkursie plastycz-
nym dla dzieci i młodzieży "Wakacje w mieście".
Regulaminy i szczegółowe informacje w MOK. 

Na IV Ogólnopolski Przegląd Filmów Amator-
skich "Ogień w głowie" Zgierz'2008 w dniach 29-
31 sierpnia, któremu towarzyszy konkurs niepro-
fesjonalnych twórców filmowych. Zainteresowa-
nych szczegółami prosimy o kontakt. 

Do udziału w Wojewódzkim Konkursie Pla-
stycznym na temat "Piękno stworzonego świata",
w ramach II Żorskiego Festiwalu Twórczości Reli-
gijnej "Fide et Amore". Celem konkursu jest roz-
wijanie wyobraźni i twórczej aktywności wśród
dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń różnych
grup plastycznych, konfrontacja osiągnięć pla-
stycznych, popularyzowanie twórczości artystycz-
nej wśród dzieci i dorosłych, ekspresja przeżyć
duchowych w formie prac plastycznych. 

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i mło-
dzież od 6 do 20 lat. Termin nadesłania prac na
adres organizatora upływa 19 września 2008.
Organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Żo-
rach (ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory, tel.
032-434-24-36, e-mail: mok@mok.zory.pl). Uro-
czyste ogłoszenie wyników i finisaż nagrodzo-
nych prac odbędzie się w kościele Świętego Sta-
nisława Biskupa i Męczennika w Żorach, podczas
finałowego koncertu 26 września br. Szczegóło-
we informacje dotyczące konkursu są na stronie
internetowej organizatora: www.mok.zory.pl. 

Miejski Ośrodek Kultury
ZAPRASZA

20 czerwca uroczyście rozstrzy−
gnięto i podsumowano ogólnomiej−
ski konkurs dla młodzieży "Mówi−
my nie uzależnieniom".

Konkurs odbywał się od 12 maja
do 18 czerwca br. Jego celem było
zwrócenie uwagi młodzieży na pro−
blem uzależnień, zachęcenie jej do
pogłębienia wiedzy na temat zacho−
wań prozdrowotnych, związanych
z profilaktyką uzależnień oraz roz−
wój młodych talentów twórczych.
Konkurs został ogłoszony w dwóch
grupach wiekowych 12−13 oraz 13−
17 lat, w trzech kategoriach: kon−
kurs plastyczny, dowolna forma lite−
racka oraz prezentacja multimedial−
na i miał dwa etapy. Pierwszy etap
zamknął się na forum szkoły, Świe−
tlicy Parafialnej im. E. Bojanow−
skiego i Świetlicy Socjoterapeu−
tycznej i wyłonił po trzy najlepsze
prace z danej kategorii z danej pla−
cówki. II Etap to etap ogólnomiej−
ski, w którym prace oceniała Miej−
ska Komisja Konkursowa w skła−
dzie: burmistrz Wiesław Stambrow−
ski, pełnomocnik burmistrza ds.
rozwiązywania problemów alkoho−
lowych i narkomanii Urszula Po−
mietło−Rudol, przewodnicząca Gmin−
nej Komisji ds. Rozwiązywania Pro−
blemów Alkoholowych Aleksandra
Skwara−Zięciak, kierownik Refera−
tu Edukacji UM Marian Biegański,
dyrektor MOK Joanna Figura, prze−
wodnicząca Komisji Edukacji, Kul−
tury, Sportu, Rekreacji, Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady
Miasta radna Krystyna Wróbel oraz
członek tej komisji radna Zofia Du−
dek, ponadto Ilona Cuber−Cebula
z Gminnej Komisji ds. Rozwiązy−
wania Problemów Alkoholowych
i Beata Kozioł z Klubu Plastyka
Kontrast. 

Miejska Komisja Konkursowa 
przyznała następujące nagrody:

A GRUPA WIEKOWA (12 -13 LAT):

1. Konkurs plastyczny:
I miejsce - Justyna Polok ze Świetli-
cy Parafialnej im E. Bojanowskiego
przy Parafii Chrystusa Króla 
- za plakat "Twoje życie jest zbyt
cenne", 
II - Weronika Botor (z tej samej świe-
tlicy) - za plakat "Nie daj się pożreć
nałogowi",

III - Sławomir Siembieda z SP-3 - za
plakat
2 wyróżnienia:
Kamil Kowalczyk z SP-3 - za plakat
"Nałogom mówię nie",
Aneta Polok ze Świetlicy Parafialnej
im. E Bojanowskiego - za plakat "Mo-
ja działka" (wyróżnienie za szczegól-
ną pomysłowość).

2. Dowolna forma literacka:
I miejsce - Anna Hycki z SP-1 za
"Chłopiec, który został narkomanem",
II - Natalia Rojek z SP-1 za "Czym
jest heroina".

3. Prezentacja multimedialna:
I miejsce - Jakub Sroka z SP-3,
II miejsce - Paulina Jurczyk z SP-3, 
III miejsce - Maria Urbańczyk z SP 3.

B. GRUPA WIEKOWA 13- 7 lat

1. Konkurs plastyczny 
I miejsce - Monika Mendrela z Zespo-
łu Szkół 
II - Patrycja Sikora z G-2
III - Sylwia Kozioł z G-2
Wyróżnienie - Katarzyna Zając z G-2.

2. Dowolna forma literacka
I miejsce - Sara Siejka z G-1 za "Sa-
ra",
II - Fabian Włoszek z G-1 za "Ćpaj
mnie ponad życie",
III - Marzena Michalska z G-2 za
"Uważam, że nie należy brać",
wyróżnienie - Maria Szczesiul z G-1.

3. Prezentacja multimedialna
I miejsce - Magdalena Matwiejczyk
z G-2,
II - Aleksandra Olubińska z G-1
III - Adrian Lysko z G-2
wyróżnienie - Ryszard Kamiński z G-1.

Nagrody konkursowe stanowiły
cyfrowe aparaty fotograficzne za
zdobycie pierwszego miejsca, od−
twarzacze MP4 i MP3 za kolejne
i wideokamery Creativelive za wy−
różnienia. 

− Komisja zwróciła uwagę na wy−
soki poziom prac. Po raz pierwszy
w konkursie uczestniczyła młodzież
ze świetlicy E. Bojanowskiego. Na−
grodzone i wyróżnione prace będą
prezentowane na planowanej przez
nas z początkiem lipca wystawie
w Ratuszu − poinformowała Urszula
Pomietło−Rudol, główny organiza−
tor konkursu. /r/

Mówimy nie 
uzależnieniom
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Fundusze zewnętrzne

Kto nie zaryzykuje, nie dostanie 

−  Zgłosiliśmy wnioski. Li−
czymy na dofinansowanie. To,
czy je dostaniemy to jest pew−
nego rodzaju loteria. Ubiega−
jących się jest wielu, a środki
są ograniczone. Każdy
z wniosków jest indywidual−
nie oceniany i punktowany.
Może być oceniony bardzo
wysoko i nawet zostać zakwa−
lifikowany, ale może nie zna−
leźć się w puli do ostatecznej
realizacji − mówi Mariusz Żoł−
na, zastępca burmistrza. 
− Wiem, że często pada zarzut,
że "rozgrzebujemy" wiele te−
matów. Cóż, to jasne, że nikt
gwarancji nam nie da, że do−
staniemy pieniądze, ale jeśli
nie spróbujemy o te pieniądze
zawalczyć, to ich na pewno
nie dostaniemy. A to wymaga
wielu, czasem dosyć kosztow−
nych przygotowań. Kiedy nie
ma projektu i dokumentacji,
nie na kosztorysu. Kiedy nie
ma kosztorysu, wyliczonych
kwot, to nie wiadomo o jaką
kwotę wystąpić. Zatem pewne
koszty musimy ponieść. Lata
2007−2013 to ostatni okres,
kiedy jeszcze są do dyspozycji

duże unijne pieniądze. Potem
już tak korzystnych możliwo−
ści dofinansowania zadań (na−
wet do 85 %) nie będzie. 

Spośród wielu planowanych
przedsięwzięć jedno należy do
kontrowersyjnych − przynaj−
mniej z nazwy. Chodzi o bu−
dynek przy ul. Pokoju 106 −
przyszłe Centrum Konferen−
cyjno−Kongresowe. 

− Od dawna wiemy, że coś
musimy z tym budynkiem
zrobić, co wymaga bardzo po−
ważnych, wielomilionowych
nakładów. Mieliśmy dwa wyj−
ścia: albo działać samodziel−
nie, jako miasto, nie korzysta−
jąc ani nawet nie starając się
o zewnętrzne dotacje, albo
opracować taką formułę, na
którą mamy szanse uzyskać
jakieś pieniądze. Temat był
analizowany od dawna i długo
się rozwijał − od pomysłu na
hotel, po inny sposób wyko−
rzystania budynku − mówi M.
Żołna.

Kto się dobrze rozejrzy, ten
łatwo dostrzeże, że w Lędzi−
nach brakuje miejsc hotelo−
wych. A przecież odwiedzają−

cych Lędziny jest wcale nie−
mało. Są to osoby na delega−
cjach (różnych!), oficjalni go−
ście miasta i różnych firm
oraz spora liczba zwykłych lu−
dzi, którzy przyjeżdżają
w odwiedziny do rodziny, na
wesela, chrzciny, komunie.
Czas, kiedy rodzinę kładło się
w poprzek na wersalkach
z krzesłami pod nogi już daw−
no minął. Każdy chce się wy−
godnie wyspać, wykąpać,
mieć swobodę i prywatność.
Zatem wygodny i dostępny
cenowo hotel jest bardzo po−
trzebny. Skoro ktoś organizuje
dużą rodzinną imprezę, też już
nie chce jej robić w M−3. Za−
tem może zorganizować ją
w hotelu? Ale takie imprezy
rodzinne i towarzyskie na
ogół odbywają się w weeken−
dy, a co z resztą tygodnia? Do−
brze więc, aby np. sale można
było wykorzystać na organi−
zację spotkań biznesowych,
szkoleń, seminariów itp. To
wymaga odpowiednich wa−
runków technicznych (prze−
strzeń, światło, klimatyzacja,
nagłośnienie) a możliwość
skorzystania z zaplecza re−
stauracyjnego jest dodatko−
wym walorem. Na dobrą spra−
wę nie ma takiego obiektu

w Lędzinach (sala Piast jest
dobra, ale nie uniwersalna,
poza tym jest przy Urzędzie
Miasta, co stwarza istotne
ograniczenia) ani nawet w po−
wiecie…

Liczy się pomysł, szansa
projektu na pozyskanie dota−
cji, a jak go zwał, tak zwał.
Przecież nie można spłycać
zagadnienia do nazewnictwa
(kto tak czyni, może być po−
sądzonym o zupełne niezro−
zumienie, wręcz ignorancję
albo złą wolę). Można wy−
mienić wiele przykładów, nie
tylko w powiecie i sąsiednich
miastach, jak "cudownie"
wybudowane czy planowane
inwestycje zmieniały lub
zmieniają nazwy, aby tylko
swą piękną wizytówką uła−
twić pozyskanie kasy. Ważne
jest tylko to, aby udało się
zrealizować pomysł i osią−
gnąć zamierzony cel: przy
możliwie jak największym
zaangażowaniu zewnętrz−
nych środków finansowych
zmienić przeznaczenie bu−
dynku, nadać mu nowe funk−
cje, nowocześnie zagospoda−
rować fragment miasta.

Czy to się uda?
Proroków nie ma. Próbować

trzeba. /mr/

Miasto przystąpiło do szeregu konkursów do funduszy struk−
turalnych. Niektóre wyniki będą znane po wakacjach, nie−
które pod koniec roku.

WYKAZ INWESTYCJI W GMINIE LĘDZINY PLANOWANYCH DO REALIZACJIZ UDZIAŁEM ŚRODKÓW 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W RAMACH OGŁOSZONYCH KONKURSÓW
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Początek bieżącego roku
przyniósł wzrost opłat ponoszo−
nych przez mieszkańców za
odbiór odpadów komunalnych.
Stawki opłat wzrosły o około
90 %. Przykładowo spółka
"EKOREC" podwyższyła cenę
za odbiór jednego 110 litrowe−
go pojemnika z 9,00 zł na 17,49
zł. Podwyżki te były spowodo−
wane nowymi stawkami opłat
za umieszczanie odpadów na
składowiskach, wprowadzony−
mi rozporządzeniem Rady Mi−
nistrów z dnia 6 czerwca 2007 r.

Kiedy ochłonęliśmy już po
noworocznych podwyżkach,
w maju na stronach Minister−
stwa Środowiska pojawił się
projekt rozporządzenia w spra−
wie opłat za korzystanie ze śro−
dowiska. Projekt ten zakłada
wzrost jednostkowych stawek
opłat za umieszczanie odpadów
na składowisku. Tym razem za−
kładany wzrost opłat wynosi
ok. 30 %. Mające wejść w życie
od 1 stycznia 2009 rozporzą−
dzenie zakłada bowiem wzrost
opłaty z 75 zł do 100 zł za jed−
ną tonę odpadów kierowanych
na składowisko.

W uzasadnieniu projektu roz−
porządzenia głównymi kryte−
riami przyjętymi przy ustalaniu
wysokości stawek opłat za
umieszczanie odpadów na skła−
dowiskach są:

zobowiązania Polski wo−
bec Unii Europejskiej,

zgodność z celami Polity−
ki Ekologicznej Państwa oraz
Krajowym planem gospodarki
odpadami 2010,

klasyfikacja odpadu (nie−
bezpieczny, obojętny),

właściwości odpadów
oraz uciążliwość dla otoczenia,

różne koszty zewnętrzne
składowania odpadów w róż−
nym stopniu przetworzonych.

Według hierarchii postępo−
wania z odpadami (zawartej
w dyrektywie Parlamentu Euro−
pejskiego i Rady 2006/12/WE

z dnia 5 kwietnia 2006 r. o od−
padach, stanowiącej nadrzędny
instrument w kształtowaniu po−
lityki gospodarki odpadami
w Unii Europejskiej) składowa−
nie odpadów jest ostatnim i naj−
mniej pożądanym sposobem
postępowania z odpadami.
W celu umożliwienia podejmo−
wania działań w kierunku ogra−
niczania ilości powstających
odpadów, ich recyklingu oraz
odzysku, państwa członkow−
skie mają obowiązek stymulo−
wania rynku gospodarki odpa−
dami przy wykorzystaniu

wszelkich dostępnych instru−
mentów.

Podstawowym zadaniem jest
ograniczenie ilości powstają−
cych odpadów, zwiększenie ich
przerobu i odzysku.

W Polsce składuje się powy−
żej 90 %  wytwarzanych odpa−
dów komunalnych.

Do 2010 roku ilość ta musi
zmaleć do735 %, a do 2020 ro−
ku do 35 %.

Jak to osiągnąć?
Jak do tej pory żaden z do−

tychczas stosowanych w Pol−
sce instrumentów prawnych
(a w szczególności zakazy do−
tyczące umieszczania określo−
nego typu odpadów na składo−
wiskach; zmiany w zarządza−
niu gospodarką odpadami na
poszczególnych szczeblach ad−
ministracji rządowej i samorzą−
dowej; obowiązki nakładane na
władze samorządowe; dodat−
kowe uprawnienia dla gmin
i obowiązki nakładane na
przedsiębiorców) nie przyniósł
wymiernego efektu ekologicz−
nego. Odpady komunalne były

i są składowane w ilościach po−
wyżej 90 % w stosunku do ilo−
ści wytwarzanych. Natomiast
zgodnie z postanowieniami dy−
rektywy Rady 1999/31/WE
z dnia 26 kwietnia 1999 r.
w sprawie składowania odpa−
dów, Polska ma obowiązek
wprowadzić do 2010 r. takie
rozwiązania w zakresie gospo−
darowania odpadami, aby tylko
75 % odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji było
składowanych na składowi−
skach odpadów. Jednocześnie
do 2013 r. ilość ww. odpadów

musi być zmniejszona do 50%,
a do 2020 r. do 35% (w odnie−
sieniu do masy ww. odpadów
wytworzonych w 1995 r.).
Z powyższych danych wynika,
iż w 2010 r. Polska powinna
ograniczyć ilości składowa−
nych odpadów ulegających
biodegradacji do poziomu nie
więcej niż 3,2 mln ton, przy za−
kładanym poziomie wytwarza−
nia tych odpadów w ilości oko−
ło 5,5 mln ton,  natomiast
w 2013 r. do poziomu nie wię−
cej niż 2,2 mln ton. Dodatkowo
− zgodnie z dyrektywą Parla−
mentu Europejskiego i Rady
94/62/WE z dnia 20 grudnia
1994 r. w sprawie opakowań
i odpadów opakowaniowych −
musimy zapewnić osiągnięcie
w 2014 r. poziomu odzysku
60%, poziomu ogólnego recy−
klingu 55 %, a poziomu recy−
klingu − 60% wagowo dla
szkła, 60% wagowo dla papie−
ru i tektury, 50% wagowo dla
metali, 22,5% wagowo dla
tworzyw sztucznych oraz 15%
wagowo dla drewna,

Aby sprostać tym wymaga−
niom konieczne są działania
zmierzające do bezwzględnego
ograniczenia ilości składowa−
nych odpadów na rzecz ich go−
spodarczego wykorzystania,
oraz zwiększenia udziału recy−
klingu w ogólnym przetwarza−
niu odpadów.

Zdaniem twórców projektu
rozporządzenia podwyższone
stawki opłat za składowanie od−
padów mają spowodować
podwyższenie kosztów zarzą−
dzania składowiskami odpa−
dów i tym samym zwiększyć
konkurencyjność odzysku i re−
cyklingu w porównaniu do
składowania odpadów. Ponadto
większe opłaty marszałkowskie
mogą przyczynić się do realiza−
cji celu, jakim jest budowa in−
frastruktury gospodarki odpa−
dami, a w konsekwencji zapew−
nić:

zrealizowanie zadań wy−
znaczonych przez Unię Euro−
pejską w sprawie składowania
odpadów, 

osiągnięcie poziomów
odzysku i recyklingu nałożo−
nych na Polskę dyrektywą Par−
lamentu Europejskiego w spra−
wie opakowań i odpadów opa−
kowaniowych,

preferencje dla innych niż
składowanie metod zagospoda−
rowania odpadów,

zmniejszenie masy składo−
wanych odpadów komunalnych,
w tym zwłaszcza odpadów
w postaci nieprzetworzonej,

zredukowanie liczby skła−
dowisk odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne, na
których są składowane odpady
komunalne,

wyeliminowanie praktyki
nielegalnego składowania od−
padów.

Niestety wprowadzane zmia−
ny w przepisach prawnych jak
na razie uderzają jedynie w prze−
ciętnego mieszkańca. Składowi−
ska odpadów podnoszą bowiem
stawki opłaty za przyjęcie tony
odpadów, firmy świadczące
usługi zwiększają koszt świad−
czonych usług, a wzrost opłaty
marszałkowskiej musi w końcu
pokryć wytwórca odpadów. Pro−
blem gospodarki odpadami do−
tyczy zatem wszystkich obywa−
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Strony dofinansowane przez: 

Selekcjonowanie i odzysk surowców wtórnych jest ekonomiczną koniecznością

Czy śmieci znów zdrożeją?

Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów
na składowisku.



teli, ponieważ każdy z nas śmie−
ci wytwarza.

Przeciętny mieszkaniec Lędzin
produkuje prawie trzy razy wię−
cej śmieci niż statystyczny mie−
szkaniec naszego województwa!

Zeszłoroczny wskaźnik wy−
twarzania odpadów w Lędzi−
nach wyniósł 0,673 tony/mie−
szkańca/rok i niestety jest pra−
wie trzykrotnie wyższy od śre−
dniej wojewódzkiej. W 2007
roku wytworzyliśmy 10 770,21
ton odpadów, z czego jedynie
502,32 ton,  tj 4,7 % została ze−
brana selektywnie.

Zwiększenie opłaty za skła−
dowanie niesegregowanych od−
padów komunalnych do 100
zł/tonę, zgodnie z uzasadnie−
niem projektu, jest podyktowa−
ne koniecznością realizacji celu
w gospodarce odpadami jakim
jest m.in. "segregacja u źródła".
W konsekwencji działanie to
ma przyczynić się do ogranicze−
nia ilości wytwarzanych odpa−
dów oraz poprawy opłacalności
odzysku, w tym recyklingu.

Obecnie w Lędzinach segre−
gacją objęte są jedynie budynki
jednorodzinne. Jednak i tu se−
gregacja nie do końca spełnia
swoje zadanie. Niejednokrotnie
do worków przeznaczonych do

segregacji odpadów wrzucamy
rzeczy, które nie powinny się
tam znaleźć. Przykładowo: do
worka na szkło wrzucamy słoi−
ki z nakrętką lub porcelanę. Źle
posegregowane odpady spra−
wiają, że potencjalny dochód ze
sprzedaży stłuczki szklanej za−
stępują koszty związane ze
składowaniem wstępnie pose−
gregowanego odpadu. A nieste−
ty, błędy popełniamy przy se−
gregacji wszystkich odpadów.

Najczęściej występującym
przy selektywnej zbiórce pro−
blemem jest zanieczyszczenie
surowców wtórnych innego ro−
dzaju odpadami. Często z nie−
doinformowania, niezrozumie−
nia lub po prostu lenistwa wrzu−
camy swoje odpady do nieod−
powiednich worków. Dlatego
w większości przypadków nie−
zbędne jest sortowanie wyse−
lekcjonowanych i zebranych
surowców w specjalnie do tego
celu przeznaczonej sortowni.

Wciąż nierozwiązanym pro−
blemem pozostaje selektywna
zbiórka odpadów komunalnych
w zabudowie wielorodzinnej.
Jakkolwiek mieszkańcy wyka−
zują zainteresowanie segregacją
odpadów, to spółdzielnie mie−
szkaniowe nie podejmują dzia−

łań, aby umożliwić mieszkań−
com prawidłową gospodarkę
odpadami. Gmina Lędziny reali−
zując swoje ustawowe obowiąz−
ki w "Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie
Gminy Lędziny" uchwalonym
w dniu 12 stycznia 2006 roku
nałożyła na właścicieli nierucho−
mości obowiązek selektywnego
gromadzenia odpadów (§ 8 pkt.
1 ww. regulaminu), a na przed−
siębiorców posiadających ze−
zwolenie na zbiórkę i transport
odpadów komunalnych obowią−
zek odbioru selektywnie zebra−
nych odpadów. W związku z po−
wyższym istnieją wszystkie ure−
gulowania prawne, aby system
selektywnej zbiórki odpadów

objął również zabudowę wielo−
rodzinną..

Prawidłowa realizacja polityki
gospodarki odpadami na pozio−
mie lokalnym i regionalnym mo−
że w znaczący sposób zminima−
lizować koszty po stronie wy−
twórców odpadów, a podwyżka
stawki za umieszczenie odpa−
dów na składowisku nie musi
oznaczać wprost podniesienia
stawek za odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nie−
ruchomości. Jednak należy sobie
zdawać sprawę, że wysokość ko−
sztów ponoszonych przez mie−
szkańców zależeć będzie od te−
go, czy będziemy segregować
nasze odpady i jak skutecznie bę−
dziemy to robić. /RZ/

Więcej informacji można zna-
leźć na stronie poświęconej ogra-
niczaniu niskiej emisji w Gminie
Lędziny pod adresem www.niska-
emisja.ledziny.pl, bezpośrednio
w Zespole ds. Likwidacji Niskiej
Emisji (Lędziny, ul. Lędzińska 47)
lub pod numerem telefonu (032)
216-65-11 do 13 wew. 25. /mj/
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Strony dofinansowane przez: 

WFOŚiGW w Katowicach
wyraził zgodę na udzielenie do-
finansowania III etapu Progra-
mu Likwidacji Niskiej Emisji
(PLNE) w Gminie Lędziny
w formie pożyczki w kwocie do
5.645.129,74 zł.

Od lipca 2008 do końca maja
2009 roku zmodernizowanych
zostanie 220 budynków, w tym

114 w wariancie podstawowym
oraz 63 w wariancie komple-
ksowym. W 43 budynkach bę-
dą kontynuowane zakresy prac
rozpoczętych w poprzednich
etapach. 

Dokładny zakres rzeczowy
wszystkich dotychczasowych
etapów, łącznie z aktualnym,
przedstawia tabela:

Likwidujemy niską emisję

NA NAJŁADNIESZY BALKON
I PRZYDOMOWY OGRÓD
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WAŻNE TELEFONY (032…)
BEZPIECZEŃSTWO

Komenda Powiatowa Policji 32-33-200
- tel. dyżurnego: 32-33-255
Straż Miejska 21-66-511 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

327-49-99 
lub 999

Pogotowie Ratunkowe w Lędzinach 326-75-84
326-75-85

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/ -55
Gabinet Stomatologiczny "Obdent" 216-70-16
Apteki:

"Marta" 216-60-31
"10" 216-78-37
"Prywatna" 216-71-79
"Melisa" 216-60-64 
"Centrum" 326-64-54
"Pod Szybem" 326-73-74 wew. 43 

MIASTO
Urząd Miasta Lędziny 21-66-511, 21-66-291

21-66-301, 21-66-512
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216-67-91
Kuchnia Miejska 216-75-08
Świetlica Socjoterapeutyczna 326-63-96
Ecorec 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 21-67-509
Fundacja RSiKF - Ośrodek 
Sportowo-Rekreacyjny Centrum 326-27-00, 326-71-02

POWIAT
Starostwo Powiatowe w Bieruniu 216-38-20

216-38-27
fax 326-92-87 

Wydział Komunikacji 216-79-19
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 216-78-19 
Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 216-63-30
Powiatowy Urząd Pracy
w Tychach - Filia Lędziny 216-79-71
Powiatowy Rzecznik 
Praw Konsumenta 324-25-33
Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny w Tychach 227-52-47

ZGŁASZANIE AWARII
Zakład Energetyczny 303-09-91, 303-23-90 lub 991
Pogotowie Elektroenergetyczne 303-09-91 lub 991
Pogotowie Gazowe w Tychach 227-31-24 lub 992
Pogotowie Energetyki Cieplnej 219-56-81 do 82 lub 993
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 227-40-31 do 31 lub 994
RPWiK SA Tychy Oddział Bieruń (Ściernie) 32-69-632 
- 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), 

Informacja telefoniczna - Biuro numerów 118-913

BURMISTRZ  MIASTA LĘDZINY
OGŁASZA

PIERWSZE PRZETARGI  
USTNE  NIEOGRANICZONE

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami:
2646/34 o pow. 559 m2
2647/34 i 2648/34 − stanowiących jedną nieruchomość o łącznej pow. 722 m2,

zapisanych w księdze wieczystej KW 17272 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczy−
stych Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Lędziny.
Powyższe nieruchomości położone są w Lędzinach, obręb Lędziny, km. 5 przy ul. Matej−
ki, oznaczone według danych ewidencji gruntów i budynków − pozycji rej. G.1824 − jako
R−V.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  
27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) dla działki numer
2646/34,
31.500,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100) dla nieruchomości
składającej się z działek oznaczonych numerami 2647/34 i 2648/34.

Przetargi odbędą się w dniu  25 lipca 2008 r. 
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

o godz. 15.00 − dla działki 2646/34
o godz. 15.30 − dla działek 2647/34 i 2648/34
Dodatkowych informacji na temat warunków ogłoszonych przetargów udziela Wydział Ge−
odezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203−205, tel. (032) 21−
66−511 wew. 20, 36, 28 w godz. od 7.30 do 15.30. 
Pełna treść ogłoszenia została opublikowana w prasie, zamieszczona jest na stronie inter−
netowej www.ledziny.pl, w biuletynie informacji publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzi−
bie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej.

Stypendia na kształcenie w uczelniach wyższych
Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr LIX/08/03
z dnia 28.08.2003r. istnieje możliwość otrzymania miejskiego stypendium na koszty kształ−
cenia w uczelniach wyższych.
Wnioski stypendialne należy składać od 1 lipca do 31 sierpnia br. 
Komisyjny przydział stypendiów nastąpi do 15 września 2008 r.
Przypominamy warunki, jakie musi spełnić student, aby uzyskać stypendium:
1. Zameldowanie na pobyt stały w Lędzinach
2. Ukończenie trzech pierwszych semestrów studiów w przypadku studiów magisterskich
3. Ukończenie dwóch pierwszych semestrów studiów w przypadku studiów licencjackich 
4. Ukończenie pierwszego semestru studiów w przypadku studiów uzupełniających magi−

sterskich
5. Dochód brutto na członka rodziny osoby ubiegającej się o stypendium nie może być wy−

ższy od 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego przez Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej, tj. kwota 1 351,20 zł brutto.

Przy udzieleniu stypendium są brane pod uwagę takie czynniki jak:
− średnia nauczania,
− sytuacja finansowa wnioskodawcy.
Do wniosku należy dołączyć:
− podanie,
− zaświadczenie z uczelni potwierdzające zaliczenie wymaganego regulaminem semestru

studiów,
− zaświadczenie z uczelni o średniej nauczania,
− aktualne zaświadczenie o dochodach brutto /odcinki z rent, emerytur/,
− ksero dowodu osobistego /strona zameldowania/,
Wzór wniosku dostępny jest w Referacie Kultury Urzędu Miasta oraz na stronach interne−
towych miasta: www.ledziny.pl
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Kultury... przy ul. Lędzińskiej 47
(I piętro, pok. DG−3) tel. 216 65 11 w. 14 
UWAGA! 
Stypendium na koszty kształcenia w uczelniach wyższych ma charakter zwrotny,
oznacza to, że po ukończeniu studiów przysługuje półroczna karencja, po której sty−
pendium trzeba będzie zwrócić w systemie ratalnym.

Wymagania dla kandydatów:
1. Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe

2. Co najmniej podstawowe uprawnienia spawa−

cza (metoda MAG−135)

3. Umiejętność czytania rysunku technicznego

4. Doświadczenie spawalnicze

5. Umiejętność pracy w grupie.

Ponadto firma oferuje pracę dla osób chcących
pracować w zawodzie spawacza.

Wymagania dla kandydatów:
1. Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe

2. Umiejętność pracy w grupie.

Firma zapewnia odpowiednie szkolenie i pracę

w renomowanej, stabilnej firmie.

Miejsce pracy: Sosnowiec 
Firma zapewnia dojazd do pracy dla osób spoza

Sosnowca.

OGŁOSZENIE
Referat Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości informuje,

iż 14 lipca br. (poniedziałek) 
w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55

w pokoju 013 o godzinie 16.15 
odbędzie się spotkanie przedstawicieli Firmy

CATERPILLLAR  POLAND SP. z o.o. z Sosnowca,
poszukującej chętnych do pracy mężczyzn 

z: uprawnieniami spawacza w osłonie gazowej CO2.
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Świetny festyn
Dokończenie ze str. 1

Kto chciał, mógł wrzucić do
puszki datek na rzecz OBK.
W sumie ze zbiórek, loterii
i aukcji (między innymi prac
podopiecznych OBK, koszulek
i plakatów z autografami) po−
zyskano 5.500 złotych.

− Do wygrania na loterii były
trzy rowery, trzy kursy nurko−
wania, dwa telefony komórko−
we i wiele innych nagród prze−
kazanych przez sponsorów lub
wykonanych przez podopiecz−
nych OBK − poinformowała
Anna Kołodziejczyk. 

Emocje wzrosły, gdy na sce−
nie pojawił się znakomity ze−
spół muzyczny Rockomotive,
a po nim wokalista i muzyk Ja−
cek Kulesza z Gdańska, zwany
też "Człowiekiem Orkiestrą".
Sądząc po reakcjach widowni
gwiazdą tej imprezy był jednak
mysłowiczanin Rafał Kryla
"Tito" − świetny tancerz i nau−
czyciel tańca, w tym break dan−
ce. Nie tylko dał popis swych
umiejętności, ale pokazał, iż
przy odrobinie dobrej woli
można niemalże każdą osobę
błyskawicznie nauczyć podsta−
wowych figur tanecznych −
czego doświadczyli ochotnicy
spośród widzów. Po występie
"Tito" był oblegany przez tłum
wielbicieli i wielbicielek. Nie−
którym z fanów udało się na−
wet sfotografować ze swoim
idolem lub uzyskać jego auto−
graf, zanim przy pomocy
ochroniarzy zdołał odjechać sa−
mochodem.

Podobał się także program
kabaretowy Grzegorza Stasia−
ka, znakomitą zabawę zapew−
nił wszystkim koncert zespołu

Peny Lane z Mysłowic. Sporo
satysfakcji mieli też Janina
i Marian Rosiekowie z Bieru−
nia, podopieczni OREW,
którzy zdążyli jeszcze wystąpić
tuż po zdobyciu kilka godzin
wcześniej II lokaty na ogólno−
polskim turnieju tańca towa−
rzyskiego osób niepełnospraw−
nych we Wrocławiu. Bardzo
podobał się pokaz Teatru
Ulicznego Fabryka z Bierunia
(2 szczudlarzy, klaun, 3−metro−
wa kukła), zainteresowanie
wzbudziły też dwa balony na
ogrzane powietrze, wykonane
z bibuły przez uczestników
WTZ przy współudziale Po−
wiatowego Oddziału Ligi
Ochrony Kraju, które wzbiły
się w niebo i poleciały gdzieś
tam, na chwałę swoich wyko−
nawców, uczestników festynu. 

Widowiskowy pokaz ogni
sztucznych stanowił końcowy
akord tej ze wszech miar uda−
nej imprezy, przygotowanej
pod przewodem instruktora te−
rapii zajęciowej Mariusza Sei−
ferta przez cały 40−osobowy
personel Ośrodka Błogosła−
wiona Karolina.

Festyn poprowadził Krzy−
sztof Jankowski z Radia Eska,
a wszyscy wykonawcy popro−
szeni o występ wystąpili bądź
gratis bądź jedynie "po ko−
sztach własnych". Ich udział
w lędzińskiej imprezie to zasłu−
ga osobistych kontaktów i sta−
rań Mariusza Seiferta. 

Brawa dla organizatorów
i uczestników! A ze strony
organizatorów − podziękowania
wszystkim organizacjom, in−
stytucjom i firmom, dzięki
którym ten festyn mógł się
odbyć. /wm-mr/
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Któreś tam pokolenie wypo−
wiadając te słowa będzie
miało takie same trudności
z jego lokalizacją, jak moje
pokolenie z dworem w Kieł−
kowach, na miejscu którego
powstały Hołdunów i Gać.

W archiwum książąt
pszczyńskich w zamku jest
wiele dokumentów o lędziń−
skim dworze. Historycy zaj−
mujący się dziejami Lędzin
nie pominęli również tego te−
matu.

Prof. Ludwik Musioł w pra−
cy "Lędziny − monografia hi−
storyczna" (maszynopis z 1954
roku, na str. 37) pisze: "W ksią−
żęcym dziale Lędzin nie było
folwarku pańskiego aż do II
połowy XVI wieku. Natomiast
istniał takowy w dziale kla−
sztornym już od bardzo daw−
nych czasów, przynajmniej już
w XIII wieku, a drugi folwark
klasztorny, zwany Krasowskim
lub Kiełków również już tak
stary. Oba te folwarki dostały
się w roku 1555 z rąk klasztor−
nych w posiadanie Promniców,
panów na Pszczynie". 

O folwarku lędzińskim,
rozbudowanym w 1570 roku,
czytamy w Urbarium z roku
1586: "Folwark lędziński wy−
kupił sam ś.p. biskup (Balta−
zar Promnic) na podstawie
posiadanego listu zdawczo
królewsko−polskiego a ś.p.
pan ojciec pana Abrahama
(Promnica) przy tym folwar−
ku nic więcej nie sporządził
jak tylko wymienił role z sio−
dłokami i doprowadził fol−
wark do należytego porząd−
ku".

I dalej na stronie 38: "W ro−
ku 1629 na folwarku zbudo−
wany jest domek mieszkalny
i dom przyjemności" (w orygi−
nale "Lusthaus", tyle co dziś
willa, w którym zamieszkał
urzędnik zarządca. Na rolach
folwarnych wysiano trzy moł−
dry zboża. Do folwarku nale−
żały dwie owczarnie,
w których razem hodowano
około 1.000 owiec. Baltazar
Promnic nabył w 1555 roku
dwór za 1.100 talarów i tego
samego roku król Zygmunt

August w Piotrkowie zatwier−
dził tę transakcję".

W pracy zbiorowej pod re−
dakcją prof. Franciszka Sera−
fina "Lędziny − zarys dziejów"
z 1998 r. czytamy: "Część fol−
warczna Lędzin była jeszcze
dość spora i stanowiła w poło−
wie XIX wieku, a więc już po
utworzeniu kolonii w Hołdu−
nowie, około połowy całego
areału ziemi chłopskiej, obej−
mując 1.041 morgów ziemi
(znacznie lepszej niż chłop−
ska), 6,5 morgi ogrodu, 235
morgów łąk i 25 morgów sta−
wów. Na terenie folwarku
uprawiano pszenicę, ale także
żyto, rzepak, jęczmień, karto−
fle, rośliny strączkowe, kapu−
stę, ćwikłę i buraki. Około
1860 roku hodowano w fol−
warku 440 owiec, 18 koni, 72
sztuki bydła. Część tego ob−
szaru zajęły w XIX wieku ko−
palnia "Radość Henryka",
murowana leśniczówka i do−
my gajowych. Folwark został
praktycznie zlikwidowany ja−
ko samodzielna jednostka do−
piero po utworzeniu kopalni,
w chwili jego wydzierżawienia
po rezygnacji ostatniego za−
rządcy Wutkego w 1900 r.
Obejmował on wtedy jeszcze
około 400 morgów ziemi
ornej, które przejął dzierżaw−
ca Burgund z Jaroszowca
(niewielką część wydzierża−
wiono też miejscowych rolni−
kom). Dotychczasowe zabudo−
wania folwarczne zostały
wówczas rozebrane, a część
z nich przekazano na pomie−
szczenia dla górników. Za−
rządcą pozostałej niewielkiej
części  został leśniczy Zamo−
ścia Jerisch."

Także bezpośredni świadek
tych wydarzeń, nauczyciel
Izydor Borzucki w kronice
szkolnej pod rokiem 1900 na−
pisał: "Z dniem 1 lipca został
tutejszy dwór rozwiązany. 400
mórg z tego przyjął dzierżaw−
ca w Jaroszowicach, a pozo−
stała ziemia została w więk−
szości wydzierżawiona miej−
scowym rolnikom. Chlewy zo−
stały częściowo zburzone,
a częściowo zostały wykorzy−
stane i przebudowane na mie−

szkania dla pracowników ko−
palni. Dotychczasowy dzier−
żawca dworu Wutke, któremu
książę pszczyński darował
płatność za ostatnie lata
w wysokości 25.000 marek
przeniósł się do Brzezinki po−
wiat Katowice"

Tyle zapisów z opracowań
o Lędzinach oraz kroniki
szkolnej.

Jak wyglądał dwór w chwili
jego prawnej likwidacji?

Na załączonym obok szkicu
(nazwy ulic dziś obowiązują−
ce) przedstawiono plan zabu−
dowań dworskich ze stawami
przynależnymi do dworu.

Nr 1. Budynek owczarni po
częściowej przebudowie za−
mieniono na mieszkania dla
pracowników leśnych − głów−
nie "siągorzy" (drwali).
W okresie międzywojennym
mieszkali tam: Cyba − gajo−
wy, Kuźnik − po wojnie Kę−
dzior − gajowy, u góry na
poddaszu pani Sznajder,
z drugiej strony budynku −
Hornik i dwie rodziny Si−
wych. Dom należał do leśnic−
twa Zamość. Obecnie do mia−
sta Lędziny.

Nr 2. Budynek, w którym
mieszkali "łączni" − Grzeja do
1932 roku, a następnie Stania
aż do okresu powojennego.
Pobierali podatki za wynajem
łąk na dawnych stawach Bie−
ruńskim i Jaroszowickim i od−
prowadzali należności do Dy−
rekcji Księcia Pszczyńskiego.

Nr 3. Budynek nazywany
budynkiem czeladzi, w którym
mieszkali górnicy: Sekuła,
Musioł, Jarnot, Długajczyk,
Zogrodnik, Białoń, a u góry
Szlachta (później Sojka),
z drugiej strony Manzel (pasał
krowy u Stani) a po nim mie−
szkał Chruszcz. Budynek ro−
zebrano pod koniec lat sześć−
dziesiątych

Nr 4. Piekarniok wybudo−
wany w latach dwudziestych,
w którym rodziny górnicze
(wedle dyżurów) wypiekały
dla siebie chleb.

Nr 5. Ustępy wybudowane
około 1920 roku.

Nr 6. Owczarnia w połowie
rozebrana i przebudowana,

w której mieszkały rodziny:
Piwko, Chrostek, Hamerla
(nie górnik), a po Hamerli La−
rysz. Druga część budynku
pozostała stajnią, w której
górnicy z całego "dworu"
trzymali zwierzęta i ptactwo
domowe, zaś nad chlewem
siano. Pod koniec lat pięćdzie−
siątych zburzono stajnię
i w miejscu tym wybudowano
familok. Część mieszkalną
budynku owczarni zburzono
pod koniec lat sześćdziesią−
tych.

Nr 7. Szopa − rozebrana je−
szcze przed II wojną świato−
wą.

Nr 8. Barak wybudowany
z początkiem lat dwudzie−
stych dla pracowników kopal−
ni Piast. Mieszkały w nim ro−
dziny: Michalczyków, Zogro−
dników, Strużynów i Długaj−
czyków. Rozebrany jak bu−
dynki nr 3 i 6.

Nr 9. Stodoła zwana "szopą
Stanie" (w której Stania prze−
chowywał siano i słomę dla
bydła). Była podpiwniczona
(piwnice były głębokie, całko−
wicie schowane w ziemi,
podzielone ogrodzeniami;
w nich górnicy i "siągorze"
trzymali zapasy na zimę dla
siebie i bydła). Spaliła się
w 1966 roku, a jej mury zosta−
ły rozebrane.

Nr 10. Stajnia rozebrana
wkrótce po 1900 roku.

Nr 11. Stodoła "pańska",
w której górnicy przechowy−
wali zbiory zbóż, słomę i sia−
no dla bydła. Spaliła się w lu−
tym 1964 roku i została roze−
brana.

Nr 12. "Zamek", w którym
w okresie międzywojennym
mieszkali górnicy z rodzina−
mi: Genz, Stolecki, Krupa.
Od 1942 roku, po zajęciu
części Rachowy przez kopal−
nię Ziemowit, po przeniesie−
niu wymienionych rodzin
(z wyjątkiem rodziny Genz),
w "zamku" (po przeróbkach)
zamieszkały rodziny Oko−
niów (Majmurów), Kapiców
i Wowrów.

Nr 13. Młyn wodny Długa−
ja, rozebrany pod koniec XIX
wieku.
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O DAWNYCH LĘDZINACH I ICH MIESZKAŃCACH

Był kiedyś dwór w Lędzinach...



Sportowa Komisja Stypendialna wybrała osoby, które będą
otrzymywać stypendium sportowe Burmistrza Miasta Lędziny.
Spośród wszystkich złożonych wniosków Komisja wybrała
i rozdysponowała środki dla 10 osób − stypendystów. Są nimi:

1. Marzec Sara (UKS "Orka")  
2. Matysek Tomasz (MKS Lędziny) 
3. Krawczyk Maciej − (KTS Lędziny) 
4. Gibas Tomasz (Klub Tańca Towarzyskiego Mysłowice) 
5. Miłkowska Marta (UKS "Orka") 
6. Malczyk Marcin (UKS "Orka") 

7. Głyk Wojciech (UKS "Orka") 
8. Pomietło Adrian (UKS "Orka") 
9. Adamus Paweł (UKS "Orka") 
10. Kruk Anna (UKS "Orka")
W pierwszej kolejności do przyznania stypendium zakwalifi−

kowano osoby, które zgodnie z § 1 pkt 4 Regulaminu przyzna−
wania stypendium sportowego uprawiają czynnie sport w klu−
bach sportowych i stowarzyszeniach kultury fizycznej działają−
cych na terenie miasta Lędziny. Drugim kryterium były znaczą−
ce osiągnięcia sportowe stypendystów.
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Na szkicu przedstawiono
również cztery stawy A, B,
C i D. Najstarsi żyjący dziś lę−
dzinianie znają ją jako stawy
Grzejowe (potem stawy Sto−
leckiego). Przyzwyczajeni by−
li do stawów, ale w innym
układzie, mianowicie do sta−
wów B, C i D oraz w miejscu

zburzonego Długajowego
młyna wodnego (13) powsta−
łego stawu czwartego, zwane−
go Długajowym. 

Układ stawów − jak pokaza−
no na szkicu − został przedsta−
wiony na "Mapie ziemi
pszczyńskiej" Andreasa Hin−
denberga z 1636 roku.

Staw A, przedstawiony na
mapie, został osuszony (przy−
puszczalnie 150−200 lat te−
mu). Miejsce to do dziś zwane
jest Stawiskiem. Wybudowali
tam dom państwo Sporysio−
wie.

Kiedy kopalnia "Radość
Henryka" zaczęła adaptować

zabudowania byłego dworu na
mieszkania dla swoich pra−
cowników? Czy w 1900 roku,
jak to podano wyżej, powołu−
jąc się na opracowania histo−
ryków? Kto tam mieszkał?

O tym w następnym odcin−
ku.

/RAFAŁ BULA, r/ 

Dwór według obrazu Jana Śmiłowskiego "Zima w 1948 roku". Widok z ulicy Sobieskiego. Numeracja budynków jak na planie poniżej.

Orka stypendystów
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Jakie to uczucie być ka-
pitanem mistrzowskiej
drużyny w Tyskiej Lidze
Juniorów w sezonie
2007/2008 i to na zakoń-
czenie swoich występów
w juniorskiej piłce? (Był to
ostatni sezon Marcina
w tej kategorii wiekowej -
red.).

Pierwsze miejsce w lidze
i opaska kapitańska to god-
ne zwieńczenie kilku lat
mojej gry w junio-
rach. Być kapita-
nem tak świetnej
drużyny to miłe
i wyjątkowe do-
świadczenie.
Funkcję tę mo-
głem pełnić dzię-
ki trenerowi
i chłopakom
z drużyny, za co im bardzo
dziękuję. To niezwykłe
uczucie móc wyprowadzać
chłopaków na boisko, mobi-
lizować ich do walki. Mam
nadzieję, że dobrze wywią-
załem się ze swoich obo-
wiązków. 

Który z rywali był naj-
groźniejszy w walce o tytuł
mistrzowski? 

Na półmetku ligi dzielili-
śmy fotel lidera z Iskrą
Pszczyna. Tuż za nami
plasowały się LKS Łąka
oraz Unia Bieruń Stary. To-
czyła się wyrównana wal-
ka, lecz do końca wytrzy-
mała tylko drużyna z Łąki

i zasłużenie zdobyła drugie
miejsce.

Co możesz powiedzieć
o trenerze Rozmysłow-
skim? Jaki wpływ na wa-
szą postawę ma to, że pro-
wadzi on także pierwszą
drużynę MKS?

Założeniem trenera było
zdobycie pierwszego miej-
sca w lidze i to nam się uda-
ło.. Jest to sukces całej dru-
żyny, poczynając właśnie od

trenera. Fakt, że prowadzi
także pierwszą drużynę
wpływał na nas bardzo mo-
bilizująco. Mieliśmy okazje
wspólnego trenowania
z pierwszym zespołem -
z zawodnikami, od których
można się dużo nauczyć.
Dzięki temu droga z junio-
rów do pierwszej drużyny
jest bardzo krótka. W wielu
przypadkach dobry występ
w meczach juniorskich ozna-
czał powołanie do kadry me-
czowej pierwszej drużyny
MKS.

Kilkunastu z was ma już
za sobą występy w pierw-
szej drużynie, kilku zdoby-

ło swoje pierwsze
bramki w lidze okrę-
gowej. Jaką przy-
szłość widzisz
przed chłopakami
z drużyny?

Na meczach każdy
daje z siebie maksi-
mum. Jeżeli taki sam
wysiłek i zaanga-

żowanie zostaną przenie-
sione na treningi, to wielu
z młodych zawodników mo-
że do czegoś dojść. Wszy-
stko zależy od nich samych.
Jeżeli będą się rozwijać
w dobrym kierunku oraz
podejmować dobre decyzje,
to dotychczasowy wysiłek
nie pójdzie na marne. 

Jakie są Twoje dalsze
plany?

Jestem tegorocznym ma-
turzystą i moje plany spo-

rtowe zależne są od dalszej
drogi związanej ze zdoby-
ciem wykształcenia. Piłka
nożna to moja pasja, której
poświęciłem długi okres ży-
cia, jednak wiem, że nie
mogę zaniedbać nauki. Je-
żeli uda się te dwie rzeczy
pogodzić to będą kontynuo-
wać swoją przygodę z pił-
ką. Jeżeli czas mi na to nie
pozwoli, to rozstanę się
z piłką - zapewne nie na
długo. /Underek/

MARCINEM BRATKIEM, kapitanem drużyny juniorów MKS Lędziny
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Drużyny juniorów... ... i żaków z pucharami.



Zacznijmy od drużyny junior−
skiej, której sukces − zwycięstwo
w Tyskiej Lidze Juniorów − po−
winien cieszyć szczególnie. Po−
kazuje on, że mamy w Lędzi−
nach zawodników, którzy już
wkrótce mogą stanowić o sile
pierwszej drużyny. Dzięki trene−
rowi Rozmysłowskiemu, który
odważnie wprowadzał juniorów
do pierwszego składu, wielu
z nich ma już za sobą kilkanaście
występów w pierwszej drużynie.

Tacy gracze jak Mateusz Ro−
szak, Brona, czy Napieraj, wpi−
sali się na listę strzelców w lidze
okręgowej. Młodzi lędzińscy
piłkarze wyprzedzili w tabeli ze
sporą przewagą zespoły: LKS
Łąka, Iskry Pszczyna oraz Unii
Bieruń Stary, zdobywając 92 go−
le, a tracąc jedynie 19. Łupem
bramkowym podzielili się: 15 −
Brona, 14 − Majer, 11 − Napieraj,
9 − P. Kostrzewa, 7 − Bratek; 6 −
Cięciara, Śliwa; 5 − Papacz, 4 −

Bania; 3 − Sala; 2  Drozdek, G.
Kostrzewa, Michalski, Salamon;
1 − Frukacz, Kalicki, Kuchar−
czyk (+ sam).

Bezkonkurencyjny w swojej
lidze okazał się także zespół ża−
ków − chłopców z roczników
1996 i 1997. Podopieczni trene−
ra Wiesława Szwarockiego mie−
li rewelacyjną wiosnę i odnieśli
komplet 10 zwycięstw, uzysku−
jąc fantastyczny bilans bramko−
wy 68−7. W tabeli wyprzedzili
rówieśników z MOSM Tychy I.

Zespół trampkarzy młod−
szych, także prowadzony przez
Szwarockiego, zajął w swojej
lidze ósme miejsce, jednak − co
istotne − przez cały sezon zawo−
dnicy rywalizowali z nieco
starszymi rywalami.

Trampkarze starsi, prowa−
dzeni przez Tomasza Chwistka,
uplasowali się na trzeciej pozy−
cji w tabeli, grając przez cały
sezon "w kratkę". Rozgrywki
zakończyli jednak udanie, gro−
miąc JUVE Jaroszowice 8:1. 

Trzeba cieszyć się, że druży−
ny młodzieżowe MKS odnoszą
sukcesy. Radość to tym więk−
sza, kiedy seniorska drużyna
opiera się na klubowych wy−
chowankach, a któremuś z gra−
czy udaje się przebić do jakie−
goś znanego i znacznie wyżej
sklasyfikowanego klubu − cze−
go życzymy w przyszłości na−
szym zawodnikom. /Underek/
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ZNACZENIE WYRAZÓW:
Poziomo: 1. Sala lub kopalnia. 7. Znie-

waga, obelga. 8. Patron najstarszego ko-
ścioła. 9. Kondensator nastawny lub robot-
nik portowy. 10. Nasza gmina. 11. Osoba
ganiąca coś. 14. Narzędzie do szycia. 16.
Czwarta planeta w układzie słonecznym. 17.
Ma je ośmiornica. 19. Jednolite tło pod te-
kstem lub atrament w gwarze śląskiej. 20.
Obok drzwi. 21. Kolisty plac z ulicami. 22.
Smar maszynowy. 23. Imię laureatki plebi-
scytu "Człowiek Roku 2007".  24. Wielbiciel,
adorator.

Pionowo: 1. Rozśpiewany zespół z SP-1.
2. Dawniej czynsz dzierżawny. 3. Ćwiczenia
pod okiem trenera. 4. Mieszanina pokostu,
lakieru, sykatywy i terpentyny. 5. Józef, Ho-
norowy Obywatel Miasta. 6. Czułki u stawo-
nogów. 12. Góra zwana kiedyś Piorunową
Górką. 13. Gdy u Ciebie jest ładny, zgłoś go
do konkursu. 14. Natura rzeczy. 15. Ulica
równoległa do Sobieskiego. 17. Apteka przy
Lędzińskiej. 18. Roślina ozdobna, jakobinka.

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 15 dadzą rozwiązanie krzyżówki.
Wśród osób, które do 31 lipca nadeślą do Referatu  Edukacji, Kultury i Spraw Społecz-

nych Urzędu Miasta (ul. Lędzińska 47; II piętro) poprawne rozwiązanie, rozlosujemy 3
komplety upominków miejskich.

Trampkarze i żaki
Zakończył się piłkarski sezon 2007/2008. Ponieważ w ostat−
nich numerach sporo miejsca poświęciliśmy pierwszej druży−
nie MKS, tym razem przedstawimy rezultaty naszych pozosta−
łych zespołów w rozgrywkach juniorów, trampkarzy oraz ża−
ków. Warto poświęcić im uwagę. 
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Trampkarze młodsi.

Trampkarze starsi.
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Grupa Emerytów i Rencistów ZZG w Polsce kopalni Ziemowit wypoczywała niedawno w Bieszczadach. Zwiedziła między inny-
mi sanktuaria w Łagiewnikach i Dębowcu, objechała dużą pętlę bieszczadzką. Jeden dzień poświęcono na wyjazd do Lwowa
i zwiedzanie miasta. Lędzinianie obecni byli m.in. na Cmentarzu Łyczakowskim oraz Orląt Lwowskich. Na przełomie czerwca
i lipca kolejna grupa emerytów odpoczywała w Mrzeżynie nad Bałtykiem, w ośrodku "Algida" - poinformował Emil Piątek. 
Na zdjęciu uczestnicy wycieczki na Cmentarzu Orląt w Lwowie. /r/
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Budowa łodzi, zajęcia że−
glarsko−remontowe, nauka
tańca i piosenki żeglarskiej,
chrzest żeglarski oraz oczywi−
ście krótkie rejsy żaglówką −
to były główne atrakcje III
Żeglarskiego Biwaku Integra−
cyjnego, zorganizowanego
16−18 czerwca na terenie
Yacht Clubu Opty w Chełmie
Śląskim.

W biwaku uczestniczyli nie−
pełnosprawni z ośrodków i sto−
warzyszeń działających w na−
szym powiecie oraz w Oświęci−
miu. Organizatorzy (a było ich
wielu, między innymi Zarząd
Powiatowy LOK, Powiatowy
Zespół Szkół w Lędzinach,
Ośrodek Błogosławiona Karoli−
na, Lędzińskie Stowarzyszenie

na Rzecz Osób Niepełnospraw−
nych i Ich Rodzin) przygotowa−
li wiele ciekawych zajęć prak−
tycznych i rozrywek na lądzie
i na wodzie. O sprawny i bez−
pieczny przebieg imprezy dbali
Danuta Płucieńczak oraz
członkowie Yacht Clubu i wo−
lontariusze z PZS. 

Imprezę rozpoczęła uroczy−
sta gala z udziałem przedstawi−
cieli samorządu powiatu, miast
i gmin. Biwak zakończył bal
żeglarski połączony z wyborem
króla i królowej balu. 

Do grona sponsorów należeli
między innymi Powiat Bieruń−
sko−Lędziński, Urząd Miasta
Lędziny oraz lędzińscy pieka−
rze i cukiernicy (firmy Wanot,
Pinocy, Segeth). /r/

Biwak z szantami


