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Będzie Go nam 
brakowało…

Najstarsi mie−

szkańcy Goławca

nie pamiętają ta−

kiego tłumu ludzi,

jaki zgromadził się

27 sierpnia pod−

czas pogrzebu

księdza probo−

szcza Grzegorza

Burdy. 52−letni ka−

płan zmarł nagle

podczas koszenia

trawy kosiarką, 22

sierpnia. 

− Wiadomość

o śmierci spadła

na nas, goławiec−

kich parafian, ni−

czym grom z nieba

− mówi Barbara

Podolska. − Ogromnie ceniliśmy księdza Bur−

dę za to, co zrobił dla parafii i Goławca

w ciągu 10 lat proboszczowania. W nie

mniejszym stopniu szanowaliśmy i lubiliśmy

Go jako człowieka. To naprawdę był ksiądz

z powołania…

W ceremonii pogrzebowej uczestniczyło

ponad 80 kapłanów, siostry zakonne. Mszy

przewodniczył ks. biskup Gerard Bernacki.

Homilię wygłosił i sylwetkę Zmarłego przed−

stawił ks. Alfred Tatarzyn, kolega z ławy

szkolnej w Rydułtowach i z Wyższego Ślą−

skiego Seminarium Duchownego. W imie−

niu księży dekanatu bieruńskiego Zmarłego

pożegnał ks. kanonik Józef Przybyła. Do

mszy grała orkiestra dęta kopalni Ziemo−

wit. Śpiewał chór parafialny z Chełmu Ślą−

skiego..

Wolą ordynariusza archidiecezji katowic−

kiej ks. arcybiskupa Damiana Zimonia, ks.

Grzegorza Burdę pochowano w grobie przy

krzyżu misyjnym przed kościołem.

− Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej decyzji

− powiedział Hubert Janik, parafianin z Go−

ławca, jeden z budowniczych nowego ko−

ścioła Wniebowzięcia Najświętszej Marii

Panny, salek parafialnych i parafialnego za−

plecza. − Nie udałoby się nam, tyle wybudo−

wać w stosunkowo małej parafii (około

1000 dusz) bez naszego proboszcza. Był

znakomitym organizatorem.

Dokończenie na str. 7

22.861,17 zł na pomoc poszkodowanym w Serbii

Licytacja przy zabawie
Najczęściej najbardziej udane są przedsięwzięcia spontaniczne, "od serca". Tak by−
ło również w przypadku zorganizowanej 7 września "imprezy rekreacyjnej − rodzin−
nej − charytatywnej" na rzecz ofiar i poszkodowanych w wypadku autokarowym
w Serbii w lipcu tego roku. Trudno ją było nazwać wprost festynem z uwagi na jej
kontekst. Zwłaszcza, że wielu przekonanych do potrzeby pomocy bez aplauzu odno−
siło się do formuły przedsięwzięcia. Lecz jakikolwiek by nie był powód płaczu,
w końcu zawsze trzeba obetrzeć łzy, stanąć oko w oko z rzeczywistością, walczyć…

W krótkim czasie Joannie Figurze, dyrek−
torce MOK, udało się pozyskać spore grono
współorganizatorów, skrzyknąć wykonaw−
ców, zdobyć przychylność współpracowni−
ków z kancelarii prezydenta Lecha Kaczyń−
skiego i premiera Donalda Tuska oraz in−
nych osób, które przekazały cenne
przedmioty na li−
cytację i zorgani−
zować na stadio−
nie MKS−u bar−
dzo udaną impre−
zę, w której ucze−
stniczyła rzadko widywana w takim skupie−
niu liczba lędzinian i mieszkańców okolicy. 

Na licytację wystawiono blisko 50 róż−
nych przedmiotów. Najcenniejsze były
dwa wieczne pióra Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego. Kwota wywoławcza wyno−
siła 1.000 zł. Jedno pióro, za 1.900 zł wy−
licytował Zygmunt Folta − prezes Centrum
Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego
w Lędzinach Sp. z o.o., drugie − za 1.800
zł właściciele Agencji Reklamy Xann De−

sign z Lędzin (działająca od pięciu lat fir−
ma specjalizuje się w reklamie w Interne−
cie, wykonywaniem stron www oraz ich
promocją w wyszukiwarkach, np. GOO−
GLE).

− Przystępując do licytacji chcieliśmy
przede wszystkim wspomóc osoby poszko−

dowane w wy−
padku, którym
serdecznie współ−
czujemy. Ponadto
pióro przekazane
przez samego

Prezydenta RP to rzadki okaz, a co za tym
idzie wartościowa pamiątka. Nacieszymy
się nim, a później najprawdopodobniej
przekażemy na licytację internetową ,
z której dochód zostanie przekazany na
WOŚP − powiedziała nowa współwłaści−
cielka pióra. Pióro jest marki Sheaffer, ze
stalówką z 22−karatowego złota, z autogra−
fem Lecha Kaczyńskiego.

Dokończenie na str. 5
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Na licytację trafiło blisko 50 przedmiotów.

SSeerrddeecczznnee  ppooddzziięękkoowwaanniiaa
zzaa  ddaarr  sseerrccaa



2

W     zdaniach22..

1 września przedstawiciele

Koła Miejskiego Związku Kom−

batantów Rzeczypospolitej Pol−

skiej i Byłych Więźniów Politycz−

nych oddali hołd poległym i po−

mordowanymi w czasie II wojny

światowej. Przed Pomnikiem

Weteranów Powstań Śląskich

zapalili znicze i złożyli kwiaty,

minutą ciszy i zadumy uczcili

pamięć ofiar wojny. /wm/

5 września w sali kawiarnia−

nej SDK Tęcza odbył się werni−

saż wystawy obrazów Jana Śmi−

łowskiego − nestora lędzińskich

malarzy, współzałożyciela i ho−

norowego członka Klubu Plasty−

ka Kontrast oraz współzałoży−

ciela Stowarzyszenia Twórców

Kultury w Tychach Jan Śmiłow−

ski prezentuje w Tęczy dorobek

ostatnich lat. /wm/

Setki mieszkańców Lędzin,

nie tylko pracowników Ziemowi−

ta, bawiły się 30 sierpnia na

tradycyjnym festynie zorganizo−

wanym przez kopalnianą Soli−

darność przy ośrodku Centrum.

Wystąpili "Experyment" i "Nor−

bi", była loteria fantowa i inne

atrakcje. /R/
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Punkt Obsługi
Mieszkańców

Celem zapewnienia właści−
wej obsługi mieszkańców Mia−
sta Lędziny, Burmistrz Miasta
informuje, że od 1 października
br. w Urzędzie Miasta zostanie
uruchomiony Punkt Obsługi
Mieszkańców.

Biuro to będzie miejscem
pierwszego kontaktu mieszkań−
ców z Urzędem i ma służyć po−
mocą w załatwianiu większości
urzędowych spraw.

W punkcie tym można bę−
dzie:

zasięgnąć  informacji o za−
kresie i strukturze funkcjono−
wania Urzędu,

dowiedzieć się jakie pra−
wno − formalne warunki należy
spełnić, aby załatwić daną spra−
wę,

pobrać odpowiednie wnio−
ski i niezbędne załączniki oraz
otrzymać wskazówki dotyczące
ich wypełnienia,

sprawdzić czy dany wnio−
sek jest poprawnie wypełniony,

złożyć wnioski i podania,
które będą ewidencjonowane,
a następnie przekazywane do
poszczególnych wydziałów i re−
feratów zgodnie z obowiązującą
w Urzędzie Miasta procedurą,

Biuro Obsługi Mieszkań−
ców będzie czynne codziennie
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30
(na parterze budynku − przy
wejściu głównym). /R/

Mieszkania 
z reklamy

Uważni przechodnie mogą zauważyć przy ul. Lędzińskiej dużą
reklamę sprzedaży mieszkań w kompleksie mieszkaniowym przy ul.
Długosza. Chodzi dawne tak zwane "stany zerowe", które miasto
sprzedało prywatnemu inwestorowi z Mysłowic, występującemu
pod marką Dostępny Dom. Jak poinformowała Ilona Wiśniewska,
specjalista ds. sprzedaży, powstanie tam 17 budynków wielorodzin−
nych, a w nich 264 mieszkania jedno−, dwu−, trzy−, cztero− i pięcio−
pokojowe, o powierzchni od 29 do 107 m2. Mieszkania będą prze−
kazywane przyszłym użytkownikom w stanie deweloperskim.

Oczywiście, najważniejsze kiedy i za ile?
− Rezerwacji mieszkań będzie można dokonać pod koniec bieżą−

cego roku. Prace budowlane rozpoczniemy na przełomie roku
2008/2009 roku. Pierwsze mieszkania będą gotowe już w przy−
szłym roku − powiedziała I. Wiśniewska. − Cena brutto za metr
kwadratowy wyniesie 2.985 złotych.

Atutem tej inwestycji jest jej dobra lokalizacja. Położenie i cena
zapewne zachęcą do zainteresowania się tą ofertą nie tylko lędzi−
nian. Poza tym − jak widać na załączonej ilustracji − budynki i ich
otoczenie mają wyglądać bardzo ładnie. /R/

Tak mają wyglądać budynki przy ul. Długosza.
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Kwiaty na uczniowski debiut
1 września rozpoczął się nowy rok

szkolny. Na jego powitanie na dzie−

dzińcu Szkoły Podstawowej nr 3 im.

J. Ch. Ruberga o godzinie 9.00 ze−

brali się uczniowie, nauczyciele i gro−

no rodziców. Po wprowadzeniu sztan−

daru szkoły i odśpiewaniu hymnu na−

rodowego zebranych − szczególnie no−

wych uczniów i nauczycieli − powitała

nowa dyrektor szkoły Elżbieta Ostrow−

ska. Pierwszoklasiści, oprócz trady−

cyjnych tyt ze słodyczami od swoich

rodziców, od ubiegłorocznych debiu−

tantów, a dzisiaj uczniów klas dru−

gich, otrzymali kwiaty. /R/



List zawierał gratulacje i in−
formację, że reprezentacja
uczniów z Gimnazjum nr 1 im. J.
Korczaka pod opieką Marzeny
Domaradzkiej jako jedyna repre−
zentacja szkolna z województwa
śląskiego zakwalifikowana zo−
stała do finałowej piętnastki
Ogólnopolskiego Konkursu Na
Najlepsze Przedsięwzięcie
Uczniowskie "IDEA 2008". Nasi
gimnazjaliści byli jedną z 437
drużyn w Polsce i jedną z 30
z naszego województwa. "Biorąc
pod uwagę liczbę szkól i drużyn
uczestniczących w konkursie
oraz wysoki merytoryczny po−
ziom prezentowanych projek−
tów, niewątpliwie należy uznać
to wyróżnienie za ogromne osią−
gnięcie" − napisała wiceprezes
Fundacji Danuta Raczko. 

Celem konkursu było wyło−
nienie najaktywniejszych gimna−
zjów, które łączą zdobywanie
wiedzy przez uczniów z podej−
mowanymi przez nich działania−
mi społecznymi, edukacyjnymi,
biznesowymi itp. Oceniano
przedsięwzięcia atrakcyjne, ory−
ginalne, oparte na współdziała−
niu z lokalnym środowiskiem. 

Nasi gimnazjaliści zaprezento−
wali przedsięwzięcie "Nowocze−
śnie, zdrowo, aktywnie". Oparte
ono zostało o nagrodzony pierw−
szym miejscem w ogólnopol−
skim konkursie Aktywnej Szko−
ły program "My na WF ćwiczy−
my inaczej" (chodzi o zajęcia
promujące gymstick i nordic
walking oraz  zorganizowany 4
kwietnia Gyms−Piknik).

Lędzinianie w jednym termi−
nie zostali zaproszeni po odbiór
nagrody w Konkursie Aktywnej
Szkoły oraz do startu w ścisłym
ogólnopolskim finale konkursu
"IDEA 2008" (do którego zosta−
ły wybrane uczennice z grupy
najbardziej zaangażowanych
w realizację programu: Domini−
ka Bielec, Aleksandra Olubińska
i Sara Siejka). Do zespołu dołą−
czyła Barbara Gawrych, nauczy−
cielka informatyki, która dowo−

dziła tworzeniem prezentacji
multimedialnej. Przejazd do
Warszawy sfinansował Urząd
Miasta.

− Nasza młodzież nie należy
do gnuśnej. W szkole dzieją się
coraz to nowe sprawy; projekty,
zamierzenia, konkursy i inne.
Często nie wiadomo, czy to na−
uczyciele zachęcają uczniów
czy wręcz odwrotnie. Moim
zdaniem najważniejsze jest, że
uczniowie bez wahania przystę−
pują do projektów nauczyciel−
skich, a nauczyciele zabierają
się do współpracy z młodzieżą,
kiedy ta coś wymyśli − mówi
Marzena Domaradzka, nauczy−
cielka wychowania fizycznego,
autorka programu. − Kwalifika−
cja do czołowej piętnastki do−
starczyła nam dowód na wielki
sens przedsięwzięcia, którym od

wielu miesięcy się zajmowali−
śmy. Analizując wydarzenia,
w których dane nam było ucze−
stniczyć odkryliśmy, że do kon−
kursu mogliśmy zgłosić więcej

projektów. Doświadczenie
rzecz bezcenna. Być może tę
wiedzę będziemy umieli zdys−
kontować w przyszłym roku.
/gt/

3

Laury dla naszych gimnazjalistów 

W Korczaku mają idee
− To bardzo przyjemnie otrzymywać takie pisma. Cieszy mnie
każdy sukces któregokolwiek mieszkańca Lędzin, a sukces od−
niesiony przez dzieci i młodzież cieszy jeszcze bardziej, bo
przecież to jest nasza przyszłość, nasza nadzieja − tak Piotr
Gorzeń, przewodniczący Rady Miasta, skomentował list od
Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie.
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Święto Plonów w obiektywie

Tegorocznymi starostami dożynkowymi byli Marzena Śmi−
łowska i Wojciech Sikora. Marzena Śmiłowska wspólnie
z mężem Janem prowadzi w Lędzinach 20−hektarowe go−
spodarstwo rolne, wyspecjalizowane w hodowli bydła
mlecznego oraz opasowego i będące dostawcą mleka do
OSM w Bieruniu. Wojciech Sikora prowadzi na Zamościu
gospodarstwo rolne o powierzchni 7,5 hektara. Specjalizu−
je się w uprawie zbóż, hoduje trzodę chlewną.
Starostowie i ich rodziny od lat są związani z rolnictwem.
Są znani z pracowitości i życzliwości, z niesienia sąsiedz−
kiej pomocy, z aktywnego uczestnictwa w życiu kultural−
nym i społecznym.

Wystawy dożynkowe na stadionie MKS. Stoisko hodowców pszczół.

Wniesienie korony dożynkowej.

W dożynkowum korowodzie.

Burmistrz dzieli się chlebem z mieszkańcami.
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Licytacja przy zabawie

Tak mówił burmistrz Wie−
sław Stambrowski na otwarciu
tegorocznego festynu dożynko−
wego, dziękując rolnikom i ich
rodzinom za ciężką pracę, cało−
roczny trud i wysiłek.

Tegoroczne dożynki odbyły
się 30 sierpnia. Rozpoczął je
korowód sprzed pomnika Wete−
ranów Powstań do kościoła św.
Anny na dziękczynną mszę
świętą, za udane żniwa, za obfi−
te tegoroczne plony, w intencji
wszystkich rolników pracują−
cych na roli w mieście Lędziny.

− Wnosząc dary przed ołtarz
pański podziękujmy i prośmy
Boga, aby nie brakowało chleba
nikomu, ale pamiętajmy też o po−
karmie duchowym − mówił w ka−
zaniu ks. proboszcz Janusz Jar−
czyk. − Miałem ojca rolnika. Dzi−
wiłem się, skąd miał tyle czasu
i sił na wszystko? Trud skłania do
modlitwy, a rolnik podczas swo−
jej pracy na roli spotyka się z Bo−
giem. To rodzi szczególny dar. 

Po mszy korowód ponownie
przemaszerował przed pomnik,
skąd władze miasta, starostowie

dożynkowi − Marzena Śmiłow−
ska i Wojciech Sikora − i zapro−
szeni goście udali się na obiad. 

Po południu odbył się festyn
dożynkowy na stadionie MKS−
u. Gospodarzem tej części uro−
czystości był Emil Piątek, orga−

nizator dożynek. − Świętując 17
lecie odzyskania własnych
praw miejskich, radujemy się
stanowiąc jedną wspólnotę,
spożywając jeden chleb, uświę−
cony na dzisiejszych dożyn−
kach. Bo jak mówi poetyckie
przesłanie: "W każdym bochnie
chleba tkwi ziarnko zboża,
okruch soli, kropla wody, praca
rąk człowieka i dobroć Boża".
Dożynki to uroczystość zwana
"świętem chleba", który jest
owocem ciężkiej pracy rolni−
ków. To dzięki nim nie brakuje

na naszych stołach "chleba po−
wszedniego", a nasze dzieci pi−
jąc mleko rosną zdrowo. Przy−
pomniał też stare przysłowie:
"Od myszy do cesarza − wszyst−
ko żyje z gospodarza".

Po powitaniu nastąpiło trady−
cyjne przekazanie chleba bur−
mistrzowi przez starostów do−
żynkowych i zawieszenie koro−
ny dożynkowej. 

− Drodzy Rolnicy, dzisiejszy
dzień wieńczy Wasz całoroczny
trud, Wasze poświęcenie, wy−

trwałość i przywiązanie do roli.
Życzę Wam z całego serca, by
Wasza praca przynosiła obfite
plony, by była godnie wynagra−
dzana, by żaden kłos nie został
zmarnowany, a kolejne lata przy−
niosły jeszcze obfitszy plon − po−
wiedział burmistrz Wiesław
Stambrowski. − Przyłączamy się
do słów Papieża − Jana Pawła II
"Oddajcie hołd spracowanym rę−
kom polskiego rolnika. Tym rę−
kom, które z trudnej ciężkiej zie−
mi wydobywały chleb dla kraju,
a w chwilach zagrożenia były

gotowe tej ziemi strzec i bronić".
Zboże i wypieczony z niego
chleb jest wynikiem współdzia−
łania Stwórcy i człowieka. Jest
również odzwierciedleniem Wa−
szego trudu, Drodzy Rolnicy.
Przepiękna polska tradycja naka−
zuje dzielić się tym chlebem. Ten
gest jest wyrazem braterstwa,
przyjaźni i chęci przyjścia z po−
mocą drugiemu człowiekowi. Ja
również chcę się podzielić tym
chlebem ze wszystkimi mie−
szkańcami naszej gminy i przy−
byłymi do nas gośćmi. Chciał−
bym, aby ten podział był spra−
wiedliwy i aby nigdy nie zabra−
kło nam tego najważniejszego
dożynkowego symbolu.

Po oficjalnej części rozpoczę−
ła się część artystyczna, zwie−
dzanie wystaw przygotowanych
przez pszczelarzy, hodowców
gołębi i drobnego inwentarza
oraz koła łowieckie. Odbyły się
pokazy modeli latających, fe−
styn i zabawa. 

W uroczystościach dożynko−
wych uczestniczyli między in−
nymi przewodniczący Rady Po−
wiatu Henryk Barcik, wicesta−
rosta Bernard Bednorz oraz Jar−
mila Kaprálová − przewodni−
cząca Rady Miasta z zaprzyja−
źnionego Uničova. Pozdrowie−
nia przesłała europosłanka Mał−
gorzata Handzlik. /R/

W podzięce za rolniczy trud
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Dokończenie ze str. 1

Przedstawicielki prezesa Folty wylicyto−
wały także misę kryształową i kryształowy
przycisk do papieru dar − prezydenta Kanady
wraz wizytówkami premiera Donalda Tuska. 

Burmistrz Wiesław Stambrowski z mał−
żonką wylicytowali piłkę kryształowa z gra−
werem "Ruch Chorzów", dwa obrazy, lampę
górniczą. W licytacji prowadzonej przez Teo−
dora Mickiewicza uczestniczyli przedstawi−
ciele władz miasta (zastępca burmistrza, panie
sekretarz i skarbnik), radni miejscy, bizne−
smani, osoby prywatne. Jednym z najaktyw−
niejszych uczestników był Ryszard Stefaniak.

Nie wszystkie przedmioty znalazły
chętnych. Te, które nie wzbudziły zainte−
resowania na aukcji zostały wystawione
na sprzedaż w serwisie internetowym Al−
legro (szczegóły na stronie internetowej:
www.e−ledziny.eu).

Owocem licytacji ofiarowanych przez
darczyńców przedmiotów było 17.250 zło−

tych. Ponadto w trakcie imprezy odbyły się
dwie zbiórki do puszek (w ten sposób pozy−
skano ponad 3.900 zł). Razem z wpłatami
od radnych miasta Lędziny (podczas spo−
ntanicznej zbiórki na sesji w dniu 4 wrze−
śnia zebrano 570 zł), od pracowników UM
Lędziny, ZZ Pracowników Dołowych i ZZ
Ratowników Górniczych przy KWK Zie−
mowit, od dyrektor MOPS i innymi datka−

mi − po przeliczeniu okazało się że zebrano
22.861,17 zł! Pieniądze zostały wpłacone
na konto poszkodowanych, założone
przez Urząd Miasta Lędziny i Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej (numer 03
1020 2528 0000 0002 0222 1208 z dopi−
skiem: Darowizna na rzecz ofiar wypad−
ku autokarowego w Serbii − mieszkań−
ców Lędzin).

Zebrane pieniądze zostaną wykorzystane
na zakup protez, pokrycie kosztów rehabili−
tacji. Potrzeby są ogromne!

− Narodowy Fundusz Zdrowia ani Państwo−
wy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno−
sprawnych nie opłacą wszystkiego. Olbrzymi
ciężar spadł na poszkodowanych i ich rodziny.
Musimy im pomóc − powiedziała Aleksandra
Skwara−Zięciak, dyrektor MOPS.

Podczas imprezy wystąpili Dariusz Kryla
z zespołem, kabaret "Paranienormalni" ze−
spół "Prolog", zespoły Miejskiego Ośrodka
Kultury. Nie wystąpił teatr ognia "Mantra".
Pojechał do Lędzin, ale tych pod Opolem. /R/

Licytują: Halina Trzcińska, Ewa Kot 
i Beata Błotko z CBiDGP.
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− Dożynki to czas podsumowania i refleksji nad przeszłością
i nad pracami, które nas czekają. W rolnictwie będą to siewy
i zbiory, w życiu naszego miasta − konsekwentne zmierzanie
do wyznaczonych celów. Wierzę, że nasz wspólny trud i praca
dla dobra naszego miasta przyniesie rezultaty, na które tak
wszyscy czekamy. 
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ZAPROSZENIA
Do 25 września w holu ratusza można oglądać po−

konkursową wystawę prac plastycznych "Europa to

również my. Pochwała różnorodności, poszanowanie

różnic między ludźmi". Prace (1 z Bułgarii, 12 z Francji

i prace polskiego autorstwa) przyjechały do Lędzin pro−

sto ze Strasburga, ale zwiedziły już inne kraje Unii Eu−

ropejskiej. 

Szkoła Tańca "WIR" oraz Fundacja Rozwoju Spo−

rtu, Kultury Fizycznej i Turystyki zapraszają dzieci, mło−

dzież i dorosłych na III Ogólnopolski Turniej Tańca To−

warzyskiego "Taneczna Jesień Lędziny 2008" o Puchar

Burmistrza Miasta Lędziny. Turniej odbędzie się 20
września (sobota) w hali sportowej przy Lędzińskiej

14. Taniec jest w modzie. Warto przyjść i popatrzeć

Klub Seniora przy MKS Lędziny oraz Miejski Ośro−

dek Kultury w Lędzinach serdecznie zapraszają 21
września (niedziela) na XXI Festyn "We Dworze", przy

ul. Sobieskiego. Początek o 15.00. Program przewidu−

je Koncert Orkiestry dętej KWK Ziemowit, mecz piłkar−

ski o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Bieruń−

sko−Lędzińskiego Henryka Barcik, pokaz modeli latają−

cych, koncert sióstr Karkoszem, występ grupy tanecz−

nej ze Szkoły Podstawowej i zespołów MOK, poezje

i recytacje Moniki Bednorz, pokazy strażackie OSP Lę−

dziny, występ pary tanecznej : Beaty Bluj i Tomasza Gi−

basa oraz (o 19.00) gwiazdy wieczoru − zespołu "Baje−

ry".

27 września (sobota) na lądowisku motolotni przy

trasie szybkiego ruchu  S−1 odbędzie się IX Powiatowe

Święto Latawca. Uroczyste otwarcie nastąpi o 9.45,

zakończenie około 14.00. Konkursowi latawców towa−

rzyszyć będą pokazy modeli latających, paraglajtów

i motolotni. 

W trzy kolejne niedziele (5, 12 i 19 października)
w Lędzinach odbędą się koncerty IX Festiwalu Jesień
Organowa w Powiecie Bieruńsko−Lędzińskim, którego

współorganizatorem jest nasze miasto.

− 5 października koncert odbędzie się w kościele św.

Klemensa (początek o 16.30). Wystąpią: Haagsche

Hofmuzieck z Holandii, Daja Leevke Hinrichs (flet tra−

verso), Marc Dupere (wiolonczela) i Marcin Świątkie−

wicz (klawesyn). W programie m.in. utwory G. F.

Händla, J.S. Bacha.

− 12 października koncert odbędzie się w kościele

Chrystusa Króla w Hołdunowie (początek o 15.30).

Wystąpią Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, Joan−

na Ciupa (mezzosopran), Adam Ryszard Saczka (bary−

ton), Henryk Jan Botor (organy), dyrygowac będzie To−

masz Giedwiłło. W programie utwory H. J. Botora ora

Maurice'a Duruflé.

− 19 października w kościele św. Anny (początek

o 16.00) utwory J. S. Bacha, L. Thuille i G. Andergas−

sena na organach grać będzie Bruno Oberhammer

z Austrii.

Prof. Genowefa Grabowska, poseł do Parlamentu Euro−

pejskiego, z okazji przypadającego w 2008 roku Europej−

skiego Roku Dialogu Międzykulturowego zaprasza do

udziału w konkursie  "Mój Region, moje Miasto, moje

Osiedle w Unii Europejskiej". Konkurs skierowany jest do

wszystkich, którzy uchwycą obecność Unii w swoim naj−

bliższym otoczeniu i prześlą dowolną pracę (komiks, pla−

kat, piosenkę, wiersz, zdjęcie) w terminie do 30 września
br. na adres e−mail: konkurs@grabowska.org.pl Szczegóły

konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.gra−

bowska.org.pl. Czekają atrakcyjne nagrody! /R/

Miejska Biblioteka Publiczna,
w ramach "Wakacji z biblioteką",
zorganizowała w sierpniu cykl im−
prez dla najmłodszych. Ich podsu−
mowanie nastąpiło 28.08. Laureat−
kami konkursu recytatorskiego
"Przyjaciele Kaczki Dziwaczki" zo−
stały siostry Marysia i Kasia Sta−
choń oraz Adrianna Brzozowska.
W konkursie plastycznym "Latają−
cy dywan czy rakieta" jury przyzna−
ło wyróżnienia Adriannie Brzozow−
skiej, Paulinie Iwan, Jakubowi Jo−
nikowi, Karolinie Sielskiej, Marysi
Stachoń i Dawidowi Szoenowi.
Laureatką konkursu recytatorskiego
"Przyjaciele Słonia Trąbalskiego"
(w hołdunowskiej filii) została Ka−
rolina Iciek, a wyróżnienie w kon−
kursie plastycznym na projekt
okładki książkowej otrzymała We−
ronika Góralczyk. Najlepsi w kon−
kursie wiedzy historycznej o Lędzi−
nach, przeprowadzonym 21 sierp−

nia przez Mirosława Leszczyka
podczas wycieczki pieszej "Szla−
kiem lędzińskich wzgórz", otrzy−
mali nagrody rzeczowe (najwięcej
punktów zdobyła Kasia Stachoń,
wyprzedzając Monikę Jastrzębską,
Marysię Stachoń i Paulinę Iwan).

Wszystkim wręczono dyplomy
i książeczki "Miejska Biblioteka
Publiczna w Lędzinach. Zarys dzie−
jów", upominki (książki, gry plan−
szowe, przybory szkolne itp.).

Podczas wakacji w godzinach pra−
cy biblioteki dzieci mogły rozwiązy−
wać przygotowane dla nich krzy−
żówki, łamigłówki i rebusy spraw−
dzające znajomość literatury, korzy−
stać z gier planszowych i z bezpłat−
nego dostępu do Internetu. Monika
Jastrzębska, Kasia Stachoń, Ada
Brzozowska i Dawid Szoen z wła−
snej inicjatywy wykonali w centrali
MBP kilkanaście bardzo ciekawych
prac przestrzennych. /wm/

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, km. 2
przy ul. Gajowej, zapisanej w księdze wieczystej KW KA1T/00019070/7 prowadzonej przez Wydział
V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Lędziny:

działka powierzchnia w m2 jedn. rej. gruntów klasyfikacja gruntów 
2573/130 104                       676 R−VI
Działka położona jest w II linii zabudowy ul. Gajowej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
ul. Gajowej pasem gruntu szer. 5 m. Nieruchomość o kształcie nieregularnym. Bezpośrednie sąsiedzt−
wo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny zielone oraz tereny rolne. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 66.000,00 zł (słownie:sześćdziesiąt sześć tysięcy
złotych). 

Wadium ustalone zostało w wysokości 5% 
ceny wywoławczej nieruchomości, 

na kwotę: 3.300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
− wniesienie wadium najpóźniej do dnia 29 września 2008 r. w formie przelewu bankowego na

rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: PKO BP S.A. O/LĘDZINY 22 1020 2528 0000 0202 0191
2211. 

Przetarg odbędzie się dnia 3 października 2008 r. o godz. 15.00 
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki
Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203−205, tel. (032) 21−66−511 wew. 20, 36, 28 w godz. 7.30
do 15.30. 
OOggłłoosszzeenniiee  nniinniieejjsszzee  ppooddlleeggaa  ppuubblliikkaaccjjii  ww  pprraassiiee,,  zzaammiieesszzcczzeenniiuu  nnaa  ssttrroonniiee  iinntteerrnneettoowweejj  wwwwww..lleeddzziinnyy..ppll,,
ww  BBiiuulleettyynniiee  IInnffoorrmmaaccjjii  PPuubblliicczznneejj  oorraazz  wwyywwiieesszzeenniiuu  nnaa  ttaabblliiccyy  ooggłłoosszzeeńń  ww  ssiieeddzziibbiiee  UUrrzzęędduu  MMiiaassttaa
LLęęddzziinnyy  pprrzzyy  uull..  LLęęddzziińńsskkiieejj  ddoo  ddnniiaa  pprrzzeettaarrgguu..  

Organizatorzy i uczestnicy konkursu recytatorskiego w MBP.

Przygody w bibliotece
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Przyszłość 
leży w Twoich rękach 
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Będzie Go nam 
brakowało…
Dokończenie ze str. 1

Potrafił z uśmiechem stworzyć taką atmosferę w grupie roboczej,
że ludzie z ochotą włączali się do roboty. Tym bardziej, że często
służył przykładem. Ramię w ramię z nami pracował na budowie.

− Będzie Go nam bardzo brakowało, bo był życzliwym człowie−
kiem i kapłanem bardzo poważnie traktującym swoją posługę − po−
wiedział bierunianin Michał Szczygieł, który od trzech lat dekoru−
je goławiecki kościół kwiatami, a teraz pomagał w przygotowaniu
Zmarłego do ceremonii pogrzebowej i w budowie grobu. 

Księdza pożegnało mnóstwo mieszkańców okolic, w tym władze
Lędzin (Piotr Gorzeń, Alojzy Palka, Mariusz Żołna) i powiatu
(Henryk Barcik i Marek Bania), delegacje z parafii, w których
Zmarły duszpasterzował i inni, przybyli z potrzeby serca. /wm/

Zarząd Lędzińskiego Stowa−
rzyszenia Na Rzecz Osób Nie−
pełnosprawnych i Ich Rodzin na
zebraniu 2 września zapowie−
dział wystąpienie do władz mia−
sta o utworzenie publicznego
domu opieki dla osób niepełno−
sprawnych wymagających
opieki całodobowej. Uzasadnie−
niem jest pilna potrzeba takiej
placówki.

Zebrani minutą ciszy uczcili
pamięć zmarłego niedawno
członka stowarzyszenia Józefa
Janosza. 

Stowarzyszenie zaplanowało
na 20 września wycieczkę inte−
gracyjną po Jurze Krakowsko−
Częstochowskiej, natomiast na
4 października doroczną impre−
zę integracyjną "Pożegnanie la−
ta" na Olszycach.

6 września 40 osób wzięło
udział w przejeździe samocho−
dami terenowymi po hałdzie
czeladzkiej, przygotowanym
wspólnie ze stowarzyszeniem
"Jeepnięci Silesia" i spotkaniu
integracyjnym połączonym
z ogniskiem. /wm/

Chcą domu

Echo historii
W poniedziałek, 1 września jeden z mieszkańców Górek od−

krył na swoim polu niewypały i niewybuchy. Była to prawdopo−

dobnie przerdzewiała, niebezpieczna bomba lub pocisk dużego

kalibru oraz  kilkanaście pocisków różnej wielkości, nawet − jak

to określił jeden ze świadków − wielkości butelki od piwa. Zna−

lazca powiadomił policję. Teren, znajdujący się w bezpiecznej

odległości od zabudowań ul. Szenwalda, został oznaczony i był

strzeżony przez policję i naszą straż miejską. Niebezpieczny ar−

senał został ostatecznie zlikwidowany przez saperów 3 bm.

przed południem − mówi Jan Hudzikowski, komendant straży

miejskiej. 

3 września 1939 r. w tym rejonie toczyły się polsko−niemieckie

walki o Chełm Śląski. Znalezisko najprawdopodobniej pochodzi

z tamtych czasów. Po tylu latach przeszłość ponownie dała o so−

bie znać. /R/ 

Znanego księdza pożegnało kilkudziesięciu kapłanów
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Grupa uczestniczek zebrania.
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"Od aktywnej integracji do
zatrudnienia − aktywizacja spo−
łeczno−zawodowa beneficjen−
tów Miejskiego Ośrodka Pomo−
cy Społecznej w Lędzinach" to
projekt Ośrodka Pomocy Spo−
łecznej współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego  Fun−
duszu Społecznego.

Jego celem jest doprowadze−
nie do integracji społecznej i za−
wodowej 8 młodych mieszkań−
ców gminy Lędziny, którzy
dzięki udziałowi w projekcie
mogą zmienić swoje dotychcza−
sowe życie. W ramach projektu
przewidziano kompleksowe
wsparcie obejmujące szkolenie
ogólne zawierające m.in. zaga−
dnienia związane z korzysta−
niem z nowoczesnych technik
informatycznych i komunikacji
interpersonalnej oraz doradztwo
psychologiczne, zawodowe
i prawne, po zakończeniu które−
go osoby biorące udział w pro−
jekcie odbędą szkolenie zawo−
dowe. Warto podkreślić, iż wy−
bór szkolenia uprawniającego
do wykonywania danego zawo−
du należeć będzie do uczestni−
ków.

31 lipca zakończyło się
wspomniane szkolenie ogólne
zamykające pierwszy etap rea−
lizowanego wsparcia. Wszyst−
kie osoby biorące w nim udział
ukończyły je z wynikiem pozy−
tywnym i otrzymały certyfika−
ty potwierdzające zdobyte

umiejętności. Obecnie realizo−
wane są zajęcia doradcze, które
pomogą osobom biorącym
w nich udział podjąć decyzję
w zakresie swojej dalszej edu−
kacji zawodowej. Pracownicy
MOPS w Lędzinach liczą, że
dzięki przewidzianym w Pro−
jekcie zajęciom uczestnicy po−
szerzą swoją wiedzę na temat
możliwości zdobycia zatru−
dnienia, rozpoznają swoje pre−
dyspozycje i cele zawodowe
oraz podniosą samoocenę
i wiarę we własne możliwości.
To może przyczynić się do te−
go, że w przyszłości podejmą
pracę, dzięki czemu będą mo−
gli poprawić swoją sytuację za−
wodową i społeczną. 

Należy podkreślić, iż pro−
jekt, który początkowo budził
wątpliwości zarówno persone−
lu MOPS w Lędzinach jaki
i młodych ludzi, którzy biorą
w nim udział, cieszy się coraz
większym zainteresowaniem.
Dotychczasowe zajęcia i ak−
tywność jaką przejawiają
uczestnicy potwierdzają słu−
szność decyzji o przystąpieniu
do jego realizacji. Nadzieją na−
pawa fakt obecności uczestni−
ków na zajęciach, ich pozy−
tywnego podejścia do prowa−
dzących i otwartości na pre−
zentowane treści oraz budzącej
się świadomości co do potrzeb
nabycia umiejętności koniecz−
nych przy poruszaniu się po
rynku pracy. /MOPS/



Jednym z najpilniejszych pro−
blemów do załatwienia w pol−
skim budownictwie jest usunię−
cie z wszelkich budowli azbestu
i zawierających go wyrobów.
Niewiele jest firm przygotowa−
nych do takiego działania. Do
nich należy Spółdzielnia Socjal−
na Perspektywa. Ma wszelkie
uprawnienia do usuwania azbe−
stu oraz znalazła się na liście
firm mogących uczestniczyć
w programie redukcji niskiej
emisji na terenie gminy Lędziny. 

Lędzińskiej Perspektywie − je−
dynej w naszym powiecie spół−
dzielni socjalnej − mija roczek.

Działalność gospodarczą roz−
poczęła 30 sierpnia 2007 r. Wów−
czas umowę o pracę podpisało
ośmioro członków założycieli.
Pięcioro z nich otrzymało dotację
z Funduszu Pracy po 8.100 zł, co
dało początkowy kapitał i pozwo−
liło na zakup sprzętu, narzędzi
i rozpoczęcie działalności.
Wkrótce Perspektywa, wyposa−
żona w podstawowy sprzęt i na−
rzędzia, rozpoczęła wykonywa−
nie drobnych prac usługowych na
rynku budowlanym. Obecnie li−
czy 14 członków zatrudnionych
na cały etat. Na bieżąco odprowa−
dza wszystkie obowiązkowe płat−
ności, nie ma żadnych zadłużeń,
regularnie wypłaca pensje.

− Nasza spółdzielnia wyko−
rzystała szansę jaką stworzył
Equal (Europejski Fundusz
Społeczny − Inicjatywa Wspól−
notowa) oraz niedoskonała
ustawa o spółdzielniach socjal−
nych. Rozwija się dynamicznie,
inwestuje, czego przykładem
jest zakup samochodu dostaw−
czego oraz nowoczesnych ru−
sztowań, które pozwolą na
zmniejszenie kosztów i posze−
rzenie zakresu usług na rynku
budowlanym, w sumie na osią−
gnięcie większego zysku −
mówi Jerzy Gardas. − W sierp−
niu pozyskaliśmy nowe środki,
które przeznaczymy na zakup
oprogramowania do kosztory−
sowania robót budowlanych
(niska emisja), profesjonalnego
sprzętu elektro−mechanicznego,

wciągarki itp. Zakres naszej
działalności obejmuje aż 44 po−
zycje w PKD. Wykonujemy
wszystkie prace związane
z ogólnie rozumianą budowlan−
ką (remonty wnętrz, ściąganie
materiałów zawierających
azbest z dachów i ścian budyn−
ków, ocieplenia styropianem
i akrylem, remonty dachów,
tynki, płytki, gładzie itp., roz−
biórki budynków, chodniki),
wycinkę drzew. Piszemy wnio−
ski o środki z Unii Europejskiej
dla siebie, a także dla wszyst−
kich zainteresowanych. To był
dobry rok. Dziękujemy za po−
moc i wsparcie oraz kierujemy
słowa uznania do samorządow−
ców z Lędzin (szczególnie burmi−
strza Wiesława Stambrowskiego)
− powiedział J. Gardas. /GT/
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Strony dofinansowane przez: 

Górny Śląsk jednoznacznie
kojarzony jest z przemysłem,
Lędziny − z olbrzymią jak na
polskie i europejskie warunki
kopalnią. Mało kto uświada−
mia sobie, że Lędziny to tak−
że… rolnictwo. I to wcale nie
takie słabe. 

Obszar rolniczy stanowi aż
60% całego terenu (grunty orne,
sady, łaki, pastwiska). Na tere−
nie miasta wyróżniamy dwa ty−
powo rolnicze rejony,
w których zlokalizowane są du−
że gospodarstwa rolne: Lędziny
(ulice Sobieskiego i Łanowa)
oraz Górki (ul. Szenwalda).
W rejonach tych znajduje się
największa grupa gospodarstw
grupy V i VI, o obszarach 10−20
ha i 20−50 ha.

Na terenie miasta znajduje
się ponad 1000 działek i gospo−
darstw rolnych. Najwięcej −
778 − o obszarze do 1 ha. 28 ma
obszar 3−5 ha, 94 gospodarstwa
− powyżej 5 ha. W gospodar−
stwach największy areał upraw
obejmują zboża (ponad 50%),
15 % ziemniaki, 8,5 % z upra−
wy przemysłowe (buraki cu−
krowe, rzepak). Według aktual−
nych danych lędzińscy gospo−
darze mają w oborach i chle−
wach 921 krów (72 gospodar−

stwach) oraz 1.368 świń (w 42
gospodarstwach). Gospodar−
stwa rolne są w wysokim stop−
niu zmechanizowane. Wyposa−
żone są w ciągniki (197 sztuk, 1
ciągnik przypada zaledwie 10
ha użytków rolnych), 95 przy−
czep, 33 kombajny zbożowe,
21 kombajnów ziemniaczanych

i wiele innych urządzeń rolni−
czych.

Funkcjonowanie rolnictwa
w takiej skali z jednej strony
świadczy między innymi
o sprzyjających warunkach śro−
dowiskowych, z drugiej − nie−
wątpliwie oddziaływuje na śro−
dowisko naturalne. Używanie

nawozów sztucznych i natural−
nych, chemicznych środków
ochrony rolnych decyduje nie
tylko o plonach, zaś sposób za−
gospodarowania użytków rol−
nych decyduje nie tylko o pej−
zażu, lecz także o warunkach
bytowania owadów, ptaków
i zwierząt. 

Rolnicze miasto

Spółdzielnia Socjalna działa i ma się dobrze

Roczek Perspektywy
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Pastwisko obok poczty przy ul. Szenwalda.



Terapeutki Gabriela Ruczaj
i Katarzyna Stysz prowadziły
podczas wakacji cotygodniowe
zajęcia z hipoterapii dla 20−oso−
bowej dzieci i młodzieży z Lę−
dzińskiego Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin. Zajęcia odbywały
się w gospodarstwie rolnym
Józefa Habeloka, hodowcy koni
ze Smardzowic. Pomocnicami
hipoterapeutek były wolontariu−
szki: 16−letnia Magda Mendlew−
ska z Hołdunowa i 15−letnia Ma−
riola Falkowska z Imielina.

− Kontakt dziecka z koniem
zaczyna się najczęściej od poda−
nia mu na otwartej dłoni kostki
cukru bądź jabłka, marchewki,
sałaty lub innego warzywa −
mówi Gabriela Ruczaj. − Dziec−
ko przekonuje się wtedy, że
zwierzę jest przyjazne, więc bez
obawy poklepie konia po szyi,
pogłaszcze po pysku, przytuli się
całym ciałem, a następnie
z ochotą usiądzie na jego grzbie−
cie.

Wolontariuszki Magda i Ma−
riola są tego przykładem. − Jako

kilkuletnie dziewczynki zaprzy−
jaźniłyśmy się z końmi pana Ha−
beloka i dlatego chętnie podjęły−
śmy się pomocy  − powiedziała
Magda.

Na Bąblu dzieci jeżdżą w sio−
dle, natomiast klacz Hrabina, ze
względu na spokojniejszy cha−
rakter i budowę, bardziej nadaje
się do jazdy na oklep.

− W trakcie zajęć, zgodnie
z możliwościami dziecka, stara−
my się zrealizować zestaw naj−
rozmaitszych ćwiczeń psychoru−
chowych − mówi Katarzyna
Stysz. − Są to ćwiczenia równo−
wagi, wzmacniające i rozluźnia−
jące mięśnie.

7−letnia Paulina Kozłowska,
12−letnia Paulina Wojciechowska
i inne dzieci lubią takie zajęcia.
Już dopytują o następne. /wm/

Do 15 sierpnia można było
składać w Referacie Kultury
Urzędu Miasta zgłoszenia udzia−
łu w konkursie na najładniejszy
przydomowy ogród lub balkon.
Spośród 11 zgłoszonych ogro−
dów (właściciele pięknych bal−
konów się nie ujawnili) komisja,
w składzie: Renata Zazakowny,
Krzysztof Bednarczyk i Marian
Ptaszkowski najwięcej punktów
przyznała ogrodowi Marii i Ka−
zimierza Adamków, mieszkają−
cym przy ul. Lędzińskiej.

Jury oceniało ogrody zgodnie
z przyjętymi w Regulaminie
konkursu kryteriami. W skali od
1 do 6 punktowano m.in.: ład,
porządek, kolorystyka, klomby,
skalniaki, kompozycje zasie−
wów, ciekawostki roślinne,
oświetlenie, miejsca wypoczyn−
ku i końcową formę całości
ogrodu.

Zwycięski ogród zdobył 121
punktów. W czołówce sklasyfi−
kowano też ogrody Anity Pi−
szczek (117 pkt) i Otylii Wę−
grzynek (102 pkt.). Wręczenie
nagród nastąpiło podczas festy−
nu dożynkowego. 

− Szkoda, że komisja nie
odwiedziła naszego ogrodu
w maju lub w czerwcu, kiedy
kwitnie większość roślin i ogród
mieni się kolorami − powiedział
Kazimierz Adamek. − Jesteśmy
mile zaskoczeni decyzją i nie−
zmiernie cieszymy się z wygra−
nej. Kiedy tu zamieszkaliśmy, ten
plac był porośnięty starymi drze−
wami owocowymi −  opowiada
Maria Adamek. − Stopniowo je
wycinaliśmy i sadziliśmy nowe,
ale w 1989 roku zrezygnowali−
śmy z uprawiania warzyw i owo−
ców, z zapałem wzięliśmy się do
urządzania ogrodu ozdobnego,
w który jedynie wkomponowali−
śmy kilka drzewek owocowych

szczepionych na podkładkach
karłowatych.

Adamkowie nieustannie mo−
dyfikują swój ogród, wzbogaca−
ją go o nowe elementy. Nie−
dawno wygospodarowali kilka
metrów kwadratowych na mi−
niaturowy ogródek japoński. Je−
go powierzchnia wysypana jest
gresem. Centralny element sta−
nowią trzy głazy polne symboli−
zujące trzy żywioły: wiatr, wo−
dę i ogień. Adamkowie korzy−
stają z bogatej literatury facho−
wej − trzech czasopism oraz wy−
dawnictw książkowych. Efek−
tem ich starań jest około 300
odmian roślin pochodzących
z różnych kontynentów, w tym
tak egzotycznych, jak babtysia
błękitna z Australii, dyptom je−
sionolistny (gorejący krzak
Mojżesza), amonogawa z Japo−
nii czy tibuhia z dorzecza Ama−
zonki. Nie mniej dumni są z 60
odmian miniaturowych ozdob−
nych drzewek iglastych, m.in.
z szmitti, jodły koreańskiej, sa−
telit i jodły balsamicznej. Spo−
śród elementów archtektury
ogrodowej wyróżniają się
oświetlane lampami na baterie
słoneczne oczko wodne (uzu−
pełniane deszczówką z dwóch
ujęć), kaskada wodna, fontanna,
kamienne koło wskazujące kie−
runki geograficzne świata, ze−
gar słoneczny, ale także figurki
Amora i damy z koszem kwia−
tów.

− O ile pogoda na to pozwala,
naszych gości najczęściej przyj−
mujemy właśnie w ogrodzie −
mówi K. Adamek − a oni bardzo
chętnie się na to zgadzają.

I wcale im się nie dziwimy. /wm/

Nagrodzone ogrody przed−
stawiamy na kolorowej okładce
(strona 16).
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Strony dofinansowane przez: 

Najpiękniejsze
ogrody Lędzin

Organizatorzy dziękują serdecznie wszystkim uczestnikom

konkursu za zaangażowanie i przygotowanie ogrodów do ostate−

cznej oceny. Dziękują również sponsorom nagród, którymi byli:

− FUH Tomasz Gniełka Imielin,

− PHU JA−PI sc. Dariusz Piecha,

− Grzegorz Janosz − Lędziny,

− PHU Ronix − Lędziny,

− PPHU Artex Krzysztof Pieczka − Lędziny,

− ZPHU Józef Mrzyk − Goczałkowice Zdrój. 

Przyjaźń i zdrowie

Łowiectwo 
to nie tylko polowanie

Na terenie Lędzin jest 456 hektarów lasów, będących pod nadzo−
rem leśniczych z Imielina i Górek. Na terenie lasów znajdujących
się w obrębie Lędzin i okolic działają dwa koła łowieckie: "Daniel"
z Tychów i "Łabędź" z Bierunia.

Koło Łowieckie "Daniel" (obwód łowiecki 147 − leśny), któremu
prezesuje Grzegorz Czardybon, liczy 30 osób. "Daniel" gospodaru−
je na terenie 6.500 ha leżącym na zachód od ulicy Lędzińskiej. 

"Łabędź" gospodaruje w obwodzie łowieckim nr 146 polny), na
terenie o powierzchni 6.063 ha, w tym na 930 ha pól gminy Lędzi−
ny. Koło liczy 29 członków. Zarząd koła stanowią Karol Gorywo−
da (prezes), Bernard Dera (łowczy), Rudolf Michalik (skarbnik),
Zenon Adamik (sekretarz). W łowisku występują jelenie, sarny
oraz dziki, ze zwierzyny drobnej zające, bażanty, kuropatwy oraz
drapieżniki: lisy, jenoty, kuny i tchórze. 

Chociaż interesy leśników i myśliwych nie zawsze są zbieżne
z interesami uprawiających pola rolników, oba koła zaprezentowa−
ły się podczas tegorocznych dożynek miejskich. /R/
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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
Pogotowie Elektroenergetyczne 303−21−55 lub 991
Pogotowie Gazowe w Tychach 227−31−24 lub 992
Pogotowie Ciepłownicze 216−70−42 wew. 5440 

lub 693−174−143
Pogotowie Wodno−Kanalizacyjne 227−40−31 do 32 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

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lędzinach

przypomina o trwającej
akcji promocji zdrowia dotyczącej:

Szczepień przeciw meningokokom
dla dzieci i młodzieży − mieszkańców Lędzin

w wieku  0 − 3 lat i 14 − 19 lat.
Szczepienia wykonywane są w: 

Przychodni Rejonowej Nr 1 − ul. Fredry 17, 
tel. 0−32 216−63−41

Przychodni Rejonowej Nr 2  − ul. Asnyka 2, 
tel. 0−32 216−62−87

Powiat Bieruńsko−Lędziński zaprasza mieszkań−
ców do udziału w bezpłatnych badaniach w ra−
mach finansowanych przez powiat programów
zdrowotnych.

1. Program badań radiologicznych w kierunku wczesne−
go wykrywania schorzeń płuc.

Miejsce badań:
Przychodnia Specjalistyczna MZOZ Lędziny ul. Pokoju 17

(obok KWK Ziemowit).

Badania wykonywane są w pracowni RTG od poniedziałku

do piątku w godzinach  8.00 − 15.00

Informacje można uzyskać telefonując pod numery:

− 032/ 326 62 53 wew.24

− 032/ 326 73 74 wew.24

Dla osób w wieku powyżej 18 lat. Badanie obejmuje wyko−

nanie zdjęcia płuc i jego opis przez lekarza.

2. Ocena stanu zdrowotnego grupy dzieci i młodzieży
uprawiającej sport w formie zorganizowanej.

Miejsce badań:
NZOZ Galen Ortopedia Sp. z o.o. Bieruniu ul. Jerzego 6

Informacje w sprawie uczestnictwa w badaniach realizo−

wanych w ramach programu można uzyskać pod nume−

rem telefonu: 032/ 216−44−44.

3. Program wykrywania nowotworów prostaty

Miejsce badań:
NZOZ Urologia Galen Sp. z o.o. Bieruń ul. Jerzego 6

Badanie lekarskie: poniedziałek  08.00 − 10.00; czwartek

12.00 − 14.00

Pobieranie krwi: poniedziałki i czwartki  08.00 − 9.00

Informacje można uzyskać telefonując pod numer:  

032/ 216−44−44

Program obejmuje badania 160 mężczyzn w wieku powy−

żej 45 lat.

Programy realizowane będą do 15 grudnia 2008 roku lub

do wyczerpania limitu badań. 

Decyduje kolejność zgłoszenia się do wyznaczonej placów−

ki służby zdrowia (wskazane jest wcześniejsze uzgodnie−

nie terminu badań). 
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Poeta 
modlitwy

Pamiętam go jako człowieka

skromnego, niezwykle serdecz−

nego i życzliwego, a przede

wszystkim ogromnie wrażliwego.

Pamiętam go takim, jakim więk−

szość z nas wyobraża sobie po−

etę. On był poetą żarliwej wiary

i modlitwy, estetycznego wzru−

szenia, węglowego piękna i tru−

du. Po wyjeździe z głębin kopal−

ni brał do ręki piór i unosił się

w nieboskłon. Niektórym trudno

było go zrozumieć, uszanować

jego wrażliwość i osobowość.

Nie wiem, jakim był górnikiem,

pracownikiem. To nieistotne.

Człowiekiem i twórcą był niezwy−

kłym. W spadku pozostawił nam

swoje strofy i one wystawiają

mu najlepsze świadectwo.

1 września minęła 10 roczni−

ca śmierci Józefa Krupińskie−

go. Poety, autora pięciu tomi−

ków wierszy oraz wielu utworów

drukowanych w najpoważniej−

szych pismach literackich i kul−

turalnych, znajdujących się

w licznych antologiach; laurea−

ta literackich nagród i długolet−

niego pracownika kopalni Zie−

mowit. /Marian Ryglewicz/

O DAWNYCH LĘDZINACH I ICH MIESZKAŃCACH

Mimo 25 lat od śmierci Anie−
lina Fabery, lędzinianie
nadal wspominają z go
z wdzięcznością jako jedną
z postaci najbardziej zasłużo−
nych dla Lędzin, a dla samo−
rządności lokalnej wzór do
naśladowania.

Anielin Fabera (08.06.1913 −
25.08.1983) był człowiekiem
wszechstronnie uzdolnionym,
o szerokich zainteresowaniach,
aktywnym. Urodził się w Łą−
kach nad Olzą, na Zaolziu.
Przeszedł wszystkie szczeble
edukacji na drodze do zawodu
nauczycielskiego. W 1934 roku
przyjął polskie obywatelstwo.
Przez pięć lat był nauczycielem
w czterech szkołach powszech−
nych na polskim Śląsku. Rok
szkolny 1938/1939 spędził
w Lędzinach (tu ożenił się z na−
uczycielką Janiną Bielatowi−
czówną). Ponad pięć wojen−
nych lat przeżył w hitlerow−
skich obozach koncentracyj−
nych, głównie w Mauthausen−
Gusen. Swoje wspomnienia
obozowe zatytułował "Przeży−
łem koszmar". Były to przeży−
cia tak tragiczne, że odcisnęły
się na jego psychice do końca
życia.

Do pracy w lędzińskiej szko−
le powszechnej (obecna SP 1)
powrócił wraz z żoną w 1946
roku. Dwa lata później uczył
w Zasadniczej Szkole Zawodo−
wej (obecnie budynek Przycho−
dni Zdrowia nr 2), w 1950 roku
przekształconej w Zasadniczą
Szkołę Górniczą. Został jej dy−
rektorem i był nim do przejścia
na emeryturę w 1973 r.

Fabera był człowiekiem
ogromnie wymagającym od sie−
bie, od współpracowników
i uczniów.

− Czuliśmy wobec niego wiel−
ki respekt, jednocześnie darzyli−
śmy go niekłamanym szacun−
kiem. Miedzy sobą mówiliśmy
o nim "Nasz Ojczulek", "Ojciec
Fabera" − wspomina Alojzy Ly−
sko, który nie kryje, iż Faberze
bardzo wiele zawdzięcza, i jako
wychowanek, i jako współpra−
cownik w szkole.

− Pamiętam go jako osobę
z charyzmą i pedagoga z powo−
łania, który nie przekreślał ni−
kogo, a w każdym uczniu, na−
wet największym łobuziaku,
widział zadatki na dobrego
człowieka − dodaje Krystyna
Pilszek, jego wychowanka,
później przez 13 lat współpra−
cownica.

Fabera chętnie angażował się
też w działalność społeczną.
Przez kilka kadencji był radnym
gminnym i miejskim, przez 20
lat przewodniczącym Rady
Nadzorczej GS "Samopomoc
Chłopska". Więcej satysfakcji
sprawiało mu współorganizo−
wanie amatorskiego ruchu kul−
turalnego i prowadzenie róż−
nych zespołów artystycznych,
w tym zespołów muzycznych
i tanecznych, grupy teatralnej,
zwłaszcza kilkudziesięciooso−
bowego chóru mieszanego.

− Garnęliśmy się do tych ze−
społów, bo mogliśmy w nich
rozwijać swoje zdolności i zain−
teresowania, a także dlatego, że
"nasz ojczulek" stwarzał w nich
atmosferę niemalże rodzinną −
opowiada jego wychowanka
Maria Głomb. − Uczył po lek−
cjach gry na skrzypcach, piani−
nie i akordeonie, nawet w swo−
im mieszkaniu, gdzie mogliśmy
przy okazji podziwiać jego
zbiory, w tym znaczków po−
cztowych − opowiada Józef Bia−
łożyt, uczestnik tych zajęć.

− Miał duszę artysty. Dużo
malował w swojej ulubionej
technice − akwareli, głównie
pejzaże i martwą naturę. Bardzo
mile wspominam go ze wspól−
nego uczestnictwa w zajęciach
kółka plastycznego "Kontrast"
przy Domu Kultury "Piast" −
mówi Jan Śmiłowski, również
jego uczeń.

Fabera zmarł w Tychach po
ciężkiej chorobie i został po−
chowany na tamtejszym cmen−
tarzu komunalnym.

− Mieszkańcy Lędzin, wycho−
wankowie i współpracownicy za−
łożyciela i dawnego dyrektora na−
szej szkoły, zaproponowali, nada−
nie jej imienia Anielina Fabery −
mówi Ireneusz Wróbel, dyrektor
Powiatowego Zespołu Szkół
w Lędzinach. − Szanując ich wolę,
podjęliśmy takie starania. Spotka−
ły się one ze zrozumieniem władz
miasta i powiatu. Okazją może
być rok 2010 − rok 65−lecia utwo−
rzenia Dokształcającej Szkoły Za−
wodowej w Lędzinach.

Od 11 lat, od chwili powsta−
nia, imię Anielina Fabery nosi
Towarzystwo Kulturalne w Lę−
dzinach. /wm/

Ojczulek Fabera

BABIE LATO
W ostatnie dni
babiego lata
kołysałem kopalnię
w ciągu wszystkich 
moich godzin

Kopalnia "Ziemowit"
przybierała postać
latającego dywanu
ponad powłoką
trujących grzybów
ze mną
w bieli wiatraków.

Józef Krupiński
(24.9.1930 − 1.9.1998)
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Z siatką na piasku
"Byle Co", to nie byle kto, tylko zwycięska drużyna dorocznego

otwartego amatorskiego turnieju siatkówki plażowej dwuosobowej
o puchar starosty bieruńsko−lędzińskiego, rozegranego 23 sierpnia
w ośrodku Zalew. Obydwu zwycięskim zawodnikom, Adrianowi
Gąsiorowi i Radosławowi Trzepale, puchary − w imieniu starosty −
wręczył Zygmunt Rosa, główny organizator turnieju. Drugą lokatę
wywalczył TS Team − Łukasz Gąsior i Rafał Nowak, a trzecią Le−
idis − Aneta Lizak i Damian Faryński.

Szkoda, że do rywalizacji stanęło tak mało drużyn, a kibiców też
było jak na lekarstwo. /wm/

W świetnym stylu piłkarską
jesień sezonu 2008/2009 roz−
poczęli piłkarze naszego
MKS−u. Z pierwszych sied−
miu spotkań wygrali pięć
i plasują się w ścisłej czo−
łówce grupy I katowickiej
klasy okręgowej. 

Zespół MKS−u nie zmienił
istotnie składu. Ze znaczących
zawodników z drużyną poże−
gnał się jedynie Tomek Maty−
sek. Dołączyli Mariusz Gajew−
ski i Krzysztof Kulpiński,
którzy przed laty reprezentowa−
li już barwy MKS−u. 

Młody, zgrany zespół, uzu−
pełniony piłkarzami, którzy ma−
ją za sobą lata gry w różnych
klubach, prowadzony nadal
przez Kazimierz Rozmysłow−
skiego w pierwszym spotkaniu

pewnie pokonał Piasta Leszczy−
ny 4:2 (bramki: Samek, Bedna−
rek oraz dwie Gardawski − dru−
gi z goli zdobyty przez popular−
nego "Żółwika" byłby ozdobą
każdego spotkania piłkarskiego,
gdyż Łukasz popisał się kapital−
nym uderzeniem z ok. 35
metrów w samo okienko).

Kolejnymi rywalami MKS−
u były LKS Bełk oraz Orzeł Mo−
kre. Oba spotkania zakończyły
się skromnymi zwycięstwami
1:0. Bramki zdobyli Bomba
i Gardawski. Pierwszej porażki
lędzińscy piłkarze nieoczekiwa−
nie doznali w Woli. Musieli
uznać wyższość tamtejszego So−
koła, przegrywając 2:3 (po tra−
fieniach Kulpińskiego i Firleja).
Niepowodzenie powetowali so−
bie jednak w meczu z Ogrodni−
kiem Cielmice, gromiąc gospo−

darzy 5:1. Pierwsza połowa nie
zapowiadała takiego sukcesu,
gdyż MKS przegrywał 0:1, jed−
nak w drugiej części spotkania
lędzinianie zdeklasowali rywala.
Łupem bramkowym podzieli się
Firlej (2) oraz Bednarek, Kulpiń−
ski i Gardawski.

Kibice liczyli także na 3
punkty w derbowym spotkaniu
ze słabo spisującą się w tym se−
zonie Unią Bieruń Stary, pro−
wadzoną przez byłego piłkarza
lędzińskiej drużyny Mirosława
Wowro. Musieli się jednak za−
dowolić jednym punktem, i to
uratowanym już w doliczonym
czasie gry (Krzysztof Firlej,
pięknym uderzeniem z rzutu
wolnego z 20 metrów, dał
MKS−owi remis). Stratę punk−
tów nasz zespół powetował so−
bie w starciu ze Śląskiem Świę−

tochłowice − po dwóch kolej−
nych trafieniach będącego
w świetnej formie Firleja oraz
jednym Gajewskiego, MKS za−
inkasował komplet punktów.

16 punktów oraz bilans bram−
kowy 17−8 daje piątą pozycję
w ligowej tabeli, ze stratą jedy−
nie trzech punktów do lidera,
AKS−u Mikołów, oraz przewa−
gą sześciu oczek nad resztą
stawki. W najbliższym czasie
MKS czekają spotkania z teore−
tycznie słabszymi rywalami.
Mecze z czołowymi drużynami
naszej grupy odbędą się dopiero
w październiku. Pozostaje ży−
czyć piłkarzom oraz trenerowi
by utrzymali dobrą dyspozycję,
by w najbliższym czasie kibice
mieli znów powody do radości,
a zespół piął się w ligowej tabe−
li. /Underek/

Udany start

U góry od lewej: Kazimierz Rozmysłowski (trener), Krzysztof Kulpiński, Piotr Bomba, Łukasz Samek, Krzysztof Mokry,
Mateusz Malik, Damian Sopelewski, Jacek Mikolasz, Mateusz Roszak, Henryk Kostka (kierownik), Tomasz Naskręcki
(masażysta).
U dołu od lewej: Dawid Karlik, Paweł Napieraj, Grzegorz Bednarek, Łukasz Gołaś, Łukasz Brona, Mateusz Śliwa, Krzy−
sztof Firlej, Łukasz Gardawski, Mariusz Gajewski.
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Został Pan wybrany pre−
zesem MKS−u Lędziny. Dla−
czego nastąpiło to zale−
dwie po roku od wyboru
na to stanowisko Piotra
Janasika?

Nie należy szukać sensa−

cji. Poprzedni prezes choro−

wał, przeszedł szczęśliwie

trudną operację, czeka go

długa rehabilitacja. Zarząd

nie mógł czekać. Zbliżał się

pierwszy mecz sezonu

2008/2009. Przygotowania

wszystkich drużyn MKS Lę−

dziny wkraczały w końcową

fazę. Zawodnicy i nasi part−

nerzy musieli mieć pew−

ność, że w klubie wszystko

jest pod kontrolą. 

Kto jeszcze znalazł się
w nowym zarządzie klubu?

Wiceprezesami zostali

Tomasz Chwistek i Marek

Bromboszcz, członkami za−

rządu Robert Żmijewski

i Ryszard Piechutta. Skład

zarządu określa jego prze−

słanie: połączenie kompe−

tencji działaczy sportowych

z doświadczeniami biznesu

ma zapewnić sukces spo−

rtowy i organizacyjny.

Jakie stawia pan sobie
cele?

Od pewnego czasu decy−

dowałem o sportowym obli−

czu klubu, zacząłem realizo−

wać swój pomysł zbudowa−

nia klubu środowiskowego.

Niezbędne stało się prze−

myślane rozszerzenie zakre−

su szkolenia dzieci i mło−

dzieży w klubie. Wybierałem

bardzo starannie kadrę tre−

nerską: Kazimierz Rozmy−

słowski, Jacek Mikolasz,

Henryk Kostka, Ryszard

Wowro, Wiesław Szwarocki

to gwiazdy lędzińskiego

sportu, od dawna związani

są z klubem. Dostali szan−

sę przekazania lędzińskiej

młodzieży swoich ponad−

przeciętnych umiejętności

i doświadczenia. Szybko

okazało się, że ta formuła

całkowicie się sprawdza.

Osiągane sukcesy były dla

mnie bardzo miłym zasko−

czeniem.

Przypom−

nę, że

w poprze−

dnim sezonie nasi juniorzy,

pod wodzą trenera Rozmy−

słowskiego, zwyciężyli

w podokręgu Tychy w swo−

jej kategorii wiekowej.

Podobny sukces odniosła

drużyna żaków prowadzona

przez Wiesława Szwarockie−

go.

Jak układa się współpra−
ca klubu z Urzędem Mia−
sta?

Jak każdy prezes chciał−

bym naturalnie, aby układa−

ła się jak najlepiej. Oce−

niam ją jako dobrą z wyra−

źną tendencją rozwojową.

Mogę powiedzieć, że władze

miasta najpierw dokładnie

przyjrzały się działalności

klubu i kierunkom jego roz−

woju, po czym dostaliśmy

ze strony miasta czytelny

sygnał pełnej akceptacji.

Wiosną na stadionie za−
instalowane zostały krze−
sełka. Czy w najbliższym
czasie planowane są kolej−
ne inwestycje na stadio−
nie?

Krzesełek jest dokła−

dnie 319, żółtych

i niebieskich.

Wspólnie z Urzę−

dem Miasta przy−

gotowujemy kilka

projektów moder−

nizacji stadionu.

Pamiętamy też

o konieczności roz−

budowy bazy trenin−

gowej.

Jakie cele sta−
wia pan pierw−
szej drużynie
i trenerowi
Rozmysłow−
skiemu?

Głównym ce−

lem dla trene−

ra jest zbudo−

wanie

w oparciu o wychowanków

klubu takiej drużyny, której

ciekawa, ofensywna, pełna

zaangażowania gra przycią−

gnie na lędziński stadion

jak najwięcej kibiców. Dla

młodych chłopaków, tak

licznie szkolonych w na−

szym klubie, gra w pierw−

szej drużynie będzie praw−

dziwą nobilitacją. Cieszy

mnie udany początek sezo−

nu (szkoda straconych

punktów w meczu z Soko−

łem, ale momentami druży−

na prezentowała naprawdę

dobrą piłkę). Mam nadzie−

ję, że zespół będzie nadal

prezentował równą, dobrą

formę i utrzyma swoją po−

zycję w czołówce tabeli.

/Underek/

EDWARDEM URBAŃCZYKIEM, prezesem MKS Lędziny
RO
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PPoołłąącczzeenniiee  kkoommppeetteennccjjii
ddzziiaałłaacczzyy  ssppoorrttoowwyycchh  
zz  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiaammii  bbiizznneessuu  
mmaa  zzaappeewwnniićć  ssuukkcceess  ssppoorrttoowwyy  
ii  oorrggaanniizzaaccyyjjnnyy

Edward Urbańczyk. Były piłkarz Górnika Lędziny. Od po−

czątku lat dziewięćdziesiątych wiceprezes klubu do spraw

sportowych. Zawodowo związany był z KWK Ziemowit. 49 lat.

Żonaty, ma córkę Wiktorię. Mieszka w Lędzinach.

Wszystko jest pod kontrolą
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23 sierpnia odbył się II Festyn Osiedlo−
wy Osiedli Centrum I i II oraz Kolonii
Piast, którego pomysłodawcą, organizato−
rem i jednym ze sponsorów był Krzysztof
Pawlas, radny powiatowy.

Program imprezy był zaskakująco bogaty.
50 dzieci uczestniczyło w plenerze malar−
skim "Wesoły znaczek pocztowy". W na−
grodę za swoje prace otrzymały nagrody
ufundowane przez Pocztę Polską. Organiza−
torem i głównym jurorem pleneru była

Urszula Klyczka, emerytowana nauczyciel−
ka plastyki, a pomagały jej Barbara Berger
i Renata Iwan (z Przedszkola nr 1) i Sylwia
Bhira (z SP−3). Atrakcjami dla dzieci było
strzelanie z łuku (pod fachową opieką Stani−
sława Sobańskiego), udostępniona bezpłat−
nie dmuchana zjeżdżalnia i trampolina, licz−
ne zabawy i konkursy, w których nagrodami
były artykuły szkolne zasponsorowane
przez NSZZ Solidarność przy KWK Ziemo−
wit. Dzieci otrzymały poczęstunek ufundo−
wany przez firmę Danone.

Na stoisku firmy EKOREC uczestnicy
festynu mogli pogłębić swą wiedzę na te−
mat segregacji odpadów. Na stoisku Poczty
Polskiej (Urzędu Pocztowego Lędziny 1)
prezentowane były znaczki i kolekcjoner−
skie monety, a stoisko Koła Pszczelarzy
Bieruń oferowało degustację i sprzedaż
miodów.

Centrum II wygrało mecz piłki siatkowej
z Centrum I. Nagrody ufundował Urząd
Miasta Lędziny, a zwycięskiej drużynie
wręczyli je Piotr Spyra − członek Zarządu

Województwa Śląskiego oraz Robert
Szpinda − dyrektor Centrum Poczty Oddzia−
łu Rejonowego w Katowicach.

Zainteresowaniem cieszyły się pokazy
ratownictwa drogowego w wykonaniu OSP
Lędziny, wozów bojowych straży pożarnej
oraz modeli latających i jeżdżących, który
poprowadził Janusz Musik. Niespodzianką
był przelot ultralekkiego samolotu. Była
również dyskoteka (pod kierunkiem didżeja
i z nagłośnieniem z firmy Shock Out). /gt/

Tak można podsumować ini−
cjatywę radnej Krystyny
Wróbel, która w lipcu i sierp−
niu zorganizowała na Świnio−
wach zajęcia dla dzieci,
które nie wyjechały na waka−
cje. Dwa razy w tygodniu
prowadziła gry i zabawy dla
przedszkolaków i dzieci
z podstawówek. Nagrodą za
udział były nagrody zakupio−
ne z diety radnej i ze środ−
ków mieszkańców Świnów
i Ratusza.

Z najmłodszymi dziećmi
przychodziły mamy osobiście.
Rodzice i młodzież z dzielnicy
aktywnie włączyli się w organi−
zację zabaw, pomagali w prze−
prowadzeniu gier i konkursów,
co sprzyjało wzajemnemu po−
znaniu i integracji uczestników.
Dzieci bawiły się wspaniale
i dopytywały się o kolejny − jak
to nazywały − "festyn". 

Najwięcej radości przyniosło
najmłodszym ostatnie spotkanie
w sierpniu, będące podsumowa−
niem akcji, podczas którego
dzieci pożegnały lato wyści−
giem rowerowym. Nagrody
ufundowali Krystyna Wróbel,
zastępca burmistrza Mariusz
Żołna (uczestniczący w tej im−
prezie) oraz dyrektor Miejskie−

go Ośrodka Kultury w Lędzi−
nach Joanna Figura.

Teren, na którym spotykali
się mieszkańcy, należycie przy−
gotowała firma Ekorec, ale bra−
kuje w tym miejscu placu za−
baw i ławek, na których mogły−
by usiąść osoby opiekujące się
dziećmi. /gt/

Przyjazna dzielnica, aktywni mieszkańcy

Festyn dla Centrum

Uczestnicy podsumowania
konkursu.

Efekt zdobniczej działalno−
ści uczestniczek zabaw.

I co mam narysować?

Strzał był w ”10”.
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Aniela Mantaj jest rodowitą
lędzinianką, poetką ludową,
jedną ze współzałożycielek
(w 1986 r.) zespołu folklory−
stycznego "Ziemowitki", prze−
kształconego pięć lat później
w zespół "Lędzinianie". Wier−
sze pisze od kilkudziesięciu lat.
Część z nich tworzyła na spe−
cjalne okazje, niektóre znalazły
się w repertuarze zespołów.
Cztery lata temu wydała zbiór
wierszy i opowiadań "Jak to
piyrwyj bywało". Występowała
na różnych uroczystościach, an−
gażowana była jako jurorka
w konkursach gwary śląskiej.
Jest członkinią Towarzystwa
Kulturalnego im. Anielina Fa−
bery.

− Jestem nieodrodną córką
mego ojca, Jana Żogały. To po
nim odziedziczyłam zamiłowa−
nie do śpiewania, recytowania
i zaangażowanie w sprawy spo−
łeczne. Śpiewanie, to nasza ce−
cha rodzinna.

4 sierpnia Aniela Mantaj ob−
chodziła 85 urodziny. Jubilatkę
odwiedziły koleżanki z zespołu
"Lędzinianie": Marta Jurowicz,
Łucja Wilczek, Małgorzata Ku−

źnik i Leokadia Błotko. Złożyły
jej życzenia, mocno wyściskały
i odśpiewały na głosy "Sto lat".
Obdarowały ją kwiatami i sło−
dyczami. − Pamiętamy o słod−
kościach, bo Aniela lubi sobie
pomaszkiecić. Jesteśmy jej bar−
dzo wdzięczne za to, że nadal
pisze wiersze do kroniki zespo−
łu − powiedziała Małgorzata
Kuźnik, kronikarka.

− Nigdy nie odmawia pomo−
cy, zwłaszcza, gdy chodzi
o szycie strojów ludowych czy

dodatków do nich − podkreślała
M. Jurowicz.

− Jest bardzo koleżeńska. Za−
wsze o nas młodszych pamięta,
składa telefoniczne gratulacje
urodzinowe i wysyła świątecz−
ne kartki życzeniami − dodała Ł.
Wilczek.

− Pomimo wieku i ciągłych
kłopotów zdrowotnych, dopóki
mi sił i głosu starczy, chciała−
bym nadal być aktywna i po−
magać − powiedziała A. Man−
taj. /wm/

Wydawca: 
Urząd Miasta Lędziny

ul. Lędzińska 55, 43−143 Lędziny
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ZNACZENIE WYRAZÓW
Poziomo: 3. W dawnych Lędzinach: Krasow−

ski lub Kiełków od 1555 roku w posiadaniu

Promniców panów na Pszczynie. 7. Słowackie,

partnerskie miasto Lędzin w pisowni polskiej.

8. Nadwyżka ciężaru ponad określoną wiel−

kość. 9. Trzy Grzejowe potem Stoleckiego oraz

czwarty Długajowy. 10. Główna wyspa w gru−

pie wysp Obi w Indonezji. 13. Napój alkoholo−

wy z trzciny cukrowej. 15. Kurek. 16. Stoją

w pasiece. 17. Wyraz stanowiący zakończenie

modlitwy. 18. Półwysep na Ukrainie między M.

Czarnym a M. Azowskim. 20. Ośrodek eksplo−

atacji rud żelaza w Wenezueli na Wyżynie Gu−

jańskiej. 21. Imię żeńskie. 22. Rzadki ssak

z żyraf. 23. Osoba adresująca przesyłkę po−

cztową. 24. Motyl nocny. 25. Tworzywo synte−

tyczne do powlekania naczyń kuchennych. 

Pionowo: 1. Ośrodek Sportowo−Rekreacyjny

przy ulicy Lędzińskiej. 2. Dusigrosz, sknera. 3.

Zwolennik, entuzjasta. 4. Nasza piękna gmi−

na. 5. Minerał, odmiana chalcedonu. 6. Ojczy−

zna. 10. Uczniowski Klub Sportowy którego

początki działalności sięgają 2001 roku. 11.

Barometr zapisujący samoczynnie zmiany ci−

śnienia atmosferycznego. 12. Patron parafii

kościoła na Górce. 13. ... Henryka, pierwsza

kopalnia na terenie Lędzin. 14. Jednostka mo−

cy równa milionowi watów. 19. Są nim Lędzi−

ny. 20. Sala widowiskowo−kinowa w Lędzi−

nach.

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 13
dadzą rozwiązanie krzyżówki. 

Poparli 

Dni Lędzin

Jak zachęcić lędzinian do
aktywnego udziału w impre−
zach kulturalnych (szczególnie
tych organizowanych w sali
"Piast", bo na frekwencję na
imprezach plenerowych raczej
nie można narzekać)? Kilkuna−
stu przedstawicieli stowarzy−
szeń i organizacji zastanawiało
się nad tym 22 sierpnia pod−
czas "Burzy mózgów" w Inku−
batorze Organizacji Pozarządo−
wych. Spotkanie zorganizował
Krzysztof Pogoda − prezes Re−
gionalnego Forum Obywatel−
skiego. Dyrektor Joanna Figura
przedstawiła działania i plany
Miejskiego Ośrodka Kultury.
Uczestnicy poparli jej koncep−
cję, aby wzorem sąsiednich
miast i gmin organizować co
roku Dni Lędzin. /wm/

Jubilatka lubi pomaszkiecić

Na urodziny przyszły koleżanki z zespołu.
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NASZE KLEJNOTY

Są w Lędzinach zabytki i jest

wiele wspaniałych pamiątek. 

Do lędzińskich klejnotów na−

leżą między innymi witraże

w kościele św. Klemensa. Na

zdjęciu jeden z nich − św. Cecy−

lia.



Najpiękniejsze ogrody Lędzin

Maria i Kazimierz Adamkowie stworzyli zieloną enklawę w centrum miasta. Na zdjęciu zdobywcy I nagrody 
z wnuczką Olą.

To miejsce wyczarowała Otylia Węgrzynek (III miejsce).

Anita Piszczek (z książką) − zdobywczyni II nagrody i jej dzieło.
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