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Jak informował Biuletyn Informacyj−
ny Lędziny „Lędziny−teraz” w nume−
rze 11 (139) listopad 2014 r., do wyło−
nienia stanowiska burmistrza miasta
Lędziny niezbędne było głosowanie
w II turze wyborów, jakie odbyło się
w dniu 30 listopada 2014 r.

W powtórnym głosowaniu do−
tychczasowy burmistrz Wiesław
Stambrowski uzyskał 2252 głosy
(44,30%), natomiast jego kontrkan−
dydatka, Krystyna Wróbel 2831
głosów (55,70%). Łącznie zatem
oddano 5083 głosów ważnych, przy
41 nieważnych.

Przypomnijmy, iż w pierwszej tu−
rze, jaka odbyła się w dniu 16 listo−
pada kandydaci na burmistrza uzys−
kali następującą liczbę głosów: Ja−
nusz Freitag – 1736 (26,77%), An−
drzej Kostyra – 618 (9,53%), Wie−
sław Stambrowski – 1970
(30,38%), Krystyna Wróbel – 2160
(33,31 %).

Podczas uroczystej sesji Rady
Miasta, której pierwsza część od−
była się w dniu 4 grudnia 2014 r.
w Sali widowiskowo−kinowej
„Piast”, burmistrz elekt Krystyna
Wróbel złożyła uroczyste ślubo−
wanie poniższymi słowami: „Obe−
jmując urząd burmistrza miasta
uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi
urząd sprawować będę tylko dla
dobra publicznego i powierzonego
mi miasta. Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie dodała: „Z woli mie−
szkańców Lędzin złożyłam przed
Wami uroczyste ślubowanie. Ślu−
bowanie, które traktuję jak swoje
kredo i obowiązek w służbie
wszystkich mieszkańców Lędzin.
Doskonale wiem, że fundamentem
naszego miasta nie są ani mury
budynków, ani ulice. Nasze mia−
sto tworzą wspaniali ludzie, któ−
rzy tu mieszkają. To my – lędzi−
nianie, jesteśmy fundamentem na−
szego miasta i to My jesteśmy za

nie odpowiedzialni. To na nas sa−
morządowcach spoczywa obowią−
zek takiej pracy, aby obywatele
naszego miasta czuli się w Lędzi−
nach naprawdę tak, jak u siebie
w domu. Aby tu budowali swoją
przyszłość, aby w naszym mieście
chcieli żyć. Tego mandatu zaufa−
nia nie możemy zawieść. Jestem
przekonana, że razem uda nam się
stworzyć jeszcze bardziej przyjaz−
ne i nowoczesne miasto. Miasto,
które będzie w stanie odpowie−
dzieć na potrzeby i wymagania
mieszkańców tych młodszych
i tych starszych. Szanowni Pań−
stwo! To dla mnie ogromne wy−
różnienie przemawiać dzisiaj
przed Państwem. Proszę nie za−
wiedźmy zaufania, jakim obdarzy−
li nas lędzinianie. To dzięki nim
i dla nich jesteśmy. To dzięki nim
i dla nich pracujemy. Nie możemy
o tym zapomnieć.”

Burmistrz podziękowała również
wszystkim mieszkańcom, którzy
wzięli udział w wyborach, poprze−
dniej radzie miasta i burmistrzowi
Wiesławowi Stambrowskiemu oraz
radnym wybranym w tegorocznych
wyborach.

Wśród obecnych w sali kinowej
Urzędu Miasta był ustępujący z fun−
kcji burmistrza Wiesław Stambrow−
ski, wicestarosta Henryk Barcik, ra−
dni miejscy i powiatowi, dyrektorzy
i przedstawiciele miejskich jedno−
stek, zaproszeni goście oraz mie−
szkańcy miasta.

Przypomnijmy, iż w skład Rady
Miasta VII kadencji (2014 – 2018)
weszli: Elżbieta Ostrowska (Prze−
wodnicząca), Zdzisław Rudol,
Edward Urbańczyk (pełniący fun−
kcję Wiceprzewodniczących), a tak−
że Ewa Fojcik, Janusz Gondzik, Hu−
bert Handy, Karol Kolny, Tomasz
Kostyra Aleksander Koziol, Arka−

diusz Kula, Tadeusz Kowalczyk,
Tomasz Kwoka, Halina Sinder oraz
Anna Wysocka. Piętnastego radne−
go, w miejsce Magdaleny Maszta−
lerz, która zrzekła się w mandatu,
w okręgu wyborczym nr 6 wyłonią
wybory uzupełniające do Rady
Miasta, jakie odbędą się w dniu
1 marca 2015 r.

W porównaniu do składu komisji
stałych Rady Miasta, ukonstytuo−
wanych w dniu 27 listopada 2014 r.,
należy odnotować zmiany, jakie za−
szły na wskutek rezygnacji z dniem
4 grudnia 2014 r. Edwarda Urbań−
czyka z członkostwa w Komisji Re−
wizyjnej oraz Janusza Gondzika
z udziału w składzie Komisji Bud−
żetu, Finansów i Samorządności.

Odnotujmy, iż w dniu 16 listopa−
da 2014 r. wyłoniliśmy także ra−
dnych powiatowych oraz radnych
do sejmiku województwa. Jedynym
przedstawicielem powiatu bieruń−

sko−lędzińskiego w sejmiku woje−
wództwa śląskiego został Piotr
Czarnynoga (Prawo i Sprawiedli−
wość), z kolei w radzie powiatu za−
siedli: Janusz Freitag (PiS), Franci−
szek Mateja (Polskie Stronnictwo
Ludowe), Marek Spyra, Henryk
Barcik (Powiatowa Wspólnota Sa−
morządowa), Mariusz Żołna (Fo−
rum Pięciu Gmin), przejmując man−
dat Krystyny Wróbel, która uzyska−
ła najlepszy wynik komitetu w okrę−
gu nr 2.

W takcie inauguracyjnej sesji Ra−
dy Powiatu Bieruńsko−Lędzińskie−
go V kadencji, jaka odbyła się
w dniu 1 grudnia 2014 r., starostą
ponownie został wybrany Bernard
Bednorz, Henrykowi Barcikowi
przypadła w udziale funkcja wice−
starosty, z kolei Marek Spyra będzie
pełnił funkcję wiceprzewodniczące−
go Rady Powiatu.

Marcin Podleśny

Najistotniejszym punktem progra−
mu IV sesji Rady Miasta VII kaden−
cji, jaka odbyła się w dniu 22 sty−
cznia br., było uchwalenie budżetu
miasta Lędziny na 2015 r. Budżet
został przyjęty przed radnych, przy
12 głosach „za” oraz dwóch wstrzy−
mujących się (radnych Tomasza Ko−
styry oraz Aleksandra Koziola).

Przedstawmy pokrótce założenia
uchwały budżetowej. Kwotę do−
chodów ustalono na 49 909 947,04
zł, w której to dochody bieżące sta−

nowią 46 621 641,95 zł, natomiast
dochody majątkowe wyniosą
3 288 305,09 zł.

Wydatki budżetu ustalono na
poziomie 51 579 315,04 zł, spoś−
ród których wydatki bieżące to:
44 908 500,85 zł, natomiast wy−
datki majątkowe: 6 670 814,19
zł. Wśród wydatków majątko−
wych zwracają uwagę środki
w kwocie 1.500 000,00 zł zabez−
pieczone m.in. na przebudowę
oraz remont ciągu dróg powiato−
wych, tj. ulic Murckowskiej

i Gwarków wraz z budową ronda
na skrzyżowaniu w/ w dróg z uli−
cą Hołdunowską, a także na rea−
lizację zwycięskich projektów
tzw. Budżetu obywatelskiego (ja−
ko zadania z zakresu kultury fi−
zycznej i sportu oraz oświaty
i wychowania). Z wydatków bie−
żących największe kwoty prze−
znaczono na oświatę oraz wycho−
wanie, tj. 17 584 666,85 zł oraz
zadania z zakresu gospodarki ko−
munalnej i ochrony środowiska –
8 010 082,85 zł.

Różnicę między dochodami
a wydatkami (deficyt) ustalono na
kwotę 1 669 368,00 zł, a który to
w całości zostanie pokryty poprzez
emisję papierów wartościowych.

Ustalono także limit zobowią−
zań, wraz z jednoczesnym udzie−
leniem upoważnienia do zaciąga−
nia zobowiązań przez burmistrza
miasta w tychże granicach, z tytu−
łu zaciąganych kredytów oraz
emisji papierów wartościowych
(obligacji) w wysokości 4 500
000,00 zł, na który to składa się

wymieniona wyżej kwota plano−
wanego deficytu oraz kwota 2 500
000,00 zł na sfinansowanie prze−
jściowego deficytu, a także kwota
330 632,00 zł przeznaczona na
spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów
oraz pożyczek.

W budżecie miasta ustalono re−
zerwę ogólną w wysokości 250
000,00 zł oraz celową (zgodnie
z ustawą o zarządzaniu kryzyso−
wym), w kwocie 122 000,00 zł.

Marcin Podleśny

Budżet na 2015 rok – zatwierdzony

Wybraliśmy!

Burmistrz Lędzin wraz z radnymi VII kadencji. Stoją od lewej: Zdzisław Rudol, Edward Urbańczyk, Anna Wysocka, Karol Kolny, Halina Sinder, Tadeusz Kowalczyk,
Elzbieta Ostrowska, Arkadiusz Kula, Krystyna Wróbel, Ewa Fojcik, Tomasz Kostyra, Janusz Gondzik, Tomasz Kwoka, Hubert Handy, Aleksander Koziol.

F
o
to

 M
a
rc

in
 P

o
d
le

ś
n
y



2

Pani Burmistrz, mijają dwa miesią−
ce od chwili zaprzysiężenia na stano−
wisko włodarza Miasta. Wróćmy je−
szcze do chwili ogłoszenia rezultatów
drugiej tury wyborów samorządowych.
Co złożyło się na wyborczy sukces
i stanęło u jego podstaw?

Niezmiernie się cieszę, że mieszkań−

cy obdarzyli mnie tak wielkim zaufa−

niem. Myślę, że moja wieloletnia dzia−

łalność społeczna w różnych dziedzi−

nach została doceniona. Moje inicjaty−

wy były odpowiedzią na potrzeby mie−

szkańców. Starałam się uczestniczyć

w życiu społecznym, bo w ten sposób

mogłam najlepiej poznać potrzeby lu−

dzi. Objęcie stanowiska to dopiero po−

łowa sukcesu. Pełny, uda mi się osiąg−

nąć, gdy po czteroletniej kadencji, bę−

dę mogła pokazać mieszkańcom, że

nie zawiodłam ich oczekiwań i udało mi

się spełnić wszystkie obietnice wybor−

cze.

Jak ocenia Pani ośmioletnie działa−
nia Burmistrza Stambrowskiego? Któ−
re z inwestycji, działań należy zapisać
na plus?

Byłabym niesprawiedliwa, gdybym

nie doceniała inwestycji poczynionych

w czasie trwania kadencji mojego po−

przednika. Niemniej jednak, wiele je−

szcze przed nami, chociażby ukończe−

nie projektu „Uporządkowanie Gospo−

darki Ściekowej w Gminie Lędziny”. Fak−

tem jest, iż większa część robót siecio−

wych jest już zakończona. Najtrudniej−

sza część wciąż jeszcze przed nami,

a mianowicie wykonanie przyłączy. Aby

inwestycja zakończyła się sukcesem

niezbędne jest osiągnięcie efektu eko−

logicznego. Co do oceny mojego poprze−

dnika, to chciałbym pozostawić ją

przede wszystkim mieszkańcom.

Który z punktów programowych, za−
wartych w Pani programie wybor−
czym, udało się już zrealizować?

Jak na tak krótki okres mojego urzę−

dowania to uważam, iż poczyniłam pier−

wsze kroki zmierzające do realizacji wy−

znaczonych sobie zadań, część z nich

udało się spełnić już, część działań

jest w toku. Nie mówię jeszcze o dzia−

łaniach inwestycyjnych, bo wiadomo, iż

każde działanie w jednostkach sektora

finansów musi być zgodne z przepisa−

mi prawa oraz zastosowaniem niezbę−

dnych procedur. To znacząco wydłuża

proces realizacji. 

Jednym z punktów, bardzo dla mnie

ważnym było stworzenie urzędu przyjaz−

nego dla mieszkańców. Prace rozpo−

częłam od zorganizowania punktu ob−

sługi na parterze urzędu, a chcę dodać,

iż zostanie tam przeniesiona również

kasa, co będzie ułatwieniem nie tylko

dla niepełnosprawnych i starszych, ale

i dla wszystkich osób. W ramach wpro−

wadzania nowych standardów obsługi

zlikwidowałam przerwę w kasie urzędu,

uruchomiłam nową usługę dla mie−

szkańców tj. sms−owy system powiada−

miania o ważnych sprawach i wydarze−

niach w mieście. Dokonałam analizy

kompetencji pracowników urzędu, na−

tomiast począwszy od lutego br. wszys−

cy pracownicy rozpoczną udział w serii

darmowych szkoleń pod kątem ich po−

trzeb i predyspozycji zawodowych. 

Jesteśmy po pierwszych sesjach
Rady Miasta, w której składzie w zde−
cydowanej większości zasiada grupa
nowowybranych radnych. Jak układa
się współpraca z organem uchwało−
dawczym u progu kadencji?

Tak, prawdą jest, że większość w Ra−

dzie stanowią radni, którzy zasiadają

w niej po raz pierwszy. Myślę, że mia−

stu potrzeba nowych spojrzeń, pomys−

łów. Przede wszystkim są to osoby wy−

brane przez mieszkańców jako swych

przedstawicieli, a ja zawsze szanuję

wybór mieszkańców. Może i wywodzą

się z różnych ugrupowań, różnią się

w poglądach, jednak łączy nas jeden

najważniejszy cel – dobro naszego mia−

sta i myślę, że w tej kwestii zawsze do−

jdziemy do porozumienia.

Które z dotychczasowych inicjatyw,
działań podejmowanych za rządów
Wiesława Stambrowskiego będą kon−
tynuowane? 

Z dobrych rzeczy się nie rezygnuje

nawet, jeżeli nie jest się ich autorem.

Budżet obywatelski cieszył się dużym

zainteresowaniem mieszkańców całe−

go miasta. Wprawdzie niektóre założe−

nia trzeba będzie zmodyfikować, ale na

pewno będzie kontynuowany. Co do de−

putatu węglowego, na który szczególną

uwagę zwracał Wiesław Stambrowski,

to problem jest głębszy. Będę jednak

na bieżąco śledziła sytuację i reagowa−

ła, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Co ze strażą miejską?
W programie wyborczym zapowie−

działam, iż decyzję o losach straży

miejskiej powierzę mieszkańcom. Tak

też się stanie. Na razie mogę powie−

dzieć, że zależy mi na bezpieczeństwie

mieszkańców. Przyglądam się pracy

strażników miejskich, wysłuchuję opi−

nii mieszkańców na temat ich pracy,

analizuję przypadki łamania prawa

i naruszeń bezpieczeństwa w Lędzi−

nach. Myślę, że w niedługim czasie za−

jmę stanowisko w kwestii Straży Miej−

skiej. 

Za nami styczniowa sesja Rady
Miasta, na której uchwalony został

budżet Miasta na 2015 r. Jakie są je−
go najistotniejsze założenia?

Realizacja tegorocznego budżetu wy−

maga od nas zachowania dużej dyscyp−

liny i kontroli nad przebiegiem planowa−

nych inwestycji. Wskażę tylko kilka

z szeregu zadań, które są według mnie

szczególnie istotne dla naszych mie−

szkańców.

Nie ukrywam, że konstrukcja całego

budżetu jest zdeterminowana dopłata−

mi do przyłączy do sieci sanitarnej.

Jest to duże obciążenie finansowe,

wpływające na pozostałe zadania w ra−

mach budżetu. Pragnę jednak podkreś−

lić, że nie ma niebezpieczeństwa, jeśli

chodzi o przeprowadzenie finalnego

etapu procesu kanalizacji.

A co z inwestycjami drogowymi?
Podjęliśmy także współpracę z powia−

tem w zakresie budowy ronda na skrzy−

żowaniu ulic Hołdunowskiej, Murckow−

skiej i Gwarków oraz remontu tych ulic

z jednoczesną wymianą oświetlenia na

ul. Hołdunowskiej, co powinno przyczy−

nić się do poprawy bezpieczeństwa

w tej części Lędzin. Starosta zapewnił

mnie, że do końca marca na ul. Ułań−

skiej zostaną położone krawężniki, co

pozwoli na wykonanie na niej warstwy

ścieralnej w zakresie objętym budową

kanalizacji przez firmę Machnik do koń−

ca kwietnia tego roku. Mam także po−

twierdzenie ze strony pana Bernarda

Bednorza, że wykonywana jest doku−

mentacja dotycząca ścieżki pieszo−ro−

werowej pomiędzy Górkami i Goław−

cem. Mam nadzieję, że realizacja tych

zadań przebiegnie sprawnie. Realizowa−

ne będą także inwestycje w ramach

Budżetu Obywatelskiego z poprzednie−

go roku. Pracujemy także nad realizacją

projektów dofinansowanych ze środków

unijnych, tj. „Budowa infrastruktury oko−

łoturystycznej Ośrodka Rekreacji Spor−

towej Zalew w Lędzinach w celu podnie−

sienia atrakcyjności turystycznej regio−

nu”, „System Informacji Przestrzennej

wraz z Portalem e−Urząd w Gminie Lędzi−

ny” oraz „Eliminacja wykluczenia cyfro−

wego w gminie Lędziny”. Te projekty

zgodnie z wymogami unijnymi muszą za−

kończyć się w czerwcu 2015 r.

Które z problemów, zagadnień wy−
magają najpilniejszych działań i de−
cyzji w najbliższych miesiącach? Któ−
re będą podejmowana w pierwszej ko−
lejności? 

Praca Burmistrza Miasta wymaga

stawienia czoła szeregowi wyzwań, któ−

re docelowo mają przyczynić się do

większego komfortu życia mieszkańców

i rozwoju Lędzin. Staram się każdemu

z przywołanych tu zagadnień poświęcić

maksimum swojej uwagi, bo wszystkie

te kwestie mają wpływ na życie mie−

szkańców. Mam nadzieję, że w kolej−

nym numerze gazety będę mogła podać

już więcej szczegółów na ten temat.

Jakie będą główne kierunki współ−
pracy z władzami powiatu, a także
z Radą, w której zasiedli Henryk Bar−
cik, Janusz Freitag, Franciszek Mate−
ja, Marek Spyra czy Mariusz Żołna?

Uważam, że niezależnie od wyników

wyborów samorządowych, wszyscy po−

winniśmy dążyć do umocnienia pozycji

Lędzin w powiecie. Ponownie wybrany

starosta – pan Bernard Bednorz – już

w poprzedniej kadencji zauważył fakty−

czne potrzeby Lędzin, czego dowodem

jest chociażby wspólna inwestycja

w postaci wspomnianej wcześniej bu−

dowy ronda, czy remontu wskazanych

ulic. Na sercu leży mi dobro naszego

miasta. Nie widzę przeszkód, aby

współpracować z obecnymi władzami

powiatu. Jednocześnie liczę na pomoc

i wsparcie ze strony radnych powiato−

wych.

W jaki sposób zamierza Pani, a tak−
że Rada Miasta umożliwiać mieszkań−

com komunikowanie się z władzami
miasta – Radą i Burmistrzem? Jakie
środki będą służyły tym celom?

Jeszcze jako radna starałam się być

zawsze blisko mieszkańców i służyć im

wsparciem i pomocą. To nie zmieni się

także teraz, kiedy zostałam burmi−

strzem. Zawsze powtarzam, że otrzy−

małam wielki kredyt zaufania od mie−

szkańców i nie mogę go zmarnować.

Burmistrz nie może bać się mieszkań−

ców, nie może chować się przed nimi

za zamkniętymi drzwiami gabinetu.

W każdy poniedziałek w godzinach od

14.00 do 16.00 przyjmuję mieszkań−

ców i wówczas nie planuję żadnych in−

nych spotkań, bo jest to czas dla lędzi−

nian. Staram się wtedy porozmawiać

z każdym, kto przyjdzie do mnie ze swo−

im problemem. Próbuję pomóc każde−

mu, kto mnie o to prosi, natomiast cza−

sem sprawa jest na tyle skomplikowa−

na, że wymaga dłuższej analizy lub za−

sięgnięcia dodatkowej opinii. Na pe−

wno nie odsyłam nikogo z kwitkiem. Je−

śli ktoś przyjdzie do mnie poza tymi

ustalonymi godzinami, także staram

się z taką osobą porozmawiać. Myślę,

że dużą rolę odegra także nasza gaze−

ta lokalna, w której na bieżąco chcę

Państwa informować o przebiegu mojej

pracy oraz strona internetowa, na któ−

rej będą pojawiały się ważne informa−

cje dotyczące naszego miasta.

Oczywiście planujemy organizację

spotkań z mieszkańcami, na których

będziemy wraz z radnymi starali się jak

najwięcej dowiedzieć o pomysłach mie−

szkańców na rozwój miasta. Będą to

spotkania w różnych punktach Lędzin

tak, aby dać każdemu zainteresowane−

mu szansę udziału w spotkaniu. Prze−

wodnicząca Rady Miasta, pani Elżbieta

Ostrowska, oraz obaj wiceprzewodni−

czący: Zdzisław Rudol i Edward Urbań−

czyk również pełnią cotygodniowe dyżu−

ry w Urzędzie Miasta. Zapraszam także

na sesje Rady Miasta, otwarte dla

wszystkich mieszkańców. 

Jak Pani radzi sobie z brakiem wi−
ceburmistrza i sekretarza w mieście?

Nie planuję powołania wiceburmi−

strza. Był to jeden z punktów mojego

programu wyborczego. Z dniem 30 gru−

dnia ubiegłego roku odwołałam panią

Alicję Bobiec ze stanowiska sekretarza

miasta, z powodu utraty zaufania.

W sposób oczywisty zwiększyło to za−

kres moich obowiązków, ale nie zosta−

łam burmistrzem, żeby biadolić, bo nie

takie są oczekiwania mieszkańców.

Prezentując swój program wyborczy

przyjęłam na siebie określone zobo−

wiązania. Mieszkańcy zaufali mi i mam

nadzieję, że za 4 lata będę mogła

przedstawić im swoje dokonania w po−

staci realizacji obietnic wyborczych. 

Czego życzy Pani mieszkańcom,
a także sobie w najbliższych 12 mie−
siącach?

Mieszkańcom życzę spokoju i zdro−

wia, a także satysfakcji z życia rodzin−

nego i zawodowego. Przekonaliśmy się

ostatnio, jak ważna jest stabilność za−

wodowa. Przyznaję, że z niepokojem

śledziłam doniesienia o sytuacji w gór−

nictwie.

Sobie życzyłabym wytrwałości, cier−

pliwości i wsparcia zarówno ze strony

radnych, jak i mieszkańców. Głęboko

wierzę, że współpraca i zaangażowanie

wielu ludzi w sprawy miasta przyniesie

dobre rezultaty dla Lędzin.

Dziękuję za rozmowę.

Z burmistrzem Lędzin Krystyną Wróbel rozmawia Marcin Podleśny

Poprawić jakość życia Mieszkańców
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Sukcesem zakończyły się negocjacje władz Lędzin, rep−
rezentowanych przez burmistrza Krystynę Wróbel oraz
zespół pod przewodnictwem radnej Ewy Fojcik,
z RPWiK S.A. w Tychach. Ustalona na rok taryfowy
2015/ 2016 cena wody za m3 wyniesie 8,05 zł, i będzie
niższa nie tylko od dotychczasowej stawki o 0,01 zł, ale
i o 0,14 zł od stawki zawartej w pierwotnym wniosku ta−
ryfowym. Poniżej prezentujemy stanowisko Prezesa Za−
rządu RPWiK S.A. – Krzysztofa Zalwowskiego.

SSzzaannoowwnnii  PPaańńssttwwoo  
––  mmiieesszzkkaańńccyy  LLęęddzziinn!!

Przełom roku i miesiąc styczeń, to tradycyjnie okres
analiz taryfowych obejmujących złożenie wniosku ta−
ryfowego, zawierającego propozycję nowej ceny wo−
dy na najbliższy rok. Aktualnie będzie to rok taryfo−
wy od marca 2015 do końca lutego 2016.

Rozmowy pomiędzy władzami gminy a przedsię−
biorstwem wodociągowym – RPWiK Tychy S.A. są
okazją do przedstawienia stanowisk obu stron, wska−
zania kierunków działań – także wspólnych i wyraże−
nia wzajemnych oczekiwań. W tym czasie przedsię−
biorstwo relacjonuje wszystkie kwestie, istotne dla
niezakłóconego funkcjonowania sieci wodociągowej
w mieście.

RPWiK może dzisiaj wskazać na, utrzymujący się
od ośmiu lat, spadkowy trend wskaźnika strat wody,
sfinalizowanie rozmów z KWK Ziemowit, w kwestii
możliwości zakupu jej wody dla miasta (tańszej niż
woda z GPW− Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wo−
dociągów w Katowicach), czy też rozbudowę systemu
monitoringu sieci w mieście, pozwalającego na
zwiększenie mobilności operacyjnej przedsiębior−
stwa. 

Dodatkowo, przedsiębiorstwo oferuje dzisiaj swoim
Odbiorcom wody korzystanie z elektronicznego biura
obsługi klienta i−BOK (poprzez Internet), umożliwia−
jące, poprzez internetową rejestrację Odbiorcy, obni−
żenie jego opłaty abonamentowej (o 3,74 zł – dop.
MP) oraz korzystanie z e−faktury i e−odczytu.

Szerokie, wieloletnie działania RPWiK Tychy S.A.
i miasta Lędziny, idące w kierunku osiągnięcia stanu

umożliwiającego zatrzymanie wzrostu ceny wody,
doprowadziły do dzisiejszego sukcesu. Wspólne, kil−
kuletnie inwestycje wodociągowe, tańsza woda z ko−
palni, wynegocjowana niższa cena wody hurtowej
z GPW, ciągłe obniżanie strat, pozwoliły na obniżenie
ceny wody w Lędzinach na najbliższy rok taryfowy.

Podkreślić należy, iż fakt ten nie byłby możliwy bez
udziału całej społeczności miasta, wyrażającej swoje
zrozumienie dla wszystkich okoliczności funkcjono−
wania jego sieci wodociągowej, tym samym dla poli−
tyki RPWiK Tychy S.A. Nie byłby możliwy także bez
szerokiej współpracy z władzami miasta poprzednich
kadencji, Burmistrza i Rady Miasta, bez współpracy
z Kopalnią „Ziemowit”, a także bez akceptacji współ−
pracy inwestycyjnej, wyrażonej przez nowych włoda−
rzy miejskich, tak Burmistrza, jaki i Rady.

Na koniec wyrażam głęboką nadzieję, iż to, co
osiągnęliśmy wspólnie na terenie miasta Lędziny, uda
nam się rozwijać w dalszym ciągu, dla dobra jego
mieszkańców.

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Zalwowski – Prezes Zarządu 

RPWiK Tychy S.A.

W dniu 29 grudnia 2014 r., bur−
mistrz Miasta Krystyna Wróbel ja−
ko osoba reprezentująca jedynego
udziałowca Spółki, czyli Gminę
Lędziny, podjęła w drodze uchwa−
ły decyzję o odwołaniu Rady Na−
dzorczej PGK „Partner”.

Jeszcze w grudniu powołano Ra−
dę Nadzorczą w składzie: Jerzy
Puchowicz (przewodniczący), Ma−
riusz Kostrzewski, Agnieszka So−
wula−Nowakowska, który to organ
powierzył funkcję Prezesa Zarządu
Robertowi Kamińskiemu.

Należy wskazać, iż powyższe
zmiany nie niosą za sobą jakich−
kolwiek zagrożeń, jeśli chodzi
o przeprowadzenie finalnego etapu
procesu wykonania kanalizacji.
Jak wyjaśnia burmistrz Krystyna
Wróbel: „W pierwszej kolejności
należy podkreślić, że z końcem mi−
nionego roku dobiegła końca pię−
cioletnia, wynikająca z umowy
Spółki, kadencja Prezesa Zarządu,
Piotra Buchty. Dodatkowo, wy−
gasła także jego umowa o pracę.
Nieprawdziwe są zatem informa−
cje, jakoby Prezes Buchta został
zwolniony. Chciałabym także za−
pewnić, iż stosowne przyłącza bę−
dą realizowane zgodnie z wcześ−
niejszymi założeniami. Mam w tej
kwestii pełne zaufanie do Prezesa
Kamińskiego, a także kierownika

Jednostki Realizującej Projekt, tj.
Grzegorza Bergera.” 

Robert Kamiński, któremu po−
wierzono funkcję Prezesa, jest Ab−
solwentem Politechniki Krakow−
skiej Wydziału Mechanicznego,
Katowickiej Szkoły Menedżerów,
Akademii Górniczo−Hutniczej
Wydziału Energetyki i Paliw. Po−
nadto, ukończył Biznes i zarządza−
nie w Międzynarodowej Szkole
Menedżerów w Warszawie, Szko−
łę Finansów i Zarządzania na kie−
runku Diagnoza i Strategia, Zarzą−
dzanie projektami w Centrum Pry−
watyzacji w Warszawie – Między−
narodowa Fundacja Rozwoju Ryn−

ku Kapitałowego i Przekształceń
Własnościowych w RP. Uzyskał
m.in. Certyfikat Zamówienia Pub−
liczne, Certyfikat Dotacje, Certyfi−
kat szkolenia z zakresu ochrony
danych osobowych wydany przez
Podyplomowe Studia Ochrony In−
formacji Niejawnych (Uniwersytet
Śląski), Controlling; Audytor We−
wnętrzny Systemu Zarządzania
Środowiskowego, uprawnienia do
zasiadania w Radach Nadzorczych
w Spółkach Skarbu Państwa.

Jak przedstawia się sam zainte−
resowany: „Od 1983 r. zawodowo
jestem związany z sektorem ener−
getycznym, finansowo−ubezpie−
czeniowym, oraz górniczym. Rea−
lizowałem projekty ze wsparciem
krajowym i unijnym. W przeszło−
ści pełniłem funkcje m.in. Prezesa
Zarządu Dyrektora Naczelnego
Spółki Energetycznej Jastrzębie
S.A, Zastępcy Kierownika Projek−
tu Development of a Coal Gasifi−
cation Technology For High−Effi−
ciency Fuel and Power Production
– CoalGas, Głównego Specjalisty
ds. Badań i Rozwoju Technologii
w Tauron Wytwarzanie SA. Wy−
korzystam swoje doświadczenie
zawodowe dla dobra nie tylko
Spółki, ale przede wszystkim mie−
szkańców Lędzin.”

Marcin Podleśny

Zmiany w PGK Partner
Realizacja ostatniego etapu procesu budowy kanalizacji, którego przedmiotem będzie wykonanie przyłączy przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o., celem osiągnięcia z końcem 2015 r. tzw. efektu eko−
logicznego, odbywać będzie się przy udziale nowopowołanych władz Spółki, w tym Prezesa Zarządu Roberta Ka−
mińskiego.

Woda będzie tańsza
W Dniu Św. Barbary, tj. 4 grudnia
2014 r., uroczyste obchody górnicze−
go święta w Kompanii Węglowej
S.A., jakie odbyły się w KWK „Zie−
mowit”, swoją obecnością zaszczyci−
ła Premier Rządu RP, Ewa Kopacz.

Pani Premier zwróciła się do
zgromadzonych w kopalnianej ce−
chowni m.in. tymi słowami: „Sy−
tuacja w polskim górnictwie jest
trudna, ale jedno chcę wam obie−
cać, podjęłam się, jako premier, tę
trudną sytuację uzdrowić, ale dzi−
siaj jest również ten czas, kiedy
was muszę prosić o pomoc, żebyś−
my uzdrowili tę trudną sytuację,
musimy to zrobić razem. Szczera
rozmowa i dobry dialog, rozmowa
na argumenty, pozwoli rozwiązać
najtrudniejsze problemy. Głęboko
w to wierzę” – podkreśliła, dodając
„Wasza praca jest ważna dla Pol−
ski. Prawie 90 % energii uzyskuje−
my z węgla, a więc jeszcze przez
długie, długie lata będzie podstawą
naszego bezpieczeństwa energety−

cznego. To oznacza, że górnictwo
ma przed sobą wielką przyszłość,
będzie się rozwijać” – zapewniła
premier Kopacz. Następnie, złoży−
ła wiązankę kwiatów na ołtarzu
św. Barbary w cechowni lędziń−
skiej kopalni.

Podczas uroczystej akademii
wręczono wyróżniającym się pra−
cownikom Kompanii Węglowej
S.A. odznaczenia państwowe i re−
sortowe oraz honorowe szpady
górnicze. Nagrodzono także lau−
reatów ogólnopolskiego konkursu
„Bezpieczny Oddział Wydobyw−
czy”, którzy otrzymali statuetki
św. Barbary z rąk pani premier
Ewy Kopacz.

W uroczystościach barbórko−
wych w kopalni Ziemowit ucze−
stniczyli m.in. arcybiskup katowic−
ki Wiktor Skworc, wojewoda śląs−
ki Piotr Litwa, starosta bieruńsko−
lędziński Bernard Bednorz oraz
burmistrz Lędzin Krystyna Wró−
bel.

Marcin Podleśny

Premier Kopacz z wizytą 
w Lędzinach

W dniu 15 stycznia br. rozstrzygnięty
został przetarg ustny nieograniczony
na najem budynku o powierzchni
użytkowej 207,1 m2 położonego
przy ul. Hołdunowskiej 18b w Lę−
dzinach, w którym to do listopada
2014 r. zlokalizowana była filia Po−
czty Polskiej. 

Poczta Polska S.A., odnośnie
hołdunowskiej placówki, złożyła
wniosek o rozwiązanie umowy
najmu z dniem 30 listopada 2014 r.
z uwagi na zbyt dużą powie−
rzchnię, generującą – w ocenie na−
jemcy – wysokie koszty, zape−
wniając jednocześnie chęć utrzy−
mania swojej działalności w pobli−
żu dotychczasowej lokalizacji.

Dlatego też, lokal poczty przenie−
siono do punktu zlokalizowanego
przy ul. Fredry, tj. na plac targowy.

Natomiast, w dniu 15 stycznia
2015 roku rozstrzygnięto przetarg,
w wyniku którego nowym najemcą
budynku przy ul. Hołdunowskiej
został ING Bank Śląski S.A.. No−
wy najemca został zobowiązany
do wykonania remontu budynku,
bez możliwości zwrotu poniesio−
nych nakładów. Remont obejmie
m.in. odnowienie elewacji, remont
murków, schodów i podestów, za−
łożenie podświetleń fasady oraz
przełożenie zapadnięć bruku przy
budynku. Umowa najmu zostanie
zawarta na okres 7 lat. 

Marcin Podleśny

Bank zamiast poczty

Robert Kamiński.
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Krzysztof Zalwowski − Prezes RPWiK S.A. w Tychach.

Górnicze święto 4 grudnia 2014 r.
hołdunowska brać górnicza, zaró−
wno ta czynna zawodowo jak i eme−
rytowana, uczciła tradycyjnie ucze−
stnictwem w koncelebrowanej mszy
św. do Opatrzności Bożej przez
wstawiennictwo św. Barbary w in−
tencji wszystkich górników z parafii,
górniczych emerytów i rencistów,
oraz zmarłych górników, zwłaszcza
tych, którzy zginęli na stanowisku
pracy. 

W koncelebrze uczestniczył pro−
boszcz parafii Chrystusa Króla, ks.
Marek Płaza, były proboszcz para−
fii, ks. dr Józef Przybyła i wika−
riusz ks. Rafał Procek. Chociaż
Barbórka w Hołdunowie nie miała
tak bogatej oprawy, jak uroczysto−
ści barbórkowe z udziałem władz
gminnych, powiatowych i pań−

stwowych na terenie kopalni „Zie−
mowit”, to jest jednak element tej
uroczystości, który zasługuje na
zauważenie. 

Jak słusznie podkreślił pro−
boszcz parafii, w czasach kiedy sa−
mym górnikom, jak i emerytom
górniczym stale się coś po cząstce
zabiera, on dla kontrastu przekazu−
je coś dla lokalnej górniczej społe−
czności, coś co będzie służyło
wszystkim przez długie lata. Para−
fialny górniczy poczet sztandaro−
wy otrzymał bowiem nowy sztan−
dar z wizerunkiem patronki górni−
ków, św. Barbary z wyhaftowa−
nym napisem „Św. Barbaro pa−
tronko górników módl się za na−
mi” z jednej strony oraz napisem
„Szczęść Boże. Hołdunów 1961”
z drugiej. 

Bogusław Żogała 

Nowy sztandar dla hołdunowskich górników
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Program zajęć organizowanych 
na terenie miasta przez:

II..  MMiieejjsskkii  OOśśrrooddeekk  KKuullttuurryy,,  ––  uull..  HHoołłdduunnoowwsskkaa  3399
02.02.2015 11.00 – 13.00 zajęcia taneczne i sportowe – siedziba MOK

17.30 – 19.30 Twórczy świat malucha – siedziba MOK

16.00 – 18.00 rytmika dla najmłodszych – Plac Farski

16.00 – 18.00 zajęcia szachowe – siedziba MOK

03.02.2015 12.00 – 14.00 gry i zabawy, siedziba MOK

12.00 – 14.00 pokaz iluzjonistyczny „Edukacyjny teatr magii” – sala

„Piast”

16.00 – 18.00 rytmika dla najmłodszych – siedziba MOK

04.02.2015 11.00 – 13.00 wyjście na basen – Fundacja Rozwoju Sportu

18.00 – 19.30 taniec nowoczesny – Plac Farski

05.02.2015 09.00 – 13.00 przedstawienie teatralne „Jaś i Małgosia – wyjazd

do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie

17.00 – 19.00 zajęcia z gitary elektrycznej – siedziba MOK

17.30 – 19.30 rękodzieło artystyczne – siedziba MOK

06.02.2015 11.00 – 13.00 zajęcia rękodzielnicze, plastyczne, szachowe, karao−

ke – siedziba MOK

15.00 – 17.00 zajęcia szachowe – Plac Farski

09.02.2015 11.00 – 13.00 zajęcia rękodzielnicze, plastyczne, taneczne – siedzi−

ba MOK

16.00 – 18.00 rytmika dla najmłodszych – Plac Farski 

16.00 – 18.00 zajęcia szachowe – siedziba MOK

17.00 – 20.00 warsztaty rękodzielnicze „Zielona Manufaktura” –

Plac Farski

10.02.2015 08.45 – 14.00 „Podróż Małego Księcia” – wyjazd do Planetarium

w Chorzowie

16.00 – 18.00 rytmmika dla najmłodszych – siedziba MOK

11.02.2015 11.00 – 13.00 przedstawienie teatralne „Gospodarz Ijuroszek” –

sala „Piast”

18.00 – 19.30 taniec nowoczesny – Plac Farski

12.02.2015 11.00 – 13.00 wyjście na basen – Fundacja Rozwoju Sportu

17.00 – 19.00 zajęcia z gitary elektrycznej – siedziba MOK

17.30 – 19.30 rękodzieło artystyczne – siedziba MOK

13.02.2015 11.00 – 13.00 Karnawałowy bal przebierańców z DJ. Tomek – Plac

Farski

15.00 – 17.00 zajęcia szachowe – Plac Farski

IIII..  MMiieejjsskkaa  BBiibblliiootteekkaa  PPuubblliicczznnaa  ––  cceennttrraallaa  uull..  LLęęddzziińńsskkaa  8866
03.02.2015 10.00 – 13.00 zajęcia biblioteczne – zimowe wycinanki, czytamy

i rysujemy, konkurs plastyczny – MBP Lędziny

05.02.2015 10.00 – 13.00 „Świat baśni”, konkurs plastyczny – MBP Filia w Hoł−

dunowie

10.02.2015 10.00 – 13.00 „Jan Brzechwa dzieciom – dzieci Janowi Brzechwie”

– zajęcia plastyczne na podstawie wierszy, MBP Lę−

dziny

12.02.2015 10.00 – 13.00 „Kolorowy zawrót głowy” – konkurs plastyczny, MBP

Lędziny

10.00 – 13.00 „Puchatkowe zabawy na śniegu” – MBP Filia w Hoł−

dunowie

IIIIII..  FFuunnddaaccjjaa  RRoozzwwoojjuu  SSppoorrttuu,,  KKuullttuurryy  FFiizzyycczznneejj  ii TTuurryyssttyykkii,,  
uull..  LLęęddzziińńsskkaa  1144

I TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ – hala sportowa VI piętro (klasy III−IV i V−VI) – szkoły podstawowe
02.02.2015 godz. 9.00 – 13.00 – zgłaszanie zespołów

03.02.2015 godz. 9.00 – 13.00 – losowanie grup zawodów

05.02.2015 godz. 9.00 – 13.00 – rozgrywki piłkarskie

06.02.2015 godz. 9.00 – 13.00 – rozgrywki finałowe, puchar króla strzelców

13.02.2015 godz. 10.00 – wręczenie nagród turnieju

II TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ – hala sportowa VI piętro (szkoły gimnazjalne i średnie)
02.02.2015 godz. 9.00 – 13.00 – zgłaszanie zespołów

03.02.2015 godz. 9.00 – 13.00 – zgłaszanie zespołów, losowanie – zawody

05.02.2015 godz. 9.00 – 13.00 – zawody

06.02.2015 godz. 9.00 – 13.00 – finały – puchar króla strzelców

13.02.2015 godz. 10.00 – wręczenie nagród

III TURNIEJE KOSZYKÓWKI – hala sportowa VI piętro – uczniowie szkół gimnazjalnych 
i średnich (drużyny dziewczęta – chłopcy)
04.02.2015 godz. 9.00 – 13.00 – rozgrywki, mecze koszykówki

13.02.2015 godz. 10.00 – wręczenie nagród

IV TURNIEJE SIATKÓWKI – hala sportowa VI piętro – uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich 
(drużyny dziewczęta – chłopcy)
04.02.2015 godz. 9.00 – 13.00 – rozgrywki, mecze siatkówki

04.02.2015 godz. 9.00 – 10.00 – konkurs celności egzekwowania rzutów karnych (in−

dywidualnie dziewczęta, chłopcy)

V TURNIEJE TENISA STOŁOWEGO – sala 81, V piętro dla szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i średnich (rozgrywki indywidualne)
02 – 05.02.2015 godz. 9.00 – 13.00 rozgrywki turnieju

09 – 12.−2.2015 godz. 9.00 – 13.00 rozgrywki turnieju (ciąg dalszy) 

13.02.2015 godz. 10.00 wręczenie nagród

VI TURNIEJE SZACHOWE ORAZ WARCABY dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i średnich – rozgrywki indywidualne (sala 71, IV piętro)
02 – 05.02.2015 godz. 9.00 – 13.00 rozgrywki turnieju

09 – 12.02.2015 godz. 9.00 – 13.00 rozgrywki turnieju (ciąg dalszy)

VII GRY ZRĘCZNOŚCIOWE (sala kawiarni) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
02 – 05.02.2015 godz. 9.00 – 13.00 rozgrywki (piłkarzyki)

09 – 12.02.2015 godz. 9.00 – 13.00 rozgrywki (piłkarzyki) 

13.02.2015 godz. 10.00 wręczenie nagród

VIII KRYTA PŁYWALNIA
Basen czynny codziennie w okresie od 02.02.2015 do 13.02.2015 (z wyjątkiem sobót i niedziel) w go−

dzinach 9.00 – 14.00. Odpłatność za 1 godz. basenu – 4 zł dla dzieci i młodzieży po okazaniu legity−

macji szkolnej

IX WYJAZDY REKREACYJNO−SPORTOWE, narty, sanki – do miejscowości 
Beskidu Śląskiego (Szczyrk, Wisła, Ustroń – wybór miejscowości w dniu wyjazdu)
Wyjazdy: 3, 5 i 10, 12 lutego 2015 (tj. każdy wtorek i czwartek danego tygodnia) – godz. 7.15 – 7.30

z placu przed budynkiem Fundacji.

Zapisy uczestników z podaniem danych personalnych (PESEL) uczestnika i opiekuna od dnia

30.01.2015 od godz. 8.00 w Fundacji.

Obowiązkowe ubezpieczenie dla wyjeżdżających: dzieci i młodzież szkolna – 5 zł, dorośli i opiekunowie

– 7 zł (wyjazd dziecka szkolnego tylko z opiekunem).

Dla wszystkich uczestników zajęć rekreacyjno−sportowych organizowanych w okresie ferii przez Funda−

cję planowane jest około godz. 12.00 każdego dnia wręczenie drobnych nagród (słodyczy).

IIVV..  MMiieejjsskkii  KKlluubb  SSppoorrttoowwyy  „„LLęęddzziinnyy””  ––  uull..  SSttaaddiioonnoowwaa  11
W dniach od 02.02.2015 do 13.02.2015 w ramach akcji „Ferie zimowe” Zarząd MKS Lędziny zapra−

sza dzieci i młodzież na zajęcia sportowo−rekreacyjne organizowane w siedzibie Klubu (Lędziny, ul. Sta−

dionowa 1) w godz. od 10.00 do 13.00.

W zależności od warunków pogodowych zajęcia będą prowadzone na świeżym powietrzu (boisko natu−

ralne, ze sztuczną nawierzchnią, tereny zielone), świetlica klubowa lub w hali sportowej Ośrodka Re−

kreacyjno−Sportowego „Centrum” w Lędzinach.

VV..  ZZeessppóółł  SSzzkkóółł  ww LLęęddzziinnaacchh−−GGoołłaawwccuu  ––  uull..  GGoołłaawwiieecckkaa  3366
02.02.2015 09.00 – 13.00 zajęcia artystyczne, muzyczne, taneczne, gry i zaba−

wy świetlicowe, zajęcia sportowe

03.02.2015 09.00 – 13.00 zajęcia artystyczne, muzyczne, taneczne, gry i zaba−

wy świetlicowe, zajęcia sportowe, „Mistrz Klawiatu−

ry” – konkurs komputerowy

04.02.2015 09.00 – 13.00 zajęcia komputerowe, konkurs plastyczny „Świetlica

moich marzeń” zajęcia sportowe

05.02.2015 09.00 – 13.00 zajęcia sportowe, muzyczno−taneczne, karaoke, wy−

jazd na przedstawienie teatralne „Jaś I Małgosia”

06.02.2016 09.00 – 13.00 zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne

VVII..  SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  nnrr  11 ––  LLęęddzziinnyy,,  uull..  PPaaddeerreewwsskkiieeggoo  55
02.02.2015 godz. 9.00 – 13.00 zajęcia manualne z masą solną

03.02.2015 godz. 9.00 – 13.00 warsztaty plastyczne „Bibułkowe kwiaty …”

04.02.2015 godz. 9.00 – 13.00 warsztaty plastyczne „Z gliną za pan brat”

05.02.2015 godz. 9.00 – 13.00 warsztaty plastyczno−dodoterapeutyczne

06.02.2015 godz. 9.00 – 13.00 zajęcia muzyczno−ruchowe

VVIIII..  SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  nnrr  33 ––  LLęęddzziinnyy,,  uull..  HHoołłdduunnoowwsskkaa  1133
09.02.2015 godz. 9.00 – 12.00 zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne

10.02.2015 godz. 9.00 – 12.00 warsztaty plastyczne „Bibułkowe kwiaty …”

11.02.2015 godz. 9.00 – 12.00 zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, modelarskie

12.02.2015 godz. 9.00 – 12.00 zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, modelarskie

13.02.2015 godz. 9.00 – 12.00 zajęcia techniczno−modelarskie

VVIIIIII..  GGiimmnnaazzjjuumm  NNrr  11 ––  LLęęddzziinnyy,,  uull..  PPookkoojjuu  2299
02.02.2015 godz. 9.00 – 12.00 zajęcia orgiami, papieroplastyka, zajęcia taneczne na

stepie …

03.02.2015 godz. 9.00 – 12.00 decupage, warsztaty – udzielanie pierwszej pomocy

04.02.2015 godz. 9.00 – 12.00 paopieroplastyka

09.02.2015 godz. 9.00 – 12.00 turniej tenisa stołowego

10.02.2015 godz. 9.00 – 12.00 zajęcia na siłowni, turniej gry w Uno

11.02.2015 godz. 9.00 – 12.00 turniej gry Scrabble

IIXX..  DDzziieeccii  zz PPrrzzeeddsszzkkoollaa  NNrr  11 ii NNrr  22 ww LLęęddzziinnaacchh
Uczestniczą w ramach Ferii w okolicznościowych wyjazdach do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.

Przedszkole Nr 1 dnia 10.02.2015, Przedszkole Nr 2 w dniu 04.02.2015

XX..  ZZaajjęęcciiaa  ddllaa  ddzziieeccii  zzee  ŚŚwwiieettlliiccyy  ŚŚrrooddoowwiisskkoowweejj  ww LLęęddzziinnaacchh
mają charakter zamknięty (tylko dla członków świetlicy) i są organizowane wg odrębnego programu

ZAPRASZAMY DZIECI I UCZNIÓW MIASTA

LĘDZINY – FERIE ZIMOWE 2015 (od 2.02.2015 do 13.02.2015)



Jak co roku, od dwunastu już lat,
w drugą niedzielę stycznia br. w Lę−
dzinach „zagrała” Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, której to sztab
tradycyjnie został powołany przy Po−
wiatowym Zespole Szkół w Lędzi−
nach. 

Jego szefową była tym razem
Beata Szczok–Janota z Imielina. –
Krystyna Wróbel, z którą współpra−
cowałam od lat w organizacji lę−
dzińskiego finału Wielkiej Orkie−
stry, nie mogła nadal pełnić swojej
funkcji, więc zaproponowała właś−
nie mnie przejęcie tej roli, na co
z ochotą i satysfakcją przystałam –
wyjaśnia pani Beata. – Tym niem−
niej bez pomocy pani Krystyny
oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury, Joanny Figury, która była
duszą całego przedsięwzięcia, nie
mogłabym w pełni wywiązać się
z podjętych obowiązków – dodaje.

Lędziński finał WOŚP zorgani−
zowano, jak zwykle, w sali wido−
wiskowo−kinowej „Piast” inaugu−
rując go koncertem orkiestry dętej
kopalni „Ziemowit” pod dyrekcją
Andrzeja Zimniaka. Następnie, sce−
ną zawładnęli młodzi artyści z lę−
dzińskich przedszkoli oraz szkół
podstawowych i gimnazjów. Moc−
nym akordem imprezy w sali Piast,
prowadzonej bardzo sprawnie
przez bierunianina Michała Sabata,
były koncerty zespołów muzy−
cznych: „Jaro”, „Pentatonika” oraz
„In Spe”. 

W międzyczasie, odbyło się licy−
towanie pięciu złotych serduszek
orkiestrowych, ofiarowanych przez:
Klaudię i Leszka Dolinów, Małgo−
rzatę Szeligiewicz i nauczycieli SP

3 Lędziny, pracowników lędziń−
skiego magistratu i MOK−u, ra−
dnych Rady Miasta Lędziny, a tak−
że słuchaczy Uniwersytetu Trzecie−
go Wieku. Nabyli je: dyrekcja
KWK „Ziemowit”, wspomniani
Klaudia i Leszek Dolinowie, bur−
mistrz Krystyna Wróbel, Adam Do−
minas oraz Magdalena Mastalerz. –
W licytacji serduszek orkiestrowych
uczestniczyliśmy z mężem Dariu−
szem po raz pierwszy, ale nie ostat−
ni – mówi pani Magdalena. Potem,
wylicytowaliśmy też serce wykona−
ne techniką rękodzielniczą przez
skarbnik miasta Dorotę Przybyłę,
okolicznościowy kufel ufundowany
przez dyrekcję i pracowników
KWK „Ziemowit” oraz piękny bu−
kiet z czerwonych róż ofiarowany
przez sklep „Zielona Manufakura”
w Lędzinach. Dla nas obojga i dla
naszej córki Dominiki był to nieza−
pomniany wieczór – dopowiada.

Następnie, na scenie pojawili się
przedstawiciele lędzińskich placó−
wek oświatowych z ogromnymi
„czekami”. Okazało się, że rekor−
dową kwotę ofiarowała społe−
czność SP 3, bo łącznie aż 2.790,30
zł. Potem nabywcy 10−ciu szczęśli−
wych losów w loterii fantowej loso−
wali cenne nagrody rzeczowe. Wie−
lu estetycznych wrażeń dostarczyły
tradycyjne fajerwerki, czyli „Świa−
tełko do nieba”, ufundowane przez
Centrum Badań i Dozoru Górni−
ctwa Podziemnego w Lędzinach.
W trakcie całego lędzińskiego fina−
łu sprawnie przebiegała w sklepiku
orkiestrowym sprzedaż różnych
ofiarowanych przedmiotów, w tym
obrazów malarzy z Klubu Plastyka
„Kontrast”. Nie brakowało również
amatorów przejażdżek samochoda−
mi terenowymi prowadzonymi
przez członków offroadowego Klu−
bu „Kajman” w Lędzinach. Dodat−
kowe atrakcje stanowiły między in−
nymi: pokaz udzielania pierwszej
pomocy przez zastęp OSP Lędziny,
malowanie twarzy czy gry, zabawy
oraz mecze szachowe, organizowa−
ne przez pracowników MOK−u
i wolontariuszy.

Zebrana łączna kwota, tj. 45
787,66 zł i 16,91 EUR, to w dużej
mierze zasługa właśnie wolontariu−
szy, w tym 26.173,46 zł, które ze−

brało do puszek 72 kwestorów z lę−
dzińskich szkół, głównie z PZS−u
i Zespołu Szkół Ponadgimnazjal−
nych nr 2 w Mysłowicach. Kwesto−
wali oni nie tylko w placówkach
oświatowych, ale także przed ko−
ściołami i marketami. Najwięcej
uzbierały Kasia Urbańczyk, bo

1.097, 22 zł oraz Daria Tekiela –
1.037, 87 zł. Ich działania koordy−
nował Ireneusz Wróbel, a wspoma−
gali go Joanna i Krzysztof Bioliko−
wie oraz Eugeniusz Czekaj, którzy
kierowali wolontariuszami przeli−
czającymi pieniądze zebrane właś−
nie przez kwestorów. Mirosław Leszczyk
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Informacja dla pacjentów 
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach informuje, iż istnie−

je możliwość bezpłatnego leczenia stomatologicznego w ramach kon−
traktu z NFZ. W szczególności, Poradnia Stomatologiczna w Przycho−
dni Specjalistycznej MZOZ przy ul. Pokoju 17 oferuje:
– Bezpłatne leczenie w ramach kontraktu z NFZ,
– Szeroki zakres usług stomatologicznych: leczenie zachowawcze,

protetyka,
– Szybką realizację świadczeń – wolne terminy,
– Realizację świadczeń w godzinach do i popołudniowych,

Możliwość rejestracji telefonicznej pod nr tel: (32) 32 66 253, 
(32) 32 67 374, wewn. 37.

Nocna i świąteczna pomoc
lekarska i pielęgniarska 

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach informuje, że od
01.01.2015 r. nadal prowadzi dyżury w ramach nocnej i świątecznej pomocy
lekarskiej i pielęgniarskiej.

Dyżury lekarskie i pielęgniarskie stacjonarne i wyjazdowe trwają:

– w dni robocze od 18.00 do 8.00 dnia następnego,
– w dni wolne od pracy, święta od 8.00 do 8.00 dnia następnego,
Dyżury pełni Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach – Przychodnia

Specjalistyczna w Lędzinach przy ul. Pokoju 17.

Telefony:
(32) 32 – 66 – 253, (32) 32 – 76 – 374
W ramach pomocy lekarskiej dyżurujący lekarz udziela: porad w poradni, po−

rad telefonicznych, bądź bezpośrednio w domu pacjenta – w przypadkach bez−

względnie tego wymagających.

Pacjent może skorzystać z pomocy lekarskiej w przypadku:

– zaostrzenia dolegliwości choroby przewlekłej np. astmy oskrzelowej,

– infekcji górnych dróg oddechowych z gorączką powyżej 39?, szczególnie

u małych dzieci i osób w podeszłym wieku,

– bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,

– bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,

– biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,

– nagłych bólów kręgosłupa, stawów, kończyn.

W ramach nocnej i świątecznej pomocy pacjentom przysługują zabiegi pielęg−

niarskie zlecone wcześniej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W stanach zagrożenia życia, w przypadkach nagłych, w wypadkach domo−
wych i komunikacyjnych należy wezwać pogotowie ratunkowe:

– z telefonu stacjonarnego 999,
– z telefonu komórkowego 999 lub 112.

W dniu 30 grudnia 2014 r. roz−
strzygnięto drugi konkurs na kiero−
wnika Miejskiego Zarządu Budyn−
ków, tj. powołanej z dniem 1 sty−
cznia 2015 r. samodzielnej jednostki,
działającej jako wyodrębniona je−
dnostka budżetowa gminy miejskiej
Lędziny. 

Celem działania MZB, który tym
samym przejął administrowanie
budynkami komunalnymi od firmy
PPH Machul – Maciej Machul) jest
administrowanie targowiskiem
miejskim tj. pawilonem handlo−
wym „Dorota” i „U Piotra”, pla−
cem targowym oraz parkingiem
(płyty starej części targowiska), ad−
ministrowanie salą przyjęć okoli−
cznościowych Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lędzinach, administro−
wanie Placem Farskim z terenem
przynależnym, domkami fińskimi
będącymi w zasobach Gminy Lę−

dziny, zarządzanie gminnymi nie−
ruchomościami zabudowanymi bu−
dynkami komunalnymi obejmują−
cymi lokale mieszkalne, socjalne
oraz użytkowe tj. budynki zlokali−
zowane przy następujących uli−
cach: ul. Hołdunowskiej 70, ul.
Hołdunowskiej 70a, ul. Hołdunow−
skiej 18b, ul. Hołdunowskiej 11, ul.
Kontnego 30, ul. Kupilasa 12, ul.
Szenwalda 49, ul. Kolonia Piast 5,
ul. Pokoju 37, ul. Pokoju 106, ul.
Lędzińskiej 84, ul. Lędzińskiej 47.

Tym samym, to MZB skupia
w sobie kompetencje oraz zadania,
które jak dotychczas realizowane
były przez kilka podmiotów.
W wyniku zakończenia z końcem
grudnia procedury naboru na sta−
nowisko kierownika MZB z grona
ośmiu osób – wszystkich spoza
Lędzin, a następnie pięciu zakwa−
lifikowanych do finałowego etapu
konkursu, do pełnienia w/ w fun−

kcji została wybrana Pani Małgo−
rzata Brańka. Odnotujmy, iż pier−
wszy konkurs, rozpisany przez
burmistrza Stambrowskiego je−
szcze w październiku 2014 r., zo−
stał unieważniony. 

Dane nowego administratora:
Miejski Zarząd Budynków, 

ul. Fredry 10a, tel. (32) 326−63−95

Biuro Obsługi Mieszkańca mieści się

w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47

i czynne jest w następujących 

godzinach:

poniedziałek – 9:00 – 17:00,

wtorek – 7:00 – 15:00,

środa – 7:00 – 15:00,

czwartek – 7:00 – 15:00,

piątek – 7:00 – 15:00.

Kierownik MZB przyjmuje strony

w sprawach skarg i wniosków 

w poniedziałki w godzinach 

14:00 – 16:00.

Marcin Podleśny

Powołano Miejski Zarząd Budynków

XII lędziński finał WOŚP

Przedstawiciele szkół z czekami. 

Dziewczynki z Przedszkola nr 1.

Nabywcy zlotych serduszek. 
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Skarbnik miasta i nabywca serca jej
autorstwa. 
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JJaarrmmaarrkk  
BBoożżoonnaarrooddzzeenniioowwyy

W mikołajkową sobotę, Mikołaj
w półgodzinnych odstępach rozda−
wał dzieciom prezenty przygoto−
wane wcześniej przez rodziców.
W sali tanecznej odbywał się kon−
kurs rękodzielniczy na stroik bożo−
narodzeniowy, w którym mogli
uczestniczyć dzieci i dorośli.

Następnie, od godziny 17.00 pod
opieką instruktorów Urszuli Kly−
czki, Katarzyny Badury oraz Ag−
nieszki Czerniak odbywały się
warsztaty rękodzielnicze. W sie−
dzibie Miejskiej Biblioteki Publi−
cznej podobne zajęcia odbywały
za sprawą dyrektor placówki Joan−
na Wicik oraz przewodniczącej
Rady Miasta Elżbiety Ostrowskiej.
W trakcie jarmarku rozstrzygnięto
również świąteczne konkursy or−
ganizowane przez MOK. To wszy−
stko otaczały liczne stoiska han−
dlowe, gdzie można było zakupić
wszystko to, czego nie powinno
zabraknąć na świątecznym stole
oraz pod choinką. Pierwszy dzień
jarmarku uświetnił występ Zespo−
łu Kameralistów Miasta Lędziny
„Pro Arte et Musica”. W niedzie−
lę już od godziny 15.00 świąteczną
atmosferę zakupów „podgrzewa−
ły” na zmianę dwie kapele góral−
skie Kapela „Boracza” i zespół
„Romanka” z Sopotni. W tym sa−
mym czasie, w sali tanecznej od−
był się turniej szachowy pod kie−
runkiem Józefa Kalety oraz Janu−
sza Gondzika. Najlepsi szachiści
oraz laureaci konkursu na najła−
dniejszy stroik bożonarodzeniowy
otrzymali z rąk burmistrz Krystyny
Wróbel i dyrektor MOK−u Joanny
Figury dyplomy i nagrody rzeczo−
we. Również miejska biblioteka
włączyła się do jarmarku, w której
siedzibie dzieci i ich opiekunowie
mogli wykonywać świąteczne
ozdoby oraz stroiki.

GGoołłaawwiieecckkaa  bbiieessiiaaddaa  
ggóórrnniicczzoo−−mmiikkoołłaajjkkoowwaa

Siódma edycja cieszącej się co−
raz większym zainteresowaniem
lokalnej społeczności biesiady gór−
niczo−mikołajkowej, organizowa−
nej w goławieckim Zespole Szkół,

odbyła się we wtorkowy wieczór,
9 grudnia ub. roku. Sala gimnasty−
czna z trudem pomieściła wszy−
stkich chętnych, którzy gorąco
oklaskiwali popisy młodych arty−
stów w ramach spektaklu pt. „Co−

dzienność, czyli jeden dzień z ży−
cia górnika”, przygotowanego
przez nauczycielki Urszulę Kar−
wath, Barbarę Borutę i Katarzynę
Cetnar. W rolę górnika wcielił się
Daniel Walus, a jego żony Marta
Podolska. Poszczególne fragmenty
szkolnego teatru pantomimy ilu−
strowane były tańcami (w tym eg−

zotycznymi) grup dziecięcych
i młodzieżowych.

Gościem specjalnym tej biesiady
była 10−letnia Julia Kobiór z Bija−
sowic, półfinalistka konkursu
„Młodzieżowy Ślązak Roku 2014”

w Katowicach, która wygłosiła
w gwarze śląskiej swój nagrodzo−
ny tekst pt. „Cztery pory roku”.
Chętnie później pozowała z ucz−
niami goławieckiego ZS występu−
jącymi w strojach śląskich, a także
z górnikami obecnymi na imprezie
do wspólnych zdjęć. Nie zabrakło,
oczywiście, akcentów mikołajko−

wych – Święty Mikołaj obdarował
wszystkie dzieci słodkimi upomin−
kami. Pozował z nimi też do
wspólnych fotek. W holu szkoły
można było tradycyjnie nabyć
przeróżne bożonarodzeniowe
ozdoby na stoisku Warsztatu Tera−
pii Zajęciowej w Lędzinach oraz
wykonane przez uczniów goła−
wieckiej placówki oświatowej.
Dyrektor ZS, Maria Horst, serde−
cznie podziękowała młodym arty−
stom, współorganizatorom i spon−
sorom oraz wszystkim mieszkań−
com Goławca i Górek obecnym na
środowiskowej uroczystości. 

OOppłłaatteekk  sseenniioorróóww  ssppoorrttuu
W czwartkowy wieczór, 11 gru−

dnia, po raz siedemnasty tradycyj−
ne spotkanie opłatkowe zgroma−
dziło w sali przyjęć budynku OSP
członków i gości Klubu Seniora
przy MKS Lędziny, liczącego już
ponad 40 osób. Powitał ich, w tym
nowo wybraną burmistrz Krystynę
Wróbel, wicestarostę Henryka
Barcika i kapelana klubu, emeryto−
wanego księdza proboszcza Leona
Loskę, prezes zarządu Józef Brom.
Na jego prośbę uczczono też minu−
tą ciszy pamięć zmarłych człon−
ków Klubu Seniora. Prezes po−
dziękował również sponsorom te−
gorocznego spotkania opłatkowe−
go. 

Wspomniani goście, a także
pierwszy prezes klubu Zbigniew
Stangret, złożyli lędzińskim senio−
rom sportu serdeczne życzenia
świąteczne i noworoczne, które
potem składano sobie nawzajem
podczas łamania się opłatkiem. 

LLSSNNOONNiiIIRR
W dniu 13 grudnia w sali przyjęć

restauracji „Pinocy” odbyło się
spotkanie Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin.
Uczestniczyło w nim aż 180 człon−
ków stowarzyszenia oraz zapro−
szeni goście – burmistrz Krystyna
Wróbel, wiceprzewodniczący Ra−
dy Powiatu Bieruńsko – Lędziń−
skiego Marek Spyra i dyrektor Po−
wiatowego Centrum Pomocy Ro−
dzinie Lidia Żurek. Po przywitaniu

przez prezes stowarzyszenia Kry−
stynę Cuber, głos zabrali goście
składając wszystkim zebranym ży−
czenia świąteczne i noworoczne.

Słodkie podarunki wręczał oso−
biście Mikołaj wzbudzając radość
na twarzach obdarowanych. Poma−
gali mu organizatorzy: Krystyna
Cuber, Stefan Bogacki, Barbara
Haśnik, Piotr Szydłowski i Sławo−
mir Piltz.

Dla uczestników spotkania mu−
zyczny i taneczny prezent przygo−
towały Julia i Zuzanna Czudaj oraz
zespoły z Przedszkola Nr 2 – ze−
spół „Koniczynki” prowadzony
przez Annę Musioł, zespół tane−
czny „Tupiące Nóżki” przygoto−
wany przez Beatę Rother. Oprawę
muzyczną i nagłośnienie imprezy
zapewnił Franciszek Moskwa, or−
ganizację spotkania wspomógł
Miejski Ośrodek Kultury, a jego
współsponsorami – oprócz środ−
ków własnych stowarzyszenia
byli: Urząd Miasta Lędziny, Firma
„Pinocy”, Lędzińska Federacja
Przedsiębiorczych oraz Marek
Spyra.

DDFFKK
W sobotnie popołudnie, 13 gru−

dnia, członkowie Koła Mniejszo−
ści Niemieckiej nr 3 w Lędzinach
(DFK) uczestniczyli w dorocznym
spotkaniu świątecznym w swojej
siedzibie przy ul. Kol. Piast. Tra−
dycyjnie miało ono charakter bie−
siady, w trakcie której przy kawie,
herbacie i kołoczu rozmawiano m.
in. o wycieczkach integracyjne or−
ganizowanych przez zarząd koła.
Spotkanie umiliła grupa młodzieży
z gimnazjum w Chełmie Śl., która
pod opieką prezes chełmskiego ko−
ła DFK grała, a także śpiewała po
niemiecku kolędy oraz inne pieśni.

OOppłłaatteekk  ssłłuucchhaacczzyy  UUTTWW
W poniedziałkowy wieczór, 15

grudnia, najpierw około stu słu−
chaczy, lędzińskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku przy Górnośląs−
kiej Wyższej Szkole Pedagogi−
cznej im. Kardynała Augusta
Hlonda w Mysłowicach – do któ−
rego należą też seniorzy z Imielina
i Chełmu Śl. – wysłuchało w sali
widowiskowo−kinowej „Piast” in−
teresującego, a zarazem przydatne−
go w praktyce wykładu Tomasza
Bukalskiego pt. „Lokaty i kredyty
bankowe, czyli nie wszystko złoto,
co się świeci”. 

Następnie, udali się oni na Plac
Farski, by uczestniczyć w tamtej−
szej sali audiowizualnej w doro−
cznym uroczystym spotkaniu
opłatkowym. Ich honorowymi
gośćmi byli burmistrz Krystyna
Wróbel, dyrektor wspomnianego
UTW – jezuita ks. dr Wacław Kró−
likowski, kierownik lędzińskiego
UTW doc. dr Sonia Kędziora i ko−
ordynator tegoż Joanna Figura, dy−
rektor Miejskiego Ośrodka Kultu−
ry. Pod wodzą Franciszka Moskwy
członkinie kierowanego przez nie−
go zespołu folklorystycznego „Lę−
dzinianie” oraz uczestnicy zajęć
wokalnych w ramach UTW śpie−
wali popularne kolędy i pastorałki.

Świątecznie, muzycznie i opłatkowo
Okres świąteczno−nowowroczny obfitował w Lędzinach w szereg spotkań, imprez o charakterze kolędowym, opłatkowym, integracyjnym. Sło−
wem – jednoznacznie kojarzących się z czasem radosnego świętowania oraz muzykowania. Przyjrzyjmy się pokrótce wszystkim tym wydarze−
niom, do których doskonałym wprowadzeniem okazał się zorganizowany w dniach 6 i 7 grudnia, już po raz drugi na Placu Farskim

Seniorzy sportu wraz z burmistrz.
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Wspólna fotka dzieci ze sw Mikołajem.
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Kapela góralska Boracza w czasie jarmarku.
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Po krótkim wystąpieniu o. W. Kró−
likowskiego dyrektor J. Figura
rozdała świąteczne opłatki i rozpo−
częło się tradycyjne łamanie się ni−
mi, w połączeniu ze składaniem
sobie nawzajem serdecznych ży−
czeń bożonarodzeniowych i nowo−
rocznych. Z kolei doc. dr S. Kę−
dziora wręczyła Janinie Sawickiej,
przewodniczącej Rady Słuchaczy
UTW, upominek w postaci piękne−
go kalendarza ściennego w podzię−
ce za sumienne i efektywne pełnie−
nie tej funkcji. Dalsza część uro−
czystości miała już charakter spot−
kania towarzyskiego przy kawie,
herbacie i cieście. 

TToowwaarrzzyyssttwwoo  KKuullttuurraallnnee
We wtorkowe popołudnie, 16

grudnia, członkowie Towarzystwa
Kulturalnego im. Anielina Fabery
w Lędzinach przybyli do restaura−
cji „Bohema” przy Placu Farskim
na spotkanie świąteczne, na któ−
rym gościli też starosta bieruńsko−
lędziński Bernard Bednorz i dyrek−
tor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Lędzinach, Joanna Figura. Pod−
czas spotkania rozmawiano o do−
tychczasowych osiągnięciach
i dalszych planach stowarzyszenia.

KKaammeerraalliiśśccii  ddzziieecciioomm
W dniu 8 stycznia br. w Miej−

skim Przedszkolu z Oddziałami In−
tegracyjnymi nr 2 w Lędzinach od−
był się wyjątkowy koncert
z udziałem przedszkolnego Zespo−
łu wokalnego „Koniczynki”, Ze−
społu tanecznego „Tupiące Nóż−
ki”, oraz Zespołu dziecięco−mło−
dzieżowego „Radość” działające−
go przy Miejskim Domu Kultury
w Lędzinach. Specjalnym gościem
koncertu był Zespół Kameralistów
Miasta Lędziny „Pro Arte Et Musi−
ca”, którego kierownikiem artysty−
cznym jest Maria Zuber.

Na wstępie Dyrektor Miejskiego
Przedszkola z Oddziałami Integra−
cyjnymi nr 2 w Lędzinach Ilona
Cuber – Cebula bardzo serdecznie
i ciepło powitała wszystkich gości
oraz artystów. Następnie organiza−
tor koncertu Anna Musioł zaprosi−
ła wszystkich do wspólnego kolę−
dowania przytaczając słowa Świę−
tego Augusta „śpiewajcie głosem,
śpiewajcie sercem, śpiewajcie
ustami, śpiewajcie swoim ży−
ciem”. 

W części artystycznej na począt−
ku wystąpił przedszkolny zespół
wokalny „Koniczynki”, którego
wspomniana Anna Musiał jest tak−
że instruktorem. Dzieci zaprezento−
wały się w instrumentalizacji pio−
senki „Marsz U −Ha−Ha”, zaśpie−
wały piosenki pt.: „Mój kochany
Mikołaju” i „Czapka Mikołaja”. 

Następnie, wystąpiły dzieci z ze−
społu tanecznego „Tupiące nóżki”
(prowadzonego przez Beatę Rot−
her). Mali artyści zaprezentowali
dwa układy taneczne do piosenek
o tematyce zimowej. W dalszej
części koncertu zaprezentował się
zespół dziecięco – młodzieżowy
„Radość” (kierownik artystyczny
Anna Musiał), który przedstawił
program artystyczny składający się
z kolęd i pastorałek: „Jadą kolędni−
cy”, „Do szopy hej pasterze”,
„Gdy Śliczna Panna”. W partii so−
lowej zaprezentowała się Domini−
ka Centner, która zaśpiewała kolę−
dę pt.: „Pospieszcie o wierni” i Pa−
trycja Ochojska, która wykonała
pastorałkę pt.: „Hymn o narodze−
niu”. Kolędowanie zakończył gość
wieczoru, Zespół Kameralny „Pro
Arte Et Musica”, który zaprezento−
wał najpiękniejsze kolędy i pasto−
rałki polskie.

SSeenniioorrzzyy  zz DDDDPPSS
Tanecznym krokiem wkroczyli

14 stycznia br. w kolejny rok

swojej działalności seniorzy
z Domu Dziennego Pobytu Se−
niora. W tym roku podopieczni
Danuty Karkoszki obchodzić bę−
dą osiemnastą rocznicę funkcjo−
nowania DDPS. Podobne impre−
zy składkowe, połączone z tań−
cami, lędzińscy seniorzy pod
czujnym okiem instruktora d/ s
kulturalno – oświatowych, pani
Danuty Karkoszka organizują co
miesiąc. Tym razem w zabawie
wzięło udział około czterdziestu
osób, gdzie w rolę DJ – a wcielił
się pan Zygfryd Drobny. Senio−
rzy aktywnie uczestniczą w krea−
tywnych zajęciach, pogawęd−

kach, wycieczkach i biesiadach
ze wspólnym śpiewem i tańcami,
co chociaż na jakiś czas pozwala
im się oderwać od zdrowotnych
niedoskonałości. 

PPrrzzeegglląądd  KKoollęędd  
ii PPaassttoorraałłeekk

Doskonałym podsumowaniem
wydarzeń ściśle związanych
z okresem świątecznym był VI
Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jase−
łek, jaki odbył się w dniu 23 sty−
cznia 2015 roku w sali widowisko−
wej „Piast” w Lędzinach. W prze−
glądzie wzięło udział 38 podmio−
tów wykonawczych.

Jury w składzie: Roman Jo−
chymczyk, Krzysztof Bednarczyk,
ks. Krzysztof Sontag, ks. Bogu−
sław Matula, oceniało wykonaw−
ców, biorąc pod uwagę następują−
ce kryteria: w przypadku solistów
i zespołów wokalnych i wokalno
instrumentalnych: dobór repertua−
ru, interpretacja, dykcja, technika

wokalna, aranżacja i kompozycja,
ogólny wyraz artystycznyw przy−
padku zespołów jasełkowych: re−
żyseria, scenografia, rekwizyty,
kultura żywego słowa, ruch sceni−
czny, ogólny wyraz artystyczny.

W wyniku podliczonych głosów
jury przyznało następujące miej−
sca:

w kategorii Soliści:
I miejsce: Magdalena Sikora z L.

O. w Bieruniu,II miejsce: Patrycja
Ochojska z Miejskiego Ośrodka
Kultury w Lędzinach,III miejsce:
Emilia Jacek z Gimnazjum nr
1 w Bieruniu,wyróżnienie: Domi−

nika Centner z Miejskiego Ośrod−
ka Kultury w Lędzinach,

w kategorii Zespoły wokalne:
I miejsce: Zespół „Radość”

z Miejskiego Ośrodka Kultury
w Lędzinach,II miejsce: Zespół
„Koniczynki” z MP z O.I. nr
2 w Lędzinach,III miejsce: Zespół
„Zielone nutki” z SP nr 10 w Mys−
łowicach Brzezince,wyróżnienie:
Zespół wokalny z SP nr 3 w Lędzi−
nach,

w kategorii Zespoły wokalno –
instrumentalne:

I miejsce: Zespół „Dyszka” z SP
im. K. Miarki w Mysłowicach,II
miejsce: Zespół „Śpiewoki” z SP
nr 16 w Mysłowicach,III miejsce:
Zespół „Lędzinianie” z Miejskiego
Ośrodka Kultury w Lędzinach,

w kategorii Grupy jasełkowe:
I miejsce: Zespół jasełkowy z SP

z O.I. Nr 1 w Bieruniu – „Jasełka
po śląsku”,II miejsce: Grupa jaseł−
kowa „Mruczące kotki” z MP
z O.I nr 1 w Lędzinach,III miejsce:
„Bajki dla Jezuska” z SP nr
9 w Tychach – Wilkowyjach.

Wszystkim uczestnikom serde−

cznie dziękujemy, a laureatom gra−
tulujemy. Zapraszamy wszystkich
mieszkańców Lędzin i okolic na
Uroczystą Galę Przeglądu 30 sty−
cznia 2015 roku o godzinie 18.00
w sali widowiskowej „Piast”,
w czasie którego odbędzie się uro−
czyste wręczenie nagród i dyplo−
mów zwycięzcom. Atrakcją wie−
czoru będzie koncert z wykonaniu
zespołu „Kolęda Przyjaciół”.

Bogusław Żogała, Mirosław Leszczyk

Zespol Lędzinianie i słuchacze UTW.
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Grupa taneczna Tupiące Nóżki z Przedszkola nr 2.
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Gimnazjaliści z Goławca wraz z Mikołajem.

M
ir
o
s
ła

w
 L

e
s
zc

zy
k



8

Piękne stroje, dobra muzyka oraz
świetna zabawa towarzyszyły dzie−
ciom podczas balu karnawałowego,
zorganizowanego przez Lędzińskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Nie−
pełnosprawnych i Ich Rodzin. 

Bal odbył się w dniu 10 stycznia
br. w barze „Anita” w Lędzinach.
A jeśli o karnawale mowa, to nie
mogło na nim zabraknąć przebrań.
Dzieci oraz ich rodzice wykazali
się w tej kwestii sporą pomysłowo−
ścią. Na balu bawiły się myszki,
wróżki, księżniczki, Indianie czy
kowboje. O to, by dzieciom nie za−
brakło rozrywki, zadbała jedna
z mam – Małgorzata Wojciech.
Poprowadziła ona wiele zabaw ta−
necznych oraz ruchowych. Jednym
słowem – dzieci nie mogły narze−
kać na nudę. Oprawą muzyczną
zajął się Jerzy Sklorz, a o poczę−
stunek zadbała Lidia Kałuża. 

Skąd wzięła się idea organizacji
balu, tłumaczy prezes stowarzysze−
nia, Krystyna Cuber: „Stowarzy−
szenie organizowało co roku im−
prezę karnawałową dla dorosłych.
W tym roku postanowiliśmy prze−
prowadzić również podobną zaba−
wę dla dzieci. Wzięło w niej udział
21 dzieci, czyli połowa wszystkich
zrzeszonych w stowarzyszeniu.
W przyszłym roku planujemy zor−
ganizować podobny bal. Mam na−
dzieję, że frekwencja będzie wtedy
wyższa, co przyczyni się do jeszcze
bliższego poznania się dzieci oraz
wzajemnego zrozumienia swoich
niepełnosprawności”.

Zdaniem organizatorów, bal nie−
wątpliwie przyczynił się do inte−
gracji dzieci w różnym wieku, któ−
re to wyczerpane wspólnymi zaba−
wami, ale zadowolone, opuszczały
imprezę z uśmiechami na twa−
rzach. Ewa Cuber

Dziecięcy bal niepełnosprawnych

Uczestnicy balu bawili się świetnie. 
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W dniu 17 stycznia br. w zabrzańskim Domu Muzyki
i Tańca odbyła się już po raz 23 – Gala Laurów Umiejęt−
ności i Kompetencji 2014, przyznawanych przez Regio−
nalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. Kolejny raz
nagrodzono wybitnych przedstawicieli samorządów te−
rytorialnego i gospodarczego, przedsiębiorców, przed−
stawicieli nauki, kultury i medycyny.

Wśród tegorocznych laureatów znalazł się lędzi−
nianin Józef Smolorz, właściciel i dyrektor Przed−
siębiorstwa Inżynierii Ogrodniczej „Drewsmol”,
który został uhonorowany Platynowym Laurem
Umiejętności i Kompetencji. Kapituła przyznająca
Laury uzasadniając przyznanie wyróżnienia dla lę−

dzinianina wskazała na niezwykła pasję ratowania
drzew i oddanie tej misji całego swojego życia, tros−
kę o ochronę środowiska oraz działania na rzecz
podniesienie świadomości ekologicznej w społe−
czeństwie, wzorowe prowadzenie firmy, która nie
tylko przynosi dochód właścicielowi i pracowni−
kom, ale także daje satysfakcję i poczucie wypełnie−
nia misji.

W tym roku wręczonych zostanie łącznie 7 Kryszta−
łowych Laurów, 26 Platynowych Laurów oraz 39
Złotych, a najwyższe wyróżnienie – Diamentowy
Laur Umiejętności i Kompetencji – został przyznany
Bronisławowi Komorowskiemu, Prezydentowi Rze−
czypospolitej Polskiej. Marcin Podleśny

Drewsmol z Platynowym Laurem

Józef Smolorz z Laurem. 
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Przekazanie 1% podatku nic nie
kosztuje, a może pomóc wielu
osobom w potrzebie. Zwracamy
się więc z prośbą o wsparcie w ten
sposób naszego stowarzyszenia.
Środki w ten sposób uzyskane sta−
nowią ważny element finansowa−
nia. Wykorzystujemy je na reha−
bilitację osób niepełnosprawnych.
W roku 2014 wykonaliśmy 40 go−

dzin hipoterapii, 60 godzin hydro−
terapii, 100 godzin zajęć rewali−
dacyjno−opiekuńczych, 200 go−
dzin zajęć logopedycznych i pra−
wie 500 godzin rehabilitacji do−
mowej. Otaczamy wsparciem 132
osoby z niepełnosprawnością.
Dbamy także o integrację wewną−
trzrodzinną i społeczną, organizu−
jąc spotkania plenerowe i wyjaz−

dowe oraz prelekcje dostępne dla
wszystkich zainteresowanych
problematyką niepełnosprawno−
ści.

Dziękujemy wszystkim, którzy
przekazali nam swój 1% podatku,
umożliwiając realizację tych dzia−
łań. Prosimy o pamiętanie o na−
szym stowarzyszeniu również
w tym roku. Zainteresowanych za−

praszamy na stronę internetową:
www.niepelnosprawni.org

KRS: 0000005834
Zarząd Lędzińskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

Wspierajmy potrzebujących

W ostatni przedświąteczny weekend
(tj. w dniach 20 – 21 grudnia 2014 r.)
wolontariusze akcji charytatywnej
„Nie śpimy−Pomagamy!” w sposób
szczególny podsumowali rok swojej
działalności. Dwudniowe obchody
pierwszych urodzin tej szczególnej
inicjatywy połączone zostały ze zbiór−
ką pieniędzy na rzecz chorego na mu−
kowiscydozę Jacka Janiela. Przypom−
nijmy, iż to właśnie potrzeba zebrania
środków na sfinansowanie operacji
przeszczepu płuc dla 18−letniego ucz−
nia PZS w Lędzinach, skłoniła z koń−
cem 2013 r. grupę jego przyjaciół do
podjęcia tej jakże spontanicznej ak−
cji.

W sobotni wieczór, w sali kino−
wej „Piast” – w ramach imprezy bi−
letowanej – lędzińskiej publiczności
zaprezentował się znany mim Irene−
usz Krosny, który na występ przyje−
chał prosto z występów w Koszali−
nie. Mieszkający w Tychach artysta,
zaprezentował skecze znane z jego
udziału w przeróżnych przeglądach
kabaretowych pokazywanych w te−
lewizji. Widzowie mogli podziwiać
skecze „Wehikuł czasu”, „Karate−
ka”, „Ucieczka z więzienia” i inne
mniej lub bardziej rozbudowane.
W skeczu „Syzyf” kapitalnie pre−
zentował opanowanie napinania
swoich mięśni, zaś w „Historii tań−
ca” rozbawiał do łez w wyczerpują−
cym pokazie przeróżnych tane−

cznych stylów aż po electric boogie,
a do udziału w skeczu „Duch” po−
prosił jednego z widzów. Po zmia−
nie stroju, znany głównie z niemych
występów, zaprezentował wykład
o mowie ciała, podczas którego wy−
szła na jaw jego sympatia do Lę−
dzin, z racji mieszkającej tu jego
siostry. Ostatnim akcentem związa−
nym z jego osobą, była licytacja
własnoręcznie podpisanego DVD
z zarejestrowanym jego występem
i wspólne zdjęcie ze zwycięzcami li−
cytacji. Po występie mima wolonta−
riusze akcji wystawili uwspółcześ−
nione jasełka. Z kolei w niedzielę,
na scenie zaprezentowali się zaró−
wno artyści lędzińscy, jak i wywo−
dzący się z okolicznych miejscowo−
ści: Alicja Wagner, Patrycja Szypu−
ła, Paulina Chrobok, Dorba, Hania
Hołek, Ewa Kapała, Justyna Pie−
korz, Daniel Tecław, siostry Czudaj
czy Izabela Sobota z zespołem
TEX. Imprezę uświetniły kabarety
„FIFaRaFa” z Bełżyc oraz „Trzecia
Strona Medalu”, zaś zwieńczeniem
wieczoru okazał się efektowny po−
kaz sztucznych ogni.

Wolontariusze przeprowadzili lo−
terię przedmiotów ofiarowanych
przez sponsorów, w której główną
nagrodą był laptop. Odbyła się ró−
wnież aukcja, w trakcie której za łą−
czną kwotę niemal 3 tys. złotych
wylicytowano szereg atrakcyjnych
upominków świątecznych, w tym

pluszaki „Nie śpimy – Pomaga−
my!”. Wśród licytowanych przed−
miotów znalazły się m.in. złoty na−
szyjnik, płyta DVD Ireneusza Kros−
nego, płyta CD Grzegorza Hyżego
z dedykacją oraz ciasto, które sprze−
dano za 50 dolarów.

Należy podkreślić, iż w trakcie
obu przedświątecznych dni niemal−
że 350 osób, jakie świętowały pier−
wszy rok działalności akcji, bawiło
się świetnie, jednakże żaden z gości
z całą pewnością nie zapominał
o szlachetnym celu, jaki przyświeca
organizatorom oraz o Jacku, które−
go niestety tym razem z przyczyn
zdrowotnych zabrakło w sali kino−
wej „Piast”, a którego to w tych
dniach szczególnie wszystkim bra−
kowało.

Mija dwanaście miesięcy od roz−
poczęcia akcji „Nie śpimy – Poma−
gamy!”. Na subkoncie Jacka Janie−
la, utworzonym na rachunku Stowa−
rzyszenia Młodzi Aktywni (70 1300
0000 2076 7192 1127 0004), włą−
cznie z kwotą zebraną w trakcie
ostatniej zbiórki, a także grudniowej
akcji przeprowadzonej w Domu
Kultury w Katowicach−Giszowcu,
widnieje kwota ok. 150 tys. zł.

Wszystkim Wolontariuszom oraz
przyjaciołom Jacka życzymy zapału
do dalszych działań, a samemu Jac−
kowi: zdrowia oraz siły, która po−
zwoli przezwyciężyć chorobę.

Bogusław Żogała 

Urodzinowa zbiórka dla Jacka
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We wtorkowe przedpołudnie, 16
grudnia, pięć dni po swoich 90−tych
urodzinach, lędzinianin Alojzy Mos−
kwa gościł burmistrz Krystynę
Wróbel i kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego, Renatę Ścierską, które
złożyły Jubilatowi serdeczne okoli−
cznościowe gratulacje i życzenia
wraz z pięknym bukietem kwiatów
i koszem zwyczajowych prezentów.

W spotkaniu uczestniczyli
członkowie najbliższej rodziny pa−
na Alojzego, córka Pelagia Pastu−
szka i córka Bronisława Paf z mę−
żem Andrzejem. Pan Alojzy, uro−
dził się 11 grudnia 1924 roku
w Ścierniach, w rodzinie Jadwigi
(z domu Mondry) i Franciszka
Moskwów. Miał trzech braci, któ−
rzy już nie żyją. – W wieku 17 lat
zabrano mnie na przymusowe ro−
boty do Niemiec, gdzie pracowa−
łem w gospodarstwie rolnym –
opowiada. 

– Po roku mogłem wrócić do
domu, ale już za trzy miesiące,
8 grudnia 1942 roku dostałem po−
wołanie do wojska niemieckiego.
Najpierw przez trzy miesiące szko−
lono nas w jednostce wojskowej
w Żaganiu, a potem przetranspor−
towano do koszar w Gliwicach.
Stamtąd skierowano nas do jedno−
stki w Szczecinie, a w lipcu 1943
roku do Oslo, by poprzez Tron−
dheim i Narvik ostatecznie uloko−

wać na wyspie Andenes. Nasza je−
dnostka wojskowa pilnowała prze−
smyku, którymi podążały konwoje
alianckie transportujące, broń,
amunicję, żywność do portu
w Murmańsku. W jednostce tej
przebywałem aż do 9 maja 1945
roku, kiedy to poddaliśmy się
aliantom – podkreśla.

Alianci osadzili jeńców niemiec−
kich w osobnych obozach, a w li−
stopadzie 1945 roku przetranspor−
towano Polaków do Oslo, a stam−
tąd statkiem handlowym do portu
w Gdyni. Pan Alojzy pociągiem
przyjechał najpierw do Szopienic,
a następnie do Bierunia Nowego
i dalej już pieszo dotarł do domu
rodzinnego w Ścierniach. 

– Gdy 25 listopada, po kilkulet−
niej rozłące stanąłem w drzwiach,
mama na mój widok wydała
spontaniczny okrzyk, który do
dzisiaj pamiętam: „Jezus, Maria,
Alojz, ty żyjesz!?” – zwierza się.
– Uściskom i radości nie było
końca, bo nie miała o moich lo−
sach żadnych wieści. Nie wie−
działa wtedy również nic o wo−
jennych losach mojego ojca
i dwóch braci. Otrzymała tylko
zawiadomienie o śmierci najstar−
szego jej syna Franciszka, który
zginął w maju 1945 roku w bitwie
pod Monte Cassino. Niedługo po−
tem wrócili do domu mój ojciec
i brat Karol, natomiast brat Ry−

szard dopiero w 1947 roku – do−
powiada.

Już 3 grudnia pan Alojzy został
przyjęty do pracy w kopalni
„Piast” w Lędzinach, najpierw
w charakterze ładowacza, potem
młodszego górnika, górnika strza−
łowego. Przyszłą żonę Elżbietę,
pochodzącą z Jaworzna, poznał
w Ścierniach, gdzie najęła się do
pracy w gospodarstwie rolnym. –
Ślub cywilny zawarliśmy 17 sty−
cznia 1948 roku, w USC w Bieru−
niu Nowym, a kościelny następ−
nego dnia w Bieruniu Starym,
w kościele św. Bartłomieja – opo−
wiadał. – Ślubu udzielił nam
ksiądz Macierzyński, były wię−
zień obozu zagłady w Buchenwal−
dzie.

Młodzi zamieszkali najpierw
u rodziców pana Alojzego, nato−
miast od 1952 roku już w domku
fińskim w ówczesnym Hołduno−
wie przy obecnej ulicy Słowackie−
go, który otrzymali w użytkowanie
od lędzińskiej kopalni „Piast”. –
Przeżyliśmy ze sobą aż 64 lata,
urodziło się nam siedmioro dzieci,
w tym pięć córek – mówi Jubilat. –
Żona zmarła 30 czerwca 2012 roku
po ciężkiej chorobie. Żyją jeszcze
trzy nasze córki i dwóch synów.
Dochowałem się 12 wnucząt i 15
prawnucząt. 

Na emeryturę górniczą pan Aloj−
zy przeszedł w 1980 roku już jako

pracownik KWK Ziemowit w Lę−
dzinach. Po 3−miesięcznym odpo−
czynku zatrudnił się przez siedem
lat na pół etatu w Lasach Państwo−
wych jako drwal i do pielęgnacji
sadzonek. Następnie ukończył
kurs na palacza c.o. i przyjęto go
do pracy w tym charakterze na pół
etatu w Przedsiębiorstwie Robót
Górniczych w Mysłowicach, a po−
tem w Miejskim Zarządzie Budyn−
ków Mieszkalnych w Mysłowi−
cach. W międzyczasie przez trzy
lata był zatrudniony w tłoczni ka−
roserii w FSM Polski Fiat w Ty−
chach. Ostatecznie przesłał praco−
wać zawodowo dopiero w wieku
80 lat, co jest swoistym ewene−
mentem!

– Nadal moją pasją jest czytanie
różnych gazet i książek, czasami
słucham Radia Katowice, chętnie
oglądam też telewizję, zwłaszcza

Wiadomości oraz transmisje spor−
towe – opowiada ze swadą. – Kie−
dyś robiłem także drewniane ozdo−
by do przydomowych ogródków,
w tym tak zwane koziołki matołki,
lubiłem zbierać grzyby, ale teraz
nie mam na to wszystko już tyle
sił. Żyję sobie jednak jak u Pana
Boga za piecem, a to dzięki troskli−
wej opiece ze strony moich córek
Pelagii i Bronisławy oraz ich mę−
żów Jana i Andrzeja – zaznacza
z uśmiechem. Pani Pelagia pod−
kreśla, że jej tata jest urodzonym
optymistą, ciągle ciekawym świata
i nie usiedzi w miejscu. 

Pozostaje więc pozazdrościć Ju−
bilatowi kondycji i aktywności fi−
zycznej oraz intelektualnej, a także
optymizmu życiowego. Życzymy
Panu Alojzemu jeszcze długich lat
w zdrowiu i szczęściu!

Mirosław Leszczyk

Jezus, Maria, Alojz, ty żyjesz?!

W okresie świąteczno−noworocznym
w gronie mieszkańców nie zabrakło
Jubilatów, którzy świętowali swoje 90
oraz 95 lecie. Okrągłe rocznice uro−
dzin były doskonałą okazją do okoli−
cznościowych wizyt władz miasta
u Elżbiety Muszalik oraz Alojzego
Moskwy, którzy każdorazowo otrzy−
mywali od burmistrz miasta, a także
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Renaty Ścierskiej, okolicznościowy
list gratulacyjny, kwiaty oraz kosz pe−
łen upominków.

W piątkowe przedpołudnie, 7 li−
stopada, w przeddzień swojej 90. ro−
cznicy urodzin, pani Elżbieta Mu−
szalik gościła burmistrza Wiesława
Stambrowskiego i kierownik Urzę−
du Stanu Cywilnego. Przy kawie
i cieście rozmawiano na różne tema−
ty, ale najczęściej o drodze życiowej
solenizantki. Urodziła się ona 8 li−
stopada 1924 roku w Goławcu,
w rodzinie Zofii (z domu Glos)
i Pawła Palków. Przyszłego męża
Franciszka Muszalika, pochodzące−
go z Mysłowic Brzęczkowic, pozna−
ła w Goławcu już w 1942 roku.
Franciszka wcielono jednak do nie−

mieckiej armii, był on na froncie
wschodnim, został ranny i dostał się
do niewoli rosyjskiej, z której po−
wrócił do Mysłowic dopiero w 1946
roku. Elżbieta i Franciszek ślub cy−
wilny wzięli w 10 lutego 1947 roku
w USC w Chełmie Śląskim i jeszcze
tego samego dnia kościelny w tam−
tejszym kościele p.w. Trójcy Świę−
tej. Mąż solenizantki przyjął się do
pracy na dole w kopalni „Piast”

w Lędzinach, gdzie pracował na róż−
nych stanowiskach do lata 1972 ro−
ku, kiedy to przeszedł na emeryturę.
„Oboje prowadziliśmy również go−
spodarstwo rolne. Franciszek zmarł
19 grudnia 1978 roku, w wieku 61
lat, po ciężkiej chorobie i od tej pory
jestem wdową. Po jego śmierci
przez około 20 lat pracowałam
w położonej nieopodal szkółce leś−
nej prowadzonej przez Leśnictwo

„Górki” – dodaje. Pani Elżbieta uro−
dziła troje dzieci, kolejno syna Józe−
fa, córkę Marię oraz syna Stanisła−
wa, który już nie żyje. Ma sześcioro
wnucząt i ośmioro prawnucząt. Od
20 lat mieszka przy tej samej ulicy
Dzikowej, ale już w innym domu
z córką Marią i wnukiem Marianem. 

Już w Nowym Roku, w piątek
9 stycznia burmistrz miasta Kry−
styna Wróbel wraz z kierownik
USC odwiedziła Panią Martę To−
manek, która obchodziła 95 ro−
cznicę urodzin. Z kolei, w dniu 90.
urodzin przypadających na 12 sty−
cznia br., władze miasta gościły
u jubilatki Pani Weroniki Szczepa−
nek. Z uwagi na ograniczone łamy
naszego miesięcznika, relację
z obu wizyt zamieścimy w luto−
wym numerze BIL−a.

Wszystkim zacnym solenizantom
na dalsze lata życia życzymy wiele
zdrowia oraz pogody ducha. Przy−
pomnijmy, iż w roku 2014 swoje ro−
cznice ślubu oraz okrągłe urodziny
obchodzili:
50 ROCZNICA ŚLUBU – 1964 
Maria i Józef Kozok, Maria i Fran−
ciszek Hachuła, Joanna i Jerzy Gier−

ga, Józefa i Roman Dereń, Maria
i Reinhold Felkel, Weronika i Paweł
Kaczmarczyk, Krystyna i Ryszard
Włosińscy, Otylia i Roman Duży,
Lidia i Roman Szwajnoch;
55 ROCZNICA ŚLUBU – 1959 
Maria i Rafał Synowiec, Alicja
i Stanisław Płoscy, Józefa i Roman
Szmist, Kazimiera i Rajmund Lipiń−
scy, Stanisława i Stanisław Jabłoń−
scy, Monika i Aleksander Mondry,
Łucja i Ludwik Długajczyk, Eryka
i Augustyn Sroka;
60 ROCZNICA ŚLUBU – 1954 
Irena i Roman Chromy, Krystyna
i Paweł Mądry, Genowefa i Jan Ra−
szka, Maria i Brunon Kaszta, Józefa
i Marian Szwajda;
90 URODZINY – 1924 

Władysława Zych, Paweł Okoń,
Monika Miśka, Aniela Lysko, Oty−
lia Spyra, Paweł Mądry, Wilhelm
Śmiłowski, Aniela Mielnik, Elżbie−
ta Muszalik, Alojzy Moskwa.

Kierownik Urzędu Stanu Cywil−
nego w Lędzinach uprzejmie prosi
o zgłaszanie 50.−, 55.−, 60.−, 65−ej
rocznicy ślubu oraz 90.−, 95.−, 99.,
100−ej rocznicy urodzin mieszkań−
ców miasta Lędziny. Mirosław Leszczyk 

90 lat Elżbiety Muszalik

Alojzy Moskwa w otoczeniu bliskich.
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U Elżbiety Muszalik. 
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Po raz kolejny doroczne spotkanie
choinkowe lędzińskich jubilatów ob−
chodzących złote, szmaragdowe,
diamentowe i brylantowe gody oraz
90−latków z przedstawicielami
władz miasta odbyło się poza magi−
stratem, bo w sali przyjęć restaura−
cji „Pinocy”. 

We wtorkowe przedpołudnie, 30
grudnia, powitała ich serdecznie
kierownik Urzędu Stanu Cywilne−
go, Renata Ścierska i tradycyjnie
przypomniała najciekawsze fakty
dotyczące jubilatów, w tym daty
ich ślubów oraz okoliczności im
towarzyszące. Wspomniała, że
najstarszą lędzinianką jest Gertru−
da Stachoń, urodzona w Goławcu,
ale mieszkająca obecnie w Cheł−
mie Śl., która 21 lutego 2014 roku
ukończyła już 102 lata, natomiast
hołdunowianin Wilhelm Berger
w marcu 2015 roku ukończy 99 lat.
Z kolei, burmistrz Krystyna Wró−
bel złożyła wszystkim zebranym

jubilatom gratulacje oraz okoli−
cznościowe życzenia, a następnie
wzniosła lampką szampana toast
za ich zdrowie i wszelką pomyś−
lność w Nowym Roku, po czym
odśpiewano wspólnie tradycyjne
„Sto lat”.

Następnym punktem programu
imprezy była opowieść małżeń−
stwa Ireny i Romana Chromych
o tym, dlaczego i w jaki sposób
realizują swoją wspólną pasję
w postaci tworzenia obrazów te−
chniką haftu artystycznego.
Z ogromnym zainteresowaniem
obejrzano też na dużym ekranie
kilkuminutowy film, w którym
znany lędziński fotograf Jacek Fi−
lipiak przedstawił swoją fotopre−
zentację miasta Lędziny (głównie
zdjęcia z lotu ptaka, ale równieżz
głębin kopalni „Ziemowit”).

Interesujące były również roz−
mowy R. Ścierskiej z 90−latkami
i z niektórymi małżeństwami. Ju−
bilaci dzielili się z zebranymi mię−

dzy innymi swoimi doświadcze−
niami, co do tego, jaki należy pro−
wadzić tryb życia i jak postępować
względem innych ludzi, by docze−
kać w zdrowiu i zadowoleniu dłu−
gich lat. 

Krystyna Wróbel dokonała wrę−
czenia medali od Prezydenta RP,
Bronisława Komorowskiego, tym
parom małżeńskim, które ich je−
szcze w 2014 roku nie otrzymały.
Wszyscy jubilaci pozowali do
wspólnych zdjęć z burmistrz, prze−
wodniczącą Rady Miasta, Elżbietą
Ostrowską, wiceprzewodniczący−
mi RM, Edwardem Urbańczykiem
i Zdzisławem Rudolem oraz kiero−
wnik R. Ścierską. Przy kawie i her−
bacie długo jeszcze rozmawiano
na różne tematy, a Franciszek
Moskwa intonował popularne ko−
lędy. Opuszczającym salę jubila−
tom kierownik R. Ścierska wręcza−
ła tradycyjne czerwone róże i oko−
licznościowe upominki świąte−
czne. Mirosław Leszczyk

Tradycyjne spotkanie
choinkowe z jubilatami
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W sali audiowizualnej przy Placu
Farskim 12 grudnia br. Miejska
Biblioteka Publiczna w Lędzinach
zorganizowała przedświąteczny
koncert kolędowy w wykonaniu
kwartetu smyczkowego złożonego z
muzyków orkiestry kameralnej mia−
sta Tychy „AUKSO”, w składzie
którego grają też członkowie wielo−
krotnie występującego w Lędzinach
kwartetu „SONOS”. 

Marcin Sidor (skrzypce), Ewa
Sidor (altówka), Mateusz Mańka
(wiolonczela) oraz Mateusz Moś
(skrzypce) koncert rozpoczęli od
utworu „The Arrival of the Queen
of Sheba” z oratorium „Salomon”
Friedricha Georga Hendla. Po nim
artyści zagrali „Kanon” Johanna
Pachelbela, gdzie niczym echo,
z dwutaktowym opóźnieniem włą−
czały sięposzczególne instrumen−
ty. Następnie wykonano siedem
krótkich kompozycji inspirowa−
nych polskimi kolędami, tzw. bu−
kolików, które w nowej aranżacji
kompozytora Kamila Pawłowskie−
go wzbudziły wielki aplauz słu−
chaczy. Jako doktor sztuki muzy−
cznej i kontrabasista orkiestry
„AUKSO”, tym razem dopingował

swoich kolegów z pozycji słucha−
cza. Kolejnym zagranym klasy−
kiem było „Divertimento D – dur”
Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Koncert zakończono kolejnym ze−
stawem pięciu kolęd i pastorałek
(„Oj maluśki”, „Przybieżeli do
Betlejem”, „Wśród nocnej ciszy”,
„Dzisiaj w Betlejem”, „W żłobie
leży”) opracowanych na kwartet
smyczkowy przez Kaila Pawłow−
skiego. W trakcie koncertu prowa−

dząca go Agnieszka Kucharewicz
zaprezentowała stosowny do okre−
su adwentowego wiersz pt.
„Adwent” Gabrieli Kotas, poetki
z Mysłowic – Ławek, która swój
wieczór autorski miała w bibliote−
ce dzień wcześniej. Muzykom jak
i kompozytorowi w podziękowa−
niu dyrektor MBP Joanna Wicik
wręczyła kwiaty i świąteczne upo−
minki.

Bogusław Żogała

Koncert świąteczny przy Placu Farskim

Marcin Sidor, Mateusz Mos, Ewa Sidor, Mateusz Manka.
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W tegorocznej, 14 już edycji akcji
„Szlachetna Paczka” w rejonie Lę−
dzin wzięło udział 20 wolontariuszy,
którzy grupę obdarowanych wyłonili
spośród 76 zakwalifikowanych do
projektu rodzin. Najważniejszym
kryterium włączenia danej rodziny
do programu był tzw. „Impuls do
zmiany”. Paczka, zgodnie z przyję−
tym przez pomysłodawców założe−
niem, ma dać rodzinie nadzieję na
lepsze jutro i pomóc jej w wyjściu
z trudnej sytuacji. Taką szansę w Lę−
dzinach ostatecznie otrzymały 24 ro−
dziny. 

Finał akcji odbył się w dniach 13
i 14 grudnia 2014 r. W tych dniach
w całej Polsce magazyny przepeł−
niały się od paczek, nie inaczej było
i w Lędzinach. Ogrom dobroci jaki
płynął z serc Darczyńców przerósł
najśmielsze oczekiwania organiza−
torów. 

Jak mówi Magdalena Przystolik,
Lider Rejonu Lędziny: „Tylko
w Lędzinach wspólna inicjatywa za−
chęciła do działania ok. 960 osób,

które chętnie zaangażowały się
w przygotowanie pomocy dla po−
trzebujących rodzin. Darczyńcy,
stając na wysokości zadania, organi−
zowali m.in. lodówki, pralki, wózki
dla dzieci, łóżka, węgiel czy nawet
całą instalację centralnego ogrzewa−
nia. Łącznie, kwota jaka została
przeznaczona na pomoc w Lędzi−
nach w trakcie tegorocznej akcji to
ponad 62.000 zł.”

Wolontariuszom jak i rodzinom
przy dostarczaniu paczek towarzy−
szyły niesamowite emocje. Euforia,
radość i łzy szczęścia w trakcie fina−
łu oraz historie z poprzednich edycji
o rodzinach, które wyszły z biedy
i już nie potrzebują pomocy udowa−
dniają, że warto się angażować. 

Organizatorzy akcji składają ser−
deczne podziękowania Rodzinom,
Darczyńcom, Wolontariuszom oraz
regionalnym firmom walnie przy−
czyniającym się do sprawnego prze−
prowadzenia finału, w szczególno−
ści zaś firmie Przedsiębiorstwu Go−
spodarki Komunalnej „Partner” Sp.
z o.o. Marcin Podleśny

W dniu 5 grudnia 2014 r. zmarł
78−letni druh Bolesław Kapustka,
wieloletni członek Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lędzinach. Trzy
dni później, w poniedziałkowe
przedpołudnie, odbyła się ceremo−
nia pogrzebowa, najpierw w ko−
ściele p.w. św. Anny w Lędzinach,
a potem na cmentarzu parafialnym.
Mszę św. odprawił i homilię wy−
głosił ksiądz wikariusz Adam Jure−
czka. Przybliżył on zebranym syl−
wetkę Zmarłego i podziękował
wszystkim obecnym, w tym ofi−
cjalnym delegacjom władz miasta
z burmistrz Krystyną Wróbel, by−
łemu burmistrzowi Wiesławowi
Stambrowskiemu, przedstawicie−
lom władz powiatu bieruńsko−lę−
dzińskiego, Państwowej Straży
Pożarnej w Tychach, delegacjom
okolicznych ochotniczych straży
pożarnych oraz licznym lędziń−

skim strażakom za udział w cere−
moniach pogrzebowych. Do mszy
żałobnej asystowały trzy strażac−
kie poczty sztandarowe: OSP Lę−
dziny, OSP Bieruń Stary oraz Od−
działu Powiatowego ZOSP, a na
organach grał Jerzy Jurowicz.
W ostatniej ziemskiej drodze
Zmarłemu grała orkiestra dęta ko−
palni „Ziemowit”, trębacz zagrał
też utwór „Cisza”, asystował też
wóz bojowy OSP Lędziny. Były
naczelnik lędzińskiej OSP, Jerzy
Mantaj pożegnał zasłużonego ko−
legę krótką przemową w imieniu
wszystkich lędzińskich strażaków,
mówiąc między innymi – Przyja−
cielu, byłeś nie tylko oddanym
strażakiem i długoletnim sumien−
nym gospodarzem lędzińskiej je−
dnostki OSP, ale także bardzo war−
tościowym człowiekiem! 

Mirosław Leszczyk

Pożegnanie Bolesława Kapustki

Inspiracje w galerii starostwa
Młoda, ale już dobrze znana w naszym środowisku lędzińska malarka

Agata Wojtala−Kubecka zaprasza wszystkich chętnych na wernisaż wy−
stawy jej obrazów pod hasłem „Inspiracje”, który odbędzie się 2 lutego
(poniedziałek) o godz. 17.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Bie−
runiu Ścierniach przy ul. Św. Kingi. Mirosław Leszczyk

Paczka dla
lędzińskich 
rodzin

Lędzińscy wolontariusze Szlachetnej Paczki. 
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Swoje doroczne święto szkoły hołdu−
nowskie Gimnazjum z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa
Morcinka obchodziło razem ze świę−
towaniem jubileuszu 15−lecia działal−
ności. 

W czwartek, 18 grudnia, najpierw
społeczność tej placówki spotkała
się tradycyjnie na mszy św. w ko−
ściele parafialnym pw. Chrystusa
Króla, którą odprawili proboszcz ks.
Marek Płaza oraz ks. Dawid Klime−
ra, absolwent szkoły jubilatki, a po−
tem w sali widowiskowo−kinowej
Piast na dwugodzinnym spektaklu
muzyczno−tanecznym, którego has−
łem przewodnim były słowa prof.
Tadeusza Kotarbińskiego: „Prze−
szłość zachowana w pamięci staje
się częścią teraźniejszości”. 

Dyrektor G 2, Lidia Ciepły−Buga−
ra, serdecznie powitała zgromadzo−
nych tu uczniów i ich rodziców,
nauczycieli i innych pracowników
szkoły, absolwentów oraz emeryto−
wanych nauczycieli, a także li−

cznych oficjalnych gości, w tym
burmistrz Krystynę Wróbel, prze−
wodniczącą Rady Miasta, Elżbietę
Ostrowską, wicestarostę Henryka
Barcika, radnych, wymienionych
duchownych, dyrektorów lędziń−
skich placówek oświatowych oraz
szczególnych gości z zaprzyjaźnio−
nej Zakladni Skola w morawskim
Unicovie na czele z dyrektorem
Svatoplukiem Vlkiem i jego żoną.

Widzowie w sali Piast obejrzeli
dotychczasową, czyli 15−letnią hi−
storię hołdunowskiego gimnazjum,
czyli jej tradycje, zwyczaje, a także
najważniejsze osiągnięcia w przy−
słowiowej pigułce, ale za to w este−
tycznym „opakowaniu”, bo w for−
mie występów w artystycznych. Na
scenie prezentowali się nie tylko
obecni uczniowie szkoły, ale także
jej absolwenci, w tym wokalistki
Ewa Kapała i Alicja Wagner oraz
Marcin Iciek w autorskim monolo−
gu. Autorki scenariusza spektaklu
(nauczycielki G 2) oraz jego reżyser
Michał Musioł z Tychów wykorzy−

stali nowoczesną technikę do wir−
tualnego przeniesienia nas w odleg−
łą przyszłość, bo do 2144 roku.
Wielka awaria ówczesnego systemu
informatycznego dała czas i okazję
uczniom oraz nauczycielom pla−
cówki oświatowej (będącej konty−
nuatorką obecnego G 2) do zwie−
dzenia szkolnego muzeum, w któ−
rym „odkrywali” dzieje pierwszych
15−tu lat istnienia hołdunowskiego
gimnazjum.

Po koncercie goście złożyli na rę−
ce dyrektor L.Ciepły−Bugary bukie−
ty kwiatów i przekazali gratulacje
oraz życzenia dla całej społeczności
szkoły. Dalsza część jubileuszu, już
nieoficjalna, odbyła się w budynku
G 2. Między innymi podziwiano
tam wystawę plastyczną pt. „Połą−
czeni w sztuce”, autorstwa kilkuna−
stu absolwentów, nauczycieli
(w tym emerytowanych) oraz rodzi−
ców uczniów gimnazjum. Od na−
stępnego dnia do lędzińskiego fina−
łu można ją było oglądać w holu na−
szego magistratu. Mirosław Leszczyk

Podwójne święto 
hołdunowskiego gimnazjum

„Zemsta nietoperza” w Piaście
W ramach noworocznego koncertu, Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach
zaproponował mieszkańcom 3 stycznia br. w sali kinowej „Piast” przeżywa−
nie muzycznych emocji w trakcie oglądania operetki w trzech aktach, „Ze−
msta nietoperza” (Die Fledermaus) Johanna Straussa II (syna). 

Wystawiana operetka była okazją do zaprezentowania swoich umiejęt−
ności przez młodych artystów wyedukowanych w katowickiej Akademii
Muzycznej im. K.Szymanowskiego, a występujących pod szyldem Tea−
tru Muzycznego Arte Creatura w Sosnowcu. Przedstawienie wyreżysero−
wała Barbara Bielaczyc. Odtwórca głównej roli Gabriela von Eisenstein,
Jarosław Wiewióra był nie inicjatorem założenia teatru, ale i oprócz pre−
zentowania swego tenorowego głosu, zajmuje się też produkcjąi sceno−
grafią. Za piękne stroje odpowiadała z kolei Dorota Wiewióra. 

Fabuła operetki, będąca przewrotną intrygą doktora Falke wciągającego
do zakończonej happy endem gry całego grona swoich przyjaciół, jest
okazją do zaprezentowania wśród pikanterii sytuacji i dialogów, wspaniałej
muzyki przesyconej tanecznym rytmem i wiedeńską radością życia. Dob−
rze wypadły także sopranistki, zwłaszcza grające role Rozalindy i Adeli,
oraz grająca męską rolę księcia Orlowsky’ego, Aleksandra Pokrywczyńska.
Autorem dowcipnego przekładu libretta jest Julian Tuwim. Bogusław Żogała

„Przyjazna i bezpieczna świetlica dla
naszych najmłodszych” tak zatytuło−
wany był wniosek złożony przez Ze−
spół Szkół w Lędzinach w ramach
konkursu grantowego „Tu mie−
szkam, tu zmieniam” organizowane−
go przez Fundację Banku Zachodnie−
go WBK we współpracy z Bankiem
Zachodnim WBK S. A. Wniosek zo−
stał pomyślnie rozpatrzony, znajdu−
jąc się w gronie 247 laureatów, spoś−
ród 2861 złożonych wniosków. 

Celem Konkursu było wyzwole−
nie potencjału społecznego człon−
ków lokalnych organizacji poza−
rządowych oraz jednostek publi−
cznych prowadzących działalność
kulturalną, edukacyjną, wycho−
wawczą, charytatywną i społeczną,
zainspirowanie ich do działania na
rzecz dobra wspólnego w prze−
strzeni publicznej, w lokalnym śro−
dowisku. 

Konkurs polegał na wyborze
najciekawszych inicjatyw społe−
cznych przygotowanych przez
podmioty je realizujące i przyzna−
niu najlepszym z nich wsparcia fi−
nansowego w postaci grantu na
realizację podjętych działań. 

Wniosek Zespołu Szkół w Lędzi−
nach opracowany przez dyrektora
Marię Horst, nauczycielkę Urszulę
Karwath oraz członka Rady Rodzi−
ców Panią Jolantę Suskę – Łuczak
a złożony przez Gminę Lędziny zo−
stał pomyślnie rozpatrzony. Szkoła
otrzymała dofinansowanie 10 000
zł na przystosowanie pomieszcze−
nia gospodarczego na świetlicę
przeznaczoną zwłaszcza dla naj−
młodszych dzieci. Realizacja pro−
jektu wiąże się z wymianą dwóch
okien na większe, malowaniem
ścian, zakupem mebli, dywanów,
sprzętu sportowego, zabawek i po−
mocy dydaktycznych niezbędnych
do prowadzenia zajęć świetlico−
wych. Skutkiem realizacji projektu
będą likwidacja dwuzmianowości
w szkole, oraz uzyskanie większe−
go pomieszczenia świetlicowe
sprzyjającego bezpiecznej zabawie
i nauce dzieci pozostających do
późnych godzin w świetlicy. 

W dniu 14 stycznia 2015 r.
w Warszawie odbyła się gala podsu−
mowująca, podczas której dyrektor
Maria Horst odebrała zwycięski
grant oraz dyplom Laureata Konkur−
su dla Gminy Lędziny. Marcin Podleśny

Zwycięski projekt SP nr 4

Gmina Lędziny zakończyła realiza−
cję dwóch projektów mających na
celu kreowanie zdrowego, bezpie−
cznego i przyjaznego środowiska
szkolnego. Oba projekty zostały
zrealizowane dzięki wsparciu rządo−
wego programu „Bezpieczna i przy−
jazna szkoła” w województwie śląs−
kim w 2014 r. dla jednostek samo−
rządu terytorialnego.

Projekt pod nazwą „Integracja lę−
dzińskich klas początkowych po−
przez organizację I Olimpiady Pier−
wszaka w Zespole Szkół w Lędzi−
nach” miał na celu: popularyzację
ruchu sportowego, rozwijanie spra−
wności ruchowej oraz propagowa−
nie czynnego wypoczynku wśród
dzieci, a także współdziałanie
w grupie podczas gier i zabaw, inte−
growanie grup szkolnych, kształto−
wanie zachowań prozdrowotnych
oraz motywowanie nauczycieli do

organizacji zabaw ruchowych fabu−
laryzowanych, dostosowanych do
możliwości uczniów.

Powyższe cele zostały osiągnię−
te dzięki organizacji I Olimpiady
Pierwszaka, w czasie której ucz−
niowie pozytywnie przeżywali
swoje sukcesy, nauczyli się ró−
wnież reagować na niepowodze−
nia, doceniając wartość współdzia−
łania i zasady fair play. Nauczycie−
le natomiast zostali wyposażeni
w zbiór nowych, kreatywnych za−
baw ruchowych, opartych na fabu−
le bajki. Beneficjenci projektu wy−
rażają nadzieję, że wymiana do−
świadczeń i wypracowanie no−
wych rozwiązań dotyczących pro−
mocji zdrowego stylu życia i spor−
tu, pozwoli na osiągnięcie długofa−
lowych efektów projektu.

Z kolei, projekt pod nazwą „In−
tegracja zaczyna się w sercu” miał
na celu propagowanie idei integra−

cji osób pełnosprawnych z niepeł−
nosprawnymi oraz budowanie re−
lacji opartych na szacunku i akcep−
tacji inności. Cel ten został osiąg−
nięty poprzez: prezentację talen−
tów i uzdolnień artystycznych ucz−
niów (konkurs plastyczny „Jesteś−
my tacy sami – integracja
w oczach dziecka” i literacki
„Spróbuję – mogę – potrafię” pod−
czas obchodów Międzynarodowe−
go Dnia Osób Niepełnospra−
wnych), kształtowanie postaw to−
lerancji, akceptacji, wrażliwości
i wzajemnej życzliwości (realiza−
cja programu działań na rzecz inte−
gracji „Jacy jesteśmy inni – czy ta−
cy sami” oraz spotkanie z rodzica−
mi klas integracyjnych), rozwija−
nie twórczych zainteresowań oraz
upowszechnienie idei integracji
(Obchody Międzynarodowego
Dnia Osób Niepełnosprawnych).

Marcin Podleśny

Zrealizowano dwa projekty

Artyści z G2 nauczyciele i goście.
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W sobotę, 13 grudnia, zarząd Skat
Klubu OSP Lędziny zorganizował
doroczny otwarty turniej skatowy,
w którym rywalizowało 36 skacistek
i skacistów, w tym nawet z Cieszyna,
Pszczyny czy Katowic. Zwyciężył
Piotr Grzywaczyk z SK Gwarek Bo−
lina, a w czołowej ósemce znaleźli się
ponadto: Grzegorz Koziorz (SK
Leśna Bieruń), Jan Faruga (TS
Pszczyna), Bernard Stachura (SK
Leśna Bieruń), Krzysztof Kołodziej−
czyk (SK OSP Lędziny), Piotr
Niemiec (Unia Bieruń), Eugeniusz
Pilch i Piotr Czypionka (obaj Amicis
Katowice). 

Wspomniany Krzysztof Koło−
dziejczyk był też najlepszym rep−
rezentantem SK OSP Lędziny pod−
czas wyjazdowego turnieju finało−
wego Grand Prix Okręgu Tychy,
który rozegrano tydzień wcześniej,
6 grudnia, w Brennej. Wywalczył
tam 3. miejsce, za Leonardem Sit−
ko (Sokół Wola) i Janem Kraw−
czykiem (GTS Bojszowy). Drugi
zawodnik lędzińskiego klubu,
Krzysztof Orocz, zajął 15. lokatę.

Drugi z braci Kołodziejczyków,
Adam, były indywidualny mistrz
świata, odniósł kolejny wielki suk−
ces. W niedzielę, 14 grudnia, upla−
sował się na 6. miejscu w IX, czyli
ostatnim już turnieju z cyklu Grand
Prix Polski 2014 w Skata, rozegra−
nym w Rudzie Śląskiej i dzięki te−
mu został zwycięzcą w końcowej
klasyfikacji. Łącznie uzyskał aż 
1 069 pkt i wyprzedził zdecydo−

wanie najgroźniejszych rywali: Ja−
na Nowaka z Victorii Tranzyt
Chróścice – 869 pkt i Mirosława
Wawocznego z DK Rybnik Chwa−
łowice – 856 pkt Gratulujemy!

W dniu 20 grudnia minionego
już roku, podsumowano w siedzi−
bie klubu ubiegłoroczny sezon
sportowy. Gościem honorowym
uroczystego spotkania była nowa
burmistrz Krystyna Wróbel, która
aktywnie uczestniczyła w dysku−
sji, zarówno dotyczącej dotych−
czasowych osiągnięć sportowych
klubu, jak i dalszych jego planów.
Nagrodzono też ośmioro najlep−
szych w końcowej klasyfikacji co−
tygodniowych wewnątrzklubo−
wych turniejów skatowych za
2014 rok. Okazali się nimi, w ko−

lejności: Adam Kołodziejczyk
(prezes klubu), Henryk Krzymiń−
ski, Piotr Niemiec, Czesław Pie−
korz, Janusz Drzyzga, Lidia Se−
geth, Leszek Dąbrowski i Krzy−
sztof Segeth. Ponadto prezes uho−
norował świątecznymi upominka−
mi od jednego z prywatnych spon−
sorów (członka klubu) pięć kobiet
uczestniczących w tych turnie−
jach: wspomnianą L. Segeth,
Aleksandrę Łańską−Gawlik, Gab−
rielę Habelok, Bożenę Węgrzyk
i Jowitę Kołodziejczyk. Tradycyj−
nie na zakończenie świątecznego
spotkania rozegrano turniej skato−
wy, w który zwyciężył Krzysztof
Kołodziejczyk przed Januszem
Drzyzgą i Lidią Segeth.

Mirosław Leszczyk

Pomyślny finisz sezonu skatowego

Prezes A. Kołodzieczyk wręczył paniom z klubu upominki od sponsora. 
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W dniu 16 grudnia 2014 r. opieku−
nowie i trenerzy Akademii Sportu
KSB Lędziny zorganizowali w sali
gimnastycznej PZS Lędziny, dla
swoich podopiecznych przedświąte−
czne spotkanie opłatkowe, będące
okazją do podsumowania kolejnego
roku działalności, jak i okazją do
sympatycznego wspólnego spotka−
nia dzieci, rodziców, opiekunów,
sponsorów oraz św. Mikołaja, które−
go na tej imprezie nie mogło
zabraknąć.

Zabawę rozpoczęto od wspólnej
aerobikowej rozgrzewki prowa−
dzonej przez nauczycielkę wycho−
wania fizycznego z lędzińskiego
PZS−u, Joannę Poradzisz – Krupa.
Ona też jako utytułowana zawo−
dniczka i medalistka Mistrzostw
Świata i Europy w ju−jitsu, od li−
stopada 2014 r. szkoli dzieci także
i w tym kierunku. Wzorem zacho−
dnich szkoleniowców razem z ini−
cjatorem szkółki Krzysztofem Ber−
gerem, chcą połączyć te dwie dy−
scypliny sportowe, tak by ich ele−
menty rozwijały u dzieci zwin−
ność, szybkość, wytrzymałość, si−
łę, a także spostrzegawczość, opa−
nowanie, odwagę, odporność, kon−
centrację i wytrwałość. W oczeki−
waniu na przybycie św. Mikołaja
z prezentami, w formie gier i za−

baw, dzieci rozegrały krótkie me−
cze. Każde dziecko ze szkółki
otrzymało czapkę zimową z lo−
giem szkółki i ochraniacze do gry
w piłkę.

Sponsorem głównym wręcza−
nych upominków była firma „Sto−
ne−Garden” z Mysłowic−Kosztów,
Przemysława Warelisa, który od
trzech lat wspiera szkółkę. Organi−
zatorów wsparła również firma FS
Projekt.

Trenerzy Akademii, jak i sam
pomysłodawca szkółki Krzysztof
Berger, jako szkoleniowiec z wie−
loletnim stażem i doświadczeniem
w treningach najmłodszych grup

wiekowych, zajmujący się dziećmi
w wieku od 4 do 12 lat, namawia−
ją do zasilenia piłkarskich szere−
gów także wszystkie dziewczynki.
Dbając o rozwój ruchowy dzieci
i współpracując z fachowcami tak−
że w dziedzinie fizjoterapii, szkół−
ka i osiągnięcia jej zawodników
w kraju i za granicą, są doskonałą
alternatywą dla oderwania mło−
dych ludzi od uzależnienia od
elektronicznych gadżetów.

Działacze Akademii z nadzieją
spoglądają w nowy 2015 rok li−
cząc, że będzie dla Klubu również
owocny jak minione 12 miesięcy.

Marcin Podleśny

Pierwsza wigilia Akademii Sportu KSB

Uczestnicy wigilii Akademii Sportu KSB Lędziny.
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Informujemy, iż Urząd Miasta w Lędzinach uruchomił system
powiadamiania mieszkańców o ważnych sprawach i wyda−
rzeniach za pomocą sms−ów. W ten sposób będziemy Pań−
stwa mogli informować o występujących zagrożeniach,
ostrzeżeniach meteorologicznych, imprezach kulturalnych
i sportowych, utrudnieniach na drogach, zbliżających się ter−

minach płatności podatków i opłat lokalnych. Osoby zainte−
resowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenio−
wego i przekazanie go do Punktu Obsługi Mieszkańca.
Formularz, którego pobranie możliwe jest ze strony UM w Lę−
dzinach (www.ledziny.pl) można również przesłać pocztą
e−mail na adres um@ledziny.pl

Sms−owy system powiadamiania mieszkańców

Znamy stypendystów
W dniu 19.12.2014 r. Sportowa Komisja Stypendialna dokonała oceny

formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium sportowe−
go Burmistrza Miasta Lędziny na rok 2015. Zweryfikowała również wy−
niki sportowe osiągnięte przez zawodników. I tak stypendium za wyso−
kie osiągnięcia sportowe, otrzymują:
1. Aleksandra Dudek (taniec towarzyski)
2. Remigiusz Kula (taniec towarzyski)
3. Wiktora Kapała (taniec towarzyski)
4. Martyna Watoła (pływanie) 
5. Marta Kieraga (pływanie) 
6. Karol Popiela (pływanie)
7. Jakub Wowro (tenis stołowy)

Stypendium sportowe zawodnicy będą otrzymywać od stycznia do gru−
dnia 2015 r. w kwocie od 140,00 do 150,00 zł.

W dniu 10 stycznia odbyło się walne
zebranie sprawozdawczo−wyborcze
Rejonowego Koła Pszczelarzy „Bie−
ruń”, które ma swoją siedzibę na
piętrze budynku byłej poczty w Lę−
dzinach Górkach. 

Skupia ono 60 hodowców z na−
szego powiatu, a także z okoli−
cznych miejscowości. Sprawozda−
nia z czteroletniej działalności zło−
żyli: w imieniu zarządu dotychcza−
sowy prezes Stanisław Czempas,
a w imieniu komisji rewizyjnej do−
tychczasowy przewodniczący Ed−
mund Jarnot. Po udzieleniu abso−
lutorium zarządowi wybrano nowe
władze statutowe koła. Skład no−
wego zarządu stanowią: Tadeusz
Mateja z Bierunia – prezes, Ed−

mund Bryjok z Lędzin – wicepre−
zes (po raz kolejny), Paweł Pruba
z Chełma Śl. – sekretarz, Piotr Bu−
czek z Imielina – skarbnik oraz ja−
ko członkowie: Józef Szyja z Ty−
chów, Wacław Ścierski z Mysło−
wic i Stanisław Czempas z Bieru−
nia, który nie zgodził się kandydo−
wać po raz kolejny na stanowisko
prezesa zarządu. Ponownie prze−
wodniczącym komisji rewizyjnej
został Edmund Jarnot z Chełmu
Śl., a jej członkami wybrano Jana
Duraja z Bierunia i Jerzego Stadle−
ra z Imielina. Ponadto reprezentan−
tami koła na walny zjazd delega−
tów Śląskiego Związku Pszczela−
rzy w Katowicach zostali wspo−
mniani Edmund Bryjok i Józef
Szyja. Mirosław Leszczyk

Pszczelarze wybrali
nowe władze statutowe

Nowy Zarząd Rejonowy Koła.
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