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W funkcjonowaniu Rady Miasta
każdego roku dwie uchwały są naj−
ważniejsze. Jedna to uchwalenie
budżetu na zaczynający się rok.
A druga rozliczenie roku ubiegłe−
go, czyli absolutorium dla burmi−
strza. Na majowej sesji sprawozda−
nie z wykonania budżetu roku
2013 składał burmistrz Wiesław
Stambrowski. Następnie radni gło−
sowali. 14 radnych uważało, że
burmistrz budżet wykonał prawid−
łowo. Jedna radna (Krystyna Wró−
bel) była odmiennego zdania. 

Jaki był ten budżet? W roku 2013
planowano dochody miasta na po−
ziomie 48 725 242,13 zł. Wpływy
były jednak nieco mniejsze, wy−

niosły 47 305 302,56 zł. Wpływy
były więc o milion czterysta tysięcy
niższe, niż zakładano. Z drugiej je−
dnak strony wydatki miały wynieść
ponad sześćdziesiąt milionów (dok−
ładnie 60 483 073,78) a wydano
o siedem milionów mniej – 54 771
471,62 zł. Mimo to rok był rekordo−
wy pod względem inwestycji, któ−
rych było na 16 milionów.

Całą uchwałę budżetową można
znaleźć w Internecie na stronie
http://www.bip.ledziny.pl/zalaczni−
ki/zarzadzenie_20140328_50
_702_zal.pdf

A u nas, na 2 stronie rozmowa
z burmistrzem na temat tego bud−
żetu.

Absolutorium 14 do 1

We wtorkowe popołudnie,
24 czerwca, w sali widowis−
kowo−kinowej Piast, odbyła
się doroczna uroczystość
uhonorowania najlepszych
absolwentów lędzińskich
szkół: gimnazjów i Powiato−
wego Zespołu Szkół. Naj−
pierw jednak burmistrz Wie−
sław Stambrowski wręczył
statuetki laureatkom woje−
wódzkich konkursów przed−
miotowych. Otrzymały je
uczennice Szkoły Podstawo−
wej w Lędzinach: Emilia
Borys za konkurs polonisty−
czno−historyczny i za mate−
matyczno−przyrodniczy oraz
Patrycja Śmiłowska za kon−
kurs matematyczno−przyro−
dniczy. Następnie dyplomy
uznania i nagrody książkowe
z rąk burmistrza Stambrow−
skiego otrzymało 46 prymu−
sów, którzy na końcowych
świadectwach szkolnych uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75. Galę pro−
wadził tradycyjnie Krzysztof Bednarczyk, naczelnik Referatu Edukacji
i Kultury Urzędu Miasta. 

Ponadto burmistrz wręczył puchary trzem najlepszym absolwentom
z poszczególnych szkół, a także w imieniu przewodniczącej Rady Miasta,
Teresy Ciepły, puchary dla czterech najlepszych absolwentek w mieście:
Karoliny Czarnynogi i Julii Szczotki (obydwie z G 3), które osiągnęły śre−
dnią ocen po 5,72 i zajęły ex aequo I miejsce, Alicji Mol z G1 (5,67) za II
lokatę i Justyny Bielas z G 2 (5,50) za trzecią. Wspomniane Karolina Czar−
nynoga i Julia Szczotka otrzymały też tradycyjne nagrody rzeczowe burmi−
strza dla najlepszego absolwenta w mieście.

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości głos zabrali wiceburmistrz
Marek Bania, odpowiedzialny za stan oświaty w mieście oraz burmistrz
Stambrowski. W części artystycznej zaprezentował się na scenie zespół wo−
kalno−instrumentalny z SP 1, prowadzony przez Pawła Brożka. 

Wykaz najlepszych absolwentów lędzińskich szkół na str. 2. ml

Gala najlepszych absolwentów

Karolina i Julia ex aequo 

Na zdjęciu Karolina Czarnynoga i Julia 
Szczotka – dwie najlepsze lędzińskie absol−
wentki.

Zdaniem wielu mieszkańców pro−
gram tegorocznych obchodów Dni
Lędzin był najbogatszy i najbardziej
urozmaicony z wszystkich dotychcza−
sowych. Był też najbardziej rozciąg−
nięty w czasie, bowiem już 6 czerwca
w sali audiowizualnej przy Placu Far−
skim odbył się otwarty koncert muzy−
ki klasycznej znanego tyskiego Sonos
Kwartetu, poprzedzony krótkimi wy−
stępami sześciorga młodych lędziń−
skich muzyków. Sonos Kwartet za−
grał tej sali jeszcze 13 czerwca, tym
razem standardy muzyczne dla podo−
piecznych lędzińskiego Ośrodka Bło−
gosławiona Karolina. 7 czerwca mog−
liśmy zaś oklaskiwać ciekawy spek−
takl młodzieżowej grupy teatralnej
„Fantom” z Bierunia pt. „Ożenek”
wg M. Gogola.

Spore zainteresowanie wśród
okolicznych mieszkańców budziła
też praca twórcza Ireneusza Wie−
rzby z Bierunia i Jerzego Salahny
z Bystrej koło Bielska Białej, którzy
na placu przy ratuszu wyrzeźbili
w dniach 10−14 czerwca dwie duże
postaci (śląską dziouszkę i beski−
dzkiego górala) dla Przedszkola nr
1 w ramach dorocznego pleneru
rzeźbiarskiego. Staną one przed no−
wą siedzibą tej placówki. 11 czer−
wca sala Piast gościła finalistów XI
już edycji Wojewódzkiego Festiwa−
lu Muzyki i Tańca. Częścią Dni Lę−
dzin były też imprezy szachowe i ju−
bileusz SP 3. 

Główne obchody to jednak we−
ekend 14−15 czerwca. Sobotnia
impreza (14 czerwca), zorganizo−
wana na Placu Farskim, miała cha−
rakter festynu otwartego. O godz.
15.00 rozpoczął ją półgodzinny
koncert orkiestry dętej kopalni
„Ziemowit” pod dyrekcją Andrze−
ja Sapinskiego. Tuż po ich wystę−
pie spadł rzęsisty deszcz, a nawet
sporej wielkości grad, stąd oficjalne
rozpoczęcie tegoż festynu trochę się
opóźniło. Gdy tylko pogoda na to
pozwoliła, burmistrz Wiesław
Stambrowski przekazał symboli−
czny klucz do „wrót miasta” przed−
stawicielkom zespołu folklorysty−
cznego „Lędzinianie”, a jednocześ−
nie przedstawiciele sekcji lędziń−
skiej i hołdunowskiej PZHGP wy−
puścili z klatek gołębie pocztowe. 

Ciąg dalszy na str. 2

Bogaty program tegorocznych 
obchodów Dni Lędzin. Ale czy atrakcyjny?

Siostry Wajs i Stonoga podobały się dzieciom i dorosłym. Za to Biesiada „Fran−
towska” okazała się niewypałem. W Lędzinach piosenki lwowskie czy warszaw−
skie jakoś specjalnych miłośników nie mają. Przy śląskiej biesiadzie bawili się
za to świetnie.
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Z PRAC RADY MIASTA

Kolejne, ósme już spotkanie otwarte
organizowane bądź współorganizo−
wane przez Klub Tygodnika Po−
wszechnego w Powiecie Bieruńsko−
Lędzińskim, odbyło się w piątek, 13
czerwca, w centrali Miejskiej Biblio−
teki Publicznej. Tym razem z mło−
dym redaktorem „Tygodnika Po−
wszechnego”, Błażejem Strzelczy−
kiem, któremu towarzyszył też inny
redaktor tego czasopisma, Patryk
Stanik. 

Temat spotkania brzmiał: „Czy
Tygodnik Powszechny jest dla
młodych?”. Gości serdecznie po−
witała dyrektor MBP, Joanna Wi−
cik, po czym red. Strzelczyk od ra−
zu zaproponował luźną formę wy−
miany myśli podczas tego spotka−
nia, co spotkało się z aprobatą co
prawda nielicznych, ale za to bar−
dzo aktywnych słuchaczy. Okaza−
ło się, że wśród nich jedynym rep−
rezentantem młodego pokolenia
lędzinian był Jacek Moryc, redak−
tor Serwisu Lokalnego i działacz
Stowarzyszenia Młodzi Aktywni.
Dyskusja, jaka się od razu wywią−

zała, dotyczyła więc odpowiedzi
na pytanie, dlaczego tak się stało.
Jacek Moryc próbował uzasadniać
absencję młodych ludzi na tym
spotkaniu tym, że mają oni obec−
nie wiele różnych możliwości spę−
dzenia wolnego czasu. – Nie przy−
jdą, jeśli nie będą pewni bądź
przekonani, iż dane spotkanie czy
też dane wydarzenie będzie intere−
sujące – podkreślał. Bibliotekarka
Agnieszka Kucharczyk zwróciła
uwagę na ciekawy sposób rozu−
mowania młodzieży – Jeśli będą
tam osoby starsze, to co my tam
będziemy robić? Przywołała przy−
kłady z działalności MBP – Mło−
dzi ludzie chętnie przychodzą na
spotkania, ale pod warunkiem, że
będą one specjalnie dla nich orga−
nizowane.

W toku spotkania rozmawiano
też na inne tematy, między innymi
o homiliach wygłaszanych przez
księży, które nieraz są całkiem
oderwane od życia, naszpikowane
nowomową i zwrotami niezrozu−
miałymi dla przeciętnego wierne−
go. ml

Spotkanie KTP 
– o młodych bez młodych

Gimnazjum nr 1

Mol Alicja 5,67

Długajczyk Daria 5,39

Kanicka Małgorzata 5,39

Borowski Marcel 5,22

Buchta Marta 5,17

Brzęczek Joanna 5,11

Jóźwiak Emilia 5,06

Bogacz Marta 5,06

Urbańczyk Michał 5,06

Kloska Teresa 5,00

Szumilas Marta 5,00

Orlikowska Sandra 4,89

Saternus Sonia 4,78

Buniewicz Szymon 4,78

Stolecka Aleksandra 4,78

Gimnazjum nr 2

Bielas Justyna 5,50

Karkoszka Barbara 5,39

Klima Marta 5,39

Długajczyk Paulina 5,22

Koczur Karolina 5,22

Stolorz Justyna 5,00

Kajdasz Klaudia 5,00

Sroczyńska Paulina 5,00

Bistyga Dominnik 4,89

Błażków Agnieszka 4,83

Martyka Klaudia 4,78

Goczoł Robert 4,78

Lis Dorota 4,78

Gimnazjum nr 3

Szczotka Julia 5,72

Czarnynoga Karolina 5,72

Szczepańska Marta 5,28

Urbańczyk Kinga 5,24

Fijoł Nadia 5,12

Kwiecińska Patrycja 5,00

Powiatowy 
Zespół Szkół

Pogorzelski Paweł 5,41

Szczepanek Katarzyna 5,20

Latocha Daniel 5,12

Pawlas Adrian 5,11

Bryjok Magdalena 4,95

Żurawska Natalia 4,94

Nicieja Iwona 4,94

Podobiński Tomasz 4,80

Piórek Dominika 4,76

Młodzińska Marlena 4,75

Sobiech Fabian 4,75

Krysik Krystian 4,75

Czerwcowa sesja Rady Miasta Lędzi−

ny stoi pod znakiem przekazania czę−

ści uprawnień Rady wprost do mie−

szkańców. Decydować bowiem się bę−

dzie o „budżecie obywatelskim”. Czyli

o tym, by o tym, jak wydawać część

pieniędzy decydowano w konsultacjach

z mieszkańcy poszczególnych dzielnic. 

Jest to rozwiązanie znane z wielu

wysoko rozwiniętych demokracji, co−

raz częstsze także w Polsce. Począt−

kowo do dyspozycji mieszkańców tra−

fia niewielka część budżetu, ale

w miarę jak nabierają doświadczenia

– coraz większa. 

Projekt zakłada podział budżetu oby−

watelskiego na trzy okręgi: Górki−Goła−

wiec, Lędziny i Hołdunów. Mieszkańcy

każdego z nich będą mogli zgłaszać po−

mysły wydania pieniędzy w ich dzielnicy.

Na majowej sesji radni pochylili się

nad problemami komunikacji miej−

skiej w Lędzinach. Efektem tego była

uchwała w sprawie udzielenia pomocy

finansowej dla Komunikacyjnego

Związku Komunalnego Górnośląskie−

go Okręgu Przemysłowego. Radni po−

stanowili przekazać do KZK GOP kwo−

tę 365 796,80 zł z przeznaczeniem

na realizację komunikacji zbiorowej

w gminie Lędziny. Szczegóły warun−

ków przekazania tych środków – oraz

co za nie Lędziny dostaną – będzie

przedmiotem osobnej umowy pomię−

dzy miastem a KZK GOP.

Najlepsi absolwenci
lędzińskich szkół:

Kolejne absolutorium za panem. Już
ósme, bo pierwsze dostawał pan za
2006 rok…

– To prawda, która zresztą wskazuje

trochę na absurd udzielania absoluto−

rium. Bo dostaje go urzędujący burmistrz,

za miniony rok. A przecież ja w 2006 rok

burmistrzem byłem raptem miesiąc,

w grudniu. Jednak to ja dostawałem ab−

solutorium za rządy Władysława Trzciń−

skiego. Ale rzeczywiście, od tego momen−

tu wszystkie kolejne otrzymuję już za to,

jak ja realizuję budżet miasta.

I jakie porównania pomiędzy tym
ostatnim absolutorium a wszystkimi
poprzednimi?

– Rok 2013 był zdecydowanie wyjąt−

kowy. Zazwyczaj było tak, że w rocznym

budżecie udało nam się znaleźć dwa

czasem trzy, wyjątkowo koło 5 milio−

nów na inwestycje. Tymczasem rok

2013 to w Lędzinach wydatki inwesty−

cyjne na poziomie 16 milionów. Rzecz

bez precedensu w historii miasta.

Ale trochę dlatego, że miasto za
6 milionów kupiło działkę inwestycyj−
ną. A taki zakup wlicza się do wydat−
ków na inwestycje.

– To prawda, ale nawet bez tej dział−

ki wydatki na inwestycje były najwięk−

sze w historii miasta, wyniosły 10 mi−

lionów. Dodam zresztą, że na 2014 rok

zaplanowano takie same.

Ale powiem szczerze, że tego roz−
machu inwestycyjnego nie widać…

– Po części dlatego, że o wielu tych

pracach mieszkańcy sądzą, że to po pro−

stu budowa kanalizacji. Prawda jednak

jest taka, że po położeniu kanalizacji na−

leży drodze przywrócić z pieniędzy na tę

inwestycję stan poprzedni. Nic ponadto.

Tymczasem my w wielu miejscach drogę

poszerzamy, kładziemy krawężniki, cho−

dniki, wzmacniamy podbudowę tej drogi.

Proszę porównać choćby ulicę Łanową,

przed budową kanalizacji i dziś. Na sa−

me tego rodzaju prace poszło 1,8 milio−

na. W roku 2013 przekazaliśmy do spó−

łki Partner niemal 3 miliony złotych. Rok

2013 to przecież także Plac Farski. Po−

nad 4 miliony. Wydaliśmy prawie 3 milio−

ny na oczyszczalnię ścieków na Ziemo−

wicie, ważną dla naszej nowej sieci ka−

nalizacji. A znów na odtwarzanie sieci

wodociągowej 340 tysięcy. Prawie pięć

milionów wydaliśmy na środki inwesty−

cyjne w kulturze fizycznej i oświacie. Zre−

sztą 67 zadań inwestycyjnych w roku

2013 mówi samo za siebie. 

Ale można by powiedzieć, że mia−
sto inwestuje na kredyt, zaciąga poży−
czki, wypuszcza obligacje. Potem to
trzeba będzie spłacać…

– Zgoda. Ale niech mi pan powie, ilu

ludzi buduje dom bez kredytu. Ilu bez

kredytu, pożyczki kupuje mieszkanie,

samochód? A przecież to dokładnie ten

sam mechanizm. Trudno uzbierać po−

trzebną kwotę, bo jeśli się ma pienią−

dze, to zawsze są inne pilne wydatki.

No i czekając można zmarnować okaz−

ję. Dlatego cały świat, bo przecież nie

tylko Lędziny, inwestuje na kredyt.

Pozostając jeszcze przy budżecie
2013 roku. Co według pana jest jego
słabością?

– Sprzedaż, a raczej brak sprzedaży

działek inwestycyjnych. Mamy bardzo

ciekawe tereny pod inwestycje, a nie

umiemy znaleźć inwestora… 

Niemal wszyscy radni uznali, że
budżet roku 2013 roku wykonał pan
prawidłowo. Tylko radna Krystyna
Wróbel – jako jedyna – głosowała
przeciw udzieleniu panu absoluto−
rium.

– Owszem. Z racji choćby tego inwe−

stowania na kredyt. Ale powiem tak:

w 2010 roku pani Krystyna wprowadzi−

ła do Rady Miasta sporą grupę ra−

dnych. Ufali jej. Ale gdy przez cztery la−

ta słuchali jej argumentów, przestali jej

ufać, przestali ją traktować poważnie

i teraz jest w radzie samotna. Więc nie

będę rozmawiał o jej zarzutach. Tym

bardziej, ze trochę mi wstyd. Pani ra−

dna jest bowiem, podobnie jak ja, ma−

tematykiem. Wiec wypadałoby, żeby ro−

zumiała konstrukcję budżetu. Bo to

przecież przede wszystkim liczby. 

Rekordowe inwestycje
Rozmowa z burmistrzem Wiesławem Stambrowskim

Dokończenie ze str 1

Potem mogliśmy oklaskiwać wy−
stępy na scenie plenerowej wspo−
mnianych „Lędzinian” pod kierun−
kiem Franciszka Moskwy, a po
nich grupy wokalne, instrumental−
ne i taneczne z lędzińskich placó−
wek oświatowo−wychowawczych.
Zaśpiewały też w duecie siostry Ju−
lia i Zuzanna Czudajówny.

Potem sceną zawładnęli już pro−
fesjonaliści, którzy bawili publi−
czność na różne sposoby. Najpierw
podczas biesiady z Brygidą i Ro−
bertem Łukowskim, następnie bie−
siady z Andrzejem Potępą
pt.”Książę Lipin i Przyjaciele”,
a na zakończenie sobotniego festy−
nu w ramach koncertu lędzińskiego
zespołu muzycznego Zamach
Band. W trakcie całego sobotniego
festynu można było korzystać
z mnóstwa wszelkich atrakcji.
Standard to dmuchańce dla dzieci,
mała gastronomia. Nie brakowało
także chętnych do zwiedzania sie−
dzib lędzińskich stowarzyszeń na
Placu Farskim. Sporo osób skorzy−
stało również z możliwości bez−
płatnego zbadania sobie ciśnienia
i poziomu cukru z krwi także
z wpisania się na listę poparcia pro−
jektu ustawy o uznaniu Ślązaków
za mniejszość etniczną przez Sejm
RP. 

Drugi dzień obchodów rozpo−
czął się od sportowych emocji.
W niedzielne przedpołudnie, 15
czerwca, na stadionie MKS−u od−
był się mecz dzieci (roczniki 2005
i 2006), w którym drużyna naszego
MKS−u pokonała pewnie zespół
„Juve” Jaroszowice. O 13.00 na

parkingu przy ośrodku Centrum
zorganizowanp otwarte zawody
modeli samochodów z napędem
elektrycznym. Po południu na kor−
tach ośrodka „Zalew” rozegrano
I drużynowy turniej tenisa ziemne−
go pomiędzy reprezentacjami Lę−
dzin i Bierunia, zakończony zwy−
cięstwem gości 4: 3. Dodajmy, że
lędziński klub offroadowy „Kaj−
man” zorganizował na wzgórzu
„Wopienka” w sobotę doroczne za−
wody trialowe, a w niedzielne
przedpołudnie doroczne zawody
o puchar burmistrza Lędzin. 

Od godziny 15.00 sceną usytuo−
waną na wspomnianym parkingu
najpierw zawładnęli młodzi artyści
z hołdunowskich placówek oświa−
towo−wychowawczych, kolejno z:
Przedszkola nr 2, Szkoły Podsta−
wowej nr 3 i Gimnazjum nr 2.
W międzyczasie z parkingu nastą−
pił start do tegorocznej „Gry miej−
skiej”, którą wygrała drużyna
„Błyskawice” (Paweł i Adam Bie−
rutowie). 

Potem, podobnie jak dzień
wcześniej na Placu Farskim, licz−
nie zgromadzą publiczność bawili
już artyści profesjonalni. Najpierw
grupa Siostry Wajs i Stonoga
wciągnęła do wesołej zabawy spo−
ro dzieci w ramach muzycznego
show. Czteroosobowa grupa arty−
stów z wrocławskiego Teatru
„Frant” bawiła natomiast słucha−
czy Biesiadą Frantowską, przypo−
minając im przeboje przedwojenne
i powojenne z różnych części Pol−
ski, w tym lwowskie, warszaw−
skie, góralskie itp. Nie przypadli
jednak specjalnie do gustu publi−
czności. Podobała się za to występ

młodej lędzińskiej piosenkarki
Beaty Popiołek, a fani „Vena Val−
ley” nie żałowali ani rąk (oklaski),
ani gardeł (włączanie się do śpie−
wania piosenek). Młodzież gene−
ralnie narzekała jednak na brak
gwiazdy. Porównywali to z Bieru−
niem, gdzie tydzień później wystę−
pował Myslovitz, a dwa tygodnie
później w Imielinie – Wilki. Dla
sporej części mieszkańców Dni
Miasta są warte tyle, ile na polskiej
scenie muzycznej znaczy gwiazda
wieczoru. Dla nich więc Dni Lę−
dzin miały program zupełnie niea−
trakcyjny. 

Oczywiście w ramach niedziel−
nego festynu otwartego, który miał
jeszcze bardziej biesiadny charak−
ter, niż sobotni, nie zabrakło li−
cznych stoisk z lodami, napojami,
słodyczami, zabawkami itp., ale
także stoisk różnych stowarzyszeń
i organizacjii innych atrakcji. Du−
żym zainteresowaniem wśród dzie−
ci cieszyły się także dmuchańce
oraz konne przejażdżki, prowadzo−
ne aż przez dwie grupy lędzińskich
amazonek. Nie zabrakło również
chętnych do wpisywania się na list
poparcia wspomnianego wyżej po−
stulatu o śląskiej mniejszości etni−
cznej. 

Bogactwo i różnorodność, a tak−
że rozpiętość w czasie i przestrzeni
sobotnich i niedzielnych imprez,
wymagały od mieszkańców nie tyl−
ko dysponowania sporą ilością cza−
su, ale także dobrej kondycji fizy−
cznej i znakomitego zmysłu orga−
nizacyjnego. Tym niemniej chyba
każdy z nas mógł znaleźć dla siebie
coś ciekawego i atrakcyjnego. 

Mirosław Leszczyk (współpraca KB)

Bogaty program tegorocznych obchodów Dni Lędzin. Ale czy atrakcyjny?
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Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

Celem działalności poradni jest pomoc osobom i rodzinom 
borykającym się z problemami alkoholowymi 

oraz dotkniętymi przemocą.
Poradnia pomaga również osobom dotkniętymi problemami 
uzależnienia od narkotyków i środków psychoaktywnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebie społecznej 
Poradnia rozszerzyła swoją działalność 

o terapię osób uzależnionych od hazardu patologicznego.
Leczenie oraz porady dla osób uzależnionych 

i ich rodzin udzielane są bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ
Kontakt

Przychodnia Nr 2, ul. Asnyka 2
Telefony kontaktowe 32 21 66 287 506 132 258

Poradnia czynna
Poniedziałek, środa, piątek 15.30 – 20.00 

Wtorek, czwartek 7.30 – 11.30

Niebawem Rejonowe Koło
Pszczelarzy „Bieruń”, zrzeszające
hodowców z gmin: Bieruń, Lędzi−
ny, Imielin i Chełm Śl. oraz poje−
dyncze osoby z okolicznych miast,
przeniesie swoją siedzibę z sali bu−
dynku byłej poczty w Lędzinach
Górkach, do budynku przy otwar−
tym przy Placu Farskim w Lędzi−
nach. 

Nowe pomieszczenie, które bę−
dzie dzielić z Towarzystwem Kul−
turalnym im. Anielina Fabery, jest
nieduże, więc swoje comiesięczne
spotkania, a zwłaszcza walne ze−
brania, koło organizować będzie
musiało przeprowadzać w sali au−
diowizualnej mieszczącej się na
piętrze budynku. 

Czerwcowe zebranie (5 bm) od−
było się jeszcze w dotychczasowej
siedzibie. Prezes Stanisław Czem−
pas poinformował między innymi
o najbliższych planach koła, w tym
o przygotowaniach do dorocznego
spotkania biesiadnego śląskich
pszczelarzy w drugą niedzielę lipca

na terenie ośrodka szkoleniowo−
hodowlanego Trutowisko−Murcki.
Wiceprezes Edmund Bryjok z Lę−
dzin, który spotkanie to organizuje,
zachęcał wszystkich do zaangażo−
wania się w organizację imprezy. 

Skarbnik Tadeusz Matyja poru−
szył natomiast sprawę konkursu na
najlepszą pasiekę w powiecie bie−
ruńsko−lędzińskim, w którym
uczestniczyć będzie łącznie 19 ho−
dowców pszczół. T. Matyja, poda−
jąc przypadek jednego z hodow−
ców stwierdził, że niektórzy rolni−
cy nadal nie przestrzegają odpo−
wiednich wymogów podczas
opryskiwania roślin środkami che−
micznymi, co prowadzi do uśmier−
cania pszczół. Apelował, ażeby na
łamach prasy lokalnej problem ten
był od czasu do czasu przypomina−
ny, jeśli nie chcemy dopuścić do
wyginięcia pszczół, tak jak to się
już stało w niektórych rejonach
Chin czy USA. Tak więc właśnie
spełniamy tę prośbę. 

Mirosław Leszczyk

Pszczelarze na Plac Farski

– Musimy przyspieszyć tempo
zbierania podpisów. Przez pierwsze
dwa miesiące zebraliśmy 2500,
przez ostatni miesiąc musimy ze−
brać 1500 – mówi powiatowy koor−
dynator akcji, Karol Kolny z Hołdu−
nowa.

Chodzi o akcję zbierania podpi−
sów pod obywatelskim projektem
ustawy, o uznaniu Ślązaków za
mniejszość etniczną. Aby taki pro−
jekt trafił pod obrady sejmu, musi
podpisać się pod nim 100 tysięcy
obywateli. Ruch Autonomii Śląska,
który akcją kieruje, przydzielił limi−
ty dla każdego powiatu. Ustalono,
że w naszym zostaną zebrane cztery
tysiące.

– Teoretycznie to znacznie wię−
cej, niż wynika z liczebności na−
szych mieszkańców w skali woje−
wództwa. Wzięto jednak pod uwagę
to, że u nas niemal 40 procent osób
w spisie powszechnym zadeklaro−
wało narodowość śląską. To jeden
z trzech najwyższych wyników
w kraju – wyjaśnia Dariusz Dyrda,
lider Ruchu Autonomii Śląska (oraz
Stowarzyszenia Osób Narodowości
Śląskiej) w powiecie. Nie dodaje, że
wpływ na tak wysoki limit miał za−
pewne też jego własny wynik w wy−
borach do senatu. Powiat bieruńsko−
lędziński był jedynym, gdzie kandy−
dat RAŚ pokonał w nich kandydata
PO, w naszym przypadku samą wi−
cepremier Elżbietę Bieńkowską.

Dyrda wygrał z nią w naszym po−
wiecie, ale przegrał w Tychach
i Mysłowicach, dlatego senatorem
została Bieńkowska. Ale wynik ten
pokazuje skalę poparcia dla progra−
mu RAŚ w Lędzinach i sąsiednich
miejscowościach.

Na zebranie podpisów jest 90
dni, a więc do 17 lipca trzeba je
wraz z projektem ustawy złożyć
w kancelarii Sejmu. Początkowo
podpisać się można było w li−
cznych punktach handlowych i us−
ługowych (na przykład stacja ben−
zynowa przy ul. Pokoju, piekarnia
Wanot, sklep Firanczka) a od dru−
giej połowy czerwca podpisy zbie−
rane są także w soboty na lędziń−
skim targu. – W lipcu zbierać bę−
dziemy na targu nie tylko w sobo−
ty, ale też czwartki. Kończymy 12
lipca – mówi Dariusz Dyrda, który
sam podchodził tu do licznych
osób, prosząc o podpis. 

Tego właśnie dnia, podczas kato−
wickiego Marszu Autonomii, RAŚ
zapewne ogłosi, że zebrał wymaga−
ną liczbę podpisów. Na samym
marszu, podobnie jak rok wcześniej,
będzie spora grupa lędzinian. Podpi−
sać będzie się można jeszcze tam.

Ponadto każdy, kto potrzebuje li−
stę, aby podpisać siebie i znajo−
mych, bliskich, może zadzwonić do
Dariusza Dyrdy (501−411−994) lub
Karola Kolnego (505−793−264). 

(AM)

Do 20 czerwca zebrali ponad 2500 podpisów

Śląska mniejszość etniczna

W niedzielne popołudnie, 1 czerwca,
setki lędzińskich i nie tylko lędziń−
skich dzieci wraz ze swoimi rodzica−
mi bądź opiekunami bawiło się ra−
dośnie, podobnie jak w ubiegłym ro−
ku, na Targowisku Miejskim przy
ul. Fredry. Ogromnym wzięciem cie−
szyły się wśród nich darmowe dmu−
chańce i basen z kulami wodnymi,
malowanie twarzy farbami, a także
przejażdżki konne, o czym świad−
czyły długie kolejki przed wymienio−
nymi atrakcjami. Tym razem im−
preza ta, współorganizowana przez
Urząd Miasta, Miejski Ośrodek
Kultury i Szkołę Podstawową nr 3,
odbywała się pod hasłem „Postaw na
rodzinę”. 

W roli wolontariuszy wystąpili
nauczyciele wspomnianej hołdu−
nowskiej Trójki, widoczni z daleka
dzięki pomarańczowym koszul−
kom. Przygotowali oni i przepro−
wadzili pod wodzą dyrektor Mał−
gorzaty Szeligiewicz, zarówno
program artystyczny, jak i kilkana−
ście rodzinnych konkurencji spor−
towych. 

O godz. 15.30 wielobarwny ko−
rowód uczniów i nauczycieli Trój−
ki wyruszył sprzed szkoły, by
wkrótce dotrzeć do targowiska. Na
czele tego korowodu jechała ko−
lumna aż 70 motocyklistów, pro−
wadzona przez Wiolettę Jasińską,
psycholog szkolną. Oficjalnego ot−
warcia imprezy dokonał burmistrz
Wiesław Stambrowski. Po czym na
scenie zaprezentował się dziecięcy
zespół wokalny „Radość” pod kie−
runkiem Anny Musioł (działający
pod egidą MOK−u), a następnie
grupy taneczne z SP 3. W dalszej
części festynu występy artystyczne
uczniów tej placówki (grupy wo−
kalne i taneczne) przeplatały się
z rywalizacją drużyn rodzinnych

w kolejnych blokach konkurencji
sportowych z nagrodami, między
innymi w rzutach woreczkiem za
siebie do miski, strzałach na bram−
kę, jedzeniu wiszącego jabłka, za−
wijaniu taty w papier toaletowy
(robienie mumii), napełnianie wo−
dą butelki za pomocą plastikowego
kubeczka itp. Ponadto mający na
targowisku swoje stoisko Euro−
bank przeprowadził konkurs ro−
dzinny, którego główną nagrodą
był rower.

W międzyczasie burmistrz Wie−
sław Stambrowski i dyrektor
MOK−u, Joanna Figura, wręczyli
dyplomy i nagrody laureatom ot−
wartego konkursu recytatorskiego
„Entliczek Pentliczek” z udziałem
ponad 100 dzieci, zorganizowane−
go 15 maja przez MOK. Laureaci
recytowali też wiersze za które zo−

stali nagrodzeni. Wymieńmy tylko
zwycięzców w poszczególnych
kategoriach:przedszkola – Marty−
na Górecka z Przedszkola nr
2 w Lędzinach, klasy I−III: Iga Zie−
gert, klasy IV−V: Maciek Popiela
(oboje z SP 1 Lędziny).

Pod koniec imprezy zabezpie−
czające ją dwa zastępy OSP Lędzi−
ny (9 strażaków) zademonstrowały
pod dowództwem naczelnika Ma−
riusza Droba akcję ratowania po−
szkodowanych w wypadku drogo−
wym, w tym osoby nieprzytomnej
i udzielania im pierwszej pomocy
przedmedycznej. 

Nic więc dziwnego, że małolaty
po zaznaniu przez 4 godziny tylu
wrażeń, z żalem rozchodziły się do
domów, marząc już o przyszłoro−
cznym Dniu Dziecka.

Mirosław Leszczyk

Dzień Dziecka 
na targowisku miejskim

Solenizanci świetnie bawili się podczas wyścigu tatusiów
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W dniach 29−31 maja 2014 Zespół
Kameralistów Miasta Lędziny „Pro
Arte et Musica” pod dyrekcją Marii
Zuber działający przy Miejskim
Ośrodku Kultury w Lędzinach brał
udział w XIII Międzynarodowym
Festiwalu im. Feliksa Nowowiejskie−
go w Barczewie koło Olsztyna, czyli
tam, gdzie urodził się Nowowiejski,
autor muzyki do „Roty”. Jest to je−
den z najbardziej prestiżowych kon−
kursów chóralnych w Polsce. 

W konkursie brało udział 15
chórów, w tym kilka z Rosji i Bia−
łorusi. W skład jury zasiedli 4 zna−
mienici profesorowie: prof. dr Mi−
lan Kolena (Słowak), prof. Elżbie−
ta Wtorkowska , prof. Waldemar
Górski i prof. Benedykt Błoński.

Prócz przesłuchań konkurso−
wych, Lędzińscy Kameraliści za−
śpiewali koncert w Starostwie
Powiatowym w Olsztynie, pod−
czas uroczystej Rady Powiatu
Olsztyńskiego z udziałem Ra−
dnych Powiatu Osnabrück
(Niemcy). Zgromadzeni licznie
słuchacze mogli wysłuchać tra−
dycyjnej muzyki śląskiej, utwo−
rów sakralnych, ale również
wziąć czynny udział w utworze
„Pojedziemy na łów”, podczas
którego wspólnie z Kameralista−
mi wyrażali gestem i odgłosami

polowanie. Wszyscy wspaniale
się przy tym bawili. 

W sobotnie popołudnie Kamera−
liści zaśpiewali kolejny koncert,
tym razem muzyki sakralnej w ko−
ściele św. Andrzeja w Barczewie.
W wolnym czasie zwiedzali urokli−
we zakątki miasta. Wieczorem na−
tomiast, podczas uroczystego kon−
certu galowego, każdy chór biorą−
cy udział w konkursie prezentował
jeden wybrany przez jury utwór.
W wykonaniu Zespołu Kamerali−
stów zabrzmiał współczesny utwór
O. Gjeilo „Unicornis captivatur”. 

– Zdobyte przez Zespół Kamera−
listów „SREBRNE PASMO” jest

wielkim wyróżnieniem i ogrom−
nym sukcesem, na dodatek na are−
nie międzynarodowej. Do tej pory
braliśmy udział w konkursach
o zasięgu ogólnopolskim. Tym
większa nasza radość i motywacja
do dalszej pracy – mówi Maria Zu−
ber, dyrygent Zespołu. 

Poprzednie nagrody jakie zdobył
zespół to: II Miejsce na Festiwalu
Muzyki Kameralnej w Tarnowie,
III miejsce rok później na tym sa−
mym festiwalu, I miejsce na Tys−
kich Wieczorach Kolędowych, II
miejsce na Międzynarodowym Fe−
stiwal Kolęd i Pastorałek w Będzi−
nie.

Kameraliści ze Srebrnym Pasmem
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WAŻNE TELEFONY (32…)

BEZPIECZEŃSTWO Komenda Powiatowa Policji 323–32–00 tel. dyżurnego

323–32–55 Straż Miejska 216–65–11 wew. 32, 600−279−573 Straż Pożar−

na Tychy 227–20–11, 227–30–22 lub 998 Ochotnicza Straż Pożarna 216–62−

–57

ZDROWIE Pogotowie Ratunkowe w Tychach 219–38–43 lub 999 Pogotowie

Ratunkowe w Lędzinach 327–49–99 lub 999 Wojewódzki Szpital Specjalisty−

czny w Tychach 325–42–80/–81 MZOZ 216–77–01 Przychodnia Specjalisty−

czna 326–73–74, 326–62–53 Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych 326–64–47

Przychodnie Rejonowe: Nr 1, ul. Fredry 17 216–60–59 Nr 2, ul. Asnyka

2 216–62–87 – Filia Goławiec, ul. Goławiecka 64 216–70–31 NZOZ „Centrum

Medyczne” 326–64–54 do 55 Gabinet Stomatologiczny „Obdent” 216–70–16

APTEKI Apteka pod Szybem 326–41–34 wew. 43, 606–307–900 Marta

216–60–31 Melisa 216–60–64 Centrum 216–78–33 „10” 216–78–37
Magnolia 326–71–81 Evita 218 11 17

ZGŁASZANIE AWARII Pogotowie Elektroenergetyczne 303–21–55 lub 991
Pogotowie Gazowe w Tychach 227–31–24 lub 992 Pogotowie Ciepłownicze

216–70–42 wewn. 5440 lub 693–174–143 Pogotowie Wodne 227–40–31 do

31 lub 994 Pogotowie Kanalizacyjne PGK Partner dla Lędzin 696–073–508 

RPWiK SA Tychy Oddział Bieruń (Ściernie) 326–96–32 – zgłaszanie awarii: od po−

niedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 – w pozostałych godzinach oraz w weeken−

dy pod numerem: 325–70–00 (dyspozytor RPWiK SA Tychy)

MIASTO Urząd Miasta Lędziny 216–65–11, 216–62–91, 216–63–01, 216–65−

–12 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216–67–91 Targowisko Miejskie

326–63–95 Świetlica Socjoterapeutyczna 326–63–96 EKOREC 326–79−

–90, 326–79–91 – baza przy ul. Fredry 216–60–20 PGK „Partner” 216–61–23,

216–75–26 Miejski Ośrodek Kultury 326–78–33 Miejska Biblioteka Publi−

czna 216–75–09 Fundacja RSiKF – Ośrodek Sportowo–Rekreacyjny Centrum

326–27–00, 326–71–02

POWIAT Starostwo Powiatowe w Bieruniu 226–91–00 Wydział Komunikacji w

Lędzinach 324–08–23 do 26 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

324–08–12 Powiatowy Zarząd Dróg 216–21–73 Powiatowy Inspektorat

Nadzoru Budowlanego 216–63–30 Powiatowy Urząd Pracy w Tychach – Filia

Lędziny 216–79–71 Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta 226–91–75 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach 227–52–47

INFORMACJA TELEFONICZNA Biuro numerów 118–913

Karta Dużej Rodziny
16 czerwca 2014r. weszła w życie uchwała Rady Ministrów z dnia 27

maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegó−
łowych warunków realizacji tego programu. 

Rząd ustanowił program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest promo−

wanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie

i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowują−

cych się w takich rodzinach. W ramach programu wprowadzona została Karta

Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom

z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie. Karta będzie

wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (bur−

mistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

członka rodziny wielodzietnej.

Rodzice będą otrzymywali Kartę Dużej Rodziny na czas nieokreślony (bezter−

minowo), Dzieci: 

do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki do ukoń−

czenia 25 lat; 

bez ograniczeń wiekowych gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub zna−

cznym stopniu niepełnosprawności (na czas jego ważności).

Nowa, ogólnopolska Karta będzie zawierała pakiet korzyści dla rodzin wielo−

dzietnych. 

Lista Partnerów oraz korzyści będą znane wkrótce.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobrać bezpośrednio ze

strony internetowej miasta www.ledziny.pl, lub w Wydziale Edukacji, Kultury,

Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta w godzinach pracy urzędu (pokój

109), tel. 32 2166511 wew. 114.

Zapraszamy wszystkie rodziny 3+ 
do korzystania z tej nowej oferty 

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Lędzinach

Mammografia 
– skuteczna metoda walki z rakiem piersi

Bezpłatne badania w ramach kontraktu z NFZ
Program profilaktycznych badań mammograficznych 

skierowany jest do kobiet w wieku od 50−69 lat 
które nie miały wykonywanej mammografii 

w ciągu ostatnich 24 miesięcy

Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego
Miejsce wykonywania badań:

M Z O Z Przychodnia Specjalistyczna ul. Pokoju 17 Lędziny 
Pracownia RTG i Mammografii

Rejestracja  telefoniczna
/32/ 32 66 253 wew. 24
/32/ 32 67 374 wew. 24

Władze miasta nie mają żadnej moż−
liwości kontrolowania stowarzyszeń.
Niemniej jednak komisja kultury
Rady Miasta postanowiła bardzo
dokładnie przyjrzeć się pieniądzom,
które w ostatnim okresie są przeka−
zywane Towarzystwu Kulturalnego
im. Anielina Fabery w Lędzinach.
A to dlatego, że chociaż jest to nie−
chybnie najbardziej szacowne z lę−
dzińskich stowarzyszeń kultural−
nych, to ostatnio źle się w nim dzieje.
Dobitnie pokazało to marcowe wal−
ne zebranie. 

Tegoroczne zebranie sprawoz−
dawcze – które odbyło się 21 mar−
ca w sali Oddziału Powiatowego
ZOSP przy ul. Lędzińskiej 24 – za−
częło się bowiem od niezbyt miłej
dla ogółu uczestników niespo−
dzianki. Zaraz po ukonstytuowa−
niu się zebrania, prowadzący je Je−
rzy Mantaj, wiceprzewodniczący
Towarzystwa, poinformował o po−
daniu się komisji rewizyjnej do dy−
misji i jej rezygnacji z dalszej dzia−
łalności. 

Okazało się, że stosowne pismo
na ręce przewodniczącej TK, Ewy
Matusik, złożył 18 marca przewo−
dniczący tej komisji Jan Kasprzyk,
w imieniu swoim oraz Anny Mic−
kiewicz i Katarzyny Kałki. Na
prośbę J. Mantaja odczytała je Ja−
dwiga Strzelczyk. Swoją decyzję
komisja rewizyjna uzasadniała do−
patrzeniem się w działaniach za−
rządu TK różnych nieprawidłowo−
ści i rzekomym brakiem właściwej
reakcji tegoż zarządu na jej uwagi
i postulaty. A przecież głównym
punktem takiego zebrania jest
właśnie sprawozdanie komisji
rewizyjnej. Na sali zaległa więc
konsternacja.

KKaasspprrzzyykk
ii rreesszzttaa  ssttcchhóórrzzyyllii

Głos zabrała była wiceprzewodni−
cząca TK, Elżbieta Szczygieł, która
stwierdziła, że jest to pierwszy taki
przypadek w historii tego stowarzy−

szenia. – Dziwię się członkom tej
komisji, że zamiast przyjść na walne
zebranie i postawić publicznie za−
rządowi konkretne zarzuty, zrobili
unik, bo się tu nie pojawili, i posta−
wili teraz nas wszystkich, a nie tyl−
ko zarząd, w bardzo przykrej sytua−
cji. Nazwałabym to tchórzostwem
z ich strony – podkreśliła. Także in−
ne osoby zabierające głos, w tym
Henryk Barcik czy Teodor Koło−
dziej, nie kryły swego zaskoczenia
tą sytuacją i zdziwienia ich postawą.

Ażeby móc kontynuować walne
zebranie na wniosek J. Mantaja
przyjęto jednogłośnie rezygnację
dotychczasowej komisji rewizyj−
nej. Następnie też jednogłośnie
podjęto uchwałę o wybraniu no−
wej, w składzie: Władysław
Trzciński – przewodniczący, Pa−
weł Hachuła – zastępca przewo−
dniczącego i Krystyna Malicka –
członek.

W dalszej części obrad przewo−
dnicząca E. Matusik, odczytała
protokół z poprzedniego walnego
zebrania TK, które odbyło się 12
marca 2013 roku. Został on przyję−
ty przy jednym głosie wstrzymują−
cym się (Mirosław Leszczyk).
Przewodnicząca Matusik przedsta−
wiła również sprawozdanie mery−
toryczne z rocznej pracy zarządu,
a skarbnik Stanisław Brzeskot –
roczne sprawozdanie finansowe.
Po dyskusji nad sprawozdaniami
zebrani przyjęli je jednomyślnie.

NNoowwaa  kkoommiissjjaa  uuzznnaałłaa,,
żżee  wwsszzyyssttkkoo  ww ppoorrzząąddkkuu

Z kolei J. Mantaj zarządził prze−
rwę w obradach, by nowa komisja
rewizyjna mogła spokojnie zapo−
znać się z protokołami zarządu i ze
sprawozdaniem finansowym. Po
przerwie przewodniczący W.
Trzciński odczytał sprawozdanie
tej komisji, a następnie postawił
wniosek o udzielenie absolutorium
zarządowi Towarzystwa. Walne
zgromadzenie udzieliło absoluto−
rium jednogłośnie. 

Przewodnicząca Matusik zapo−
znała zebranych z planem działal−
ności Towarzystwa w bieżącym
roku. Zapewniał, że jeszcze przed
12 kwietnia zostanie urządzone
nowe pomieszczenie stowarzysze−
nia – lokal nr 4 w budynku przy
Placu Farskim. Dzisiaj wiadomo
już, że obietnica ta została zreali−
zowana. 

Ponadto – zapewniała przewo−
dnicząca – planuje się też zorgani−
zowanie dwóch wycieczek integra−
cyjnych TK z udziałem członków
innych lędzińskich stowarzyszeń,
integracyjnej biesiady przy ognis−
ku, koncertu muzycznego byłych
wychowanków patrona stowarzy−
szenia Anielina Fabery, konkursu
plastycznego o tematyce strażac−
kiej dla dzieci i młodzieży we
współpracy z Klubem Plastyka
Kontrast itp. Plan ten został przyję−
ty jednomyślnie.

W punkcie „sprawy różne” pro−
tokolant, niżej podpisany Miro−
sław Leszczyk zgłosił propozycję
zrezygnowania z pełnienia przez
niego funkcji sekretarza zarządu
TK, jeśli ktoś inny zgodzi się ją
objąć. W zamian zobowiązałby się
do wyprowadzenia kroniki stowa−
rzyszenia z kilkuletnich zaległości.
O ile zebrani poparli powszechnie
jego propozycję, o tyle gorzej już
było z jej sfinalizowaniem, ponie−
waż nikt z obecnych nie wyraził
zgody na objęcie wspomnianej
funkcji, co również stanowiło nie−
zbyt miłą dla zarządu Towarzy−
stwa niespodziankę na zakończe−
nie obrad.

Mirosław Leszczyk

Od redakcji: Komisja kultury
Rady Miasta nie zdążyła przed
wakacyjną przerwą zająć się lo−
sami pieniędzy dla Towarzystwa
Kulturalnego im. Anielina Fabe−
ry. Zamierza się tym jednak za−
jąć najpóźniej we wrześniu.
Wtedy też napiszemy, jak radni
ocenili wydawanie przez Towa−
rzystwo Kulturalne pieniędzy
z miejskich dotacji.

Komisja rewizyjna zrezygnowała tuż przed walnym zebraniem TK

Walne z niespodziankami

10−dniowa (22−31 maja) wizyta
grupy uczniów i nauczycieli z Zak−
ladnej Szkoły im.J.A. Komeńskiego
w słowackiej Revucy w gościnnych
progach Zespołu Szkół w Goławcu
stanowiła podsumowanie rocznej
współpracy pomiędzy społeczno−
ściami obydwu placówek, w ramach
wspólnego projektu „Przesłanie dla
przeszłości”. 

Czas pobytu Słowaków w na−
szym mieście poświęcono na żmu−
dne przygotowywanie wspólnego
koncertu muzycznego dla uczniów
goławieckiej szkoły, ich rodziców
oraz zaproszonych gości. Myślą
przewodnią tego koncertu miały być
słowa jednego ze słowackich twór−
ców ludowych: „Gdy chcesz poznać
mentalność danego narodu, poznaj
jego muzykę i naucz się śpiewać je−
go pieśni”.

Realizując zadania ostatniej fazy
wspomnianego projektu grupy ucz−
niów partnerskich szkół uczestni−
czyły pod okiem swych opiekunów
między innymi w warsztatach tane−
cznych, które odbyły się w siedzibie

zespołu „Śląsk” w Koszęcinie, ale
także w zajęciach tanecznych pro−
wadzonych w sali budynku przy
Placu Farskim w Lędzinach przez
tancerzy zespołu „Silesianie”, Marię
Dłucik−Chajec i Dawida Chajca.
Niektórzy rodzice i dziadkowie ucz−
niów goławieckiej placówki, w tym
Anna Wachowicz i małżeństwo
Hermytowie, uczyli zagranicznych
gości wybranych elementów kuchni
śląskiej, w tym gotowania tradycyj−
nego śląskiego obiadu z nieodłą−
cznymi kluskami. Słowacy bardzo

mile wspominali też noclegi i długie
przyjacielskie rozmowy w domach
mieszkańców Goławca i Górek.

Koordynatorki projektu z oby−
dwu szkół, Urszula Karwath i Viera
Sucha, zgodnie podkreślały, że ko−
lejny etap bardzo owocnej współ−
pracy tych placówek oświatowych
utwierdził społeczności szkolne za−
równo w Goławcu, jak i w Revucy,
w przekonaniu, że dla ich dobra na−
leży ją nie tylko kontynuować, ale
także rozszerzać o nowe formy i za−
dania. ml

Gościli Słowaków
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Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż w okresie od 01 lipca do 22 sierpnia
2014 roku od wtorku do czwartku w godzinach od 10.00 do 13.00 organi−
zuje na terenie Gminy Program Profilaktyczny pn. „Wakacje bez uzależnień
2014”.

Głównym celem Programu jest:

– zorganizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych pod−

czas wakacji letnich;

– zapobieganie marginalizacji i niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży.

Program ukierunkowany jest na dzieci i młodzież w wieku od 6 −14 lat. Realizować

go będą wraz z Urzędem Miasta współorganizatorzy, tj.:

– Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach;
– Miejski Klub Sportowy MKS „LĘDZINY”.
Przewidywana docelowa ilość dzieci objęta Programem to 150 uczestników. Pro−

gram nie obejmuje wyżywienia uczestników.

W trakcie realizacji Programu organizatorzy swoje zajęcia prowadzić będą na terenie

Gminy w następujących miejscach:

– Miejski Klub Sportowy MKS „LĘDZINY” na terenach zielonych obiektu sportowego

przy ul. Stadionowej w Lędzinach;

– Miejski Ośrodek Kultury w budynku Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr

2 im. Gustawa Morcinka mieszczącym się przy ulicy Hołdunowskiej 72 i na Placu Far−

skim przy ul. Lędzińskiej 88 w Lędzinach.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w ustalonym harmonogramie w przypadku niesprzyjającej pogody lub innych czynników niezależnych od organizatora.

Wakacje 
bez uzależnień

HHaarrmmoonnooggrraamm  PPrrooggrraammuu  ppnn  „„WWaakkaaccjjii  bbeezz  uuzzaalleeżżnniieeńń  22001144””  
rreeaalliizzoowwaanneeggoo  pprrzzeezz  MMKKSS  LLęęddzziinnyy

HHaarrmmoonnooggrraamm  PPrrooggrraammuu  ppnn  „„WWaakkaaccjjii  bbeezz  uuzzaalleeżżnniieeńń  22001144””  
rreeaalliizzoowwaanneeggoo  pprrzzeezz  MMOOKK



13 czerwca w budynku Miejskiego
Ośrodka Kultury w Lędzinach za−
kończono rozgrywki Międzygmin−
nej Ligi Szachowej Szkół Podstawo−
wych i Gimnazjalnych w sezonie
2013/2014.

Przedstawicieli nagradzanych
szkół powitali burmistrz Lędzin
Wiesław Stambrowski, burmistrz
Imielina Jan Chwiędacz i instruktor
szachowy Janusz Gondzik. Lędziń−
ski burmistrz podziękował opieku−
nom szachistów Januszowi Gondzi−
kowi i Józefowi Kalecie za to, że
w świetle mundialowych rozgrywek
propagują dziedzinę sportu, wyma−
gającą wysiłku umysłowego.

Burmistrz Imielina również po−
dziękował za prowadzenie ligi, oraz−
zawodnikom za sportową rywaliza−
cję i zaprosił na październikową
inaugurację kolejnego sezonu roz−
grywek. Do podziękowań dla opie−
kunów lędzińskich szachistów dołą−
czyła się też dyrektor MOK−u, Joan−
na Figura.

W klasyfikacji generalnej zwy−
ciężyła Szkoła Podstawowa nr
1 z Imielinaz sumą 63,5 pkt. Drugie
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
nr 1 z Lędzin z 50 pkt., przed Szko−
łą Podstawową nr 2 z Chełmu Śląs−
kiego z 49,5 pkt. Kolejne miejsca
zajęła Szkoła Podstawowa z Boj−
szów, Szkoła Podstawowa z Lę−
dzin−Goławca i Szkoła Podstawo−
wa nr 3 z Lędzin. 

Wśród szkół gimnazjalnych najlep−
szym w sezonie okazało się Gimnaz−
jumw Imielinie z aż 60 pkt. Z 37 pkt.
na drugiej pozycji znalazło się Gim−
nazjum nr 1 w Lędzinach a na trzeciej
z 30 pkt. Gimnazjum nr 2z Lędzin.
Poza podium kolejne miejsca zajęło
Gimnazjum z Lędzin−Goławca
i Gimnazjum z Chełmu Śląskiego. 

Po rozdaniu dyplomów
i pucharów, burmistrzowie powitali
przybyłych naturniej gości z Kóz.
Na zorganizowany turniej indywi−
dualny przyjechało siedemnastu
uczniów z dwóch kózkich podsta−
wówek wraz ze swoimi opiekunka−
mi Anną Kózką – Filarską i Danutą
Dziedzic. Dołączyli oni do zawo−
dników z Powiatu Bieruńsko – Le−
dzińskiego, zwiększając liczbę star−
tujących szachistów do 38.

Turniej rozegrano w siedmiu
dziesięciominutowych rundach.
Piątek 13, okazał się szczęśliwą
datą dla zwycięzcy turnieju Alana
Bogusza (6,5 pkt.) ze Szkoły Pod−
stawowej nr 1 w Kozach. Drugi
był Szymon Ficek (5,5 pkt.) ze
Szkoły Podstawowej w Imielinie
a trzecia Aleksandra Palka ze
Szkoły Podstawowej w Chełmie
Śląskim. Najlepszym lędzińskim−
zawodnikiem był Szymon Freitag
na ósmej pozycji. 

W kategorii gimnazjów spośród
dwudziestu startujących zawodni−
kówwygrał Paweł Komandera
przed Karoliną Klisz i Weroniką

Komandera. Trójka zwycięzców to
uczniowie Gimnazjum z Imielina,
ale trzecie miejsce zdobył ex−aequo
także Michał Szopa z Gimnazjum
w Chełmie Śląskim. Najlepszym lę−
dzińskim zawodnikiem w tej kate−
goriibyła Magda Kuliczkowska na
piątej pozycji. 

Całe zawody sędziował Józef Ka−
leta i były prezes śląskiego okręgu
PZSz, Krystian Klimczok, który
wraz z Januszem Gondzikiem doko−
nał ceremonii wręczenia nagród
zwycięzcom tego turnieju. Do peł−
nej obsady zawodów, zabrakło za−
wodników z Bierunia. B.Ż.
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W dniach 19 – 23 maja br.
w Gimnazjum nr 1 im. Janusza
Korczaka w Lędzinach odbył się
Tydzień Regionalny pod hasłem
zaczerpniętym z tytułu książki lę−
dzinianki Anieli Mantaj „Jak to
pierwyj bywało”. W oparciu o ze−
brane eksponaty, w zgromadzeniu
których czynnie uczestniczyła
młodzież ze szkoły, w szkolnym
holu powstała wystawa śląskich
strojów oraz zdjęć i widokówek
z przeszłości Lędzin. Biblioteka
Szkolna z kolei przerodziła się
w Izbę Śląską, w której zgroma−
dzono wyposażenie śląskich mie−
szkań sprzed kilku dekad. Wszy−
stkie klasy uczestniczyły w zaję−
ciach regionalnych w bibliotece,
podczas których zapoznały się
z historią „małej ojczyzny”, języ−
kiem przodków oraz działaniem
i przeznaczeniem sprzętów wyeks−
ponowanych na wystawie.

Swoim pomysłem propagowania
regionalizmu podzielono się z za−
proszonymi uczniami ze Szkoły
Podstawowej nr 1 i nr 3 w Lędzi−
nach. Zainteresowaniem wykazały
się również dwie grupy maluchów
reprezentujących Przedszkole nr
1.Uczniowie klas trzecich ucze−
stniczyli również w spotkaniu au−
torskim z lędzińską poetką, panią
Moniką Bednorz (koleżankaśp.
Anieli Mantaj), przed którą ucz−
niowie w krótkim programie arty−
stycznym zaprezentowali swoje
umiejętności posługiwania się ś−
ląską godką. 

Zorganizowano również szkolny
konkurs plastyczny pt.” Lędziny
wczoraj i dziś”. Prace laureatów
konkursu możnapodziwiać na
szkolnym korytarzu. Przez głośni−
ki szkolnego radiowęzła można
było posłuchać piosenek ze śląski−
mi tekstami, a na specjalnych
planszach wykazać się tłumacze−
niem znaczeń śląskich słów. Za ak−
tywny udział w zajęciach regional−

nych, uczniowie otrzymali
Certyfikat Gryfnego Hanysa.

Nad realizacją pomysłu Tygo−
dnia Regionalnego czuwały biblio−
tekarka Izabela Rozmysłowska
i nauczycielka historii, Ewa Gołę−
biowska. Póki co, do szkół nie
wprowadzono jeszcze edukacji re−
gionalnej, ale godnym pochwały
jest fakt przybliżenia uczniom wie−
dzy o swoichkorzeniach. W kolej−
nych odsłonach realizacji takich
przedsięwzięć warto przybliżać
młodzieży poszerzoną wiedzę o re−
gionie czy języku, opartą na kon−
kretnych autorytetach, tak by
w dobie tzw. kultury obrazkowej
nie spłycać swej wiedzy li tylko do
śląskości propagowanej przez ka−
barety, You Tube czy listy przebo−
jów TVS.

Bogusław Żogała

Tydzień regionalny w G−1

Jeszcze kilkanaście lat temu można
było spotkać kobiety ubierające się
„po chłopsku”. Teraz stroje te można
spotkać już tylko podczas imprez re−
gionalnych

Zakończenie rozgrywek 
międzygminnej ligi szachowej

TURNIEJ SZACHOWY
„DZIEŃ DZIECKA 2014” 
2 czerwca, w ramach świętowania

Dnia Dziecka, w Ośrodku Błogosławio−

na Karolina w Lędzinach, pod patrona−

tem MOK Lędziny, odbył się Otwarty

Turniej Szachowy „Dzień Dziecka

2014”. W siedmiorundowym turnieju

(partia 10 minut) uczestniczyło 18 za−

wodników. W kategorii głównej szkół

podstawowych wygrał Sebastian Smo−

leń z SP−4 (4 pkt.),przed Szymonem

Freitagiem z SP−1 (4 pkt.) i Mateuszem

Manzlem SP−3 (3 pkt.). Kolejne miejsca

zajęli Rafał Wojtala z SP−1,Kamil Ptak

z SP−3 i Dominik Szandar z SP−1. W ka−

tegorii szkół gimnazjalnych wygrała je−

dyna startująca w turnieju dziewczyna,

Magdalena Kuliczkowska z G−2,przed

Marcinem Makoszem z G−2. Z zawodni−

ków spośród szkół ponadgimnazjalnych

najlepszym był Mateusz Pudzianowski

z PZS w Lędzinach.

W klasyfikacji ogólnej pierwsze miej−

sce zajął Tomasz Kołakowski (5,5

pkt.),drugie Mateusz Pudzianowski

(5 pkt.), a trzecie Rafał Liszka (5 pkt.)

– oboje z PZS Lędziny. Kilku szachistów

miało okazję zmierzyć się na szacho−

wnicy z przybyłym na turniej burmi−

strzem Miasta Lędziny, Wiesławem

Stambrowskim.

Nad sprawnym przebiegiem turnieju

czuwali instruktorzy szachowi Janusz

Gondzik i Józef Kaleta, który był zara−

zem sędzią zawodów.. Nagrody ufundo−

wane przez MOK Lędziny wręczał Ja−

nusz Gondzik i burmistrz Wiesław

Stambrowski. B.Ż.

Można się było zmierzyć z burmi−
strzem. Ale wygrać z nim było trudno.
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Miejski Ośrodek Kultury 9 czer−
wca 2014 roku zorganizował, w sali
kinowej „Piast”, koncert podsumo−
wujący postępy uczestników zajęć
poszczególnych kół zainteresowań
w ciągu kończącego się powoli roku
szkolnego 2013/2014.

Dawid Kiełbasa ze szkółki gita−
ry elektrycznej, ze swoimi podo−
piecznymi zaprezentował się
w bluesowych klimatach.Z kolei
Jacek Piłatyk na scenę zaprosił
swoich uczniów z klasy fortepianu
i instrumentów klawiszowych.
Każdy wykonawca miał możli−
wość zaprezentowania się w przy−
gotowanych dwóch utworach. 

Zajęcia artystyczne nie mają
ograniczeń wiekowych, stąd też
najstarszy uczestnik zajęć liczy
sobie 74 lata, zaś najmłodszy 2 la−
ta. Podczas tej prezentacji było wi−
dać, że występujące osoby to
prawdziwi miłośnicy sztuki – lu−
dzie z pasją i szerokimi zaintereso−
waniami artystycznymi. Uroczo na
scenie prezentowały się dzieci
z dziecięcej grupy tańca nowo−
czesnego pod kierownictwem Ka−
tarzyny Kłusek, które mocno do−
pingowali przybyli rodzice.

Tego wieczora wystąpili też doj−
rzali wokaliści z, działającego ró−
wnież od ubiegłego roku, chóru
„Akord”. Mimo krótkiego stażu
chórzyści pod opieką Jacka Piłaty−
ka mają za sobą już kilka udanych
występów. Część chórzystów śpie−
wa również w zespole „Lędzinia−
nie” pod opieką Franciszka Mos−
kwy. Tego wieczoru również i oni
prezentowali swoje umiejętności
wokalne. 

Dyrektor MOK−u, Joanna Figura
wszystkim prowadzącym koła za−
interesowań gorąco podziękowała
za efektywną działalność, za ich
pasję i zaangażowanie artystyczne
w zajęcia oraz za prawidłowe
i skrupulatne prowadzenie doku−
mentacji i stwierdziła, że przy skła−
daniu sprawozdań z działalności

MOK−u jest się czym poszczycić.
Wszyscy opiekunowie grup – kół
zainteresowań otrzymali od dyrek−
tor pamiątkowe dyplomy i podzię−
kowania dla podopiecznych. 

Każdy uczestnik zajęć w MOK
otrzymał natomiast pamiątkowe po−
dziękowania za całoroczną i sumien−
ną pracę. Joanna Figura podzięko−
wała również rodzicom i opiekunom
za ich zaangażowanie i krzewienie
wartości kulturalnych w młodym
pokoleniu, za ich czas i pasję.
Powiedziała do rodziców i opieku−

nów: − Gdyby nie wy to Ośrodek
Kultury nie miał by racji bytu, zdaję
sobie sprawę z odpowiedzialności
jaka ciąży na pracownikach MOK –
u i poczynimy wszystko ażeby spro−
stać państwa oczekiwaniom. 

Kolejny rok artystyczny za na−
mi... choć zajęcia wakacyjne nie−
bawem. Jak co roku MOK na
wakacje przygotował bardzo
atrakcyjne plany wakacyjne w ra−
mach programu „Wakacje bez
uzależnień”. O tym już jednak
w innym miejscu gazety. B.Ż.

Podsumowali działalność
w Piaście

Na scenie oczywiście najlepiej prezentowali się młodzi myzycy

Podobnie jak w ubiegłych latach ró−
wnież tegoroczny koncert wiosenny
społeczności Gimnazjum z Oddzia−
łami Integracyjnymi nr 2, który od−
był się we wtorkowy wieczór, 3 czer−
wca, na scenie sali Piast, miał niepo−
wtarzalny charakter, zarówno pod
względem formy, jak i treści.

Tym razem scenariusz widowis−
ka oparty na ukazaniu istotnych
różnic pomiędzy wartościami wy−
znawanymi przez współczesnych
nastolatków a tymi, którymi kiero−
wali się ich rodzice, gdy mieli po
kilkanaście lat. Oraz na różnicy
w stylu życia. Dla obecnych gim−
nazjalistów wręcz niezbędnymi
elementami ich życia są telefony
komórkowe, Internet i inne media
elektroniczne. Wolą autorów sce−
nariusza przeniesieni zostali
w czasy młodości ich matek i oj−
ców, którzy powyższych osiągnięć
cywilizacyjnych w ogóle nie znali.
Okazało się, że nie dysponując me−
diami elektronicznymi, ale mając
za to zgraną paczkę przyjaciół,
można było bardzo ciekawie i po−
żytecznie spędzać wolny czas,
zwłaszcza podczas wakacji. 

Muzyczna oprawa scenek uka−
zujących życie i problemy mło−
dzieży w latach 70−tych i 80−tych
ubiegłego wieku oraz błyskotli−
wych dialogów prowadzonych
często z przymrużeniem oka

i z dużą dozą humoru, dopełniała
całości. Dla wielu dorosłych spek−
takl ten miał nieco nostalgiczny
charakter, jako że usłyszeli naj−
większe przeboje muzyczne z lat
ich młodości w wykonaniu takich
wykonawców, jak Czerwone Gita−
ry, Karin Stanek, Kasia Sobczyk,
Krzysztof Krawczyk czy Krzy−
sztof Klenczon. 

Młodzież z kolei mogła nie tylko
czegoś dowiedzieć się o plusach
i minusach młodzieńczego życia
swoich rodziców, ale także spojrzeć
z większym dystansem na siebie, na
swoje życiowe problemy. Dyrektor
hołdunowskiej Dwójki, Lidia Ciep−
ły−Bugara, podziękowała serde−
cznie wszystkim młodym wyko−
nawcom oraz ich opiekunom,
w tym autorkom scenariusza: Joan−
nie Hachule, Joannie Figiel, Larysie
Ostrowskiej−Kwoce, Beacie Urbań−
czyk i Marcie Jasińskiej, a także au−
torce nastrojowej dekoracji sceni−
cznej Beacie Stelmach. 

Wśród oklaskujących młodych
artystów z G 2 była też delegacja
z partnerskiej szkoły w Unicovie
na Morawach. Dyrektor tej pla−
cówki Svatopluk Vlk, który zna
już świetnie język polski, podkreś−
lił, że udało im się znakomicie wy−
artykułować zasadnicze przesłanie
tego spektaklu – w naszym co−
dziennym życiu najważniejsze są
relacje międzyludzkie. ml

Koncert wiosenny G 2 – najważniejsze
są relacje międzyludzkie

Na przekór wszelkim przesądom,
w piątek 13 czerwca br. w Szkole
Podstawowej nr 3 im.  J. Ch. Ruber−
ga w Hołdunowie, odbyły się udane
obchody Święta Szkoły. Już od
drzwi witały gości uczennice wręcza−
jące okolicznościowe kotyliony i czę−
stowały cukierkami.

Na uroczystej akademii na sali
gimnastycznej zebrali się dyrekto−
rzy lędzińskich szkół, burmistrz
Wiesław Stambrowski, przewo−
dnicząca Rady Miasta Lędziny Te−
resa Ciepły, dyrekcje innych szkół
i liczni goście. Dyrektor szkoły
Małgorzata Szeligiewicz serde−
cznie powitała zaproszonych gości
i podsumowała działalność szkoły
w kończącym się roku szkolnym
2013/2014, pierwszym, gdy to ona
prowadziła placówkę. 

Dyrektor podziękowała za dopo−
sażenie sal i po przemówieniu bur−
mistrza Stambrowskiego udała się
z pozostałymi gośćmi z magistra−
tu dokonać uroczystego otwarcia
nowej pracowni językowej w sali
nr 13.Na sali gimnastycznej nato−

miast przedstawiono program arty−
styczny „Kartki z kalendarza”,
podczas którego podsumowano
wydarzenia z poszczególnych mie−
sięcy. 

Z tych „kartek” dowiedzieliśmy
się, że nowe inicjatywy i działania
obfitują w projekty, które uatrak−
cyjniają codzienną szkolną eduka−
cję. We wrześniu uroczyście zai−

naugurowano nowy rok szkolny
i świętowano z okazji nominowa−
nia Jana Pawła II do kwietniowej
kanonizacji. W kolejnych miesią−
cach przeprowadzono akcję „Bez−
pieczna przerwa”, zorganizowano
przedświąteczny kiermasz chary−
tatywny i koncert piosenek świąte−
cznych.Nie zapomniano również
o tradycji barbórkowej i mikołaj−

kowej. W ramach obchodów roku
Juliana Tuwima uczniowie zapre−
zentowali się w wierszu „Lokomo−
tywa” oraz przedstawili hip – ho−
powe spojrzenie na wiersz „Rzep−
ka”, co swego czasu zaowocowało
wyróżnieniem podczas przeglądu
Małych Form Teatralnych w kinie
„Rialto” w Katowicach. 

W prezentacji przyporządkowa−
nej lutemu, dzieci odegrały scenki
z mini przedstawienia „Odyseja
umysłu Afryka”, w którym przy−
pomniano postać podróżnika i od−
krywcy Pawła Edmunda Strzelec−
kiego i wspólnie odśpiewały afry−
kańsko− mundialowy przebój Sha−
kiry „Waka, Waka (This Time For
Africa)”. W przypomnieniu luto−
wych „Dni języków obcych”, mło−
dzi wokaliści zaśpiewali „Water−
loo” zespołu Abba.

W marcu zadbano o zdrowe
odżywianie w walce z otyłością,
w ramach programu „Wiem co
jem”, z kwietniem z kolei związana
była rymowanka Praw Ucznia przy−
gotowana na Międzynarodowy
Dzień Praw Człowieka.Na podsta−

wie tych podsumowań, można
stwierdzić, że nudy w szkole nie by−
ło. Zważywszy, że były tu jeszcze
inne akcje: „Nakrętki dla Antosia”,
„Szlachetna paczka”, „WOŚP”,
„Lubimy pomagać”, „Postaw na ro−
dzinę”. W SP 3 więc „się
dzieje”.Szkoła tętni wręcz pozyty−
wną energią, nie dziwi więc II miej−
sce w plebiscycie na „Najfajniejszą
podstawówkę w powiecie”. Za arty−
styczną oprawę szkolnego święta
odpowiadała Ewa Kosteczko i Ka−
tarzyna Kałka, oraz opiekun szkol−
nego chóru Michał Brożek.Plasty−
cznym upiększeniem sali zajęła się
Beata Pyras a Regina Karwicka pre−
zentacją multimedialną. 

Zaproszeni na świętowanie go−
ście i rodzice mogli na szkolnych
korytarzach podziwiać jak w ra−
mach Klubu Ekspresji Dziecięcej
w tych młodych osobach rodzi się
przyszły zróżnicowany kulturowy
kapitał, jak poznaje się ich predy−
spozycje, talenty i pasje opró−
czgłównej misji edukacyjnej, jaką
jest przekazywanie wiedzy.

Bogusław Żogała

Święto szkoły w piątek, trzynastego 
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Począwszy od średniowiecza, Lędzi−
ny były związane z Ziemią Pszczyń−
ską i jej dziejami. Ten związek za−
cieśnił się w XVI w. kiedy doszło do
połączenia obydwu działów Lędzin
– klasztornego i książęcego – w je−
dną całość. Nastąpiło to w 1555 r.
w wyniku sprzedaży lędzińskich
włości klasztoru benedyktynek ze
Staniątek (dział klasztorny) właści−
cielowi Ziemi Pszczyńskiej – bisku−
powi wrocławskiemu Baltazarowi
Promnitzowi. Odtąd całość teryto−
rium Lędzin włączono do dóbr
pszczyńskiego wolnego państwa sta−
nowego, którym zarządzali książęta
pszczyńscy przez okres prawie
trzech stuleci, czyli do pierwszej po−
łowy XIX w. 

Dział klasztorny Lędzin został
przekształcony w książęcy fol−
wark, a pusta już wówczas wieś
Krasowy, w nową wieś zagrodni−
czą. Dobra książęce, pod wzglę−
dem gospodarczym i administra−
cyjnym, podzielono na tak zwane
klucze, których było cztery. Lę−
dziny należały do największego.
W jego składzie znalazło się 14 in−
nych wsi: Górki, Krasowy, Weso−
ła, Jaworzno, Bieruń, Świerkle−
niec, Jajosty, Bijasowice i Kopani−
na, Tychy, Wilkowyje, Cielmice,
Wola i Gilowice, Międzyrzecze,
Miedźna i Frydek. Zajmował on
ponad 10 000 ha użytków rolnych,
z czego spora czesc przypadała na
użytki folwarczne. 

Lędziński folwark zarządzany
był przez urzędników pszczyń−
skich, których nazywano „burgra−
biami”, „amtowymi” lub „kapita−
nami”. Zarządcami lędzińskiego
klucza byli między innymi: An−
dreas Wientzek (zatrudniony
w 1704 r.), Piotr Wehowski (za−
trudniony w 1739 r.), a w 1792 r.
administratorem był Mikołaj Ole−
siński. Mieli oni do pomocy dwor−
ników. Z początkiem XVII w. do
tej grupy zawodowej należeli,
między innymi: Jakub Dwornik,
Jan Dwornik, Stanisław, Grego−
rius. 

ZZaabbyyttkkii  ssttoojjąąccee  ddoo  ddzziiśś
Lędziński folwark położony był

w centralnej części wsi. Na prze−
łomie XVI i XVII w. wybudowa−
no tu szereg zabudowań folwar−
cznych, które częściowo przetrwa−
ły do dziś. Składały się na nie:
dom dla dwornika i służby folwar−
cznej, podłużny budynek owczar−
ni (stoi przy dzisiejszej ulicy ks.
Kontnego); dom zarządcy klucza,
w postaci dworku o masywnej bu−
dowli, jednopiętrowej, ze spadzi−
stym czteropłatowym dachem. Od
strony zachodniej zdobiła go
w przeszłości niewielka wieża.
Zameczek ten o grubych na metr
murach, w gwarowym narzeczu
zwany „zomkiem” budowany był
z kamienia, (aktualnie pokrywa je
tynk), miał 12 pokoi, był podpi−
wniczony piwnicami z beczko−
wym sklepieniem, sufity podtrzy−
mywały dębowe bale. Aktualnie
jest zamieszkały, stoi przy skrzy−
żowaniu ulic: Wygody, Zawiszy
Czarnego i Zamkowej (nazwa tej
ulicy pochodzi od w/ w zame−
czku). W dworku gościli różni ofi−

cjele, nawet z odległych stron, jak
np. w 1716 r. Leopold Sommer−
sberger – dworak z cesarskiego
dworu wiedeńskiego. 

Siedemnastowieczne źródła po−
dają, że w Lędzinach istniały dwie
owczarnie, w których łącznie ho−
dowano 1000 owiec. Jedna znaj−
dowała się w folwarku w Lędzi−
nach, druga przy folwarku kieł−
powskim (w Hołdunowie). Tę
ostatnią zlikwidowano w roku
1770. Hodowano również konie
i bydło rogate. Jeszcze w XIX w.
stan pogłowia zwierząt przedsta−
wiał się następująco: 18 koni, 72
sztuki bydła oraz 440 owiec. Role
folwarczne obejmowały 104 mor−
gów ziemi, 6,5 morgów ogrodów,
235 morgów łąk, 25 morgów sta−
wów.

Do wielu lędzińskich owczarzy
przylgnęło nazwisko „Owczarz”,
np.; Jan Owczarz (pełnił tę fun−
kcję w latach 1743 do 1757).
Z kiełpowskiego folwarku wywo−
dzili się zarządcy i owczarze o na−
zwisku Kiełpowski, np. Krzysztof
Kiełpowski – owczarz w latach
1648, 1659, czy Michał Kiełpow−
ski – owczarz w 1693 r.

NNaazzwwiisskkaa  tteeżż  ssąą  ddoo  ddzziiśś
Większość mieszkańców Lę−

dzin zajmowała się wówczas
uprawą ziemi i hodowlą zwierząt.
W 1586 r. we wsi było 29 starych
gospodarzy. Należeli do nich,
między innymi: Jan Siedlak, Woj−
tek Wawrzynek, Wojtek Górnik,
Walek Czepija, Jan Bednarz,
Wawrzyniec Kałuża, Maciej Lipa,
Klimek Durasa, Michał Król, Bar−
tel Janeczek, Simek Skrontwa,
Maciej Ściernski, Piotr Długosz,
Stanisław Leśny, Walek Lach.
Mieszkańcy, nie posiadający zie−
mi, zazwyczaj trudnili się rze−
miosłem. W Lędzinach rozwinęła
się cała gama rzemiosł: piekarzy,
rzeźników, szewców, krawców,
cieśli, murarzy, kowali, kołodziei,
bednarzy, stolarzy, „goncarzy” –
szendzielarzy (robili gonty dacho−

we, po śląsku szyndzioły). Byli
nimi między innymi Mateusz Szę−
dzielorz, Krzistek Szędzielorz
(1680−1702), Piotr Szyndzielorz
(1736), Jan Klimutko w 1740 r.).
Prace stolarskie wykonywali np.:
Bartłomiej Stolarz w 1652 r., Ka−
zimierz Stolarz w 1680 r., Marcin
Stolarz w 1702 – 1740. Rzemios−
ło kowalskie uprawiała rodzina
Sewerynów np. Jan ze Smardzo−
wic, Mateusz Buchta, Miśka
(1739 – 1740), Jurek Lach.
W XVII w. rzeźnikiem był Waya,
a szewcem Melchior z Olszyn
(Olszyce?). 

Ponieważ piwo było w tamtych
czasach powszechnym napojem,
bardzo wcześnie rozwinęło się
karczmarstwo, stąd w każdej wsi
funkcjonowała karczma. Pierwsza
wzmianka o karczmie w Lędzi−
nach pochodzi z 1295 r. Z począt−
kiem XVII w. karczmarzami byli
tu: Szyma (1609 r.), Adam (1623
– 1627, żona Helena), od 1654 r.
karczmę dzierżawił Andrzej Miś−
ka i inni jak Błażek Waja – wójt
i karczmarz smardzowicki, Waw−
rzeń Bromboszcz – karczmarz na
Górkach. Każdy, kto zna nieco
Lędziny wie, że wiele z tych na−
zwisk występuje tu do dziś.

W tym okresie, pan na Pszczy−
nie założył kilka browarów, mię−
dzy innymi w Tychach, Kraso−
wach i naszych Lędzinach.
W XVIII w. pojawia się w Lędzi−
nach nowa grupa zawodowa, tak
zwanych „blicharzy” (wybielacze
płótna) oraz tkaczy. U podnóża
Klimonta zarząd dominialny urzą−
dził blicharnię płótna tzw. bielnik
(stąd wywodzi się nazwa dzielnicy
Blych), na potrzeby warsztatów
sukienniczych w Pszczynie. Do
Lędzin sprowadzono, ok. roku
1740 zawodowych blicharzy naro−
dowości niemieckiej. Na terenie
dzisiejszego Hołdunowa założono
również w 1780 r. zakład tkacki. 

W XVI, XVII i XVIII w. dużą
rolę na Ziemi Pszczyńskiej odgry−
wała gospodarka rybna, podobnie
było i w Lędzinach. W pobliżu

naszej wsi, już w XVI w. istniały
ogromne stawy – bieruński, jaro−
szowski (jak podaje Ludwik Mu−
sioł, łącznie zajmowały powie−
rzchnię 1000 ha), krasowski, kuź−
niczy oraz 33 stawy chłopskie
tzw. odrostowe z narybkiem
(z 259 kopami narybku). Ks. pra−
łat Jerzy Nyga, w swojej broszu−
rze, przytacza spostrzeżenia je−
dnego z podróżników dotyczące
tego terenu, na które natknął się
w archiwach Austriackiej Biblio−
teki Narodowej we Wiedniu:
„Wielki Staw Bieruński, położo−
ny tuż obok miasta, tworzy
ogromną przestrzeń wodną, z któ−
rej po przeciwległej stronie wyra−
sta kilka romantycznych wzgórz
urozmaicających okolicę. Staw
ten ma znaczną powierzchnię
i jest bezsprzecznie jednym z naj−
większych na Śląsku. Jest bogaty
w ryby, a wokół niego znajdują
się znakomite bielarnie przędzy
i płótna. Na horyzoncie wznosi
się wzgórze św. Klemensa, jedno
z najwyższych wzniesień tej oko−
licy (...).” 

Głównych stawów w Lędzinach
było 16. W kiełpowskim folwarku
były 3 stawy główne i 15 stawów
odrostowych. Oto kilka nazw tych
stawów: Kuźniczy, Wdowiniec,

Polny, Chmielnak, Szczypiorek,
Rybnik, Tomankowiec, Kamie−
niok, Wymystek, Górny i Dolny
Matlochowski, Górny i Dolny Jur−
kowy, Górny i Dolny Kalk. Na−
dzór nad stawami dominialnymi
mieli stawowi. Osiemnastowie−
czne źródła wspominają o Marci−
nie Stawowym z Lędzin, Sebastia−
nie Stawowym z Ławek. 

Przy stawach i rzekach praco−
wały młyny wodne, dobrze rozwi−
jało się młynarstwo. W Lędzinach
było ich kilka, np.:

– Młyn Górnika nad rzeką Mle−
czną (istniał już w XVI w.),
a w XVII w. młynarzem był Mar−
cin Górnik, Piotr Górnik, Tomasz
Tomanek. Zlikwidowano go do−
piero w II poł. XIX w. (W opisy−
wanym okresie, nie należy koja−
rzyć nazwiska Górnik z górni−
ctwem, lecz z określeniem miejsca
np. górny, dolny młyn).

– Młyn Ławny nad rzeką Mle−
czną, powstał dopiero w XVII w.,
przetrwał aż do 1905 r., wówczas
młynarzem był Jan Reszka,
wcześniej Wawrzyniec Szyja,
Piotr Młynarz z Ławek, Andrzej
Nora z Ławek (w 1833 r.).

– Młyn Szyjowy (dawniej „Bur−
grabi”) był młynem dominialnym.
W XVI w. nazywano go „Jura−
szkowym”. Od XVII w. pracowali
w nim Szyjowie, np. Grzegorz
Szyja, Jakub Szyja. 

– Młyn Sołtysi – w centrum wsi,
z młynarzem, sołtysem, Piotrem
Długoszem (Długaj?). 

W XVIII w funkcjonował już
u południowego podnóża góry
Klimont, na tzw. Lipuszu, kamie−
niołom wapienia. Wydobywana
skała była materiałem budowla−
nym służącym miejscowym i oko−
licznym społecznościom. Posłuży−
ła między innymi do przebudowy
kościoła pw. św. Klemensa czy
budowy nowego osiedla Anhalt
(dzisiejszy Hołdunów).

Kontynuowano hutnictwo zapo−
czątkowane w XIV w. Włoch Pi−
nocci (przodek właściciel restau−
racji Pinocy) ponownie uruchomił
jaroszowicką kuźnicę w roku
1630, która była czynna do roku
1840 jako tzw. „fryszownia”
(wówczas Jaroszowice należały
jeszcze do Lędzin). 

W spisie istniejących zawodów
w Lędzinach nie można pominąć
zawodu leśnika. W XVIII w. leś−
niczymi w Lędzinach były między
innymi rodziny o leśniczym na−

Lędziny w Księstwie Pszczyńskim 
– życie gospodarcze (w XVI, XVII i XVIII w.)
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O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia
1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 518) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

I. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach,
Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko−Lędziński, jednostka ewidencyjna
241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 5, przy ul.
Wiosennej, oznaczonej jako działki numer 2502/63 i 2499/66 o łącznej
powierzchni 0,0803 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozy−
cją G.1575, symbol klasoużytku RV (grunty orne);

II. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach,
Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko−Lędziński, jednostka ewidencyjna
241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 5, przy ul.
Wiosennej, oznaczonej jako działki numer 2503/63 i 2498/66 o łącznej
powierzchni 0,0803 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod po−
zycją G.1575, symbol klasoużytku RV (grunty orne).

Własność powyższych nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księ−
dze wieczystej KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczy−
stych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I−SP wpisane
jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczy−
stej i nie dotyczy zbywanych nieruchomości. W dziale III wpisane jest ograniczo−
ne prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością i nie dotyczy zbywanych nie−
ruchomości. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Przedmiotowe nieru−
chomości nie są przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży – składająca się z działek numer
2502/63 i 2499/66 – położona jest w południowo−zachodniej części Miasta Lę−
dziny, w otoczeniu terenów niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową. Ulica Wiosenna, która obecnie posiada nawierzchnię gruntową ut−
wardzoną drobnym kruszywem, od wschodu łączy się z ulicą Paderewskiego, od
zachodu z ulicą Lędzińską. Od strony południowo−zachodniej pomiędzy ul. Wio−
senną a ul. Matejki zlokalizowane są nieruchomości zabudowane nowymi budyn−
kami jednorodzinnymi. Działka posiada kształt prostokąta, z lekkim nachyleniem
w kierunku wschodnim, jest płaska, porośnięta trawą i pojedynczymi samosiejka−
mi. Działka jest niezagospodarowana. Od strony zachodniej i wschodniej działka
przylega do nieruchomości niezabudowanych, od południa – do gruntów zabudo−
wanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, od północy do pasa drogowe−
go ul. Wiosennej. Uzbrojenie ogólnomiejskie znajduje się w bliskim sąsiedztwie
nieruchomości, w ul. Wiosennej.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży – składająca się z działek numer
2503/63 i 2498/66 – położona jest w południowo−zachodniej części Miasta Lę−
dziny, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w sąsiedztwie te−
renów niezabudowanych. Ulica Wiosenna, która obecnie posiada nawierzchnię
gruntową utwardzoną drobnym kruszywem, od wschodu łączy się z ulicą Paderew−
skiego, od zachodu z ulicą Lędzińską. Działka posiada kształt prostokąta, jest płas−
ka, porośnięta trawą, a od strony południowej krzakami, pojedynczymi samosiejka−
mi. Działka jest niezagospodarowana. W granicy działki nr 2503/63 od strony pół−
nocno−zachodniej znajduje się rozdzielnia energetyczna dla zasilania w energię
elektryczną. Pozostałe uzbrojenie ogólnomiejskie znajduje się w bliskim sąsie−
dztwie nieruchomości. Od zachodu i południa działka przylega do nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, od północy do pasa
drogowego ul. Wiosennej, od wschodu graniczy z nieruchomością niezabudowaną. 

W/w nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania prze−
strzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro−
wania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędzi−
ny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), przedmiotowe
nieruchomości zlokalizowane są na obszarze wskazanym pod zabudowę oznaczo−
nym jako tereny mieszkaniowo−usługowe. 

Realizacja inwestycji – na przedmiotowych nieruchomościach – wymaga uzyska−
nia Decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

Cena wywoławcza: 
87 000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

– dla nieruchomości składającej się z działek 2502/63 i 2499/66;
93 000,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

– dla nieruchomości składającej się z działek 2503/63 i 2498/66.

Wadium ustalone zostało na kwotę: 
8 700,00 złotych (słownie: osiem tysięcy siedemset złotych 00/100). 

– dla nieruchomości składającej się z działek 2502/63 i 2499/66;
9 300,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100).

– dla nieruchomości składającej się z działek 2503/63 i 2498/66.

Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości 
odbędą się w dniu 8 lipca 2014 r. 

o godz. 11.00 – dla nieruchomości składającej się z działek numer 2502/63
i 2499/66 o łącznej powierzchni 0,0803 ha;

o godz. 11.30 – dla nieruchomości składającej się z działek numer 2503/63
i 2498/66   o łącznej powierzchni 0,0803 ha;

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Ogólne warunki w/w przetargów:
Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest wniesienie wa−
dium – w pieniądzu – w terminie do dnia 2 lipca 2014 r. na rachunek
bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004
0000 0000 6233 0008 (konto depozytowe).
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku banko−
wego Urzędu Miasta Lędziny.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, je−
dnak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, za−
mknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wy−
grał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo−
ści nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny na−
leżności.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa−
rów i usług.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągle−
niem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż
do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przy−
jmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny. 
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego
przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z na−
byciem nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla za−
mierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie
zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnio−
nych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwe−
stycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialno−
ści.
Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej
oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Po−
wiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z ro−
szczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem
rzeczywistym a prawnym nieruchomości.
Nabywca – we własny zakresie i na własny koszt – zleca uprawnionemu geode−
cie okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomo−
ści. 
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia
Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

dowód wniesienia wadium (oryginał),
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości
będącej przedmiotem sprzedaży, co do których oferent nie wnosi zastrzeżeń, 
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniej−
szego ogłoszenia a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmia−
nami) oraz ich akceptacji,
w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości,
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiada−
jących osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny wypis z właści−
wego rejestru, oryginał – lub potwierdzony notarialnie odpis – pełnomocnictwa
upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego
w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powo−
dów.

Dodatkowych informacji dotyczących ogłoszonych przetargów udziela Wydział
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta
Lędziny, 43−143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203−205, 32/ 216−65−11 do
−13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu. 

Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 oraz zamieszczone na stronach in−
ternetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl, w Biuletynie Informacji Pub−
licznej – do dnia przetargu. 

Ponadto informacja o ogłoszeniu przetargów podana została do publicznej wiado−
mości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także
na stronach internetowych www.ledziny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 30 dni przed wy−
znaczonym terminem przetargu, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej po−
wiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie
rzadziej niż raz z tygodniu.

zwisku: Gajowie, np.: Jan, Gaj,
Kaspar Gaj, Borówkowie oraz
Leśni. W przysiółkach: Zamoście
i Ławki istniały trzy gajówki,
a w samych Lędzinach „myśliwski
zamek” z zabudowaniami dla leś−
niczego. W pobliskim lesie je−
szcze w poł. XIX w. istniała smo−
larnia. W późniejszym czasie za−
wód smolarza wykonywała rodzi−
na lędzińskich Smolorzy. 

LLeeggeennddaa  zz ZZoommkkuu
Z wymienionym okresem histo−

rycznym i centralnym miejscem
gospodarczego klucza lędzińskie−
go jakim był dom zarządcy zwany
„zomkiem”, wiąże się jedna z le−
gend, której nie omieszkam pomi−
nąć w tym artykule, by ubarwić
czytelnikom jego treści. Opowiada
ona o dramatycznej historii nie−
szczęśliwego związku pewnego
„burgrabiego” i jego żony, którą
sobie przywiózł do Lędzin z Kra−
kowa. 

W skromnym zamku krakowska
„burgrabina” czuła się nieszczęśli−
wa, tym bardziej, że dokuczała jej
samotność, ponieważ małżonek
trawił życie na podróżach, więc
najczęściej nie było go u boku żo−
ny. Z nudów i tęsknoty za mężem
„burgrabina” stale wpatrywała się
w wielkie zamkowe zwierciadło.
Pewnego razu ujrzała w nim
śmierć – i zmarła. Wkrótce zmarł
też jej mąż, gdy po powrocie z da−
lekiej podróży spojrzał w głębię
tegoż zwierciadła. Po jego śmierci
„burgrabina” zamieniła się
w „Białą Damę”. 

Odtąd, jej siedzibą stała się zam−
kowa wieżyczka. Przypuszczalnie,
z tego powodu, wieżę tę zburzono.
„Biała Dama” przeniosła się wów−
czas do piwnic... i ponoć nadal da−
je znać o sobie. A może „Biała Da−
ma” zamieniła się w jedną z żabek
jakich mnóstwo było w ówczes−
nym wilgotnym pszczyńsko – lę−
dzińskim „żabim kraju”? 

Tuż pod „zomkiem”, przy ulicy
Zawiszy Czarnego, już od kilku
stuleci gnieżdżą się, na dorodnym
olchowym drzewie, bociany. Co
roku przylatują tu na wiosnę
z ciepłych krajów mimo, że już
zanikły dawne jeziora i stawy. Za−
czarowana „Biała Dama” wido−
cznie nadal czeka na swojego
księcia, skoro jej rechoty słychać
aż za lędzińskim rondem. Może
się doczeka? Wszak Lędziny
pięknieją i przyciągają swym uro−
kiem wielu współczesnych „amto−
wych”, „burgrabiów”, „kapita−
nów”. Buduje się tu nowe „piykne
zomki” i trakty dla pojazdów
przednich marek. Istniejące, mi−
niaturowe zbiorniki wodne jakie
mamy w Lędzinach: baseny, osa−
dniki oraz nowoczesne budowle,
nie są jednak w stanie zastąpić
krajobrazów przeszłości, o któ−
rych z nutą nostalgii wspomina
w kronice parafialnej bieruński
proboszcz, ks. Leon Haroński, da−
jąc taki przekaz z 1910 r.: „tysiąc−
letnie dęby dziś szumią na grobli
smutnym szelestem, gdyż brak
wody w stawie, którą dawniej pi−
ły; są już starymi, schną im ramio−
na, brak im tego życia co dawniej,
gdy około ich wierzchołków lata−
ły stadami dzikie gęsi i czaple,
gdy w ich konarach gnieździły się
jastrzębie i orły, a w cieniu ich
kryły się ryby”. 

...a dzisiaj prawie już nie ma sta−
rych drzew, a z ptactwa cieszą na−
sze oczy jeszcze, z rzadka brodzą−
ce po wilgotnych łąkach, bociany. 

Stanisława Kaleta



10

Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych 
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Lędzinach 

Terapia Falą Uderzeniową
Nowoczesna metoda walki z bólem

Skuteczna terapia w bólach kręgosłupa, 
stawów, stanów zapalnych ścięgien

Szybkie efekty lecznicze już po 2−3 zabiegach
Bez skierowania lekarskiego

Bez terminów
Możliwość łączenia z innymi zabiegami

Wszelkie informacje oraz rejestracja na zabieg 
pod numerem telefonu 32 326 64 47

ZESPÓŁ PRACOWNI REHABILITACYJNYCH MZOZ LĘDZINY
Ośrodek „Centrum” ul. Lędzińska 14

Bezpłatne zabiegi Rehabilitacyjne 
− nowy kontrakt z NFZ !!!

Nowe godziny otwarcia
Poniedziałek, Wtorek 7.00 − 18.00

Środa, Czwartek, Piątek 7.00 − 17.00

Szeroki zakres zabiegów rehabilitacyjnych:
Terapia polem magnetycznym Naświetlania laserem

Elektroterapia /stymulacja, jonoforeza, interdyn, prądy Kotza, Treaberta itp./
Diatermia krótkofalowa Masaż klasyczny i podciśnieniowy

Inhalacje Krioterapia ciekłym azotem
Hydroterapia /masaż wirowy rąk i nóg, masaż podwodny/

Kąpiele elektryczno−wodne
Ćwiczenia w pełnym zakresie/ diagnostyka i leczenie metodą McKenziego, 

techniki specjalne, ćwiczenia czynne i bierne dzieci i dorosłych/

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014
poz. 518) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 57,20 m2, położonego w Lędzinach przy ul. Hoł−
dunowskiej 22 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnej do
powyższego lokalu.
Nieruchomość położona jest w Lędzinach, Powiat Bieruńsko−Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, ob−
ręb 0003 Hołdunów, karta mapy 2, ul. Hołdunowska 22. Lokal użytkowy usytuowany jest na parterze budynku przy uli−
cy Hołdunowskiej 22 w Lędzinach, zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem 3280/41. Budynek o funkcji mie−
szkalno−usługowej, wykonany jest w konstrukcji murowanej. Nad piwnicą strop typu Kleina, pozostałe stropy między−
kondygnacyjne drewniane belkowe z pułapem z trzciny, schody wewnętrzne od parteru drewniane. Budynek IV kon−
dygnacyjny (3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna), podpiwniczony, posiada dostęp do drogi publicznej− frontem
przylega do chodnika ulicy Hołdunowskiej, od strony północnej do budynku, w którym znajdują się lokale usługowe.
Ogólna ocena budynku – niska. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna, obiekty han−
dlowe i szkoła. Dzielnica jest zagospodarowana i urządzona. 
Lokal składa się z sali sprzedaży, chłodni, zaplecza oraz wc. Wejście do lokalu bezpośrednio z chodnika ul. Hołdunow−
skiej. Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i gruncie wynosi 0,1600. Lokal jest w stanie technicznym średnim
i wymaga remontu. Posadzki są zniszczone i zużyte. Okładzina ścian z płytek ceramicznych zużyta wiekiem i jakością
płytek. Pozostałe pomieszczenia chłodni i zaplecza czyste, niemniej wymagają odnowienia. Wydzielone pomieszcze−
nie wc wymaga przebudowy. W stanie dobrym jest stolarka okienna i drzwiowa z PCV. Lokal wyposażony jest w insta−
lacje wod−kan i elektryczną. 
Działka numer 3280/411 o pow. 0,0175 ha, oznaczona symbolem klasoużytku B – tereny mieszkaniowe, jednostka re−
jestrowa gruntów 676, identyfikator działki: 241403_1.0003.AR_2.3280/411, zabudowana budynkiem mieszkalnym 4−
kondygnacyjnym (3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna) o numerze ewidencyjnym 568, o powierzchni zabudowy
152 m2, identyfikator budynku 241403_1.0003.568_BUD. W budynku znajduje się pięć odrębnych lokali. W dziale I−O
księgi wieczystej KA1T/00019070/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach,
ul. Budowlanych 33 wpisana jest działka oznaczona numerem geodezyjnym 3280/411, obręb Hołdunów, km. 2. Dzia−
ły III i IV wolne są od wpisów. W dziale I−SP wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w działach III in−
nych ksiąg wieczystych, tj. KA1T/00042068/0 i KA1T/00068137/3. W dziale III księgi wieczystej KA1T/00042068/0
wpisana jest nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przejazdu
i przechodu pasem gruntu szerokości 5 m biegnącym wzdłuż południowej granicy działki nr 2845/411 do istniejące−
go budynku handlowego, a następnie w kierunku północnym do działki nr 2844/411 oraz po całej działce nr 2844/411
– na rzecz właścicieli nieruchomości składającej się z działki nr 3280/411 o obszarze 0,0175 ha, objętej księgą wieczy−
stą nr KA1T/00019070/7. W dziale III księgi wieczystej KA1T/00068137/3 wpisana jest m.in. nieodpłatna i na czas nie−
określony służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu po całych działkach nr
2847/411, 3228/411 i 3191/411 – na rzecz właścicieli nieruchomości składającej się z działki nr 3280/411 o obszarze
0,0175 ha, objętej księgą wieczystą nr KA1T/00019070/7. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw
i zobowiązań względem osób trzecich.
Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarun−
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny
uchwałą nr CCCXXII/09/02 z dnia 26 września 2002 r. (ze zmianami) nieruchomość położona jest na terenie oznaczo−
nym jako tereny wytwórczości do adaptacji i ewentualnej zmiany profilu działalności. Lokal może być zagospodarowa−
ny na podstawie decyzji ustalającej warunki zabudowy – wydanej na wniosek inwestora – zgodnie z przepisami usta−
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647
z późn. zm.). 

Cena wywoławcza nieruchomości: 91 000,00 złotych
(słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100),

w tym: 88 716,00 zł stanowi cenę lokalu usługowego,
2 284,00 zł stanowi cenę netto udziału w gruncie.

Do ceny gruntu osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług VAT według stawki 23%.
Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 100,00 zł

(słownie: dziewięć tysięcy sto złotych 00/100)
Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2014 r. o godz. 10.00 
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Oględzin lokalu można dokonać w terminie: od dnia 30 czerwca 2014 r. do dnia 4 lipca 2014 r., po wcześ−
niejszym uzgodnieniu terminu z Wydziałem Geodezji... Urzędu Miasta Lędziny (II piętro, pok. 203−205).

Dotyczy wieczystego użytkowania gruntu: 
– OOppłłaattaa  ppiieerrwwsszzaa  zz ttyyttuułłuu  uużżyyttkkoowwaanniiaa  wwiieecczzyysstteeggoo  ggrruunnttuu  wynosić będzie 15 % ceny gruntu osiągniętej w przetargu

(powiększonej o VAT). Pierwszą opłatę nabywca nieruchomości wnosi przed zawarciem umowy notarialnej. 

– OOppłłaattyy  rroocczznnee  zzaa  uużżyyttkkoowwaanniiee  wwiieecczzyyssttee  ggrruunnttuu stanowią 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu (powiększonej
o VAT). Opłaty roczne wnosi się przez cały okres wieczystego użytkowania w terminie do 31 marca każdego roku,
z góry za dany rok bez wezwania. 

– OOkkrreess  ttrrwwaanniiaa  wwiieecczzyysstteeggoo  uużżyyttkkoowwaanniiaa – 99 lat. 
– Aktualizacja opłaty rocznej – wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną
opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości okreś−
lonej na dzień aktualizacji opłaty. Jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej była−

by niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu oddania jej w użytkowanie wieczyste, ak−
tualizacji nie dokonuje się. 

Nabywca lokalu po zawarciu aktu notarialnego kupna lokalu i współużytkowania wieczystego staje się uczestnikiem
wspólnoty, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U.
z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). 
Ustanowienie odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych, wchodzących w skład nieruchomości, następuje
na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80,
poz. 903 z późn. zm.). 

Ogólne warunki w/w przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie do dnia 7 lip−
ca 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000
6233 0008 (konto depozytowe).
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem
3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negaty−
wnym. 
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny naby−
cia nieruchomości. 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwie−
nia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
Sprzedaż lokalu użytkowego zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie ustawy z dnia 11 mar−
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cała cena zbycia nieruchomości (tj. cena sprzedaży lokalu użytkowego + opłata pierwsza z tytułu ustanowienia użyt−
kowania wieczystego gruntu) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za
potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny. 
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do ponie−
sienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i doku−
mentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowie−
dzialności.
Organizator zbywa nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i bu−
dynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występo−
wał z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nie−
ruchomości.
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru−
chomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).
Udział w przetargu oznacza akceptację:

– stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem zbycia;
– warunków przetargu zawartych w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zby−
cie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących
dokumentów:

w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości;
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodar−
czą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podle−
gających rejestracji: aktualny (tzn. wydany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu) wypis z właściwego re−
jestru;
oryginał – lub potwierdzony notarialnie odpis – pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie po−
stępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwier−
dzający udzielenie pełnomocnictwa – za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skar−
bowej z dnia 16 listopada 2006 r. – podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się
w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu: Bank Spółdzielczy Tychy 96 8435
0004 0000 0000 6233 0006 (konto dochodowe).

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji na temat ogłoszonego przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami
i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43−143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203−205, 32/ 216−65−
11 do −13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu. 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędziń−
skiej 55, opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny – do dnia przetargu. 
Ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tabli−
cach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl. 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, w pra−
sie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej
się nie rzadziej niż raz w tygodniu.
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Trzy lata temu grupa członków
Lędzińskiego Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin kibicowała w hali
MOSiR−u w Mysłowicach Boń−
czyku drużynie Unia Kosztowy
podczas jej meczu z ekipą LTRSN
Łódź w ramach I ligi koszykówki
na wózkach. 

– Przeżyliśmy wtedy mnóstwo
emocji, nie tylko sportowych, ale
także pozasportowych, więc chęt−
nie skorzystaliśmy z zaproszenia
tym razem na V Katowicki Turniej
Rugby na Wózkach, organizowany
przez Stowarzyszenie Aktywne
Życie w Katowicach, a rozgrywany
6 i 7 czerwca w hali szopienickiego
Ośrodka Sportu – mówi prezes sto−
warzyszenia Krystyna Cuber.

Na turniej ten siedmioro człon−
ków LSNRONiIR wybrało się
wraz z pięcioma podopiecznymi
Ośrodka Błogosławiona Karolina.
Obejrzeli oni w piątkowe przedpo−
łudnie, 6 czerwca, mecz otwarcia,
w którym drużyna DragonsKus−
chall z Katowic zmierzyła się
z drużyną Jokers z Bydgoszczy.
Katowiczanie zaczęli z impetem,
prowadzili nawet 2: 0, ale potem
górę wzięły większe doświadcze−
nie i lepsza technika gości, którzy

wygrali ten mecz bardzo wyraźnie. 
Tym niemniej, gdy katowiccy

rugbiści tylko nieco odsapnęli, bar−
dzo chętnie ustawili się do wspól−
nej fotografii z lędzińskimi kibica−
mi. 

Zwycięzcą tych dwudniowych
zmagań niepełnosprawnych rugbi−
stów poruszających się na wóz−
kach, oczywiście przystosowanych
do twardej walki na parkiecie, zo−
stała ekipa Four Kings z Warsza−
wy, a na kolejnych miejscach upla−
sowały drużyny: Jokers z Bydgo−
szczy, SittingBulls z Raciborza,
IKS Jeźdźcy z Borowej Wsi, Dra−
gonsKuschall z Katowic i Grom
z Ostrowii Mazowieckiej.

Przed odjazdem do Lędzin pre−
zes K. Cuber i członek zarządu
LSNRONiIR, Piotr Szydłowski,
rozmawiali jeszcze z prezesem
wspomnianego katowickiego Sto−
warzyszenia Aktywne Życie, Mar−
cinem Mikulskim (także rugbistą),
o perspektywach współpracy po−
między obydwoma stowarzysze−
niami. – Póki co zachęcamy wszy−
stkich zainteresowanych do wcho−
dzenia na stronę www.aktywnezy−
cie.org – mówi pani Krystyna. –
Naprawdę warto!

Mirosław Leszczyk

Kibicowali na meczu
wózkowego rugby

Przedstawiciele projektu „Cen−
trum Wolontariatu Szkolnego”
realizowanego przez Regionalne
Centrum Wolontariatu i Stowarzy−
szenia „MocniRazem” wespół
z wolontariuszami z Gimnazjum nr
1 w Lędzinach w dniu 3 czerwca
zorganizowali kolejny już Piknik
Integracyjny.

Młodzież gimnazjalna wraz
z podopiecznymi i pracownikami
Ośrodka Błogosławiona Karolina
w Lędzinach, pod hasłem „Uczy−
my się żyć razem”ten dzień spę−
dziła na wspólnej zabawie. W wie−
rze, że jak się pomaga innym z pa−
sją i wiedzą to świat się staje lep−
szy, promowano ideę wolontariatu
wśród całej szkolnej społeczności. 

Niestety pogoda pokrzyżowała
trochę plany imprezyplenerowej,
ale w szkolnych murach i tak
wszyscy promienieli jak w blasku
słońca. Pani dyrektor szkoły Anna
Pikuła powitała przybyłych gościi
podziękowała za współpracę i za−
angażowanie w sprawy szkoły.
Znamienitych gości było sporo.
Przygotowane na ten dzień dyplo−
my i podziękowania z napisem
„Jesteś naszym przyjacielem’’
wręczała opiekunka Szkolnego
Klubu Wolontariatu, pani Lucyna
Patałąg. Dziękowano również
wszystkim, którzy umożliwiają
młodzieży wykazanie się niesie−
niem pomocy nie tylko wśród nie−

pełnosprawnych, ale i w Miejskiej
Bibliotece Publicznej, w przed−
szkolu czy w zakładzie weteryna−
ryjnym. 

Wręczono również nagrody
w Powiatowym Konkursie Plasty−
cznym „Pocztówka z wolontaria−
tu”, które ufundowało Starostwo
Powiatowe. W kategorii szkół
podstawowych najlepszą pracę za−
prezentowała Zofia Komandera ze
Szkoły podstawowej nr 3 w Lędzi−
nach. Nagrody w kategorii ponad−
gimnazjalnej powędrowały do są−
siednich miejscowości.

Teren szkoły opanowali przebie−
rańcy, którzy poprzez swoje stroje
przenieśli się w czasy „dzieci kwia−
tów” lat sześćdziesiątych. Przez
szkolne korytarze przemykali kow−
boje na szczudłach, w innych salach
malowano twarze, jeszcze w innych
rozgrywano różne konkursy. Naj−
ciekawsze przebranie nagrodzono.
W czasie trwania pikniku cały czas
można było próbować swego szczę−
ścia w loterii fantowej. Nad muzy−
cznymi atrakcjami czuwał Mr Har−
moszku i nauczyciel muzyki Sylwia
Wituła – Jedlińska. 

Przy zabawie nie zapomniano
o łakociach i napojach. Podopie−
czni Ośrodka Błogosławiona Ka−
rolina w Lędzinach dzięki inicjaty−
wiegimnazjum mogli spędzić ko−
lejny radosny dzień w którym po
prostu „działo się”.

Piknik integracyjny w G−1
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Obecni na zawodach włodarze
sąsiednich gmin, duchowni, nau−
czyciele i wszelacy opiekunowie
oraz pracownicy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie akty−
wnie dopingowali 420 zawodni−
ków reprezentujących 28 ośrod−
ków z naszego regionu. O oprawę
muzyczną zadbała górnicza orkie−
stra dęta KWK „Ziemowit”.
Igrzyskom towarzyszyły różne
atrakcje na płycie boiska.Powo−
dzeniem tradycyjnie cieszyło się
malowanie twarzy. Wśród róż−
nych rozgrywanych konkurencji
znalazł się rzut piłeczką palanto−
wą, rzucanie kółkami, biegi czy
wyścig na wózkach inwalidzkich.
Chociaż akurat tutaj bardziej niż
gdziekolwiek indziej prawdziwe
były słowa, że nie zwycięstwo
lecz udział. Dla większości z ucze−
stników był to przede wszystkim
pojedynek z własną słabością –
chociaż radości przy tym mieli też
co niemiara. 

Zawodnicy mogli w cieniu na−
miotów nabrać sił posilając się
kiełbaskami lub słodkościami.
W przerwach między poszczegól−
nymi konkurencjami swoje umie−
jętności prezentowały i mażoret−
ki. Młodzież reprezentująca
różne szkoły powiatu bieruńsko−
lędzińskiego z kolei prześcigała
się w rywalizacji na najlepszy
doping. 

Starosta powiatowy Bernard
Bednorz przyznał wszystkim ki−
bicującym szkołom po 400 zł pre−
mii specjalnej. Nagrody, puchary,
medale i dyplomy wręczali radni
miasta Lędziny, burmistrzowie
sąsiednich gmin oraz władze po−
wiatowe. Lędzińskie igrzyska zo−
stały docenione w odczytanym li−
ście gratulacyjnym przez Prezy−
denta RP Bronisława
Komorowskiego, Premiera Do−
nalda Tuska oraz wicepremier El−
żbietę Bieńkowską. 

Do życzeń i gratulacji dołączyła
obecna na zawodach przedstawi−
cielka świeżo wybranego do euro−
parlamentu Marka Plury, pani Ilo−
na Raczyńska, który sam jeździ na
wózku inwalidzkim. Plura zresztą
często gości w Lędzinach, nie tyl−
ko na imprezach dla niepełnospra−
wnych.  B.Ż.

Niepełnosprawni
na lędzińskim stadionie
W środę 28 maja 2014 roku na lędzińskim stadionie odbyły się jubileuszowe XV Powiatowe Igrzyska Osób Niepeł−
nosprawnych. Trzeba przyznać, że przez ostatnich kilka lat impreza nie miała szczęścia do pogody – i kojarzyła się
tylko z ulewą. Tym razem aura dopisała na medal, co miało wpływ na wysoką frekwencję uczestników zawodów, ki−
biców, zaproszonych gości jak i na atmosferę podczas trwania całych igrzysk.
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