
7 (110) lipiec−sierpień 2012ISSN 1732−6818

Lipcowe wichury, choć nie przywiały do miasta gwałto−

wnych ulew i burz, poczyniły spustoszenia w miejskim

drzewostanie. W zagajniku na ulicy Paderewskiego nap−

rzeciwko wjazdu do jednej z posesji wiatr niebezpiecznie

przechylił drzewo na chodnik i ulicę. Ze względu na blis−

kość przewodów energetycznych i kabli telekomunikacyj−

nych zaalarmowana przez mieszkańców Straż Miejska

wezwała do pomocy Państwową Straż Pożarną z Tychów.

Tyscy strażacy usunęli zagrażające bezpieczeństwu pie−

szych i kierowców drzewo nie uszkadzając przy tym napo−

wietrznych sieci.

Na ulicy Makuszyńskiego i na placu zabaw przy ulicy

Grunwaldzkiej doszło natomiast do zawalenia się drzew

po naporem wiatru. Nikomu na szczęście nic się nie sta−

ło, interweniowała lędzińska Ochotnicza Straż Pożarna,

która powalone konary pocięła na mniejsze fragmenty, te

zaś usunęli pracownicy Ekorecu.

W niektórych miejscach porywom silnego wiatru nie

oparło się także zboże, między innymi na polu przy

ul. Paderewskiego. Ciężko będzie je skosić gospoda−

rzowi. Ml, mj

Wiatr powalił drzewa i zboże

Mała rzecz a cieszy

6 lipca pracownicy firmy usług pielęgnacyjnych zieleni z Kopciowic urządzili

niewielki skwerek w kształcie półksiężyca na południowym skrawku tak zwa−

nej wysepki (czyli rozwidlenia ul. Lędzińskiej) w starej części Lędzin, gdzie

oprócz budynków mieszkalnych mieści się też Pomnik Weteranów Powstań

Śląskich. – Zdjęliśmy warstwę ziemi wraz z trawnikiem, położyliśmy agrotkani−

nę, posadziliśmy karłowate rośliny iglaste i zrobiliśmy ozdobę z kolorowych

kamyczków oraz barwionych ścinków drewna – mówi Anna Jaszewska. – Mała

rzecz, a cieszy – skomentował to jeden z przechodniów. Faktycznie, wcześniej

ten skrawek terenu szpecił to miejsce, a teraz już upiększa. Ml

Tenisowy kort kryty
W majowym numerze BIL−a pisa−

liśmy już o początkach budowy kry−

tego kortu tenisowego z prawdziwe−

go zdarzenia tuż obok istniejących

już od lat kortów otwartych na tere−

nie ośrodka „Zalew”. 19 lipca od−

wiedziliśmy tę sportową inwestycję.

– Dzisiaj zakończyliśmy właśnie

montowanie ogrzewania typu pełna

recyrkulacja, polegającego na tym, że dołem będzie wyciągane z hali chło−

dniejsze powietrze, a górą wtłaczane ciepłe, już osuszone – mówi jednej

z pracowników. – Stan ogólny zaawansowania robót oceniam na około 95

% – mówi Edward Rosa, administrator kortów odkrytych i budowy kortu kry−

tego. – Przewidujemy zakończenie wszystkich prac przed 31 lipca. Potem

czeka nas odbiór nowego obiektu przez nadzór budowlany, Sanepid, straż

pożarną itd. Tenisowy kort kryty wraz z zapleczem socjalnym chcielibyśmy

oddać już we wrzesniu br. – dodaje. ml

Chlubny przykład obywatelskiej postawy
Dzięki Łukaszowi Oszkowi, mieszkańcowi Lędzin i lędzińskiemu straża−

kowi ochotnikowi, udało się wykryć poważną awarię wodociągu na Strzy−

żówce. Chociaż wyciek był na uboczu, pan Łukasz go zauważył, zlokalizo−

wał miejsce, z którego wypływa woda i podniósł alarm. I chociaż początko−

wo mylnie do awarii wezwano Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji, bo rurociąg okazał się własnością kopalni, i tak dzięki obywa−

telskiej postawie mieszkańca udało się uniknąć dużych strat wody. Gdyby

nie Łukasz Oszek, woda mogłaby płynąć bez kontroli jeszcze długo.

Wyraj dla maluchów

Dwa identycznie wyposażone place zabaw powstały w czerwcu w Lędzi−

nach. Przetarg na roboty wygrała firma APIS, która przed rozpoczęciem wa−

kacji postawiła 2 jednakowe place zabaw w Lędzinach, jeden na ul. Grun−

waldzkiej na wysokości boiska piłkarskiego i drugi na osiedlu przy ul. Dłu−

gosza. Każdy plac ma huśtawkę pojedynczą i podwójną, równoważnię,

okrągłą karuzelę dwa rodzaje zjeżdżalni: zwykłą i w zestawie z 3−wieżową

budowlą. Przy każdym placu stanęły dodatkowo po 3 ławki i 3 kosze na

śmieci a teren wokół został obsiany trawą. Na Długosza posadzono dodat−

kowo 4 klony.

Choć kanikuła w pełni, głównym tematem rozmów władz miasta z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodo−
ciągów i Kanalizacji są zamrożenia wodociągów. Bardzo mroźna i bezśnieżna aura na początku roku spo−
wodowała, że sieć w mieście zamarzła w 133 miejscach. Sprawę przyłączy – jak zapowiadał wiosną pre−
zes RPWiK – już uporządkowano. Pozostała kwestia wodociągów.

Zdążyć przed mrozem

– Wszyscy mieszkańcy, którym za−
marzły rury, zostali już powiadomieni
o przyczynie awarii – mówił prezes
Krzysztof Zalwowski na spotkaniu
w Urzędzie Miasta 5 lipca – O przyłą−
cza, które są naszą własnością zatro−
szczyliśmy się sami, o te, które są
prywatne muszą zadbać właściciele.
Każdy dowiedział się z naszego pis−
ma, dlaczego zamarzła mu woda
i wie, co musi zrobić, by uniknąć po−
dobnej sytuacji w przyszłości. Powia−
domiliśmy ich ponadto, że o ile ostat−
niej zimy rozmrażaliśmy prywatne
przyłącza na własny koszt, o tyle
w przyszłości usługi te będziemy wy−
konywać wyłącznie odpłatnie na zle−
cenie właściciela.

Z wodociągami sprawa jest trud−
niejsza. Chociaż już zimą wymienio−
no je na Grodziskowej i Porzeczko−
wej, lista ulic zakwalifikowanych do
wymiany jest znacznie dłuższa. Ten
sam problem dotyczy też m. in.: Reja,
Lewandowskiej, Lędzińskiej, Lipco−
wej i Łanowej. W sumie koszt wymia−

ny rurociągów zagrożonych zamar−
znięciem w razie bardzo niskich tem−
peratur w mieście oszacowano na nie−
bagatelną kwotę 9 i pół miliona zło−
tych. Wiadomo więc, że wszystkiego
w jednym roku zrobić się nie da, ale
odkładanie tematu na przyszłe lata
także nie wchodzi w rachubę.

Sytuację komplikuje dodatkowo
fakt, że RPWiK ma wieloletni plan
modernizacji sieci, który wyznacza
harmonogram inwestycji na ten rok
i najbliższe lata.

– Każda z przyjętych w nim pozycji
ma swoją historię awarii, napraw i do−
raźnych modernizacji – zaznacza pre−
zes Zalwowski – Do planu wprowa−
dzamy te zadania, które są najważniej−
sze i najpilniejsze i trudno byłoby tak
po prostu wyrzucić któreś zadanie
i wprowadzić nowe.

Tak sprawa się ma na przykład
z wodociągiem w ulicy Goławieckiej,
który ze względu na stan techniczny
musi być wymieniony jak najszybciej.
Podobnie na Azaliowej. Zdaniem

władz przedsiębiorstwa wodociągo−
wego realne zmiany w planie moder−
nizacji sieci mogłyby się zacząć do−
piero od przyszłego roku. Wtedy to
powstałby projekt wymiany wodocią−
gu na Reja, w 2014 roku wykonano by
I etap tej inwestycji i zaprojektowano
nowy wodociąg na Karłowicza
a w 2015 – dokończono Reja i wyko−
nano wodociąg na ulicy Karłowicza.

Burmistrz miasta z obawy przed ko−
lejną ostrą zimą nie chce czekać tak
długo i naciska na wprowadzenie nie−
których zadań już na ten rok.

– Tegoroczny budżet miasta jest
już rozdysponowany, ale możemy
w kolejnych budżetach zarezerwo−
wać środki na wykonanie zadań, któ−
re sobie zaplanował RPWiK – dekla−
ruje burmistrz Wiesław Stambrowski
– Uwolnione w ten sposób środki
przedsiębiorstwa mogłyby natomiast
zostać przeznaczone na likwidacje
zagrożeń zamrożeniami jeszcze
w tym roku.

Innej szansy upatruje się także
w budowie kanalizacji w mieście.

– Trwają konsultacje z projektan−
tem sieci kanalizacyjnej co do możli−
wości wymiany wodociągów w ra−
mach projektu uporządkowania go−
spodarki ściekowej w tych miej−
scach, w których dojdzie do kolizji
istniejącej sieci wodnej z kanaliza−
cyjną. Wiadomo, że oba ciągi nie
mogą biec w zbyt bliskim sąsie−
dztwie, więc zwłaszcza na wąskich
ulicach wodociągi muszą zostać
przebudowane. Wtedy zostałyby uło−
żone na odpowiedniej głębokości
i mieszkańcy tych ulic mogliby w zi−
mie spać spokojnie – rozważa wice−
burmistrz Marek Bania.

Nad tematem będą też zastanawiać
się radni, którzy pod koniec sierpnia
spotkają się na komisjach przed pier−
wszą po wakacjach zwyczajną sesją
Rady Miasta. Do tematu wrócimy.
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Na Porzeczkowej wodociąg wymieniono już zimą.
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Skwerek ładnie się prezentuje.
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Lędziny nie mają jakoś szczęścia
do „Dziennika Zachodniego”, a ra−
czej do niektórych dziennikarzy
z tejże gazety. Na przykład do re−
daktora podpisującego się inicjała−
mi KS. Co rusz obrywa się od niego
miastu za nie swoje winy i nie po−
pełnione grzechy.

Jakie? Na przykład za brak zbiórki

zużytych sprzętów elektrycznych

i elektronicznych. Tymczasem od 25

do 27 kwietnia tyska firma Master

w porozumieniu z miastem zbierała,

jak co roku, zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny na targowisku przy ul.

Fredry oraz na parkingach przy ko−

ściołach św. Anny i Wniebowzięcia

Najświętszej Maryi Panny w Goławcu.

Harmonogram zbiórki zamieszczony

był m. in. w kwietniowym wydaniu na−

szego miesięcznika.

Zdaniem Jarosława Szpaka, praco−

wnika Mastera, tegoroczna akcja cie−

szyła się o wiele większym odzewem,

niż ubiegłoroczna. Potwierdzają to li−

czby: obecnie tylko na wspomnianym

parkingu zebrano więcej odpadów (2

680 kg), niż w ubiegłym roku we

wszystkich wymienionych trzech miej−

scach (2 600 kg). W sumie tegoro−

czna akcja w całych Lędzinach „zao−

wocowała” 5 200 kg sprzętu, czyli

masą dwukrotnie większą od ubiegło−

rocznej.

– W Hołdunowie zużyty sprzęt

przekazała nam większa liczba osób,

ale były to przeważnie rzeczy kuchen−

ne, mniejsze i lżejsze (łącznie 1 960

kg), natomiast w starej części Lędzin

oddawano głównie lodówki, pralki, te−

lewizory i komputery, czyli sprzęty

cięższe i gabarytowo większe – mówi

Jarosław Szpak. 

Inny zarzut, że w mieście nie ma

zbiórek odpadów wielkogabaryto−

wych, też był trafieniem kulą w płot.

W Lędzinach bowiem taka zbiórka

trwa okrągły rok. Miasto umożliwia

nieodpłatny odbiór tego typu odpa−

dów na terenie bazy Ekorecu przy uli−

cy Fredry, gdzie można je składować

po uprzednim powiadomieniu praco−

wników spółki (tel. do bazy to (32)

21 66 020). W przypadku problemu

z transportem Ekorec służy – tym ra−

zem już odpłatnie – własnym dowo−

zem. „Lędziny−teraz!” przypomniały

już w tym roku o takiej możliwości.

I wreszcie dziura w wiadukcie na

ulicy Pokoju. Ulica Pokoju jest,

owszem, w Lędzinach, ale jako droga

powiatowa zarządzana jest nie przez

miasto, lecz Powiatowy Zarząd Dróg

z siedzibą w Bieruniu. O tym jednak

redaktor KS jakoś nie nadmienił całą

„zasługę” przypisując miastu. Gwoli

ścisłości dodać jednak trzeba, że

dziura jako ulubiony temat dziennika−

rza zdezaktualizuje się niebawem, bo

od końca czerwca powiat swój wia−

dukt remontuje. Pytanie jaki news

pojawi się w zamian?

Jaki wniosek z powyższych przy−

kładów? Ano taki – co żadnym w su−

mie odkryciem nie jest – że w miarę

możliwości warto przeglądać kilka

gazet, żeby wyrobić sobie reprezen−

tatywny ogląd rzeczywistości. Jak wi−

dać, jeden tytuł tego nie gwarantu−

je. I nie chodzi o komentarze oraz

interpretacje faktów, do których

„Dziennik Zachodni”, jak każda re−

dakcja ma prawo, ale o fakty, które

trzeba znać.

Fakty trzeba znać

Od 28 czerwca spółka Ekorec dy−
sponuje nowym sprzętem: nowo−
czesną zamiatarką angielskiej
marki Johnson. Niewielkie sto−
sunkowo urządzenie dzięki wypo−
sażeniu w specjalne ruchome
szczotki ze zraszaczami dokła−
dnie zbiera zanieczyszczenia
z ulic i chodników nie kurząc przy
tym. Zamiatarka dzięki odkurza−
czowi i pojemnikowi o pojemno−
ści prawie 2 metrów sześcien−
nych zbiera także śmieci i liście.

Do tej pory ręczne oczyszczanie ulic
przy krawężnikach wymagało zaanga−
żowania przynajmniej 3 osób: dwóch
wyposażonych w łopaty, miotły, grabie
itp. narzędzia oraz kierowcy ciągnika,
na który ładowano zebrany materiał.
Teraz – z prędkością roboczą do 16 ki−
lometrów na godzinę i przejazdową do
50km/h – może to robić jeden praco−
wnik. I to w komfortowych warun−
kach: kabina kierowcy jest klimatyzo−
wana i przeszklona tak, by prowadzący
miał dobrą widoczność, z ogrzewaną
przednią szybą i kamerą cofania.

– Nabytek jest udany tym bardziej,
że udało się nam wynegocjować dob−

rą cenę i korzystne warunki płatności
– zdradza prezes spółki. – Dodatkowo
w cenie zakupu otrzymaliśmy kom−
plet opon i zestaw szczotek.

Johnsona można wyposażyć także
w szczotkę czołową, która z powodze−
niem może zostać wykorzystana do
odśnieżania chodników. Jej zaletą jest
znacznie dokładniejsze w porównaniu
z pługiem oczyszczanie ciągów pie−
szych ze śniegu. Nowy nabytek Eko−
recu będzie więc udowadniał swoją
przydatność zarówno w okresie letnim

przy utrzymaniu czystości w mieście
jak i w okresie zimowym przy odśnie−
żaniu.

Ekorec nie tylko dba o czystość, ale
także aranżuje małą architekturę
w mieście. Ostatnimi dziełami, w do
których powstania spółka się przyczy−
niła, są: nowy skwerek u zbiegu Hoł−
dunowskiej i Fredry, o którym pisaliś−
my w ostatnim numerze naszego mie−
sięcznika oraz plac zabaw na osiedlu
Długosza, o którym informujemy w in−
nym miejscu w tym numerze.

Małe gabaryty, duże możliwościSzanowni mieszkańcy
W związku z coraz liczniejszymi przypadkami występowania różnego
rodzaju zagrożeń ze strony anomalii pogodowych informuję Pań−
stwa, że przez cały czas sytuacja ta jest monitorowana przez praco−
wników Urzędu Miasta. W miarę posiadanych i napływających infor−
macji na bieżąco są one Państwu przekazywane poprzez umieszcze−
nie na stronie internetowej urzędu. Niemniej jednak informuję Pań−
stwa, że dane z zakresu prognozowanej sytuacji meteorologicznej
na terenie całego kraju, a także w poszczególnych jego regionach
(w tym na terenie naszego województwa) można uzyskać na stronie
internetowej: www. pogodynka. pl. Ilość i zakres zawartych na tej
stronie informacji jest bardzo szeroki i z całą pewnością będzie Pań−
stwu przydatny. 

Wiesław Stambrowski
Burmistrz Miasta Lędziny

O G Ł O S Z E N I E
dot. testu sprawności syren alarmowych

Informuję, że na podstawie § 8 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia. 16 października 2006 roku w sprawie wykrywania skażeń i wła−
ściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz. 1415), na tere−
nie Gminy Lędziny w dniu 1 sierpnia 2012 roku, o godz. 17:00
zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmo−
wych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludno−
ści, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie 68. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego. 
W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty
oznaczający odwołanie alarmów: powietrznego i o skażeniach. 
W przypadku pojawienia się realnego zagrożenia na terenie wojewó−
dztwa w dniu planowanego treningu np. zagrożenie powodziowe, kata−
strofa itp. zagrażającemu większemu obszarowi województwa, trening
zostanie odwołany. 

Bulwersujące 
akty wandalizmu

Zapewne ani ostatni żyjący jeszcze kombatanci II wojny

światowej, którzy co roku składają tu kwiaty i zapalają zni−

cze, ani młodzież Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach,

która od siedmiu już lat zbiera się tu, ażeby też położyć

symboliczną wiązankę kwiatów i zapalić znicz, a następnie

wyruszyć pod opieką wychowawców na trasę 12−kilometro−

wego dorocznego majowego „Marszu Pamięci” do KL Aus−

chwitz−Birkenau, nie przypuszczali, że ktoś może dopuścić

się takiego haniebnego czynu wobec obelisku przy ul. Pa−

derewskiego, upamiętniającego ofiary lędzińskiej filii wspo−

mnianego hitlerowskiego obozu zagłady.

Obelisk ten uszkodzono w nocy z 19 na 20 lipca

(z czwartku na piątek), wyrywając poziomą płytę i rozrzu−

cając na boki kwiaty oraz znicze. Prawdopodobnie doko−

nali tego dwaj pijani młodzieńcy, którzy najpierw odwraca−

li znaki drogowe idąc ul. Paderewskiego, a gdy jeden

z mieszkańców zwrócił im uwagę, to uciekli na plac szkol−

ny, a następnie w kierunku kopalni Ziemowit. Pierwotny

stan obelisku przywrócono w poniedziałek, 23 lipca.

Natomiast mniej więcej tydzień wcześniej nocą wanda−

le wpadli z „wizytą” na Zalew i powyrywali deski z ławek

pod pergolą wrzucając je następnie do basenu. Ukradli

także lampy i kable będące elementem oświetlenia bu−

dynku przy basenie, pogięli metalowy kosz na śmieci

i powrzucali do wody szkło i butelki po napojach. Funda−

cja Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki, która ad−

ministruje Zalewem, efekty „wizyty” oprzątnęła a sprawę

przekazała policji. Mirosław Leszczyk, mj
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O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na najem pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 344,8 m2 w budynku przy ul. Ks. Kontnego 34
w Lędzinach, usytuowanym na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami
ewidencyjnymi 66/ 17 i 68/ 16 o łącznej powierzchni 0,1325 ha na okres 10 lat, z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności gastronomicznej. Na powierzchnię do wynajęcia składają się:
1. sala taneczna o pow. 76,0 m2,
2. sala konsumpcyjna o pow. 82,0 m2,
3. weranda o pow. 31,5 m2,
4. kuchnia−wydawalnia o pow. 40,0 m2,
5. przygotowalnia o pow. 14,0 m2,
6. magazyn o pow. 7,2 m2,
7. magazyn o pow. 7,8 m2,
8. magazyn o pow. 5,2 m2,
9. korytarz o pow. 5,5 m2, 
10. zmywalnia o pow. 4,0 m2, 
11. klatka schodowa o pow. 10,0 m2, 
12. klatka schodowa o pow. 10,0 m2,
13. klatka schodowa o pow. 10,0 m2,
14. wc o pow. 1,1 m2,

15. szatnia− wc o pow. 40,5 m2,
razem: 344,8 m2.

Wywoławcza stawka czynszu najmu wynosi 2186,03 zł miesięcznie netto
(słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt sześć zł 03/100).

Stawka wywoławcza czynszu nie zawiera podatku oraz innych opłat. Do stawki czynszu wylicytowanej
w drodze przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej
niż 3 % stawki wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Dopuszcza się moż−
liwość zgłaszania wielokrotności ustalonego postąpienia w czasie licytacji.

Wadium ustalone zostało w wysokości 500,00 zł
(słownie: pięćset złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2012
r. w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy
Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008 lub gotówką w kasie tut. Urzędu (w godzinach pra−
cy kasy). Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu
Miasta Lędziny.
Wadium wpłacone przez oferenta, który nie wygrał przetargu zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnię−
ciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu naj−
mu.
Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od podpisania
umowy najmu.
Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

dowód wniesienia wadium,
– osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport);

– osoby prawne – aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie 
notarialne udzielane przez organ przedstawicielski;
– pełnomocnicy – pisemne pełnomocnictwo mocodawcy.

Dokumenty powyższe winny być złożone w oryginale. Za oryginał uważa się również kserokopię po−
twierdzoną przez organ wydający zaświadczenie lub wypis,

oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym przedmiotu najmu,
co do którego nie wnoszą zastrzeżeń oraz zaakceptują regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu. 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2012 r. o godz. 14.00
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Burmistrz Miasta Lędziny ma prawo odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, podając nie−
zwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków w/ w przetargu udziela Wydział Infrastruktury i Gospo−
darki Miejskiej Urzędu Miasta w Lędzinach, pok. 107, tel. (32) 21−66−511 wew. 126, 162 oraz Wydział
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203−205, tel. (32) 21−66−511 wew.
120, 135, 136, w godzinach pracy Urzędu. 
Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji na stronie internetowej UM Lędziny – w biuletynie informacji
publicznej (www.ledziny.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny do dnia przetargu.
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Z PRAC RADY MIASTA 

W ostatnim wydaniu „L−t!” napisaliśmy tylko, że Rada
Miasta udzieliła burmistrzowi absolutorium, jednak na
bardziej szczegółową relację z sesji ze względu na cykl
wydawniczy zabrakło czasu. Dlatego wracamy do ostat−
niego przed wakacjami posiedzenia RM.

CCzzeerrwwccoowwaa  sseessjjaa
Prezes Spółki PGK Partner przedstawił radnym kolejną infor−

mację na temat stanu zaawansowania prac przy budowie kana−

lizacji w Lędzinach w postaci prezentacji multimedialnej i odpo−

wiedział na szczegółowe pytania radnych.

BBuuddżżeett  ww lliicczzbbaacchh  ii pprroocceennttaacchh
Najwięcej uwagi rajców pochłonął temat wykonania ubiegłoro−

cznego budżetu miasta. Syntetyczne sprawozdania z jego wyko−

nania przedstawili na sesji: skarbnik Dorota Przybyła – Paszek

i wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Gut, a opinię RIO w tej

sprawie odczytała przewodnicząca RM Teresa Ciepły. 

Według wyliczeń wiceprzewodniczącego dochody gminy

w 2011 roku, w stosunku do roku 2010 zwiększyły się

o 2 mln 47 tys. zł i wyniosły 42 mln 166 tys. zł. W stosunku

do dochodów planowanych % wykonania wyniósł 94,64%

i jest większy o 0,53% w stosunku do roku 2010. Dochody

własne gminy w roku 2010 wyniosły 35 mln 724 tys. zł co

stanowi 93,77% założonego planu. Natomiast dochody

w własne w roku 2011 wyniosły 37 mln 837 tys. zł co stano−

wi 95,46% założonego planu, tym samym nastąpił wzrost

o 2 mln 113 tys. zł, co daje 1,7% wzrostu. Jeżeli chodzi

o strukturę wykonanych dochodów to dominują dochody reali−

zowane przez wydziały bądź jednostki budżetowe gminy, które

wypracowały 1 mln 108 tys. zł wzrostu. Wpływ dochodów rea−

lizowanych przez Urzędy Skarbowe był większy o ponad 1 mln

zł w porównaniu do 2010 r. Jeśli zaś chodzi o negatywy, w ro−

ku 2010 wpływ z działalności przedszkoli wyniósł 324 tys. zł

przy całkowitych nakładach 2 mln 163 zł. W roku 2011 wpływ

do budżetu wyniósł 273 tys. zł, a nakłady wyniosły 2 mln 537

tys. zł. Dokonując analizy powyższego wpływy zmniejszyły się

o 50 tys. zł, a nakłady zwiększyły o 373 tys. zł. Co do sprze−

daży mienia gminnego, w roku 2010 dochód z tego tytułu wy−

niósł 1 mln 928 tys. zł, co stanowi 38,5% planu. W roku

2011 dochód wyniósł 967 tys. zł, co stanowi 17,45% planu.

Wydatki majątkowe własne przedstawiały się następująco: wy−

datki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 6 mln 714 tys.

zł, wykonano wraz z dotacją 3 mln 55 tys. zł, co stanowi

43,85% planu. Na taki stan rzeczy maja wpływ m. in. niższa

niż planowana kwota wykonania uzyskana w przetargu czy

okrojenie zadania do wykonania jedynie dokumentacji. Plan

wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem

środków zewnętrznych zakładał 2 mln 100 tys. zł, wykonano

1 mln 596 tys. zł, co stanowi 76% planu. Powyższe dotyczy

środków tzw. „miękkich” skierowanych do placówek oświato−

wych, których realizacja rozkłada się w czasie. W wydatkach

majątkowych własnych (rozdział 70095) jest zawarta kwota

336 tys. zł, którą gmina wydaje w związku z brakiem mie−

szkań socjalnych i ten problem powinien zostać jak najszyb−

ciej rozwiązany. Odnośnie oświaty i wychowania dochód włas−

ny gminy wyniósł 37 mln 837 tys. zł, z tego na oświatę ogó−

łem wydano 16 mln 227 tys. zł, co stanowi 43% dochodu.

W 2011 roku z budżetu gminy dopłata do subwencji oświato−

wej wyniosła 1 mln 744 tys. zł. Łącznie za lata 2006 – 2011

dopłata wyniosła 7 mln 865 tys. zł. Wiceprzewodniczący Rady

wyjaśnił, że przytoczone kwoty dotyczyły dopłaty do szkół pod−

stawowych i gimnazjów bez wydatków majątkowych. Jeśli je

uwzględnić, tylko w 2011 roku z budżetu dołożono do oświaty

7 mln 673 tys. zł. Obciążeniem dla budżetu jest też dopłata

do ceny zrzutu 1m3 ścieków, na którą w 2011 roku wydano

708 tys. zł. Łącznie dopłaty od maja 2007 do końca 2011

wyniosły 3 mln 746 tys. zł. 

Absolutorium burmistrzowi udzielono 13 głosami „za” przy

1 wstrzymującym się.

TTaarryyffyy  bbeezz  zzmmiiaann
Najważniejsza z podjętych w czerwcu uchwał dotyczyła prze−

dłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbioro−

wego zaopatrzenia w wodę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej „Partner”. Rada Miasta podtrzymała tą uchwałą ce−

nę za dostarczenie 1 m3 wody przez Partnera na dotychczaso−

wym poziomie. Klientów spółki podwyżki więc ominą.

WW  ssiieerrppnniiuu  kkoolleejjnnaa  sseessjjaa
Pod koniec sierpnia odbędzie się zwyczajna Sesja poświęco−

na problemowi współpracy Rady Miasta Lędziny z Rada Powiatu

Bieruńsko – Lędzińskiego. Sesja zostanie poprzedzona posie−

dzeniami komisji stałych Rady Miasta Lędziny. 

SSttaannoowwiisskkoo  RRaaddyy  MMiiaassttaa
11 lipca radni sformułowali swoje stanowisko w sprawie usy−

tuowania rurociągów instalowanych w związku z realizacją pro−

gramu „Uporządkowanie gospodarki wodno−ściekowej w Gminie

Lędziny”, które przekazali na ręce prezesa PGK Partner Piotra

Buchty. Wcześniej radni spotkali się w terenie z burmistrzem

Wiesławem Stambrowskim, wiceburmistrzem markiem Banią,

wicestarostą Henrykiem Barcikiem, dyrektor Powiatowego Za−

rządu Dróg, przedstawicielem Rady Powiatu, prezesem Partnera

oraz projektantami sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Lędziny, by

na miejscu sprawdzić możliwości zlokalizowania projektowa−

nych rurociągów.

Zdaniem 14 na 15 radnych, którzy podpisali się pod stano−

wiskiem jeżeli to tylko możliwe, rurociąg należy posadowić poza

jezdniami dróg powiatowych i gminnych w pasach do tych jezdni

przyległych. Jeśli takie posadowienie jest z innych względów

niemożliwe, to rurociągi powinny być ułożone w ciągach ulic

w osi jezdni. Powyższe dotyczy również pokryw włazów kanaliza−

cyjnych.

Małgorzata Jędrzejczyk: Objął Pan
mandat po śp. Emilu Piątku, bardzo
aktywnym radnym, który działał na
wielu polach. Nie obawia się Pan,
że trudno będzie dorównać mu akty−
wnością?

Czesław Orzegowski: Odpowiem tak:

Emil był bardziej aktywny w Lędzinach

A Pan jest z....?
Ja jestem z Zamościa

Można tę deklarację odebrać tak,
że po Emilu Piątku, radnym z Lędzin
przychodzi czas na Pana, radnego
z Zamościa. Wniosek, że będzie się
Pan koncentrował na Zamościu, sko−
ro wcześniej większą uwagę poświę−
cano Lędzinom, nasuwa się sam.

Ale ja niczego takiego nie powie−

działem. Co nie zmienia faktu, że Za−

moście ma wiele nie rozwiązanych

problemów.

Co więc gnębi mieszkańców Za−
mościa?

Generalnie problemy dotyczą dróg.

Zimą odśnieżane są tu tylko te ulice,

którymi jeździ autobus, czyli Zamkowa,

Zamoście, Zakole i Zawiszy Czarnego.

Resztę odśnieżają sobie sami mie−

szkańcy. Często pomaga im Jurek Ja−

nota, który ma ciągnik z pługiem. Jak

przejeżdża swoim traktorem i widzi, że

nasypało śniegu, to nawet nie czeka

na prośby, tylko odśnieża boczne uli−

czki. A jak nie, ludzie sami biorą się

za łopaty, bo na Zamościu bardzo

szybko nawiewa śniegu z pól na drogi.

Czyli problem sezonowy.
Nie tylko. Ulica Zakole to droga

gminna, a jej stan w okolicach mo−

stka od strony Zawiszy Czarnego jest

opłakany. Łanowa też wygląda fatal−

nie. O Zawiszy Czarnego nie mówię,

bo to droga powiatowa.

Jak rozumiem, będzie się Pan starał
w tych kwestiach coś zdziałać. Ale
odżegnuje się Pan stanowczo od łatki
radnego tylko jednej dzielnicy. Czyli
i w Lędzinach coś chce Pan zmienić.

Oczywiście. W Lędzinach też jest pil−

ny temat. W czasie ulew wychodzi na

jaw niedrożność kanalizacji deszczowej

w ulicy Lędzińskiej. Woda, której kana−

lizacja nie potrafi odebrać spływa z gó−

ry Lędzińską od strony Bierunia i od

kościoła Św. Anny i leci przez rondo

w dół Bracką i Kupilasa aż w nisko po−

łożony rejon skrzyżowania ulicy Sobies−

kiego z Zawiszy Czarnego i tam – przy

wybijających dodatkowo studzienkach

– podtapia domy. Okazja, żeby poroz−

mawiać na ten temat nadarzy się już

niedługo: pod koniec sierpnia ma się

odbyć sesja rady Miasta poświęcona

drogom powiatowym. A Lędzińska jest

powiatowa. Mają też problem gołębia−

rze, których siedziba mieści się, co

prawda na Zamościu koło baru Maro−

ko, ale pochodzą z całego miasta. Nie

chcę jednak w tej chwili roztrząsać tej

sprawy. Sygnalizuję tylko, że mam ją

na uwadze.

Wróćmy jeszcze do Zamościa. Ja−
koś nie potrafię sobie przypomnieć
żadnego radnego z tej dzielnicy...

Bo Zamoście radnego miało ostatni

raz jeszcze za czasów tyskich, czyli

kiedy Lędziny były częścią Tychów. Ra−

dnym był wówczas pan Pieczka, imie−

nia nie pamiętam. Potem Zamoście

nigdy nie miało „swojego” radnego.

Nie każdy pewnie Pana zna, proszę
więc powiedzieć o sobie parę słów.

Wielu ludzi zna mnie pewnie z dzia−

łalności w Lędzińskim Stowarzyszeniu

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

i Ich Rodzin. To ja, między innymi, za−

kładałem je 14 lat temu z Ryszardem

Maliną i byłem razem z nim w zarzą−

dzie przez pierwszych 7 lat: on jako

prezes, ja jako zastępca. Teraz jestem

członkiem tego stowarzyszenia. Prakty−

cznie przez całe życie, z małym epizo−

dem hołdunowskim, mieszkałem na

Zamościu. Do podstawówki chodziłem

do „trójki”. Zawodowe życie spędziłem

na kopalni „Ziemowit”, choć z zawodu

jestem mechanikiem samochodowym.

Teraz, jako emeryt, dorabiam jeszcze

jako pracownik gospodarczy w Powia−

towym Centrum Pomocy Rodzinie.

Ma Pan też, z tego, co wiem, do−
świadczenie samorządowe.

W kadencji 2002−2006 byłem ra−

dnym powiatowym, a w latach 2004−

2006 także nieetatowym członkiem

zarządu powiatu. 

W jakich komisjach chciałby Pan
pracować?

Na pewno w Komisji Infrastruktury

i w Rewizyjnej. W pracy w Komisji Re−

wizyjnej mam już doświadczenie, bo

byłem jej członkiem w powiecie.

Dziękuję za rozmowę
M. Jędrzejczyk

Zamoście ma głos
rozmowa z Czesławem Orzegowskim, nowym radnym w okręgu Lędziny−Zamoście

Cz. Orzegowski pierwszy z lewej.
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Wiodącą rolę (wśród współorganizatorów nie ma już
Fundacji „Razem Raźniej” z Tychów) w realizacji progra−
mu pełni Miejski Ośrodek Kultury, który organizuje zaję−
cia dla trzech grup dzieci: w swojej siedzibie przy ul.Hoł−
dunowskiej 39, w Gimnazjum nr 1 oraz w goławieckim Ze−
spole Szkół. Od poniedziałku do środy prowadzone są róż−
ne formy zajęć w ramach wymienionych grup, natomiast
w czwartki wspólne wyjścia na przemian do ośrodków re−
kreacyjno – wędkarskich „Olszyce” bądź „Rybaczówka”,
albo na basen kryty w ośrodku Centrum, gdzie dzieci ko−
rzystały też z jacuzzi i brodzika. Najczęściej w piątki, ale

także w inne dni, odbyły się wspólne dla wymienionych
trzech grup wycieczki autokarowe, cieszące się olbrzymim
zainteresowaniem dzieci: do miasteczka westernowego
Twinpigs w Żorach z udziałem aż 120 dzieci, na warsztaty
filmowe do Novego Kina w Tychach połączonej z projek−
cją bajki i na warsztaty filmowe Maminki pt. „W pogoni za
kometą”, a ponadto wyjście na przedstawienie teatralne
„Piraci” w sali Piast zaprezentowane przez grupę teatralną
„Fabryka Marzeń” z Bierunia, połączone z pogadanką na
temat bezpieczeństwa na basenie i udzielania pierwszej po−
mocy poszkodowanym oraz konkursem plastycznym pt.
„Piraci”, plenery malarskie na Rybaczówce bądź na Kli−
moncie, a także bardzo interesująca wycieczka do wspo−
mnianego kina „Nova” na spotkanie z tyskimi sportowca−
mi i projekcję filmu 3D pt. „Piękna i bestia”.

Zajęcia pod egidą MOK−u odbywały się pod hasłami ty−
godnia sportowego, plastycznego, rękodzielniczego i sza−
chowego. Odnotujmy jeszcze, że zwieńczeniem tygodnia
szachowego był turniej otwarty, który zakończył się zwy−

cięstwem Karoliny Ochwat przed Pawłem Mandą i Wiolet−
tą Kapałą. Medal dla Karoliny i upominki dla Pawła oraz
Wioletty ufundował Janusz Gondzik, który wraz z Józefem
Kaletą prowadził zajęcia szachowe.

Również Miejska Biblioteka Publiczna organizowała
w lipcu aktywny wypoczynek dla dzieci, tyle że ze starej
części Lędzin w swojej siedzibie przy ul. Lędzińskiej 86
we wtorki i czwartki. Zajęcia plastyczne przeplatane były
warsztatami teatralnymi, muzycznymi i tanecznymi (pro−
wadzonymi przez instruktor Marzenę Lozinszek ze Szkoły
Tańca „Wir” w Mysłowicach) oraz grami i zabawami ru−
chowymi na podwórku biblioteki. Sporym przeżyciem by−
ło dla dzieci spotkanie z policjantami – sierżantem Małgo−
rzatą Chutek, mł. asp. Barbarą Baran i mł. asp. Jackiem

Sobczykiem, połączone z pogadanką na temat bezpieczeń−
stwa w mieście i tematycznym konkursem plastycznym,
a także wycieczka autokarowa do Nadleśnictwa Katowice,
gdzie między innymi zwiedziły Leśną Salę Edukacyjną. Na
31 lipca zaplanowano wspólny grill.

Miejski Klub Sportowy w swojej siedzibie przy ul. Sta−
dionowej, z kolei, organizował spotkania z dziećmi i mło−
dzieżą na stadionie miejskim i wokół niego. Instruktorzy
MKS−u prowadzili treningi ogólnorozwojowe oraz treningi
i rozgrywki piłkarskie, a także zawody sprawnościowe,
konkursy wiedzy sportowej itp.

Szczegółowy harmonogram wszystkich zajęć w ramach
programu „Wakacje bez uzależnień” jest dostępny na stro−
nie internetowej www.ledziny.pl

Tekst i foto: Mirosław Leszczyk

Bez uzależnień, za to z atrakcjamiSkate Park na Zalewie
Mimo wakacji skate park na Zalewie

nie przyciąga zbyt wielu amatorów. Na−

wet w piękne słoneczne niedzielne po−

południe urządzenia do akrobacji na

rolkach i rowerze na terenie ośrodka

rekreacyjno−sportowego „Zalew” prze−

ważnie pozostają puste, choć tempe−

ratura nieco ponad 20 stopni Celsju−

sza w cieniu wydaje się wręcz idealna

do do aktywnego relaksu. Owszem, od

czasu do czasu jakieś młode małżeń−

stwo pojawi się z małym dzieckiem,

które trochę pojeździ na rowerku, czy

pobiega pod czujnym okiem mamy

i taty, czasem pojawiały się tam grupki

młodzieży, ale bardziej po to, ażeby

posiedzieć, poplotkować, pośmiać się

itp. W ciągu niedzielno−popołudniowej

godziny w skate parku zjawiło się tylko

dwóch chłopców ćwiczących jazdę na

deskorolce i wrotkach. Przypominamy

więc młodzieży, że lędziński skate

park czeka na rowerzystów, amatorów

wrotek i deskorolki. ml

Wakacyjna aura nie rozpieszcza

nas ostatnio, to fakt. Temperatury

nie nastrajają do kąpieli na świeżym

powietrzu. Nawet w niedzielne popo−

łudnie, 22 lipca, basen odkryty

w ośrodku „Zalew” świecił pustkami.

Co prawda upału, oczywiście, nie

było, temperatura powietrza w cieniu,

to zaledwie 20−22 stopnie Celsjusza,

ale w słońcu, które już nieźle przy−

grzewało, było znacznie cieplej!

Niezbyt upalna, ale słoneczna au−

ra przyciągnęła jednak nad wodę

Daniela i Maksa, młodych lędzinian,

którzy ćwiczyli skoki do wody. – My

staramy się tu przychodzić jak naj−

częściej, kilka razy w tygodniu, nie

tylko w upały, bo lubimy pływać –

mówił Daniel.

Pewnie jak powrócą upały, amato−

rów wypoczynku nad wodą gwałto−

wnie przybędzie. ml

Pustki na basenie

16 i 19 sierpnia obchodzić będziemy odpowie−
dnio 93. i 92. rocznicę wybuchu I i II powstania
śląskiego. Niektórzy nawet wydarzenia te interpre−
tują jako wojnę domową pomiędzy Ślązakami.
Cóż, w dyskusji na temat powstań śląskich nie bra−
kuje kontrowersji. Tym bardziej więc czuję się zo−
bowiązany jako osoba związana bezpośrednio z Lę−
dzinami już od 27 lat, a przede wszystkim jako
emerytowany nauczyciel historii i osoba interesują−
ca się przez ten czas lokalną historią (ale także hi−
storią Śląska), włączyć się w coraz gorętszą mimo
upływu czasu debatę na temat tamtych wydarzeń.

Ze względu na obszerność tematu nie odniosę się
do powszechnie już znanych (chociaż różnie inter−
pretowanych) informacji dotyczących przebiegu
działań powstańczych na terenie dzisiejszych Lędzin
i okolic oraz udziału w nich lędzinian, a jedynie do
opisu wydarzeń (a raczej pewnych jego fragmentów),
jakie miały miejsce 20 sierpnia 1920 roku w ówczes−
nej miejscowości Anhalt, zamieszkałej głównie przez
potomków osadników niemieckich z Kóz koło Biel−
ska, którzy osiedlili się 25 maja 1770 roku w północ−
nej części dzisiejszego Hołdunowa (a dokładniej na
terenie byłego folwarku Kiełpowy) w ramach tak
zwanej kolonizacji fryderycjańskiej – zawartego

w bardzo interesującym skądinąd artykule redaktora
Dariusza Dyrdy pt. „Powstańcy z Lędzin spalili Hoł−
dunów” w jego ostatniej (czerwcowej) gazecie „No−
we Lędziny−teraz!”. Ponieważ bardzo odczuwam
brak dostatecznej ilości materiałów źródłowych na
temat wydarzeń opisanych w artykule, byłbym
wdzięczny panu Darkowi, gdyby zechciał mi pomóc
w tym względzie, ale przede wszystkim ogółowi
mieszkańców naszego miasta. Do rzeczy więc!

Ze znanych mi źródeł, między innymi z monogra−
fii historycznej „Lędziny. Zarys dziejów” pod redak−
cją prof. Franciszka Serafina wynika, że ataku na An−
halt dokonał przede wszystkim oddział powstańców
z Imielina, Kosztów i Krasów, zgrupowany w poblis−
kim lesie zwanym Gdowiniec. Owszem powstańcy
z Lędzin zajęli pozycje od strony Smardzowic i zape−
wne też ostrzeliwali osadę niemieckich kolonistów.
Możliwe, że (nie mam pewności w tym względzie)
też przyczynili się do spalenia domów i innych zabu−
dowań, ale czy to uzasadnia tak dosadne sformułowa−

nie tytułu? Wiele osób słabo orientujących się w hi−
storii, także lokalnej, może na tej podstawie przyjąć
za pewnik, iż spalenia domów dokonali wyłącznie lę−
dzinianie.

Poza tym ze znanych mi źródeł wynika, iż ogółem
pożar w wyniku ostrzału (nic nie wiem na temat pod−
palania budynku za budynkiem) objął 15 zabudowań,
a siedem z nich spłonęło doszczętnie. Oczywiście, te
pożary budynków, to tragedia ich mieszkańców!
Zgadzam się bez żadnego „ale” – to o 15 domów za
dużo. Trudno jednak mówić o spaleniu całej wsi. 

Słowa „… być może mordując jego mieszkań−
ców” też budzą zdziwienie, bo nie wiem na czym
opiera się to przypuszczenie (bo chyba nie pe−
wność?). Trudno zakładać, że na wypowiedzi pana
Wilhelma Bergera, który choć ma już 96 lat i jest po−
tomkiem „kozian” (ale nie rdzennym hołdunowio−
kiem, bo urodził się i wychował na Blychu, a do Hoł−
dunowa przeprowadził się dopiero w 1985 roku), to
20 sierpnia 1920 roku miał zaledwie cztery lata. Mnie

podczas dwukrotnych z nim rozmów do prasy przed
rokiem i dwoma laty informował, że nie pamięta
szczegółów dotyczących opisywanych tu wydarzeń
w Anhalcie, nie wie również o potencjalnych śmier−
telnych ofiarach itp. 

Nie zgodzę się też z D. Dyrdą, że przez dziesięcio−
lecia ukrywano fakt, iż powstańcy lędzińscy brali
udział w napaści na Anhalt i w spaleniu części tej
wsi. Ja zaraz po zamieszkaniu w Lędzinach się o tym
dowiedziałem, i to nie tylko z książek, ale także od
rodowitych lędzinioków z dziada pradziada. Wielu
z nich jest do dzisiaj moimi przyjaciółmi i kolegami,
pomagało mi i nadal pomaga w uzyskiwaniu infor−
macji, także o bolesnych epizodach historycznych.

Liczę, że ta wywołana polemika przyczyni się do
wyjaśnienia poruszonych powyżej wątpliwości
i kontrowersji, wskazania dodatkowych źródeł histo−
rycznych itp. 

A może i inni lędzinianie włączą się w tę dysku−
sję? Skorzystamy wtedy wszyscy! Łamy naszego
miesięcznika są otwarte dla każdego, kto z własnych
doświadczeń, wiedzy czy zainteresowań, rodzinnych
przekazów i wszelkich innych źródeł ma wiedzę o hi−
storii naszego miasta i regionu i zechce się nią po−
dzielić. Mirosław Leszczyk

Spalili czy nie spalili – debata historyczna

20 sierpnia 1920 roku w Anhalt

Na podsumowania przebiegu i wyników tegorocznego miejskiego programu profilaktycznego „Wakacje bez
uzależnień” skierowanego do lędzińskich dzieci w wieku 6−14 lat przyjdzie czas w następnym wydaniu BIL−
a. Dobrze jednak na półmetku tej akcji zrelacjonować czytelnikom co ciekawego działo się w lipcu.

Chłopcy ćwiczą jazdę na rolkach i desce.

Daniel i Maksymilian trenują skoki.
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Następnie kierownik Bednarczyk
zapraszał na scenę kolejne grupy ab−
solwentów z poszczególnych szkół,
którym burmistrz Wiesław Stam−
browski i przewodnicząca Rady
Miasta, Teresa Ciepły, wręczali dyp−

lomy uznania i nagrody książkowe.
Towarzyszyli im rodzice, dumni
z osiągnięć swoich córek i synów.
Rodzice otrzymali listy z gratulacja−
mi i podziękowaniami. Najlepszym
absolwentom poszczególnych gim−

nazjów i PZS burmistrz wręczył tra−
dycyjnie puchary. Okazali się nimi:
Kamil Chrostek z G 1 (średnia ocen
5,65), Angelika Figiel z G 2 (5,44),
Marek Jurowicz z G 3 (5,28) i Adam
Kowal z PZS (5,21). Z kolei przewo−
dnicząca RM wręczyła puchary naj−
lepszym absolwentom w mieście:
Kamilowi Chrostkowi (I miejsce),
Angelice Figiel (II miejsce) oraz
Monice Jastrzębskiej z G 1 i Gabrie−
li Iciek z G2, które ex aequo zajęły
III lokatę, gdyż uzyskały taką samą
średnią ocen – 5,39. Ponadto Kamil
Chrostek otrzymał nagrodę burmi−
strza w postaci tabletu komputero−
wego dla najlepszego absolwenta
w mieście.

Z powyższego wynika, że połowę
z wymienionych sześciorga prymu−
sów stanowią chłopcy. Jest to spora

niespodzianka, gdyż w ubiegłych la−
tach dominowały dziewczęta. Na
przykład w ubiegłym roku i trzy lata
temu prymusami były wyłącznie
dziewczęta! 

Miłym zwieńczeniem uroczystości
był występ dziecięcego zespołu wo−
kalnego „Radość” prowadzonego
przez Annę Musioł przy współpracy
z Franciszkiem Moskwą, a działające−
go pod egidą Miejskiego Ośrodka
Kultury. Pani Anna zaśpiewała też je−
den utwór wspólnie ze swoim zespo−
łem, co bardzo spodobało się słucha−
czom, którzy nagrodzili wykonawców
gorącymi oklaskami.

Po części artystycznej kierownik
Bednarczyk zaprosił wszystkich ucze−
stników gali najlepszych absolwen−
tów na poczęstunek w sali obok.

Tekst i foto Mirosław Leszczyk

Uhonorowano 46 prymusów
LLęęddzziińńssccyy  pprryymmuussii
22001122

PZS
Mateusz Dudek – 4,75

Ewelina Palka – 4,93

Maciej Krawczyk – 4,93

Michał Szczepanik – 5,00

Aneta Piotrowska – 5,04

Klaudia Miklas – 5,07

Monika Wybraniec – 5,07

Sonia Szary – 5,11

Monika Szczepanek – 5,11

Klaudia Łopatka – 5,11

Łukasz Nowrocki – 5,11

Magdalena Musioł – 5,18

Adam Kowal – 5,21

Gimnazjum nr 1
Martyna Biolik – 4,78

Ewelina Mróz – 4,78

Dominika Kowalska – 4,83

Julia Trojanowska – 4,83

Adrianna Śpiewak – 4,93

Weronika Piecha – 4,94

Bartosz Winnik – 5,17

Arkadiusz Osoba – 5,22

Karolina Pitura – 5,33

Monika Jastrzębska – 5,39

Kamil Chrostek – 5,65

Gimnazjum nr 2
Daria Broda – 4,77

Kinga Mielnik – 4,78

Kinga Gołuchowska – 4,78

Natalia Szeliga – 4,78

Kamil Siwy – 4,83

Katarzyna Mańka – 4,83

Sandra Ucińska – 4,88

Łukasz Porwit – 4,94

Zuzanna Binda – 5,06

Agnieszka Żołneczko – 5,06

Aldona Szkarupska – 5,12

Karolina Iciek – 5,22

Kornelia Klimza – 5,28

Weronika Książek – 5,28

Paulina Pieńkowska – 5,29

Gabriela Iciek – 5,39

Angelika Figiel – 5,44

Gimnazjum nr 3
ZS Goławiec
Klaudia Muszalik – 4,89

Paweł Majer – 5,00

Damian Sowula – 5,11

Tatiana Żymła – 5,22

Marek Jurowicz – 5,28

Kamil Chrostek (G 1)
– Na początku roku szkolnego postawiłem

sobie za cel powalczyć o tytuł najlepszego ab−

solwenta w mieście, no i udało mi się, z czego

się bardzo cieszę. Nie będę ukrywał, że teraz

mam ogromną osobistą satysfakcję. Cieszę

się również z nagrody burmistrza miasta w po−

staci tabletu komputerowego. Z przedmiotów

matematyczno−przyrodniczych preferuję mate−

matykę i fizykę, natomiast z humanistycznych

historię. Dalszą naukę będę kontynuował

w tyskim I LO w klasie o profilu matematyczno−

fizyczno−angielskim. Wakacje spędzę bardzo

aktywnie. Trzeci raz z kolei pojadę na 2−tygo−

dniowy obóz militarny w Dąbkach nad morzem,

organizowany przez agencję turystyczną. Potem

z kolegami będę próbował amatorskiej wspina−

czki górskiej. W przyszłości chciałbym studio−

wać w Politechnice Śląskiej na kierunku z dzie−

dziny budownictwa.

Angelika Figiel (G 2)
– Przyznaję, że jestem mile zaskoczona tak

wysoką średnią moich ocen na świadectwie.

Spodziewałam się niższej, więc tym bardziej się

cieszę. W ogóle lubię się uczyć, ale największą

przyjemność sprawia mi nauka biologii. Czytam

dużo książek o różnej tematyce, chętnie słu−

cham muzyki, należałam do szkolnego teatru

tańca „Pneuma”. Wybieram się do LO im. C. K.

Norwida w Tychach do klasy o profilu biologi−

czno−chemiczno−angielskim. Potem chciałabym

studiować medycynę i w przyszłości zostać le−

karzem. Planów wakacyjnych jeszcze nie mam

sprecyzowanych, ale zamierzam wędrować

w soboty i niedzielę po górach wraz z przyjaciół−

mi i znajomymi.

Monika Jastrzębska (G 1)
– Najchętniej uczę się języka niemieckiego

i wiedzy o społeczeństwie. W wolnych chwilach

lubię posłuchać muzyki, ale także malować.

Wiele satysfakcji sprawiło mi I miejsce w kon−

kursie wiedzy o Unii Europejskiej i III miejsce

w konkursie przedsiębiorczości i ekologii. Ko−

cham podróże, a najlepiej czuję się w gronie

najbliższych przyjaciół. Część wakacji spędzę

na koloniach we Włoszech z przyjaciółką. Wy−

bieram się do LO w Bieruniu do klasy o profilu

humanistycznym. Nie mam jeszcze sprecyzo−

wanych planów zawodowych, ale chciałabym

studiować germanistykę. 

Gabriela Iciek (G 2)
– Najbardziej lubię biologię, a także religię

i fizykę. Interesuję się zjawiskami astronomi−

cznymi, chętnie oglądam nocne niebo, szukam

w Internecie różnych ciekawostek o Wsze−

chświecie, a zwłaszcza na temat planet w na−

szej Galaktyce. Lubię zwierzęta, miałam już kil−

ka chomików dżungarskich, które traktowałam

jak najlepszych przyjaciół. Należę do Ruchu

„Światło – Życie”, co piątek spotykamy się

w domu parafialnym na wspólnych rozmowach,

śpiewach, zabawach. Zostałam przyjęta do IV

LO w Tychach do klasy o profilu farmaceuty−

czno−chemicznym. W lipcu wybieram się z ro−

dzicami na wczasy do Świnoujścia, a w sier−

pniu pojadę na 15−dniowe rekolekcje do Bren−

nej w ramach III−go stopnia Oazy Nowej Drogi.

W przyszłości, po ukończeniu Śląskiego Uni−

wersytetu Medycznego, chciałabym zostać far−

maceutką. Marzą mi się też dalekie podróże,

na przykład do Japonii czy Australii.

Marek Jurowicz (G 3)
– Spodziewałem się trochę niższej średniej

ocen, tym bardziej więc się cieszę z tego suk−

cesu. Największą przyjemność sprawia mi

nauka historii. Pasjonuję się pirotechniką, wy−

konywałem nawet domowe doświadczenia,

oczywiście w pełni bezpieczne i w stałym kon−

takcie z nauczycielką chemii w szkole. Drugą

moją pasją jest futbol amerykański. Trenuję

go od niedawna w tyskiej drużynie juniorów.

Dalszą naukę będę kontynuował w lędzińskim

PZS w klasie o profilu technik−mechanik. Nie

mam jeszcze sprecyzowanych planów co do

studiów, chciałbym natomiast zostać w przy−

szłości mechanikiem bądź zawodowym woj−

skowym.

Adam Kowal (PZS Lędziny)
– Moimi najbardziej ulubionymi przedmiota−

mi są matematyka i informatyka. W ubiegłym

roku zająłem III miejsce w powiatowym turnieju

wiedzy informatycznej w kategorii szkół ponad−

gimnazjalnych. Pasjonuje mnie programowanie.

Chciałbym zostać przyjętym na studia w Uni−

wersytecie Śląskim na kierunku inżynier infor−

matyk. Wolny czas spędzam najchętniej czyn−

nie, grając w siatkówkę, pływając itp. Prawdo−

podobnie wakacje spędzę z przyjaciółmi w gó−

rach. Mój wymarzony zawód, to informatyk pro−

gramista. Mirosław Leszczyk

27 czerwca, dwa dni przed zakończeniem roku szkolnego 2011/12, odbyła się w sali Piast doroczna uroczystość uhonorowania najlepszych
absolwentów lędzińskich szkół: gimnazjów i Powiatowego Zespołu Szkół, łącznie 46 prymusów, którzy na końcowych świadectwach szkolnych
uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75. Uroczystość prowadził Krzysztof Bednarczyk, kierownik Referatu Edukacji i Kultury Urzędu Miasta. Na
wstępie wiceburmistrz Marek Bania przedstawił w zarysie stan lędzińskiej oświaty skupiającej w przedszkolach i szkołach blisko dwa tysiące
uczniów i wychowanków. Pogratulował też zgromadzonym w sali prymusom tak znakomitych wyników w nauce, ale zarazem podkreślił, że ich
sukcesy są też w dużym stopniu zasługą ich nauczycieli, wychowawców, a zwłaszcza rodziców.

Najlepsi z PZS Ledziny. Najlepsi z G 2.

Najlepsi z G 1.Najlepsi z G 3.

Najlepsi w mieście. Obok burmistrza: Kamil Chrostek.
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Tradycyjnie spotkanie to rozpoczę−
ła uroczysta msza dziękczynna odpra−
wiona w pieknym drewnianym pawi−
lonie przez ks. Grzegorza Kotyczkę,
nowego kapelana śląskich pszczela−
rzy, ks. Mikołaja Skawińskiego, kape−
lana ślaskich leśników oraz ojca fran−
ciszkanina Alana Ruska. 

Mocny lędziński akcent stanowiła
tam orkiestra dęta kopalni Ziemowit
pod dyrekcją Bronisława Latochy,
która grała do tego nabożeństwa, a po−
tem zaprezentowała się w koncercie
muzyki marszowej i biesiadnej. 

W części oficjalnej Zbigniew Bin−
ko, prezes zarządu Śląskiego Związku
Pszczelarzy w towarzystwie członka

tego zarządu, lędzinianina Edmunda
Bryjoka, udekorował i odznaczył gru−
pę zasłużonych pszczelarzy. Podzię−
kowano też okolicznościowymi gra−
wertonami przedstawicielom świata
polityki i nauki, wspierającym od lat
na różne sposoby ŚZP, w tym wice−
wojewodzie Stanisławowi Dąbrowie
i prof. Arturowi Stojko. 

Z kolei Adam Wilczyński wygłosił
prelekcję o Emanuelu Biskupku,
współzałożycielu Stowarzyszenia
Pszczelarzy Śląskich, po czym otwo−
rzył wystawę mu poświęconą, nato−
miast wykład na temat „Nowoczesna
gospodarka pasieczna” wygłosił Czes−
ław Jung.

Dalsza część spotkania miała już
w pełni charakter biesiady towarzys−
kiej, najpierw przy muzyce i śpiewie
znanego Zespołu Śpiewaczego „Dą−
bie” z gminy Psary, a następnie lę−
dzińskiego dwuosobowego zespołu
muzycznego, który również grał
i śpiewał do tańca.

Po raz drugi w pszczelarskim spot−
kaniu biesiadnym wzięli udział dwaj
lędzinianie, Jerzy Mantaj i Franciszek
Tomiczek. – Nie jesteśmy hodowcami
pszczół, ale bardzo nam się podoba
charakter tego spotkania, wspaniała
atmosfera tu panująca, no i możliwość
pełnego relaksu na polanie w głębi la−
su wśród życzliwych sobie ludzi –
podkreślał pan Franciszek. 

Coraz więcej okolicznych mie−
szkańców rozumuje podobnie, bo−
wiem liczbę osób, które przewinęły
się tego dnia przez polanę Hamerla or−
ganizatorzy szacowali na blisko dwa
tysiące. Mirosław Leszczyk

Pszczelarze biesiadowali na Trutowisku

Orkiestra dęta kopalni Ziemowit 
na biesiadzie śląskich pszczelarzy

15 lipca, tym razem w trzecią niedzielę tego miesiąca, odbyła się na
terenie ośrodka szkoleniowego Trutowisko−Murcki, malowniczo usy−
tuowanego na polanie Hamerla, jedenasta już doroczna biesiada to−
warzyska śląskich pszczelarzy z udziałem członków ich rodzin, li−
cznych gości oficjalnych, ale także dużej liczby okolicznych mieszkań−
ców, w tym chyba najwięcej z naszego miasta. 

23 czerwca 2012 roku zespół Blue

Band Blues wziął udział w przesłu−

chaniach konkursowych ogólnopol−

skiego festiwalu Kodex Blues Festi−

wal 2012 – „HORN” – Kosewo. Jury

w składzie:  Andrzej Jerzyk (Radio

Centrum Kalisz), Marek Modrzejew−

ski (Zdrowa Woda), Dawid Leszczyk

(Zdrowa Woda), Andrzej Rubajczyk

(Kodex Blues) przyznało lędzińskiemu

zespołowi I miejsce. 

5 lipca zespół Blue Band Blues

otrzymał telefon z kolejną dobrą no−

winą! BBB zakwalifikowany został do

przesłuchań konkursowych jednego

z najbardziej popularnych na śląskiej

ziemi festiwali, festiwalu „Ku Prze−

strodze” im. Ryśka Riedla w Chorzo−

wie. Festiwal odbył się 

w dniach 28 i 29 lipca w Parku

Śląskim w Chorzowie (WPKiW) na te−

renie „Pól Marsowych”. 

BBB od sukcesu do sukcesu

Aparaty w dłoń!
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach organizuje już po raz szósty kon−
kurs fotograficzny „Wakacje w obiektywie”. Celami założonymi przez
organizatorów są między innymi: rozwijanie wyobraźni i twórczej akty−
wności wśród dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń różnych grup
fotografików, konfrontacja osiągnięć fotograficznych, popularyzowanie
twórczości artystycznej wśród dzieci i dorosłych, postrzeganie świata
w obiektywie czy odszukiwanie i postrzeganie światła, gra świateł.
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież od 6 do 20 lat. Pra−
ce będą oceniane i nagradzane z zachowaniem podziału na grupy wie−
kowe: do 15 roku życia i powyżej 16 roku życia.
Każdy uczestnik może wykonać 3 fotografie formatu 13x18 cm w do−
wolnie wybranej technice. Każda praca powinna zawierać informacje
trwale zamocowaną na odwrocie pracy zawierające imię, nazwisko,
wiek autora, adres z kodem pocztowym, oraz mail i telefon, a także
imię i nazwisko instruktora, nauczyciela, pod kierunkiem którego pra−
ca została wykonana. Termin nadesłania prac na adres organizatora
upływa 31sierpnia r. (liczy się data dostarczenia prac do Miejskiego
Ośrodka Kultury w Lędzinach).
Komisja oceniająca prace składać się będzie z profesjonalistów – arty−
stów plastyków i fotografików.
Ogłoszenie wyników odbędzie się 14.09.2012 r. na stronach interne−

towych www. ledziny. pl; www. mokledziny. pl. Wystawa prac laurea−
tów odbędzie się w galerii Urzędu Miasta we wrześniu. Dodatkowe in−
formacje na temat konkursu można otrzymać w siedzibie MOK przy ul.
Hołdunowskiej 39, I piętro lub pod numer telefonu (032) 326 78 33.

Urszula i Franciszek Morkiszowie mają pecha co do bo−
cianów. Przedtem martwili się, że od 2006 roku gniazdo na
ściętym pniu olchy, która znajduje jest przy ich posesji na
osiedlu Blych, pozostawało puste. Bociany przylatywały
na wiosnę, krążyły nad drzewem, ale po jakimś czasie od−
latywały. – Inspektor Piotr Palej z lędzińskiego magistratu
poradził mi, ażebym ściął boczny konar olchy, który tak się
rozrósł, że zasłaniał dostęp do gniazda – opowiada pan
Franciszek. – Uczyniłem to w lutym ubiegłego roku i gdy
w połowie kwietnia pojawiły się bociany, z zainteresowa−
niem obserwowałem co zrobią. Ku mojemu zdziwieniu nie
była to para, ale trzy młode (dwu− lub trzyletnie) ptaki,
dwie samiczki i jeden samiec. Przez dwa tygodnie bociani−
ce zawzięcie rywalizowały o względy bociana. Jedna dru−
gą odganiała od niego, a przez ten czas gniazdo nie było
w ogóle odbudowywane. W końcu jedna z samiczek ustą−
piła pola walki, ale jeszcze długo przesiadywała na łące
w pobliżu.

Po urządzeniu nowego gniazda zwycięska bocianica
zniosła jajka, ale usiadła na nich dopiero 20 maja. Pan
Franciszek twierdzi na podstawie swoich uważnych obser−
wacji, że po dwóch – trzech dniach bociany świadomie za−
ziębiły te jajka. Prawdopodobnie instynkt im podpowie−
dział, że nie zdążą już odchować na tyle młode, ażeby mog−
ły one odlecieć do Afryki. – Chyba zabrakło im tych dwóch
tygodni, gdy trwała rywalizacja bocianic o bociana – mó−
wi. – Co ciekawe, ptaki wysiadywały te zaziębione jajka,
ale żadne pisklę się z nich już nie wykluło.

Na wspomnianym drzewie gniazdo bocianie znajduje się
nieprzerwanie już od lat 60−tych ubiegłego wieku. Zainstalo−
wał je Zygmunta Chwastek, teść pana Franciszka, który za−
mieszkał u teścia 33 lata temu, a na początku lat 90−tych wy−
mienił w tym gnieździe stare, spróchniałe już deski na nowe.
– W 2005 roku jeden z dwóch młodych bocianów wypadł

podczas burzy z gniazda i złamał sobie skrzydło – opowia−
da. – Był jednak już na tyle odchowany, że chodził po łące
i potrafił się sam wyżywić. Gdy stare bociany z jednym mło−
dym odleciały do Afryki, skontaktowałem się z ornitologiem
Zygmuntem Ograbkiem i on mi poradził jak złapać tego,
który pozostał. Przy pomocy rodziny udało mi się to pewne−
go wieczoru i zawieźliśmy go do zoo w Chorzowie.

Pech prześladuje Morkiszów nadal. W tym roku znów
nie będzie na tym gnieździe młodych. – Pod koniec marca
przyleciała para bocianów i zaczęła urządzać gniazdo –
mówi pan Franciszek. – Mniej więcej za tydzień pojawiła
się druga para i rozpoczęła się zawzięta walka o to gniaz−
do. Dwa dni później przyleciał duży samiec i po długotrwa−
łym boju przegonił obydwie pary bocianów. Po dwóch ty−
godniach zrezygnowały one z prób zajęcia gniazda i gdzieś
odleciały. Kilka dni potem pojawiła się jakaś samiczka
i uparcie próbuje siedzieć na tym pustym gnieździe. Wspo−
mniany samiec jest jednak tak zawzięty, że co trochę ją
przepędza, ale ona zaraz wraca i tak w kółko. Nie umiem
jej pomóc. Może ktoś potrafiłby znaleźć praktyczne roz−
wiązanie tej smutnej i przykrej sytuacji? – pyta z nadzieją
w głosie.

Może znajdzie się ktoś taki? Mirosław Leszczyk

Bociany na Blychu

M
ir
o
s
ła

w
 L

e
s
zc

zy
k

Integracja Towarzystwa
Na czerwcowym zebraniu zarządu Towarzystwa Kulturalnego im. Anielina Fa−

bery wiceprzewodniczący Jerzy Mantaj zgłosił propozycję zorganizowania waka−

cyjnej wycieczki integracyjnej dla członków tego stowarzyszenia. Propozycja ta

spodobała się i przewodniczącej Ewie Matusik i pozostałym członkom zarzą−

du. Wycieczkę do Goczałkowic (w tym zwiedzanie Ogrodów Kapiasa) i do Jan−

kowic (rezerwat żubrów i biesiada towarzyska) zaplanowano na 25 sierpnia.

Członkowie TK proszeni są więc o zgłaszanie swojego udziału skarbnikowi za−

rządu Stanisławowi Brzeskotowi telefonicznie (603 85 50 47) lub osobiście,

najpóźniej do 14 sierpnia br. Wpisowe, to jedyne 10 zł. ml

Duży sukces odniosła reprezenta−

cja Szkoły Podstawowej w Lędzinach,

która zajęła drugie miejsce w finale

I ogólnopolskiej Olimpiady Umiejętno−

ści Tropiciele dla uczniów klas czwar−

tych, zorganizowanym pod koniec ro−

ku szkolnego w Krakowie przez Wy−

dawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Sukces ten Emilia Borys, Wiktoria

Chowaniec, Hanna Dworak, Julia Ku−

charewicz, Julia Socha i Patrycja Sto−

lorz z kl. IVa osiągnęły w ramach blo−

ku humanistycznego. Do olimpiady

przygotowywała ich polonistka Gab−

riela Malina.

Tropicielki z lędzińskiej Jedynki

wywalczyły nagrodę w postaci dofi−

nansowania „wyprawy marzeń” dla

całej klasy IV a – voucher o wartości

2000 zł. Bardzo miło wspominają też

dwudniowy pobyt w Krakowie, pod−

czas którego miały okazję świetnie

się bawić z rówieśnikami z południo−

wej i wschodniej Polski, a zarazem

sprawdzić swoją wiedzę i umiejętno−

ści z języka polskiego i historii. ml

Sukces tropicielek z SP 1

Dar dla księży: świece z wosku.
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Pamiątkowe zdjęcie finalistów.
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„Podniesienie kompetencji językowych pracowników
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach”

Projekt − „Podniesienie kompetencji językowych pracowników Ochotniczej
straży Pożarnej w Lędzinach” współfinansowany przez Unię Europejską w ra−
mach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Firmę Edukacyj−
ną ANGMEN w partnerstwie z gminą Lędziny w ramach Programu Operacyjne−
go Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich.

Projekt realizowany jest w okresie od 1.09.2011 do 31.08.2012r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt ma na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych członków (aktywnych
zawodowo – zatrudnionych) oraz osób chętnych, a w szczególności kobiet zdecy−
dowanych do wstąpienia do OSP gminy Lędziny poprzez uzyskanie przez nich
certyfikatu potwierdzającego elementarną znajomość języka niemieckiego oraz
podniesienie konkurencyjności na rynku pracy.
Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu pra−
cy, w szczególności pozostające w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz Kodeksu
Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno−prawnych (umowy zlece−
nia, umowy o dzieło), a także osoby samozatrudnione.
Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są w biurze projektu
Firmy Edukacyjnej „ANGMEN” w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47 oraz na stro−
nie www.angmen.com.pl

Człowiek – najlepsza inwestycja

„Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób
pracujących gminy Lędziny w wieku 45−55 lat”

Projekt − „Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących gminy
Lędziny w wieku 45−55 lat” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Firmę Edukacyjną
ANGMEN w partnerstwie z gminą Lędziny w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiej−
skich.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2011 do 31.08.2012r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt ma na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy
Lędziny w wieku 45−55 lat poprzez uzyskanie przez nich certyfikatu potwierdza−
jącego elementarną znajomość języka angielskiego oraz podniesienie konkuren−
cyjności osób w wieku 45−55 lat na rynku pracy.
Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku od 45 lat do 55 lat zatrudnione
w rozumieniu Kodeksu pracy, w szczególności pozostające w stosunku pracy na
podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej
umowy o pracę oraz Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cy−
wilno−prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), a także rolnicy oraz osoby
samozatrudnione.
Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są w biurze projektu
Firmy Edukacyjnej „ANGMEN” w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47 oraz na stro−
nie www.angmen.com.pl

Człowiek – najlepsza inwestycja

„Efektywna nauka – wykorzystanie nowoczesnych
technik edukacyjnych” 

w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszenie różnic w jakości 
usług edukacyjnych 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt pn. „Efektywna nauka – wykorzystanie nowoczesnych technik
edukacyjnych” realizowany jest od sierpnia 2011 r. w Szkole Podstawo−
wej nr 3 i Zespole Szkół. Sfinansowanie zajęć ze środków Europejskie−
go Funduszu Społecznego pozwoliło na objęcie projektem wszystkich
uczniów tych szkół. 
Wszyscy nauczyciele pracujący w tych placówkach podczas warszta−
tów metodycznych zdobyli gruntowną, praktyczną wiedzę z zakresu
nowoczesnych metod nauczania. Ponadto, 23 nauczycieli zdobyło cer−
tyfikaty pozwalające na prowadzenie zajęć z zakresu autorskich pro−
gramów edukacyjnych: Mądre Dziecko, Uczeń z Charakterem, Gim−
nazjalista z Klasą. 
Zajęcia dla dzieci trwały przez cały ubiegły rok szkolny. Dzieci, podzie−
lone na niewielkie grupy, brały udział w nowatorskich, atrakcyjnych
zajęciach, które podniosły ich zdolność koncentracji uwagi, a co waż−
niejsze, rozbudziły pasję do czytania i uczenia się, wzmocniły poczucie
pewności siebie i świadomość swojego potencjału. Kolejny etap zajęć
rozpocznie się w październiku.
Projekt w dużym stopniu został oparty o zaawansowaną technologię e−
learningową, dzięki czemu jest bardziej efektywny, prostszy w realiza−
cji i tańszy. Ponadto, wykorzystanie technologii e−learningowej przy−
czyni się do rozwoju kompetencji z zakresu technologii informacyj−
nych, a także przyczyni się do propagowania nowoczesnych metod
edukacyjnych wśród uczniów i nauczycieli. 

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt pn. Razem znaczy lepiej jest współfinansowany 

przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Adidas, Pudliszki, ING, VW, Amica,
to tylko niektóre z setek, a może tysię−
cy firm działających na naszym rynku.
Są znane i cenione przez większość
konsumentów. Ich znak, prestiż i roz−
poznawalność wśród innych jest oczy−
wista. Kojarzą się z jakością towaru,
powtarzalnością, zaufaniem, co w języ−
ku nauki znane jest pod nazwą MARKI
produktu. Podobne kryteria można sto−
sować przy ocenie krajów, regionów
lub miast. Zatem czy powiat bieruńsko−
lędziński może mieć swą niepowtarzal−
ną markę, być rozpoznawalny dla sąsia−
dów, a nawet całego kraju? Jaka droga
wiedzie do zaistnienia w świadomości
zwykłego mieszkańca Śląska czy Pol−
ski, kojarzącego nazwę jednego z naj−
mniejszych terytorialnie powiatów
z miejscem gdzie warto mieszkać,
odwiedzać, inwestować, po prostu żyć? 

Panel dyskusyjny nr 2:
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
I BUDOWANIE STRATEGII

W dniach 5−6 lipca 2012 r. w Lędzi−
nach odbył się drugi panel dyskusyjny
z udziałem Członków Partnerstwa Lo−
kalnego działającego na rzecz powiatu
bieruńsko−lędzińskiego zawiązanego
w ramach projektu „Razem znaczy le−
piej”. 

Spotkanie poprowadził ekspert z za−
kresu strategii komunikacji – Tomasz

Sucheta. Jest on wybitnym specjalistą
w projektowaniu zaawansowanych
strategii komunikacji marketingowej
w mediach cyfrowych, jedynym w Pol−
sce o tak bogatym doświadczeniu mię−
dzynarodowym. Szkolił menedżerów
i prowadził prezentacje dla klientów m.
in. w Japonii, USA, Wielkiej Brytanii,
na Litwie, Łotwie i w Estonii.

Uczestnicy spotkania usłyszeli wiele
m. in. na temat budowy siły i świado−
mości marki oraz metodyki strategii
marketingowych, co miało na celu za−
inspirowanie przedstawicieli Członków
Partnerstwa Lokalnego do refleksji nad
tym jak ważna jest wiedza na temat po−
strzegania marki Powiatu Bieruńsko−
Lędzińskiego przez mieszkańców oraz
osoby czy podmioty zewnętrzne; jak
ważna jest wiedza o odbiorcach naszej
komunikacji (insight); jak ustalać cele
behawioralne i kognitywne, a także jak
mierzyć skuteczność i prawidłowe ro−
zumienie komunikatów. 

Uczestnicy spotkania zgłaszali swoje
uwagi i spostrzeżenia, a także propozy−
cje obszarów w powiecie wymagają−
cych poprawy. Przedstawione uwagi,
wnioski i pomysły zostaną zamieszczo−
ne w notatce oraz przekazane wszy−
stkim Podmiotom Członkowskim jak
i Ekspertom tworzącym Strategię dla
powiatu. 

Każde spotkanie ma charakter mode−
rowanej dyskusji, dzięki czemu ucze−
stnicy są otwarci i chętnie rozmawiają
o problemach w powiecie. 

To już drugi panel dyskusyjny w ra−
mach projektu „Razem znaczy lepiej’.
Kolejny, o tematyce „Analiza i zastoso−
wanie wyników badań w budowaniu
strategii”, zaplanowany jest na 29−30
sierpnia. 

Zapraszamy do udziału i dziękujemy
uczestnikom dotychczasowym paneli
za obecność i wsparcie! 

Więcej informacji o projekcie:
www. razemznaczylepiej. pl

POWIAT BIERUŃSKO−LĘDZIŃSKI MARKĄ?



Brakuje krwi w regionie – alarmuje od

pewnego czasu Śląskie Centrum Krwio−

dawstwa. Po raz kolejny naprzeciw tym

potrzebom wychodzi Klub Honorowych

Dawców Krwi działający przy Powiato−

wym Komitecie Obywatelskim z siedzi−

bą w Lędzinach. W piątek, 13 lipca (jaki

szczęśliwy zbieg okoliczności!), w ambu−

lansie Regionalnego Centrum Krwio−

dawstwa i Krwiolecznictwa w Katowi−

cach, ustawionym na parkingu przy bu−

dynku Powiatowego Centrum Społe−

czno−Gospodarczego w Lędzinach, mie−

szkańcy naszego miasta, ale także oko−

licznych miejscowości, mogli honorowo

oddawać krew. Wśród nich było też

młode małżeństwo z Goławca, 24−letnia

Magdalena i 29−letni Marcin Kozłowie. –

Oboje uczestniczyliśmy w akcji wspo−

mnianego klubu trzeci raz w tym roku –

mówi Marcin. – Zasugerował mi to kole−

ga z pracy Krzysztof, który jest stałym

dawcą. Powyższa idea bardzo się nam

podoba, więc spróbujemy propagować

ją wśród znajomych oraz koleżanek i ko−

legów w pracy – zaznacza. – Ja honoro−

wym krwiodawcą jestem już od 2006

roku – dodaje jego żona Magdalena. ml
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Tym razem kolejną, czwartą już
edycję hołdunowskiego „Pikniku
rodzinnego” przy ul.Grunwal−
dzkiej, na tak zwanych wałach,
zorganizowano nie na zakończe−
nie wakacji, ale 14 lipca, w so−
botnie popołudnie, gdyż połączo−
no tę imprezę z oficjalnym otwar−
ciem placu zabaw (piszemy
o nim na str. 1) dla dzieci na tym
terenie. 

Pogoda nie była łaskawa dla orga−
nizatorów i uczestników tego środo−
wiskowego pikniku, ale pomimo do−
syć częstego „kropienia” z nieba i du−
żego spadku temperatury, udało się
przeprowadzić wszystkie zaplanowa−
ne mecze, zabawy, gry, konkursy i po−
kazy. 

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczę−
ciem pikniku przez dyrektorkę Miej−
skiego Ośrodka Kultury (głównego
organizatora tej zabawy), Joannę Fi−
gurę, rozegrano na tamtejszym boisku
dwa towarzyskie mecze piłkarskie po−
między drużynami juniorów „Rotusz”
z Hołdunowa i „Bieruń” z bieruńskiej
firmy „Johnson Controls” oraz ama−
torskiej ligi powiatowej „Wzgórze”
z Hołdunowa i „Inter” z Lędzin. 

Przecięcia symbolicznej wstęgi,
czyli oficjalnego oddania wspomnia−
nego placu zabaw do użytku, dokonał
burmistrz Wiesław Stambrowski we−
spół z dziećmi oraz radnymi Anną

Wójcik−Ścierską i Haliną Resiak, po
czym przez dwie godziny radna Kry−
styna Wróbel wraz z czterema wo−
lontariuszkami z Powiatowego Ze−
społu Szkół w Lędzinach, Dominiką
Kitą, Dominiką Wagstyl, Patrycją
Połeć i Marzeną Młodzińską, przy
wsparciu wymienionych radnych,
przeprowadziła wiele przeróżnych
gier i konkurencji sprawnościowych
dla dzieci, ale także koronną konku−
rencję pikniku, czyli rodzinną rywali−
zację pod nazwą „Sadzenie ziemnia−
ków”, którą wygrali Krystyna i Piotr
Smołkowie z 8−letnią córeczką Julią,

także zwyciężczynią w kręceniu hu−
la−hopem.

Ponadto radna Anna Gajer organizo−
wała wspólne tańce nie tylko dla dzieci,
Sonia Szymańska z MOK−u przeprowa−
dziła konkurs rysunkowy, a wolontariu−
szki Marysia Urbańczyk i Aneta Giza
malowały niezmordowanie małolatom
buzie. Dzieci bardzo chętnie bawiły się
na dmuchanej zjeżdżalni i trampolinie,
a mimo nie najlepszej pogody jeszcze
chętniej korzystały z różnego rodzaju
wodnego „prysznicu” w trakcie pokazu
sprawności młodzieżowej drużyny OSP
Lędziny. Mirosław Leszczyk

Znów oddawali honorowo krew

Udany piknik mimo niepogody
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W czwartek, 5 lipca, kolejna grupa

Złotych Jubilatów, czyli lędzińskich par

małżeńskich obchodzących w tym roku

50−lecie ślubu, gościła w Urzędzie Sta−

nu Cywilnego. Byli to: Anna i Józef Do−

linowie, Cecylia i Paweł Pieczkowie, Fe−

licja i Rufin Grzywowie, Elżbieta i Emil

Mandowie, Maria i Józef Pawlikowie,

Cecylia i Bernard Bednorzowie, Anna

i Romuald Kowalscy, Hildegarda i Ry−

szard Nieszporkowie oraz Anna i Fran−

ciszek Maślorzowie. W Sali Ślubów po−

witali ich w serdecznych słowach kiero−

wnik USC, Renata Ścierska i burmistrz

Wiesław Stambrowski. 

Po raz pierwszy w tego rodzaju uro−

czystości w lędzińskim USC uczestni−

czył starosta bieruńsko−lędziński. Kie−

rownik Ścierska wyjaśniła więc powód

obecności starosty Bernarda Bednorza

– otóż dokładnie na 5 lipca przypadła

75. rocznica urodzin jego wujka a zara−

zem ojca chrzestnego Bernarda Be−

dnorza (nazywającego się dokładnie

tak, jak starosta!), jednego z małżeń−

skich jubilatów, któremu następnie

wręczyła symboliczną czerwoną różę

i złożyła serdeczne gratulacje oraz ży−

czenia urodzinowe. Do życzeń kiero−

wnik przyłączyli się burmistrz i staro−

sta, który gorąco wyciskał swojego

chrzestnego, wręczył mu urodzinowy

upominek, po czym serdecznie pogra−

tulował swojej cioci Cecylii złotych go−

dów i złożył na jej ręce ogromny bukiet

czerwonych róż.

W dalszej części uroczystości bur−

mistrz Stambrowski wręczył kolejnym

parom małżeńskim jubileuszowe me−

dale przyznane przez Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego, a towarzy−

szący mu starosta Bednorz przekazy−

wał im okolicznościowe legitymacje.

Potem Jubilaci i gospodarze spotkania

pozowali do wspólnych zdjęć, najpierw

na tle pejzażu z Klimontem, autorstwa

śp. Bolesława Kubisty, a następnie

w holu magistratu. 

Po powrocie do Sali Ślubów biesia−

dowano tradycyjnie przy kawie, herba−

cie i kołoczu, wspominano dawne dzie−

je, a zwłaszcza swoje śluby i wesela,

nie zapominano jednak o tematach

związanych z pracą zawodową, wycho−

wywaniem dzieci, wnuków itp. 

Dwaj reporterzy telewizji internetowej

rozmawiali z Marią i Józefem Pawlika−

mi, którzy na ich pytanie o receptę na

długie życie małżeńskie, odpowiedzieli

– Zgoda i wzajemne zaufanie oraz zro−

zumienie i dostrzeganie potrzeb partne−

ra bądź partnerki. Mirosław Leszczyk

Spotkanie z Jubilatami w USC

90. urodziny Anny Kopiec
Kolejną lędzinianką, którą z okazji

90. rocznicy urodzin odwiedzili bur−

mistrz Wiesław Stambrowski i kiero−

wnik Urzędu Stanu Cywilnego, Renata

Ścierska, była Anna Kopiec. Jubilatce

towarzyszyli syn Jan z żoną Danutą,

którzy razem z nią mieszkają.

Anna Kopiec urodziła się 10 lipca

1922 roku w Oleśnie (obecnie woj.

opolskie). Tam poznała swojego przy−

szłego męża Roberta Ścierskiego z Lę−

dzin, mieszkającego wówczas w Ru−

dzie Śląskiej, gdzie był właścicielem

prywatnej masarni. – Robert po drugiej

wojnie światowej jeździł między innymi

do Olesna po żywiec wieprzowy i woło−

wy, który kupował od miejscowych go−

spodarzy – opowiada pani Anna. –

Wpadłam mu w oko i zaczął do mnie

przyjeżdżać co drugi tydzień na zolyty.

Ślub wzięliśmy 18 sierpnia 1947 roku

w Oleśnie i wyprawiliśmy huczne wese−

le na 65 osób w domu moich rodzi−

ców. Po obiedzie bawiliśmy się w miej−

scowej sali przyjęć, a potem znów po

kolacji aż do białego rana. Poprawiny

mieliśmy tylko w domu.

Zaraz po weselu pani Anna przepro−

wadziła się do męża i w Rudzie Śląs−

kiej mieszkali oni przez dziewięć lat.

Stamtąd przeprowadzili się do Lędzin,

gdzie wybudowali piętrowy dom na

działce przekazanej mężowi przez jego

rodziców. W 1962 roku mąż Robert,

który był w tym czasie kierownikiem

sklepu rzeźniczego, zmarł po ciężkiej

chorobie. 

– Mieliśmy dwoje dzieci, wspomnia−

nego Jana i Marię, która obecnie mie−

szka w Niemczech wraz z rodziną –

kontynuuje. – Po czterech latach wdo−

wieństwa poślubiłam hołdunowianina

Ludwika Kopca, właściciela firmy de−

karskiej i zamieszkaliśmy w moim do−

mu. Drugie małżeństwo było bezdziet−

ne. Ludwik zmarł już w 1976 roku,

więc w sumie żoną byłam tylko przez

25 lat a wdową aż przez lat 40 – za−

znacza.

Pani Anna pracowała od 1947 roku

jako sprzedawca, najpierw w Rudzie

Śląskiej, a potem w Lędzinach w skle−

pach GS „Samopomoc Chłopska” do

1983 roku, ale emeryturę ma po dru−

gim mężu Ludwiku. 

Aż do 88 roku życia, przez 39 lat,

pełniła rolę gospodyni na probostwie

parafii św. Klemensa w Lędzinach.

Przygotowywała proboszczowi posiłki,

dbała o ład i porządek w pomieszcze−

niach. Bardzo mile wspomina ten

czas. 

Ma czworo wnuków: Mirosława,

Krzysztofa, Magdalenę i Ewę. Czworo

jej prawnuków, to Wiwi, Jaztin, Klery

i Oliwier. 

– Jestem bardzo zadowolona ze

swojego życia – mówi. – Mieszkam na

piętrze domu ze względu na rozciągają−

ce stamtąd lepsze widoki, ale także

z przyzwyczajenia. Oglądam telewizję,

zwłaszcza programy religijne, seriale,

familiadę, teleturnieje itp. Lubię czytać

gazety. Kiedyś czytałam dużo książek,

w tym po niemiecku. 

Syn Jan dopowiada – Mama przez

całe życie poważnie nie chorowała. Nie

chodziła do lekarza, nie używała le−

ków, nawet na ciśnienie.

Podziwiamy i gratulujemy Jubilatce!

Życzymy dobrego zdrowia jeszcze przez

wiele, wiele lat!

Mirosław Leszczyk
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To był niezwykle udany debiut. I Imprezka na Trawce ściągnęła do ogródka

MOK mnóstwo młodzieży chcącej zobaczyć i usłyszeć na żywo Ewę Kapałę,

Anię Antonik, Dawida Podsiadłę i inne gwiazdy tego koncertu. Obszerna rela−

cja z imprezy w kolejnym wydaniu „L−t”.
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Imprezka na Trawce

Blue Band Blues na scenie.
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Tym razem tematem przewodnim
spotkania, zgodnie z cyklem „Wielcy
Odkrywcy – Wielkie Odkrycia”, była
Afryka. Tradycyjnie od godziny 12−ej
do około 19−ej, przez trzy dni (18−20
czerwca), dzieci i młodzież, ale także
ich opiekunowie, bawili się radośnie,
relaksowali oraz rywalizowali ze sobą
i szkolili się w żeglarskim rzemiośle.
Łącznie wesoło, a zarazem pożyte−
cznie spędziło tu czas ponad 250 osób.

Jako, że „odkrywali” kontynent afry−
kański malowali przeważnie twarze na
czarno bądź obrazki z życia tamtejszych
mieszkańców, wykonywali biżuterię
z koralików, masajskie kołnierze, spó−
dniczki z rafii i trawy, maski afrykań−
skie, plemienne makijaże, fryzury
i ozdoby głów, rywalizowali w quizie
o mieszkańcach Afryki, startowali w za−
wodach i grach zręcznościowych typu
„Silny jak słoń, szybki jak gazela” itp.

W poniedziałek i wtorek poszcze−
gólne grupy osób uczestniczyły w go−
dzinnych rejsach żeglarskich po Zbior−
niku Imielińskim, a w międzyczasie
oklaskiwali występ gościa specjalnego
– Ireneusza Krosnego, zespołu mło−
dzieżowego „Faradays” i dzieci z SP
w Chełmie Śl. Przy ognisku pieczono
kiełbaski, próbowano się uczyć szant
i elementów tańca żeglarskiego.

Trzeci dzień biwaku, środę, rozpo−
częły mini regaty sześciu załóg z wy−
mienionych ośrodków i stowarzyszeń.
Wiele uciechy zgromadzonym sprawi−
ła ceremonia chrztu żeglarskiego pro−
wadzona przez Neptuna, w którego
wcielił się Janusz Szlachetko, koman−
dor klubu OPTY rolę jego żony Salacji

pełniła lędzinianka Mirella Górnik,
zwłaszcza, gdy „przyjemność” ta spot−
kała między innymi wójta chełmskiego
Stanisława Jagodę i burmistrza imieliń−
skiego Jana Chwiędacza. Po wspólnym
zasadzeniu pamiątkowego drzewka wi−
cestarosta Henryk Barcik oraz organi−
zatorzy biwaku (oprócz wymienionych
ośrodków i stowarzyszeń, także zarząd
powiatowy LOK i Powiatowy Zespół
Szkół w Lędzinach) wręczyli puchary,
nagrody, plakietki i dyplomy z gratula−
cjami bądź z podziękowaniami laurea−
tom, wolontariuszom (w tym licznej
grupie z Powiatowego Zespołu Szkół
w Lędzinach) itp. Po „balu odkrywców
Afryki” wybrano jego króla i królową
(została nią wspomniana Mirella Gór−
nik), których obdarowano dużymi plu−
szowymi maskotkami. Koncert zespo−

łu szantowego SEGARS, ogólna zaba−
wa i kiełbaski z rożna zwieńczyły tę
wspaniałą integracyjną imprezę.

Dodajmy, że oprócz patronatu ze
strony wspomnianego wójta Jagody,
po raz pierwszy patronat medialny nad
powyższą imprezą objęła TVP Kato−
wice – z inicjatywy kopciowiczanina
Bolesława Rozmusa, przed siedmiu la−
tu współinicjatora i współorganizatora,
obok ówczesnego prezesa zarządu po−
wiatowego LOK, lędzinianina Stefana
Stachonia, ówczesnych nauczycielek
lędzińskiego PZS, żeglarki Heleny
Palki i szefowej szkolnego wolontaria−
tu Danuty Płucieńczak oraz wspo−
mnianego komandora Szlachetko,
pierwszego integracyjnego biwaku
żeglarskiego na terenie chełmskiego
klubu OPTY. Mirosław Leszczyk 

Odkrywcy Afryki 
Z dużym udziałem lędzinian, to jest podopiecznych Ośrodka Błogosławiona Karolina oraz Ledzińskiego

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, odbyła się na terenie Yacht Clubu OPTY
w Chełmie Śląskim siódma już edycja Integracyjnego Biwaku Żeglarskiego, w którym uczestniczyli także
podopieczni pozostałych trzech stowarzyszeń osób na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie bieruń−
sko−lędzińskim oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno−Wychowawczego w Oświęcimiu. Odkrywców na biwaku
odwiedził burmistrz Wiesław Stambrowski, a Lędziny wsparły imprezę finansowo.

W połowie czerwca Ireneusz Wie−

rzba z Bierunia Nowego i Robert No−

wak z Brzeszcz tworzyli na placu przy

ratuszu (wielu z nas to nawet obser−

wowało) dwie duże drewniane rzeźby

w ramach III pleneru rzeźbiarskiego

z okazji tegorocznych Dni Lędzin. Po−

nieważ wówczas żyliśmy Euro 2012

wykonali oni figurę piłkarza i puchar

dla zwycięskiej drużyny. Od niedawna

rzeźby te ozdabiają stadion Miejskie−

go Klubu Sportowego. Ustawiono je

za bieżnią, nieopodal budynku klubo−

wego. Rzeźby te możemy podziwiać

więc podczas meczów i treningów pił−

karskich. Zapraszamy! ml

Rzeźby na stadionie
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O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) oraz Rozporządze−
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa−
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.
2108 z późn. zmianami),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem
2761/257 o powierzchni 0,0571 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr
KA1T/00013996/2 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejono−
wego w Tychach, ul. Budowlanych 33, jako własność Gminy Lędziny.
Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmio−
tem praw i zobowiązań względem osób trzecich. 
Powyższa nieruchomość położona jest w Lędzinach, obręb Hołdunów, km. 2 przy ul.
Poziomkowej i oznaczona jest zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków pro−
wadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu pod pozycją rejestrową 676 jako
PsV.
Działka położona jest przy drodze publicznej gminnej ul. Poziomkowej. Posiada
kształt prostokąta, jest płaska, niezagospodarowana i porośnięta trawą. Od strony po−
łudniowej i zachodniej działka przylega do nieruchomości zabudowanych nowymi bu−
dynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, ogrodzonymi i urządzonymi zielenią. Od
strony północnej działka przylega do ul. Kwiatowej posiadającej nawierzchnię grunto−
wą, od wschodu do pasa gruntu wydzielonego pod ul. Poziomkową. Bezpośrednie oto−
czenie i sąsiedztwo stanowi nowa zabudowa jednorodzinna wolnostojąca. W niedale−
kiej odległości znajdują się obiekty handlowo−usługowe i szkoła. Uzbrojenie ogólno−
miejskie, w tym: sieć energetyczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna, przebiega−
ją w ulicy Poziomkowej w sąsiedztwie granicy działki. Ulica Poziomkowa posiada na−
wierzchnię z asfaltu oraz chodnik i jest oświetlona. 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Lędziny, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr
CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późniejszymi zmianami), działka położona jest
na obszarze oznaczonym jako tereny mieszkaniowo−usługowe o niskiej intensy−
wności zabudowy – do adaptacji. 
Realizacja zamierzonej na przedmiotowej działce inwestycji wymaga uzyskania Decyz−
ji ustalającej warunki zabudowy wydanej na wniosek inwestora.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości
został przeprowadzony w dniu 4 czerwca 2012 r. i zakończył się wynikiem negaty−
wnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 55.000,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Do ceny nieruchomości wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zosta−
nie podatek od towarów i usług VAT według stawki 23%. 

Wadium ustalone zostało na kwotę 5.500,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się
w dniu 14 sierpnia 2012 r. o godz. 13.30

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
Ogólne warunki przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium – w pieniądzu –
w terminie do dnia 8 sierpnia 2012 r. poprzez dokonanie wpłaty w kasie UM
Lędziny (poniedziałek 8.00−12.00 lub 13.00−16.00, wtorek−czwartek 8.00−12.00 lub
13.00−15.00, piątek 8.00−12.00 lub 13.00−14.00) bądź przelewem na rachunek ban−
kowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004
0000 0000 6233 0008.

Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę dokonania wpłaty w kasie UM Lę−
dziny bądź datę 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 negatywnym. 
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie poda−
nych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat. 
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 sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do
dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje
się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny. 
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetar−
gu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nie−
ruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamie−
rzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zape−
wnienia dostawy mediów, a także niwelacji i uporządkowania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych
na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją,
Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
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 przedkładają Komisji Przetargowej:
– dowód wniesienia wadium (oryginał),
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości bę−

dącej przedmiotem sprzedaży, co do którego nie wnosi zastrzeżeń, 
– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejsze−

go ogłoszenia a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie−
ruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zmianami) oraz ich akcepta−
cji,

– w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości,
– w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z pro−

wadzoną działalnością gospodarczą – dokument tożsamości oraz oświadczenie
o prowadzeniu działalności gospodarczej,

– w przypadku osób prawnych, spółek oraz jednostek organizacyjnych nie posiadają−
cych osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – oświadczenie
o prowadzeniu działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, dokument tożsamości
osoby reprezentującej podmiot,

– pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania prze−
targowego, w przypadku osób reprezentujących oferentów.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargu udziela Wydział Geodez−
ji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203−205, tel. (32) 21−66−
291, 21−66−301, 21−66−511 wew. 120, 135, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu. 

Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie, zamieszczeniu na stronie interneto−
wej www.ledziny.pl, w biuletynie informacji publicznej, wywieszeniu na tablicy ogło−
szeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 – do dnia przetargu.

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010
r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) 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. zmianami),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1785/11 o powierzchni 0,0123
ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Są−
du Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33, jako własność Gminy Lędziny.
W Dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – prawo
drogi. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań
względem osób trzecich. 
Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu działka
1785/11 zapisana jest w jednostce rejestrowej gruntów 1575, symbol użytku B.
Powyższa nieruchomość położona jest w Lędzinach, obręb Lędziny, km. 8 przy drodze publicznej powiatowej ul.
Lędzińskiej, posiadającej nawierzchnię z asfaltu oraz chodnik i oświetlenie. Działka posiada kształt nieregularny,
jest niezagospodarowana i nieuzbrojona. Od strony północnej działka przylega do nieruchomości zabudowanej do−
mem jednorodzinnym, usytuowanym na działce nr 1465/11 o pow. 179 m2, od zachodu działka przylega do chodni−
ka w ul. Lędzińskiej, od południowego−wschodu działka przylega do granicy działki nr 1784/11 zabudowanej bu−
dynkami mieszkalno−usługowymi. Sąsiedztwo i otoczenie działki to zabudowa jednorodzinna oraz jednorodzinna
z usługami. Uzbrojenie ogólnomiejskie, w tym: sieć energetyczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna, przebie−
gają w sąsiedztwie działki.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę
Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późniejszymi zmianami), działka położona jest
na obszarze oznaczonym jako tereny mieszkaniowo−usługowe o niskiej intensywności zabudowy – do ad−
aptacji.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 9.000,00 zł 
(słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).  

Do ceny nieruchomości wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek od towarów
i usług VAT według stawki 23%.

Wadium ustalone zostało na kwotę 900,00 zł 
(słownie: dziewięćset złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie sięw dniu 6 sierpnia 2012 r. o godz. 13.30
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.  

Ogólne warunki przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie do dnia 31 lipca
2012 r. poprzez dokonanie wpłaty w kasie UM Lędziny bądź przelewem na rachunek bankowy Urzędu Mia−
sta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008. 
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę dokonania wpłaty w kasie Urzędu Miasta Lędziny bądź datę
uznania rachunku bankowego tut. Urzędu. 
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 na−
bycia nieruchomości. 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedli−
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat. 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ce−
ny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeno−
szącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny. 
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do ponie−
sienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia te−
chnicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów, a także niwelacji i uporządkowania
terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i do−
kumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej od−
powiedzialności.
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają Komisji Przetargowej:
– dowód wniesienia wadium (oryginał),
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, co

do którego nie wnosi zastrzeżeń, 
– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozpo−

rządzeniem 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. zmianami) oraz ich akceptacji,

– w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości,
– w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospo−

darczą – dokument tożsamości oraz oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
– w przypadku osób prawnych, spółek oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

a podlegających wpisom do rejestrów – oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, pełnomocnictwo,
dokument tożsamości osoby reprezentującej podmiot,

– pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomo−
ściami i Ładu Przestrzennego, pok. 203−205, tel. (32) 21−66−291, 21−66−301, 21−66−511 do – 13 wew. 136, 120, 136, 128
w godzinach pracy tut. Urzędu. 
Ogłoszenie niniejsze podlega zamieszczeniu na stronie internetowej www. ledziny. pl, w biuletynie informacji pub−
licznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 – do dnia prze−
targu.

Bal odkrywców.
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Dzięki temu, że działacze Ligi Obrony Kraju z naszego po−
wiatu, przy wsparciu starostwa powiatowego i lędzińskiego
magistratu, podjęli się w 2009 roku organizacji cyklu biegów
ślizgów pod nazwą Grand Prix Śląska, będących jednocześ−
nie Międzynarodowymi Eliminacjami Mistrzostw Polski mo−
deli ślizgów w klasach FSR – V, H, O seniorów i juniorów
pod patronatem wspomnianego starostwa i magistratu, może−
my co roku pasjonować się tymi wyścigami na zbiorniku Zie−
mowit, nieopodal kopalni. W dniach 13−15 lipca przeprowa−
dzono tu aż 26 wyścigów (biegów) w poszczególnych konku−
rencjach oraz pięć wyścigów finałowych. Rywalizowało
w nich 78 zawodniczek i zawodników z całej Polski (w tym
12 osób z województwa śląskiego) i Niemiec. Modele napę−
dzane były silnikami spalinowymi i zdalnie sterowane apara−
turą radiową. 

Współorganizatorami imprezy, nad którą patronat medial−
ny objęła TVP Katowice, byli: Zarząd Powiatowy LOK
wspólnie z Zarządem Wojewódzkim LOK, starostwo powia−
tu bieruńsko−lędzińskiego, Modelarnia Powiatowa w Lędzi−
nach, Modelarnia przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard”
w Tychach oraz Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr
32 w Lędzinach – gospodarz zbiornika Ziemowit i terenu wo−
kół niego. Funkcję sędziego głównego pełnił Alojzy Nagły,
którego wspierało pięcioro sędziów technicznych i pomocni−
czych.

Otwarcia zawodów dokonał wiceburmistrz Marek Bania
w towarzystwie Ryszarda Kasprzyka – przedstawiciela ZW
LOK, Krzysztofa Bednarczyka – kierownika Referatu Edu−
kacji UM Lędziny i Andrzeja Kostyry – prezesa Fundacji
Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach.
Nad przebiegiem zawodów czuwała grupa lędzińskich dzia−
łaczy LOK, a jednocześnie modelarzy: Franciszek Musioł,
Marek Lizak i Jerzy Uzdrzychowski. Wspomagali ich in−
struktorzy z modelarni „Oskardu”, wędkarze ze wspomniane−
go koła nr 32 oraz grupa ratowników WOPR z Lędzin.

W tym roku Modelarnię Powiatową w Lędzinach repre−
zentował tylko jeden zawodnik, Marek Adamczyk (Janusz
Musik i Piotr Kostorz tym razem nie startowali), ale za to jak!
W klasie FSR – V 3,5 (czyli o pojemności silnika 3,5 cm sze−
ściennego) wywalczył drugie miejsce! To było najlepsze
osiągnięcie sportowe wśród ośmiorga modelarzy z rejonu
tyskiego. Początek rywalizacji nie zapowiadał takiego sukce−
su. Pierwszego biegu jego ślizg po prostu nie ukończył, ale
później było już tylko lepiej i zakwalifikował się do wyścigu
finałowego. – Mój model przesuwał się do przodu i gdyby fi−
nał trwał jeszcze trochę dłużej, to mógłbym nawet go wygrać
– mówił pan Marek, oświęcimianin, ale trzeci już rok zawo−
dnik naszej modelarni. – Cieszę się jednak niezmiernie, gdyż
odnotowałem duży postęp w porównaniu z rokiem ubiegłym,
kiedy to zająłem tu siódmą lokatę.

Trzej najlepsi zawodnicy w każdej z szesnastu konkuren−
cji otrzymali puchary, statuetki i dyplomy (ich fundatorami
byli: starostwo powiatowe, lędziński magistrat i firmy pry−
watne) z rąk burmistrza Wiesława Stambrowskiego oraz Zbi−
gniewa Ciećwierza z Zarządu Głównego LOK, Adama Na−
pieraja – przedstawiciela KWK „Ziemowit” oraz wspomnia−
nych Ryszarda Kasprzyka, Krzysztofa Bednarczyka i An−
drzeja Kostyry. 

Cieszy, że rywalizacji modelarzy na akwenie przyglądały
się liczne grupki mieszkańców Lędzin i okolicznych miejsco−
wości. – Chętnie tu przyjeżdżam co roku, bo mogę spędzić
miło oraz przyjemnie czas obserwując zmagania modelarzy
i ich ślizgów – mówi lędzinianin Ryszard Kucz. – Zachęcam
innych, żeby poszli w moje ślady.

Mirosław Leszczyk
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30 czerwca 2012 r. na terenie lot−
niska modelarskiego w Bojszo−
wach przy ulicy Gościnnej odbyły
się III powiatowe zawody modeli
akrobacyjnych w klasie szybow−
ców, modeli z napędem spalino−
wym oraz z napędem elektry−
cznym. W poszczególnych konku−
rencjach rywalizowali modelarze
powiatu bieruńsko−lędzińskiego,
Bielska Białej, Katowic, Kęt oraz
Tychów.

W przeprowadzonych konkuren−
cjach uczestniczyło 25 modelarzy,
którzy przedstawili łącznie 40 mode−
li, w tym helikopter oraz quadrokop−
ter. Pośród tak licznych i utytułowa−
nych już rywali, widoczni byli i lę−
dzinianie, z których kilku trafiło do
ścisłej czołówki w swoich konkuren−
cjach. 

W kategorii modeli szybowców
Dariusz Kalinowski z lędzińskiej mo−
delarni powiatowej zajął piąte miej−
sce, natomiast w klasie modeli z napę−
dem spalinowym Marek Kalinowski,
uplasował się na czwartej pozycji.
W tej rywalizacji zwyciężali odpowie−
dnio: Marcin Obruśnik z Bielska−Bia−
łej oraz Krystian Parzonka z Tychów.

Także czwarte miejsce wywalczył
inny lędzinianin, Michał Bania
w klasie modeli z napędem elektry−
cznym, w której to kategorii swoją
drugą wygraną tego dnia odnotował
wspomniany już tryumfator rywali−
zacji w klasie szybowców, Marcin
Obruśnik. Jak można więc zauważyć,
lędzinianie najlepiej czuli się w spor−

towej walce, w której ocenia się nie
tylko długość lotu oraz wykonaną
akrobację, ale i precyzję lądowania
danego modelu.

W klasie modeli ESA (tzw. aircom−
bat) z napędem elektrycznym, prym
wiedli zawodnicy z Katowic (w tym
zwycięzca Grzegorz Szeląg), którzy
zajęli wszystkie miejsca na podium,
zaś czwarta lokata przypadła w udzia−
le Danielowi Jędrzejczakowi z mode−
larni powiatowej w Bojszowach.

Zawody modelarskie oceniała ko−
misja sędziowska w składzie: sędzia
główny zawodów – Jerzy Uzdrzy−
chowski, sędziowie: Marek Lizak,
Grzegorz Nowak, Artur Pieczka, Kie−
rownik lotów – Janusz Musik.

Zwycięzcy otrzymali Puchary, me−
dale, dyplomy i nagrody rzeczowe,
które ufundował Powiat Bieruńsko−Lę−
dziński. Zawody odwiedzili starosta
powiatu Bernard Bednorz, Wicestaro−
sta Henryk Barcik, Wiceburmistrz
Marek Bania z Lędzin,  Przewodniczą−
cy Rady Gminy Bojszowy Mark Ku−
mor, przewodniczący komisji prze−
strzegania Prawa i Ładu Publicznego
Henryk Kostyra. Zawody odwiedziło
liczne grono sympatyków modelarstwa
z województwa śląskiego. Nad cało−
ścią zawodów czuwali: Prezes Zarządu
Powiatowego LOK Franciszek Musioł
oraz Wiceprezes klubu modelarskiego
Bojszowy Edmund Chrobok.

Marcin Podleśny

III powiatowe zawody
modeli akrobacyjnych

Sprostowanie
W artykule „IV edycja otwartego amatorskiego turnieju tenisa ziemnego: 09

−10 czerwca 2012r.”, który opublikowaliśmy w poprzednim wydaniu Lędziny –

teraz (6 / 109/  czerwiec 2012) podaliśmy mylnie, że w finałowym meczu

brał udział Pan Arkadiusz Pacuszka. Tymczasem finalistą wspomnianego tur−

nieju był Pan Arkadiusz Pastuszka z Imielina. Za nieumyślną pomyłkę w na−

zwisku Pana Arkadiusza oraz Czytelników przepraszamy.

Nie lada sukces stał się udziałem

Radosława Dzierżaka. Lędzinianin wy−

stępujący na co dzień w barwach Klu−

bu Szachowego Diagonalia Imielin,

został szachowym Mistrzem Śląska

Juniorów w szachach klasycznych

w kategorii zawodników do lat sie−

demnastu!

Rywalizacja o miano szachowego

mistrza Śląska toczyła się w dniach

od 15 do 19 czerwca w Katowicach.

Tryumfatora wyłoniono po 9 rundach

rozgrywanych systemem szwajcar−

skim. Zawodnicy mieli 90 minut na

partię plus 30 sekund na każde po−

sunięcie od początku partii. W rywali−

zacji chłopców do lat 17 wystartowa−

ło 27 szachistów.

Radosław Dzierżak stanął na po−

dium wraz z Szymonem Walterem

(UKS 21 Podlesie) oraz Rafałem Fa−

ronem (CHTS Chorzów). Poziom tur−

nieju był niezwykle wyrównany,

o czym świadczy fakt, że czołowi za−

wodnicy w tej kategorii wiekowej

w końcowej klasyfikacji zawodów

zgromadzili na swoim koncie 6,5

punktów, a o końcowej kolejności de−

cydowały precyzyjne wyliczenia w po−

staci szachowych wartościowań oraz

rankingowa ocena wyniku, bowiem

w bezpośrednich pojedynkach Radka

z zawodnikami, którzy zajęli miejsca

na podium, padały remisy.

Organizatorem zawodów był Śląski

Związek Szachowy, a najlepsi zawo−

dnicy mogli liczyć nie tylko na nagro−

dy w postaci pucharów i dyplomów,

ale i na przepustkę do mistrzostw

międzywojewódzkich. Marcin Podleśny

Lędzinianin szachowym Mistrzem Śląska

W czołówce Grand Prix Polski
Bardzo dobrze w tegorocznych turniejach z cyklu Grand Prix Polski w Skata spi−

sują się zawodnicy Skat Klubu OSP Lędziny. Na półmetku tych rozgrywek (po

czterech turniejach) Krzysztof Kołodziejczyk, Jacek Zieliński i Adam Kołodziejczyk

zajmują odpowiednio V, VI i XIX lokatę na 781 sklasyfikowanych ogółem w kate−

gorii open, natomiast Lidia Segeth jest piąta w kategorii kobiet na 17 sklasyfiko−

wanych zawodniczek. Życzymy dalszych sukcesów w drugiej połowie roku! ml

Ponad 550 osób wzięło udział w ju−

bileuszowym XXX Górniczym Rajdzie

Górskim dla pracowników, emerytów

i ich rodzin, zorganizowanym 23 czer−

wca przez Koło PTTK nr 5 przy KWK

„Ziemowit”. Miał on wyjątkowy charak−

ter, gdyż stanowił jeden z punktów pro−

gramu obchodów 60−lecia kopalni, jak

i 55−lecia tego koła. 

Uczestnicy rajdu pokonywali

czterogodzinną malowniczą trasę

(którą zabezpieczali organizatorzy)

z Przełęczy Kocierskiej przez Potrój−

ną do Ośrodka „Czarny Groń”

w Rzykach koło Andrychowa. Pogo−

da była piękna, humory więc im do−

pisywały, tym bardziej, że na mecie

czekały na nich pyszna grochówka,

spory kawałek pieczonego mięsa

i przeróżne napoje, a także możli−

wość sprawdzenia się w licznych

konkurencjach sprawnościowych dla

dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn

i rodzin. W konkursie wiedzy turysty−

cznej rywalizowały aż 152 osoby. 

Na mecie rajdu przygrywała im or−

kiestra dęta kopalni „Ziemowit” pod

dyrekcją Bronisława Latochy. Nagro−

dy wręczał dyrektor do spraw pracy

Mirosław Drzyzga. Między innymi dla

rodzin Wybrańców, Tekielów i i Joni−

ków – trzech najlepszych ekip w bar−

dzo widowiskowej konkurencji rodzin−

nej, dla najmłodszej uczestniczki raj−

du – zaledwie 2,5−letniej Dominiki

Mandy i najstarszego rajdowca – 72−

letniego Józefa Sobczyka oraz dla

najliczniejszej rodziny startującej

w rajdzie – rodziny Mandów, której

wspomniany ośrodek „Czarny Groń”

ufundował wspaniałą nagrodę w po−

staci weekendowego pobytu.

Wieczorem nieco zmęczeni, ale za

to pełni wrażeń i zrelaksowani ziemo−

wiccy rajdowcy wrócili dwunastoma

autokarami do Lędzin. Mirosław Leszczyk

Jubileuszowy XXX rajd górniczy

Sukces Marka Adamczyka

M. Adamczyk pierwszy z lewej.
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Jedna z rodzinnych konkurencji.
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WAŻNE TELEFONY (32…)

BEZPIECZEŃSTWO
Komenda Powiatowa Policji 323−32−00

– tel. dyżurnego 323−32−55

– placówka dzielnicowych w Lędzinach 326−45−82

Straż Miejska 216−65−11 wew. 32

Straż Pożarna Tychy 227−20−11, 227−30−22 lub 998
Ochotnicza Straż Pożarna 216−62−57

ZDROWIE
Pogotowie Ratunkowe w Tychach 219−38−43 lub 999
Pogotowie Ratunkowe w Lędzinach 327−49−99 lub 999
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach 325−42−80/−81

MZOZ 216−77−01

Przychodnia Specjalistyczna 326−73−74, 326−62−53,

Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych 326−64−47

Przychodnie Rejonowe: 

Nr 1, ul. Fredry 17 216−60−59,

Nr 2, ul. Asnyka 2 216−62−87

– Filia Goławiec, ul. Goławiecka 64 216−70−31

NZOZ „Centrum Medyczne” 326−64−54 do 55

Gabinet Stomatologiczny „Obdent” 216−70−16

APTEKI
Justo−Farm 326−73−74 w. 43 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 Wodno−Kanalizacyjne 227−40−31 do 31 lub 994
RPWiK SA Tychy Oddział Bieruń (Ściernie) 326−96−32 

– zgłaszanie awarii: od poniedziałku do piątku 

od 7.00 do 15.00 

– w pozostałych godzinach oraz w weekendy pod numerem: 

325−70−00 (dyspozytor RPWiK SA Tychy)

MIASTO
Urząd Miasta Lędziny 

216−65−11, 216−62−91, 216−63−01, 216−65−12

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216−67−91

Targowisko Miejskie 326−63−95

Gminna Kawiarenka Internetowa 216−71−42

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 Publiczna 216−75−09

Fundacja RSiKF – Ośrodek Sportowo−Rekreacyjny Centrum 3

26−27−00, 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

Historia rozgrywek sięga 2005 r., a obecnie toczą się one
w formule wiosna−jesień w jednej piętnastozespołowej gru−
pie, w której zespoły z powiatu bieruńsko−lędzińskiego ry−
walizują systemem każdy z każdym. Z początkiem lipca li−
ga zakończyła rundę wiosenną, by już po tygodniu przystą−
pić do pojedynków rewanżowych. Po szesnastu spotka−
niach zespół wspomnianego Wzgórza jest wiceliderem roz−
grywek z dorobkiem 37 punktów, tracąc do lidera czyli
drużyna Homera z Bierunia, tylko 3 punkty. Drużyna, któ−
rej kapitanem jest Grzegorz Czyrwik, jak do tej pory odno−
towała 12 zwycięstw, raz zremisowała i doznała dwóch po−
rażek. Właśnie porażka w bezpośrednim meczu z ekipą
z Homera 2:7 oraz niespodziewane potknięcie w meczu 16
kolejki z KKS Kopciowice decyduje jak dotąd o drugim
miejscu lędzińskiej rewelacji rozgrywek. Do końca sezonu
pozostało jeszcze jednak aż 13 spotkań. 

Ponieważ drugi z lędzińskich zespołów – Inter Lędziny,
plasuje się na odległym 14 miejscu, drużyna Wzgórza
wzbudza szczególne zainteresowanie lędzińskich kibiców.
Zespół, który w poprzednich rozgrywkach zajął siódme
miejsce w końcowej klasyfikacji, w tym roku przypuścił
szturm na czołowe miejsca tabeli i wraz z zespołem Home−
ra odskoczył rywalom w tabeli już na kilkanaście punktów.
W ostatnim meczu rundy wiosennej zawodnicy Wzgórza
pokonali Bieruń Stawy 4:2 (1:1). Dwoma golami w tym
pojedynku popisał się Artur Zdziarski, a po jednym doło−
żyli: Mateusz Dudek i Maciej Krawczyk.

W czym tkwi tajemnica sukcesu piłkarzy z Hołdunowa?
Jak mówi Marek Zdziarski, jeden z zawodników, a zara−
zem kierownik drużyny: „Mamy silny i zróżnicowany wie−
kowo skład. Ponadto, w drużynie panuje dobra atmosfera.
Zawsze też możemy liczyć na doping licznie zgromadzo−
nych kibiców, którzy wkładają dużo serca w to, by zagrze−

wać nas do boju”. Te słowa potwierdzają osiągane rezulta−
ty oraz ładna ofensywna gra. Zespół zdobył jak dotąd 58
goli, tracąc jedynie 24. Na liście najskuteczniejszych
strzelców ligi prowadzi autor 21 trafień – Mateusz Dudek.
W wykazie czołowych snajperów ligi widnieje także na−
zwisko Artura Zdziarskiego – strzelca 14 goli. 

Meczem z KKS Kopciowice drużyna Wzgórza rozpoczę−
ła rundę rewanżową. Jeśli będzie ona równie pomyślna, co
rozgrywki wiosenne, zwieńczeniem cyklu będzie Turniej
Finałowy ALPN z udziałem sześciu najlepszych zespołów
rozgrywek, na który z pewnością redakcja BIL−a zajrzy.
Tymczasem, wszystkich sympatyków piłki w wydaniu
amatorskim zapraszamy na boisko przy „Stawach”, gdzie
drużyna Wzgórza liczy na wsparcie i gorący doping publi−
czności – tak potrzebne w trakcie sportowej rywalizacji.

Marcin Podleśn

Wzgórze Hołdunów 
w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej
Korzystając z przerwy w rozgrywkach ligowych na murawach niższych klas rozgrywkowych, które śledzimy
za sprawą występów MKS−u Lędziny, redakcja BIL−a odwiedziła boisko na „Stawach”, gdzie swoje mecze
w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej rozgrywa Wzgórze Hołdunów.

W drużynie Wzgórza Hołdunów grają: Zdzisław Śpiewak, Józef Muła, Arkadiusz Czyrwik, Piotr Nowrocki, Lucjan Pata−
łąg, Maciej Krawczyk, Tomasz Styżej, Mateusz Dudek, Tomasz Chwistek, Artur Zdziarski, Marek Zdziarski, kapitan
Grzegorz Czyrwik, Czesław Muła, Marcin Czyrwik, Adam Stańko, Sebastian Samek, Arnold Bula.

Fragment pojedynku z rywalem z Bierunia.


