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Z okazji Barbórki, 
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalni „Ziemowit”

i ich Rodzinom życzymy 
wszelkiego szczęścia, pomyślności 

oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.
Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was 

i Wasze Rodziny opieką, 
zapewniając poczucie bezpieczeństwa, 

komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.
Szczęść Boże!

Burmistrz Miasta WWiieessłłaaww  SSttaammbbrroowwsskkii
Przewodnicząca Rady Miasta TTeerreessaa  CCiieeppłłyy

By przy świątecznym stole nie zabrakło
ciepła rodzinnej atmosfery, 
czarodziejskich chwil,  uśmiechów,
tradycyjnych potraw na stole, cudownych
prezentów pod choinką, 
a Nowy Rok niósł ze sobą zdrowie, 
szczęście i pomyślność, spełnienie marzeń
i wszystko, co najlepsze

Wiesław Stambrowski, 
Burmistrz Miasta Lędziny
i
Teresa Ciepły, 
Przewodnicząca Rady Miasta

Na Placu Farskim zawisł już kościelny dzwon ze Św. An−
ny by być ozdobą i atrakcją tego miejsca dając jednocześ−
nie świadectwo jego historii. Tego, że historia ta sięgać bę−
dzie pierwszej połowy XVI wieku, nikt się jednak nie spo−
dziewał.

Już na etapie projektowania Placu Farskiego wicestarosta
Henryk Barcik wyszedł z propozycją uatrakcyjnienia go
dzwonem z kościoła Świętej Anny. Dzwon z powodu pęknię−
cia czaszy stał nieużywany od 2003 roku w kościele. Pro−
boszcz parafii Św. Anny ks. dziekan Janusz Jarczyk wyraził
zgodę na użyczenie dzwonu miastu.

Projektant placu, architekt Wojciech Klasa zaprojektował
dzwonnicę, na której eksponat miałby zawisnąć. 

Wiek i pochodzenie dzwonu nie dawały spokoju wicesta−
roście Henrykowi Barcikowi, który próbował zdobyć jakieś
informacje na ten temat.

– Zadawałem sobie pytanie, ile dzwon ma lat. Trudno by−
ło mi jednak dotrzeć do jakichkolwiek historycznych źródeł,
więc doszedłem do wniosku, że najlepiej byłoby poddać
dzwon naukowej ekspertyzie – wspomina wicestarosta –
Udało mi się dotrzeć do prof. dr hab. Jerzego Sperki z Insty−
tutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, który na moją prośbę
podjął się oszacowania wieku dzwonu. Koszty ekspertyzy
pokryło miasto i ono jest obecnie jej właścicielem. 

Profesor Sperka przyjechał do Lędzin, zbadał dzwon
i w oparciu o wyniki badań oraz literaturę naukową wydał za−
skakującą ekspertyzę: dzwon wykonany jest z brązu,
pochodzi z około 1540 roku i odlany został w jednej z kra−
kowskich ludwisarni. Świadczą o tym m.in.: zamieszczony
na nim napis „AVE−MARIA−GRACIA−PLENA−
DOMINVS−TECUM−BENEDICTA−TV, użyte litery, ich
krój i wielkość, kształt początnika i przerywników oraz umie−
szczona poniżej wstęgi plakietka ze sceną ukrzyżowania
Chrystusa. Zdaniem prof. Sperki „Napis umieszczony na
dzwonie lędzińskim, będący początkiem modlitwy „Zdro−
waś Maryjo”, znajduje się także na czterech innych dzwo−
nach, a mianowicie: w Porębie Wielkiej (k. Oświęcimia), Ło−
pusznej (k. Nowego Targu), Osieku (koło Jasła) i Gumnis−
kach (koło Ropczyc). Wszystkie te dzwony zostały odlane
około 1540 roku w jednej z krakowskich ludwisarni.”
Oznacza to, że ten dzwon jest najstarszą pamiątką dziejów
naszego powiatu, jaką współcześnie posiadamy. Jest także
pewne, że lędziński dzwon należy do najstarszych na Gór−
nym Śląsku a niewykluczone, że jest nawet najstarszym tego
typu zabytkiem w regionie.

Dzieje dzwonu, nawet w ostatnich 100 latach, owiane
są tajemnicą. W czasie II wojny światowej Niemcy zdję−

li go i prawdopodobnie wysłali w celu przetopienia do
huty w Łaziskach. Dzwon jednak w bliżej nieznanych
okolicznościach zamiast trafić do hutniczego pieca został
przekazany do kościoła pod wezwaniem matki Bożej
Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych w za−
mian za skonfiskowane z tej parafii cztery dzwony. Po
zakończeniu wojny wrócił do Lędzin i nadal dzwonił na
chwałę Pana.

W 1992 roku zawisł na wieży nowego murowanego ko−
ścioła pod wezwaniem Świętej Anny. Z tego miejsca odezwał
się ostatni raz. W 2003 roku, jako się rzekło, stary XVI− wie−
czny dzwon pękł i został zdemontowany… Po 10 latach przy−
dzielono mu nową rolę. Ma wisieć na Placu Farskim, który zo−
stał wybudowany na terenie należącym niegdyś do kościoła,
a przekazanym miastu staraniem śp. proboszcza Henryka Głu−
cha na cele społeczne. Będzie tu jego ozdobą i świadectwem hi−
storii miasta.

Być może dzwon ten kryje jeszcze inne ciekawe tajemni−
ce swojej prawie 500 letniej historii. Może wśród czytelni−
ków tego artykułu znajdzie się ktoś, kto wie więcej na temat
jego losów. 

Ciekawa jest też historia drugiego dzwonu, który nadal słu−
ży parafii Św. Anny. On także zasługuje na naukową eksper−
tyzę, chociaż już na pierwszy rzut oka wygląda na nieco
młodszy od „farskiego”.

Prawie 5 wieków dzwonił
na modlitwę i ratunek

Dzwon jest dumą miasta i powiatu.

Barbórka z prezydentem
Tegoroczną Barbórkę burmistrz Wiesław Stambrowski uczcił w sposób wyjątko−

wy, biorąc 3 grudnia udział w uroczystościach z okazji górniczego święta, zorgani−
zowanych w Warszawie przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W pro−

gramie obchodów była msza
w Bazylice Archikatedral−
nej, którą koncelebrowali:
metropolita warszawski kar−
dynał Kazimierz Nycz i me−
tropolita katowicki arcybis−
kup Wiktor Skworc. Po
mszy był przemarsz orkiestr
górniczych do Pałacu Prezy−
denckiego i uroczystość
wręczenia odznaczeń pań−
stwowych, w której udział
wzięli m.in. wicepremier El−
żbieta Bieńkowska i wicemi−
nister gospodarki Tomasz
Tomczykiewicz.

Prawdziwie radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz uśmiechu i życzliwości
na każdy dzień 

Nowego 2014 Roku, 
naszym pracownikom 

i pacjentom oraz wszystkim
mieszkańcom Lędzin

życzy 
Dyrekcja Miejskiego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Lędzinach
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Z PRAC RADY MIASTA

Mieszkańcy licznie skarżą się na no−

toryczne spóźnienia autobusów linii

262 i 536 w godzinach popołudnio−

wych. Opóźnienia występują w Lędzi−

nach na odcinku od Urzędu Miasta do

Hołdunowa i w kierunku przeciwnym,

od przystanku „Hołdunów Imielińska”

do „Hołdunów Przejazd Kolejowy”.

W związku z tym pod koniec listopada

z inicjatywy Miejskiego Zarządu Komu−

nikacji w Tychach odbyło się spotkanie

z przedstawicielami Urzędu Miasta. 

Planowo przejazd autobusu 262 od

przystanku przy Urzędzie Miasta do

pętli w Hołdunowie i powrót na przysta−

nek „Hołdunów Przejazd Kolejowy”

w kierunku kopalni Ziemowit zajmuje

11 minut. W rzeczywistości jednak trwa

to nawet pół godziny ze względu m.in.

na zwiększony ruch samochodów oso−

bowych w kierunku Tychów, omijają−

cych węzeł przy S1. Na dodatek opóź−

nienia występują także w Tychach przy

browarze i w sumie dochodzą aż do 60

minut. 

Na spotkaniu zapadła więc decyzja

o wprowadzeniu czasowej zmiany prze−

biegu trasy autobusu linii 262, która nie

będzie obsługiwać przystanków Hołdu−

nów Kościół i Hołdunów Imielińska kur−

sami o godzinie 14:20, 15:15 i 16:30

(z przystanku Tychy Dworzec PKP) oraz

kurs 11:25 (z przystanku Rachowy

Osiedle ze względu na znikome napeł−

nienie), co powinno skrócić opóźnienie

linii 262 albo je wyeliminować. Przykła−

dem kurs z przystanku Rachowy Osiedle

– odjazd 16:12 (planowany 15:30)

16:36 (planowany 16:23) 18:21 (plano−

wany 18:00) z których korzystają mie−

szkańcy dojeżdżający z Lędzin do Ty−

chów do pracy i na które wielu pasaże−

rów się skarży.

Ponadto linia 262 nigdy wcześniej

nie obsługiwała przystanków w Hołdu−

nowie. Swój bieg rozpoczynała na przy−

stanku Rachowy Osiedle i poprzez przy−

stanki Kopalnia Ziemowit, Przejazd Ko−

lejowy, Piast, Pomnik, Droga do Górek

kierowała się do Tychów, gdzie przy−

stankiem końcowym był Dworzec PKP.

Aktualnie z przystanku w Hołdunowie

do Tychów odjeżdża codziennie 15 kur−

sów, zaś kursów powrotnych jest 12. 

Wprowadzono także minimalne

zmiany odjazdów oraz trasę przejazdu

autobusu 536, by omijał przystanek

przy Browarze Tyskim wprowadzając

w zamian obsługę przystanków na tere−

nach przemysłowych w Tychach. Roz−

wiązanie to powinno zmniejszyć wystę−

pujące opóźnienia i umożliwić dojazd

naszych mieszkańców na tereny prze−

mysłowe. 

Komunikacja: sposób na spóźnienia

Na ostatniej sesji Rada Miasta jedno−

głośnie podjęła wniosek do burmistrza,

by w grudniowym wydaniu naszego mie−

sięcznika ukazała się informacja nastę−

pującej treści:

„W Biuletynie Informacyjnym Mie−
szkańców Lędzińskie Za i Przeciw Nr
1 z października 2013 roku redagowa−
nym przez Redaktora Naczelnego Pana
Roberta Salwieraka, a wydawanym
przez Panią Bogumiłę Freitag ukazał
się na pierwszej stronie artykuł pt. Dla−
czego płacimy najwięcej, w którym po−
dano nieprawdziwe informacje. Pier−
wsza z nich, gminy Chełm Śląski i Imie−
lin nie są udziałowcami RPWiK Tychy
i nie są przez to przedsiębiorstwo ob−
sługiwane. Druga, najwyższa stawka
za wodę w gminach obsługiwanych
przez RPWiK obowiązuje nie w Lędzi−
nach tylko w gminie Brzeszcze i wyno−
si 8,31 zł za m3 brutto. Trzecia, cena
stawki za wodę w gminie Chełm Śląs−
ki wynosi 9,40 zł, z nie jak podała w/
w gazeta 7,59 zł. Gmina Chełm Śląski
stosuje dopłaty do ceny wody, ale
o tym wzmiankowana gazeta nie napi−
sała. Czwarta, cena za wodę w gminie
Imielin wynosi 7,15 zł a nie 6,90 zł jak
podała w/w gazeta. Piąte, stawka za
odbiór śmieci zbieranych w sposób se−
lektywny w gminie Chełm Śląski wyno−
si 12 zł od osoby, która zamieszkuje
w zabudowie jednorodzinnej, czyli jest
taka sam jak w Lędzinach czy Imieli−
nie, a nie 10 zł os osoby jak podała ga−
zeta. Stawka 10 zł od osoby obowiązu−
je mieszkańców gminy Chełm Śląski,

ale zamieszkujących w zabudowie wie−
lorodzinnej, czego wzmiankowana ga−
zeta nie podała. Niniejszą informację
podaje się mieszkańcom Lędzin gwoli
dania świadectwa prawdzie”.

Radna Halina Resiak przedstawiła na−

tomiast Radzie analizę wzrostów cen

wody od przełomu lat 2009 – 2010 do

2013 – 2014. Woda w roku 2009 –

2010 w Lędzinach kosztowała 6,47 zł.

Wzrost ceny wody w tym okresie w Lę−

dzinach wyniósł 0,19 zł, co daje 8%. To

plasowało miasto na 7 miejscu wśród

10 gmin – akcjonariuszy tyskiego Rejo−

nowego Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji. Większy wzrost wody w tym

czasie odnotowano w Tychach – 9,9%,

w Czechowicach – Dziedzicach i w Brze−

szczach. 

W latach 2010 – 2011 Lędziny ró−

wnież były na 7 miejscu, a wzrost wody

wynosił 4,71%, natomiast w Bieruniu

wynosił 1,73%, w Brzeszczach wzrost

wynosił 0,85%, zaś Tychy odnotowały

wzrost ceny wody aż o 10,85%. 

W okresie 2011 – 2012 ceny wody

w Lędzinach wzrosły o 0,68% i był to naj−

niższy wzrost w RPWiK, Bieruń utrzymy−

wał się na poziomie 1,36%, Bojszowy

3,43%, Tychy 5,21%, Orzesze 0,96%. 

W okresie 2012 – 2013 Lędziny były

na 2 miejscu jeżeli chodzi o wzrost ceny

wody (2,57%) za Orzeszem (2,45%).

W Czechowicach – Dziedzicach wzrost

ceny wody był na poziomie 5,99%,

w Bieruniu 3,19%, w Bojszowach

5,13%. 

Zdaniem radnych

Taksówka wraca do Lędzin
Starsi lędzinianie pamiętają jeszcze pewnie taksówkę pana Surmy sprzed

kilkunastu lat, która przyjeżdżała na telefoniczne wezwanie. Potem w mieście

taksówek przez długi czas nie było. Znalazł się jednak następca. Działająca od

niedawna jedyna miejska taksówka ma punkt postojowy przy ulicy Fredry koło

poczty i oprócz przewozu osób oferuje również dowóz kwiatów, transport na lot−

nisko, zakupy na telefon i odprowadzanie samochodu. 

Sprostowanie
W ostatnim numerze Biuletynu Informacyjnego „Lędziny teraz” ukazała się

notatka wspomnieniowa o Janie Bogackim, w której błędnie podano datę jego

urodzenia. Jest: 14 lutego 1950r., a powinno być: 14 grudnia 1950r. Za po−

myłkę przepraszamy.

W listopadzie Komisja Handlu,

Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku

Publicznego w części wyjazdowej prze−

prowadziła wizję lokalną na Targowis−

ku Miejskim, a następnie rozpatrzyła

projekty uchwał na sesję Rady Miasta,

w tym stawek podatków na 2014 rok.

Komisja Budżetu, Finansów i Samo−

rządności ustosunkowała się m.in. do

wniosku Stowarzyszenia Mieszkańców

Miasta Lędziny „Pod Klimontem”

o wprowadzenie w Statucie Gminy

Miejskiej Lędziny obywatelskiej inicja−

tywy uchwałodawczej oraz zaopiniowa−

ła wniesione projekty uchwał. Głó−

wnym tematem posiedzenia Komisji

Rewizyjnej była informacja na temat

wydatków poniesionych na promocję

miasta w 2013 r. Posiedzenie Komisji

Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji,

Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

poświęcone było ocenie uchwał na se−

sję RM i przygotowaniu ośrodka pro−

wadzonego przez CHSD do sezonu zi−

mowego. Komisja ds. Infrastruktury

zaopiniowała uchwały na sesję a komi−

sja ds. Ochrony Środowiska wysłucha−

ła sprawozdania z realizacji ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach.

28 listopada odbyła się sesja RM,

na której podjęto uchwały o zmianie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Mia−

sta Lędziny na lata 2013 – 2022;

zmianach w budżecie miasta na 2013

rok; stawkach podatku od środków

transportowych, od nieruchomości

i od posiadania psów na 2014 rok;

zmianie uchwały w sprawie przystąpie−

nia do sporządzenia miejscowego pla−

nu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru położonego w rejonie ul.

Zabytkowej w Lędzinach; zmianach

w statucie „Kuchni Miejskiej” w Lędzi−

nach; uchwaleniu Rocznego Programu

Współpracy z organizacjami pozarzą−

dowymi oraz innymi podmiotami pro−

wadzącymi działalność pożytku publi−

cznego na rok 2014 oraz o wyrażeniu

zgody na zawarcie – na czas oznaczo−

ny 10 lat – kolejnej umowy najmu po−

mieszczeń na działalność Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzi−

nach.

Radni na połączonym posiedzeniu
Komisji Handlu, Usług, Komunikacji,
Ładu i Porządku Publicznego oraz Ko−
misji Budżetu, Finansów i Samorzą−
dności zajęli się wnioskiem Janusza
Freitaga, prezesa stowarzyszenia „Pod
Klimontem” o przeprowadzenie dys−
kusji nad zasadnością likwidacji Stra−
ży Miejskiej w Lędzinach. 

Zdaniem Janusza Freitaga miasta
nie stać na utrzymanie straży miejskiej
wobec czego należy ją zlikwidować.
Należy się zastanowić jakie są priory−
tety w mieście i jakie zadania powinny
być w głównej mierze realizowane.
Podkreślił, że chciałby, by w mieście
była Straż Miejska, ale w takim 5 oso−
bowym składzie nie realizuje ona
w pełni założeń związanych z bezpie−
czeństwem publicznym. Lędziny nale−
żą jednak do powiatu, który „ma poli−
cję” (cokolwiek miał na myśli, bo−
wiem policja nie podlega starostwu
i jest autonomiczną formacją) i ta
właśnie policja ma zapewnić mie−
szkańcom Lędzin bezpieczeństwo. 

Radna Halina Resiak zwróciła uwa−
gę autorom wniosku, że bezpieczeń−
stwo w mieście jest bardzo istotne. Co
więc proponuje się powołać w zamian
za zlikwidowaną Straż Miejską? Kto
ma wypełnić powstałą lukę? Co jest
ważniejsze: dopłaty 2 mln zł do auto−
busów i transportu publicznego, które
są zadaniami powiatu i marszałka wo−
jewództwa, ale dotyczą mieszkańców
miasta czy bezpieczeństwo w mieście? 

Jest faktem, że porządek publiczny
i bezpieczeństwo obywateli są jednym
z 20 ustawowych zadań gmin. Straż

Miejska jest obecnie jedyną formacją
stale obecną na terenie miasta. Naj−
pierw bowiem znikł komisariat I kate−
gorii, który kiedyś mieścił się przy Lę−
dzińskiej 47, potem także posterunek
dzielnicowych. Dla porównania Bie−
ruń, w którym ma siedzibę Powiatowa
Komenda Policji utrzymuje dodatko−
wo ponad 20−osobową Straż Miejską.
Imielin jeszcze do niedawna miał pos−
terunek policji, o którego utrzymanie
walczył do końca. 5−osobowa Straż
Miejska w 16−tysięcznych Lędzinach
nie jest więc żadnym zbytkiem, tylko
koniecznością i raczej należałoby się
się zastanowić nad powiększeniem jej
składu, by mogła działać szerzej. Ar−
gument, że generuje koszty jet nato−
miast całkiem nietrafiony, bo tak samo
koszty generują opieka zdrowotna,
edukacja czy kultura, a nad ich likwi−
dacją nikt jakoś dyskutować nie chce.

W 2012 r. na terenie kraju fun−
kcjonowało 477 straży miejskich
i 119 straży gminnych, czyli w sumie
o 22 więcej, niż w 2011 roku. 

W myśl ustawy o strażach gmin−
nych do ich zadań należy m.in.
ochrona spokoju i porządku w miej−
scach publicznych, kontrola ruchu
drogowego i kontrola publicznego
transportu zbiorowego w określo−
nym zakresie, współdziałanie z wła−
ściwymi podmiotami w zakresie ra−
towania życia i zdrowia obywateli,
pomocy w usuwaniu awarii techni−
cznych i skutków klęsk żywiołowych
oraz innych zagrożeń, zabezpiecze−
nie miejsca przestępstwa lub kata−
strofy do momentu przybycia wła−

ściwych służb, ustalenie, w miarę
możliwości, świadków zdarzenia,
ochrona obiektów komunalnych
i urządzeń użyteczności publicznej,
współdziałanie z organizatorami
i innymi służbami w ochronie po−
rządku podczas zgromadzeń i im−
prez publicznych, zapobieganie po−
pełnianiu przestępstw i wykroczeń
oraz zjawiskom kryminogennym
i współdziałanie w tym zakresie z or−
ganami państwowymi (w tym z poli−
cją), samorządowymi i organizacja−
mi społecznymi, konwojowanie do−
kumentów, przedmiotów wartościo−
wych lub wartości pieniężnych dla
potrzeb gminy. Ponadto straż wyko−
nuje zadania w zakresie ochrony po−
rządku publicznego wynikające
z ustaw i aktów prawa miejscowego. 

Lędzińska straż w latach 2010 –
2013 (za trzy kwartały) ujawniła
w sumie 1567 wykroczeń, z czego
446 zakończyło się mandatami na
kwotę ponad 51 000 złotych a 16
spraw trafiło do sądu. Żadna z nich
nie zakończyła się uniewinnieniem
ani umorzeniem. W tym samym cza−
sie strażnicy podjęli dodatkowo
1859 interwencji.

W ramach współpracy z policją
Straż Miejska organizuje wspólne
patrole i szkolenia, podejmuje
wspólnie szereg akcji profilakty−
cznych, czy związanych z utrzyma−
niem porządku publicznego, w tym
przy okazji imprez masowych

Koszt funkcjonowania Straży
Miejskiej za lata 2010 – 2012 to
1 093 884, 50 zł.

Straż Miejska to nie zbytek

Właśnie dobiegła końca budowa no−
wego wodociągu zasilającego Ośro−
dek Sportowo−Rekreacyjny Zalew
i nowe przedszkole przy ul. Stadio−
nowej. 

Inwestycja zastąpi dotychczasowy
bardzo awaryjny 40−to letni już wodo−
ciąg, którego naprawy były szczegól−
nie dokuczliwe ze względu na prze−
bieg przez trudno dostępne, częściowo
podmokłe tereny leśne. Ponadto dzięki
uprzejmości wykonawcy tj. firmie
ZRII Jan Trochim z Tychów z ponad
półrocznym wyprzedzeniem (niż prze−
widuje umowa), zostało wykonane no−
we podłączenie wody do Przychodni
Specjalistycznej przy ul. Pokoju
wchodzące w zakres budowy nowej
sieci dla osiedla Rotacyjnego. Ruro−
ciąg został wykonany przewiertem ste−
rowanym tak by nie zniszczyć zieleńca
przy przychodni. Powyższe inwesty−
cje, oprócz pewności dostaw wody do

obiorców, pozwolą zredukować ilość
awarii wodociągowych na sieci PGK
Partner o prawie 50%. Obecnie nasze
przedsiębiorstwo stara się o pozyska−
nie dofinansowania z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Go−
spodarki Wodnej w Katowicach na
wymianę starych sieci wodociągo−
wych na osiedlach „Rachowy” oraz
„Centrum II”. 

Nowy wodociąg na Zalew
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Jak wygląda plan modernizacji i re−
montów dróg powiatowych w Lędzi−
nach?

Modernizacja dróg powiatowych w Lę−

dzinach jest ściśle powiązana z postę−

pem robót kanalizacyjnych prowadzo−

nych przez gminę Lędziny. To wynika ró−

wnież z uzgodnień pomiędzy powiatem

i gminą zawartych jeszcze w 2006 roku,

kiedy gmina składała wniosek do Fundu−

szu Spójności, a powiat wyraził zgodę na

usytuowanie w pasie drogowym niektó−

rych dróg powiatowych rur kanalizacyj−

nych. Powiat aktualnie posiada również

kilka gotowych dokumentacji projekto−

wych do zrealizowania, ale będzie to

możliwe dopiero po wykonaniu kanaliza−

cji. 

Jakie inwestycje zostały już wykona−
ne?

Ulica Pokoju została już w całości

zmodernizowana, oficjalne zakończenie

wszystkich prac w ramach tej inwestycji

nastąpiło 30 listopada 2013 roku. To

samo dotyczy ul. Dzikowej – została od−

dana do użytkowania 30 listopada 2013

roku. Ci którzy tę drogę znają sprzed mo−

dernizacji będą mile zaskoczeni bowiem

droga z gruntowej o szerokości 3,5 mb.

została przebudowana do szerokości

5,5 mb. z barierami, systemem odwo−

dnienia – będzie to doskonały skrót z Go−

ławca do Smardzowic i Imielina. 

W ostatnim okresie z uwagi na zakoń−

czenie przez gminę Lędziny budowy ka−

nalizacji na ul. Murckowskiej i przymiarki

wykonawcy do asfaltowania odcinka dro−

gi zajętej pod kanalizację jeszcze w tym

roku, po przekazaniu mi tej informacji

przez Panią radną Annę Gajer powiat na

sesji nadzwyczajnej zdecydował o wya−

sygnowaniu własnych środków na wy−

mianę na tym asfaltowanym odcinku dro−

gi (ok. 80 mb.) krawężnika, regulacji kra−

tek kanalizacyjnych a z uwagi na dobrą

cenę wykonawcy udało się również prze−

budować istniejący chodnik na tym od−

cinku, bo był w fatalnym stanie. Gotowy

jest również nowy przepust na Przyrwie

w ciągu ul. Zawiszy Czarnego – przy okaz−

ji Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wo−

dnych w Katowicach wyregulował koryto

tego cieku od przepustu do ekspresowej

S−1 

Jakie roboty obecnie prowadzi po−
wiat?

Aktualnie prowadzone najważniejsze

roboty na drogach powiatowych to zabu−

dowa krawężników i kratek kanalizacyj−

nych na ulicy Goławieckiej – ta sama sy−

tuacja co z ul. Murckowską. Kiedy na co−

kwartalnych naradach prowadzonych

przez „Partnera”, w których starosta i ra−

dni powiatowi zawsze uczestniczą, otrzy−

maliśmy informację, że wykonawca ka−

nalizacji na tej drodze – firma Sangaz –

musi (co wynika umowy i z naszych poro−

zumień) do końca roku odbudować na−

wierzchnię asfaltową na gotowym już od−

cinku kanalizacji (ok. 800 mb. od grani−

cy z Chełmem Śląskim) musieliśmy zde−

cydować dokładnie tak samo jak na Mur−

ckowskiej. Z uwagi na to, że zakres robót

jest znacznie większy, a w planach po−

wiatu ta robota nie była zaplanowana na

2013 rok, poprosiliśmy radę miasta aby

wspólnie przed asfaltowaniem zabudo−

wać odwodnienie drogi, poszerzyć jez−

dnię do szerokości 6,0 mb i założyć cho−

ciaż krawężnik dla przyszłego chodnika.

I tak się też stało. Ten zakres robót pro−

wadzonych przez powiat powinien do

końca roku być gotowy a myślę że ró−

wnież wykonawca kanalizacji ułoży asfalt

i będą już jako takie warunki poruszania

się na tej drodze na tym odcinku.

Co jeszcze z inwestycji drogowych
będzie wykonane do końca tego
i w przyszłym roku?

Poza drogami ukończono również

most na Przyrwie w ciągu ul. Zamkowej.

Wykonawcą jest firma Skanska a droga

została oddana do przejazdu 30 listopa−

da 2013 roku.

Co w przyszłym roku? 
Oczywiście, tak jak wspomniałem na

wstępie – wszystko podyktowane będzie

tempem robót kanalizacyjnych. Z pewno−

ścią w realnych planach jest wspólna (fi−

nansowanie powiat i gmina) inwestycja,

jaką jest budowa ścieżki rowerowej od

Bierunia do Lędzin wzdłuż ul. Lędzińskiej

wraz z budową ronda na skrzyżowaniu

z ul Pokoju. Ta inwestycja może koszto−

wać ok. 3,5 mln złotych. Liczymy na do−

finansowanie 50% z budżetu państwa.

Powiat 30 września 2013 roku złożył

wniosek w ramach NPPDL (Narodowego

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –

tzw. „schetynówki”) i wniosek jest po

pierwszej formalnej ocenie na dobrym

11 miejscu na 38 wniosków z powiatów

– jeśli województwo przeznaczy na drogi

powiatowe ok. 20 mln złotych to nasz

wniosek dostanie dofinansowanie 1,75

mln. złotych, ale to będziemy wiedzieć

dopiero ok. lutego 2014. Jeśli będzie

inaczej to zdecydujemy w jakim zakresie

i za ile zrobimy to zadanie – powiat swo−

ich własnych środków w budżecie na rok

2014 posiada zabezpieczone 850.000

zł. I to jest aktualnie jedno pewne drogo−

we zadanie na rok przyszły. 

Kolejne zadania wynikać będą z opra−

cowanych już dokumentacji i planowa−

nych do pozyskania przez powiat środ−

ków w ramach usuwania skutków powo−

dzi. Dodam że powiat zweryfikowanych

przez służby wojewody ma jeszcze kilka

dróg (ul. Szenwalda, Zawiszy Czarnego,

Jagiellońska) do remontu w ramach tego

źródła finansowania za rok 2010 oraz ul.

Hołdunowską która była zatopiona

w 2013 roku. Jeśli otrzymamy środki na

tę drogę (ok. 2,5 mln. złotych) to powiat

musi dołożyć do tej inwestycji 20% bo to

wynika z tego programu, a zatem trzeba

będzie znaleźć jeszcze dodatkowo co

najmniej 500.000 zł. Mając na względzie

przebudowę tej drogi na pierwszym od−

cinku od przejazdu kolejowego do ul.

Fredry zgodnie z opracowaną przez po−

wiat dokumentacją w drogę z trzema pa−

sami ruchu to trzeba znaleźć kolejne

środki – i to jest dla powiatu priorytet,

i sądzę że bez pomocy finansowej gminy

się nie obejdzie szczególnie w zakresie

przebudowy oświetlenia i sieci wodocią−

gowych na tym odcinku. Myślę, że wzo−

rem lat ubiegłych damy radę. Dodam tyl−

ko że wszystko musi być zakończone do

30 października 2014 roku. Poczekajmy

zatem z planami do lutego, kiedy, sądzę,

będą pierwsze promesy dla powiatów.

Miasto i starostwo współpracują ze
sobą w zakresie remontów, moderniza−
cji i utrzymania dróg. W ubiegłym roku
odbyła się sesja Rady Miasta poświę−
cona drogom powiatowym w mieście,
na którą zaproszono Pana i radnych po−
wiatowych z Lędzin w celu wypracowa−
nia wspólnego stanowiska. Na czym
polega ta współpraca? Jak Pan ją oce−
nia?

Myślę że wszyscy wiedzą, iż wspólnie

realizujemy zadania i gdyby nie to wza−

jemne zaufanie, to roboty by nie ruszyły.

Jako powiat uczciwie podchodzimy do

sprawy. Gmina do pierwszego etapu mo−

dernizacji ulicy Pokoju dołożyła 500 tys.

złotych, drugi powiat wykonał z własnych

środków. Do trzeciego etapu moderniza−

cji tej drogi miasto miało dołożyć 1,5 mln

złotych. W efekcie starań powiatu nie mu−

siało dołożyć ani złotówki. Cała droga od

„kolejki” do lampy kosztowała 5,0 mln zł,

z czego gmina dołożyła 500,000 zł. Myś−

lę że takie stawianie sprawy pozwala

nam pchać sprawy modernizacji dróg po−

wiatowych w Lędzinach do przodu. W tym

miejscu dziękuję radnym miejskim za

poparcie mojej kolejnej prośby o udziele−

nie dotacji powiatowi w wysokości

200.000 zł na dofinansowanie zabudowy

krawężników na ul. Goławieckiej. Mogliś−

my tego w ogóle nie robić, bo droga zo−

stała oddana gminie pod budowę kanali−

zacji, a wykonawca zna warunki, na jakich

ma ją oddać powiatowi – z nowym asfal−

tem, jeśli stary asfalt zniszczył. Ale po−

wiat posiada już od kilku lat dokumenta−

cję budowy chodnika wzdłuż tej drogi to

naturalną rzeczą jest nie dopuścić do as−

faltowania bez zabudowy chociażby kra−

wężników. Gdyby nie pomoc gminy byłby

już asfalt z odległą perspektywą budowy

chodnika, dzisiaj wiemy, że jest już kana−

lizacja deszczowa i krawężnik pod cho−

dnik, to i perspektywa chodnika jest nie−

odległa. Nie ukrywam, że skoro gmina nie

musiała w 2013 roku mimo umowy po−

między nami dać jakichkolwiek środków

na ul. Pokoju, to te obiecane środki da na

inne zadania – chociażby na budowę te−

goż właśnie chodnika – bo to, co robimy,

to pierwszy etap, a przed nami kolejne je−

szcze ponad 1,5 km drogi i według mnie

konieczność szukania pieniędzy na konty−

nuację tego, co teraz robimy jest tak oczy−

wista, że już dzisiaj też o tym musimy

myśleć, zarówno powiat jak i gmina. 

Drogi to nie tylko infrastruktura, lecz
także bezpieczeństwo. Jakie przedsięw−
zięcia są planowane z myślą o jego po−
prawie?

Obiecałem mieszkańcom po wielu mo−

nitach, że w końcu wybudujemy światła

na przejściu przy pomniku w Lędzinach.

I to ze strony zarządu powiatu jest też już

pewne. Środki w projekcie budżetu na

2014 rok zostały już zabezpieczone,

a zatem myślę że z początkiem roku mo−

żemy zabrać się za robotę. Kolejne pe−

wne plany to budowa Ośrodka Opiekuń−

czo−Wychowawczego „Lepszy start” wraz

z mieszkaniami chronionymi na naszej

działce z tyłu za maszyną wyciągową sta−

rej kopalni „Piast”. Aktualnie powiat zle−

cił opracowanie dokumentacji projekto−

wej, a samą budowę planujemy rozpo−

cząć może jeszcze w 2014 roku. Ten

projekt ma szanse otrzymać dofinanso−

wanie w ramach projektów bezkonkurso−

wych w ramach nowej perspektywy finan−

sowej RPO na lata 2014−2020. Będzie

to budynek w technologii budynku „pasy−

wnego” – nikt jeszcze czegoś takiego

i na taką skalę w Polsce nie wybudował,

super energooszczędny a ponadto wyjąt−

kowo architektonicznie i urbanistycznie

gustownie zaprojektowany.

Kolejna pewna inwestycja powiatowa

na rok 2014 to modernizacja istnieją−

cych ścieżek rowerowych wszystkich tras

rowerowych. Powiat otrzymał końcem

października dofinansowanie wysokości

800.000 zł w ramach RPO i od lutego

2014 zaczynamy. W całym powiecie jest

to m.in.: budowa 18 wiat i 8 punktów

przystankowych. W Lędzinach zostaną

zabudowane min. 3 piękne drewniane

wiaty (na Zawiszy Czarnego, przy stadio−

nie, oraz na ul. Dzikowej) oraz punkt przy−

stankowy na Klimoncie. W ramach tego

zadania zostaną również wymienione

i odnowione wszystkie znaki na trasach.

To zadanie planujemy zakończyć we

wrześniu 2014 roku 

Dziękuję za rozmowę
M. Jędrzejczyk

W związku z faktem, iż część podatników nie uiściła opłaty z tytułu posiadania psów za rok 2013,
przypominam, że zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/ 206/ 2012 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 listopada
2012 r w sprawie określenia stawek opłaty od posiadania psów.

Obowiązkiem właścicieli psów jest uiszczenia opłaty 
z tytułu posiadania psów termin zapłaty upłyną w dniu 30 maja 2013 roku.

Stawka opłaty za 2013 rok wynosi 30 zł od jednego psa oraz 20 zł za każdego następnegoOpłatę na−
leży uiścić w kasie wraz z należnymi odsetkami na rachunek bankowy Gminy Lędziny lub w kasie
urzędu 

Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy Tychy 96 8435 0004 0000 0000 6233 0006

Kasa w Urzędzie Miasta Lędziny (I piętro, pok 101), czynna w godzinach: 
poniedziałek 8.00 – 12.00 i od 13.00 – 16.30,
wtorek 8.00 – 12.00 i od 13.00 – 15.00, 
środa 8.00 – 12.00 i od 13.00 – 15.00,
czwartek 8.00 – 12.00 i od 13.00 – 15.00 
piątek 8.00 – 12.00 i od 13.00 – 13.30

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poło−
żonego w rejonie ul. Zabytkowej w Lędzinach 

Lata 2013 i 2014 należą do Lędzin
wywiad z Bernardem Bednorzem, starostą bieruńsko−lędzińskim

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst je−
dnolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 i art.
54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnia−
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe−
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały−
wania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Lędziny Uchwa−
ły Nr XLI/298/13 z dnia 24 października 2013r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo−
darowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
ul. Zabytkowej w Lędzinach (zmienionej Uchwałą Nr
XLII/305/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 listopada
2013r.).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienione−
go planu miejscowego. 

Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lę−
dziny; 43 – 143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 albo w formie elek−
tronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektroni−
cznym lub przez profil zaufany ePUAP – w terminie do dnia
10 stycznia 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru−
chomości, której dotyczy.

Szczegółowe określenie granic obszaru objętego przystąpie−
niem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się:
1) do wglądu w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomo−

ściami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny,
2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl
Burmistrz Miasta Lędziny

mgr Wiesław Stambrowski
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Szanowni Państwo
Mając na uwadze zwiększenie możliwości nawiązania kontaktu z funkcjo−
nariuszami Straży Miejskiej w Lędzinach pełniącymi służbę na terenie
Miasta Lędziny z dniem 1 stycznia 2014 roku postanowiono urucho−
mić do Państwa dyspozycji bezpośredni telefon kontaktowy. Jego nr to:
600279573. Jeszcze raz pragnę zaznaczyć, że będzie on „czynny” tylko
wówczas, gdy będzie pełniona służba patrolowa. W pozostałych przypad−
kach nie uległy zmianie dotychczasowe formy nawiązywania kontaktu. 

Komendant Straży Miejskiej w Lędzinach, Jan Słoninka
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Przyszłoroczny 22 finał Wielkiej Or−
kiestry Świątecznej Pomocy zorganizują
w Lędzinach dwa sztaby. Do dotychczas
działającego przy Powiatowym Zespole
Szkół sztabu WOŚP dołączy nowy, po−
wołany przy Miejskim Ośrodku Kultury.
Powodem jego powstania jest fakt, że
sztabowcy z PZS−u zrezygnowali z orga−
nizacji imprezy zamkniętej, jaka odby−
wała się co roku w Urzędzie Miasta Lę−
dziny, by skupić się na ulicznej kweście. 

Szkoda jednak byłoby imprezy, któ−
ra wśród mieszkańców od lat cieszy
się wielką popularnością. Dlatego no−
wy sztab zadba, żeby orkiestra zagrała
również w Urzędzie. 

Dla lędzinian, którzy co roku udowa−
dniają, że mają wielkie serca i chętnie
uczestniczą w akcjach charytatywnych,

nie ma znaczenia,
czy wrzucą datek
do puszki na ulicy,
czy w Urzędzie. Wszystkie pieniądze
idą na jeden cel: wsparcie Wielkiej Or−
kiestry Świątecznej Pomocy, która 12
stycznia 2014 roku zagra na zakup spe−
cjalistycznego sprzętu dla dziecięcej
medycyny ratunkowej i godnej opieki
medycznej seniorów. Do zobaczenia na
22 finale WOŚP. Siema!

HARMONOGRAM IMPREZY W SALI „PIAST”
W TRAKCIE TRWANIA 

22 FINAŁU WOŚP W LĘDZINACH

15.00−15.20 PRZEDSZKOLE NR 1

15.20−15.40 PRZEDSZKOLE NR 2

15.40−16.00 PRZEDSZKOLE ZS GOŁAWIEC

16.00−16.20 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

16.20−16.40 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

16.40−17.00 SZKOŁA PODSTAWOWA ZS

GOŁAWIEC/  GIMNAZJUM

17.00−17.20 GIMNAZJUM NR 1

17.20−17.40 GIMNAZJUM NR 2

17.40−18.00 PREZENTACJA CZEKÓW, ODCZYTY−

WANIE SPONSORÓW, LOTERIA

LOSOWANIE GŁÓWNEJ NAGRODY 

18.00−18.15 WYSTĘP ALICJI WAGNER

18.15−18.45 WYSTĘP ZESPOŁU ACE CRAZY 

18.45−19.00 LICYTACJA SERDUSZEK

19.00−19.40 WYSTĘP ZESPOŁU MANTRA

19.40−19.55 WYSTĘP ANI ANTONIK

20.00−20.15 ŚWIATEŁKO DO NIEBA

20.15−20.45 WYSTĘP ZESPOŁU IN SPE

20.45−21.00 WYSTĘP EWY KAPAŁA

21.00−22.00 WYSTĘP ZESPOŁU SQUARE MONN

22.00 ZAKOŃCZENIE IMPREZY 

UWAGA!!!! Harmonogram występów
może ulec małym zmianom

Znów zagra orkiestra

Tradycją Lędzińskiej Federacji

Przedsiębiorczych są doroczne wigilie

w gronie członków i sympatyków sto−

warzyszenia. Prezes Marek Brom−

boszcz do wspólnego stołu zaprasza

co roku m.in. burmistrza miasta Wie−

sława Stambrowskiego, starostę Ber−

narda Bednorza i prezes Lędzińskie−

go Stowarzyszenia Osób Niepełno−

sprawnych i Ich Rodzin Krystynę Cu−

ber. Na tegoroczne spotkanie bur−

mistrz przyniósł wyczekiwany od da−

wna przez przedsiębiorców prezent:

obniżone stawki podatku od środków

transportu na 2014 rok oraz projekt

uchwały w sprawie zwolnień od podat−

ku od nieruchomości na terenie mia−

sta, nad którą przedsiębiorcy razem

z przedstawicielami Urzędu Miasta

będą pracować już w styczniu. Bur−

mistrz i starosta przedstawili zebra−

nym plany inwestycyjne na przyszły

rok. Prezes Cuber, natomiast, podzię−

kowała członkom LFP za udzieloną

pomoc i wsparcie dla jej stowarzysze−

nia.

Przy wspólnym stole z przedsiębiorcami

Tym razem doroczny Jarmark Bożo−

narodzeniowy zorganizowany został

przez Urząd Miasta, Miejski Ośrodek

Kultury i Targowisko Miejskie na odda−

nym właśnie do użytku mieszkańców

Placu Farskim mającym stanowić nowe

centrum starej części Lędzin. Imprezę

zainaugurowało w sobotnie popołudnie,

14 grudnia, przedstawienie dla dzieci

pt. „Najcenniejszy skarb zimy”, które

zagrał rybnicki teatr „Bajkowe Skarbki

Śląska”. Potem wystąpiła 5−osobowa

góralska kapela „Boracza” z Żabnicy.

Zagrali i zaśpiewali góralskie pieśni

i pastorałki oraz popularne kolędy. Na

parterze wielofunkcyjnego budynku spo−

ro osób w różnym wieku uczestniczyło

w warsztatach rękodzielniczych prowa−

dzonych przez instruktorki Agnieszkę

Czerniak i Monikę Łataś, dzięki czemu

mogły zabrać potem do domu wykona−

ne przez siebie stroiki, bombki, kartki

świąteczne, albumy na zdjęcia i inne

przedmioty wraz z pamiątkowymi dyplo−

mami.

W niedzielne popołudnie ci sami ak−

torzy zagrali dla dzieci przedstawienie

„Opowieści z zimowej doliny”, po czym

sceną a po części i placem zawładnął

wielopokoleniowy 25−osobowy zespół

góralski „Romanka” z Sopotni Małej ko−

ło Jeleśni, kierowany już od 47 lat przez

80−letnią obecnie Marię Jafernik, który

zaprezentował obrzędy sopotniańskie.

Następnie burmistrz Wiesław Stam−

browski i dyrektor MOK−u, Joanna Figu−

ra, wręczyli pamiątkowe dyplomy i ka−

lendarze miejskie przedstawicielom 22−

osobowej grupy wolontariuszy „Szla−

chetnej Paczki” z Lędzin oraz laureatom

tegorocznego konkursu MOK−u na naj−

piękniejszą szopkę bożonarodzeniową.

W jarmarku mimo chłodu i zimnego wia−

tru uczestniczyło mnóstwo mieszkań−

ców zabawianych przez szczudlarzy spa−

cerujących po placu, którzy mogli sko−

rzystać też z ofert licznych stoisk usy−

tuowanych i wewnątrz i na zewnątrz

wspomnianego budynku.

Mirosław Leszczyk

Jarmark na Placu Farskim

15 lat temu dzięki staraniom radnych miast i gmin, ra−
dnych do sejmiku województwa, burmistrzów i wójtów
Bierunia, Lędzin, Bojszów, Imielina i Chełmu Śląskiego
wraz z reformą administracyjną wprowadzoną w 1999 ro−
ku na mapie administracyjnej pojawił się Powiat Bieruń−
sko−Lędziński. Najpierw jako tyski powiat ziemski z sie−
dzibą w Tychach, potem już pod obecna nazwą. 15 listopa−
da, o czym pisaliśmy, odbyły się w Bieruniu oficjalne uro−
czystości upamiętniające to wydarzenie. 

Pierwsza sesja Rady Powiatu odbyła 9 listopada 1998 roku,
w auli Szkoły Muzycznej w Tychach. W roku następnym sie−
dziba władz powiatu przeniosła się z Tychów do Bierunia No−
wego, do użyczonego przez miasto budynku Triady. Na ko−
niec czerwca 1999 r. wszystkie komórki starostwa funkcjono−
wały już w Bieruniu, starosta wspólnie z burmistrzami Bieru−
nia i Lędzin ustalał, gdzie mogłyby się pomieścić poszczegól−
ne instytucje powiatowe. Ostatecznie Bieruniowi przypadły:
siedziba starostwa, policja i Powiatowy Zarząd Dróg, zaś Lę−
dzinom – filia tyskiego Powiatowego Urzędu Pracy, Powiato−
we Centrum Pomocy Rodzinie, Wydział Komunikacji staro−
stwa i Powiatowe Centrum Społeczno−Gospodarcze.

21 marca 2000 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę w spra−
wie zmiany nazwy powiatu z Powiat Tyski na Powiat Bieruń−
sko−Lędziński a 31 maja 2001 roku ukazało się rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie utworzenia, ustalenia granic
i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu.
Symboliczne podpisanie aktu zmiany nazwy powiatu nastąpi−
ło 8 września 2001 roku, a sama zmiana nazwy – 1 stycznia
2002 roku. Ważnymi elementami budowy tożsamości powiatu
były: uchwała Rady Powiatu o ustanowieniu symboli powiato−
wych oraz uroczyste przyjęcie symboli powiatowych: herbu,
flagi i pieczęci, które nastąpiło 28 września 2002 r. 

Jeśli chodzi o dokonania niematerialne, pojawiło się wiele
ważnych, jednorazowych i cyklicznych imprez i wydarzeń

o lokalnym a nawet szerszym zasięgu i znaczeniu: Nagrody
Starosty w Dziedzinie Kultury, Powiatowe Igrzyska Osób
Niepełnosprawnych, Festiwal Jesień Organowa, Targi Przed−
siębiorczości i Ekologii, Przeglądy Orkiestr Dętych. 

W kwietniu 2006 r. radni powiatowi podjęli uchwałę o usta−
nowieniu tytułu i medalu „Honorowy Obywatel Powiatu Bie−
ruńsko−Lędzińskiego”. Dotychczas otrzymali go: ksiądz kar−
dynał Stanisław Nagy, Józef Kłyk, profesor Jerzy Buzek, Ju−
lian Gembalski, ksiądz doktor Krzysztof Bąk, a ostatnio także
wicepremier Elżbieta Bieńkowska i starosta partnerskiego
Unicova Dalibor Horak.

Najważniejszy dorobek materialny powiatu to otwarcie Po−
wiatowego Centrum Społeczno−Gospodarczego w Lędzinach,
siedziby Starostwa Powiatowego, Powiatowego Zarządu
Dróg wraz z magazynami przeciwpowodziowymi, wybudo−
wanie trzech Orlików, modernizacje szkół oraz dróg powiato−
wych w technologii tzw. „cichych asfaltów”. Na 100 km dróg
powiatowych 70 km zostało zmodernizowanych w ostatnich
sześciu latach właśnie tą metodą.

Jak wynika z „Podsumowania Krajowego Raportu o Roz−
woju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokal−
ny”, na 380 powiatów w Polsce bieruńsko−lędziński zajął 33
miejsce w rankingu najlepszych do zamieszkania. Według
najnowszych badań prowadzonych przez zespół profesora
Pawła Świaniewicza z Uniwersytetu Warszawskiego powiat
bieruńsko−lędziński w kategorii powiatów ziemskich za 2012
rok zajął dziewiątą pozycję na 314 powiatów ziemskich
(w 2010 roku był dopiero na 275 pozycji) w rankingu powia−
tów najintensywniej inwestujących w infrastrukturę techni−
czną. Uwzględniając również poziom zadłużenia powiatu
(tylko 9,11%) jest on liderem listy powiatów ziemskich. Do−
wodem zamożności jest też fakt, że powiat bieruńsko – lędziń−
ski rokrocznie płaci coraz wyższy podatek „janosikowy”, czy−
li wpłatę do budżetu państwa, którą płacą najbogatsze samo−
rządy na rzecz pozostałych. Na podstawie materiałów powiatu

Powiat: dorobek 15−lecia

Uroczystości rozpoczął Józef Berger. Starosta i przewodniczący RP z honorową obywatelką.

Zespół góralski „Romanka” z Sopotni Małej.
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Za liczny udział w mszy św. i ostatniej drodze
naszego ukochanego Syna i Brata

śp Andrzeja Szewczyka
oraz okazane w trudnych chwilach serce, 

współczucie i wsparcie, które pomogły udźwignąć 
ogrom nieszczęścia, jaki na nas spadł

ks. dr. Józefowi Przybyle 
a także wszystkim 

Krewnym, Przyjaciołom, Kolegom z pracy 
i Znajomym

serdecznie dziękujemy

Rodzice i Siostra z Rodziną

Słowa współczucia i żalu

Pani Iwonie Dworak
z powodu śmierci Brata

śp. Andrzeja Szewczyka
składają 

Wiesław Stambrowski, 
Burmistrz Miasta Lędziny
oraz koleżanki i koledzy 
z Urzędu Miasta Lędziny
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P r z e d s i ę b i o r c z e  L ę d z i n y

W Gimnazjum nr 1 od sześciu
lat bez rozgłosu, lecz prężnie
rozwija się wolontariat, który
zasięgiem wykracza daleko po−
za mury szkoły, a nawet grani−
ce miasta. Gimnazjaliści z „je−
dynki” zrzeszeni są w Szkol−
nym Kole Wolontariatu Gim−
nazjum nr 1, którego założy−
cielką i opiekunką jest nauczy−
cielka niemieckiego Lucyna
Patałąg.

– W 2007 roku ówczesny dy−
rektor Józef Domaradzki powie−
rzył mi współpracę z Ośrodkiem
Błogosławiona Karolina – wspo−
mina Lucyna Patałąg – Począt−
kowo przygodę z wolontariatem
traktowałam jako jedno z powie−
rzonych mi zadań i prawdę mó−
wiąc nie wiedziałam co robić.
Jednak dzięki życzliwości i ot−
wartości dyrektora ośrodka pana
Piotra Goja oraz koordynatorki
Ewy Żydzik nasza współpraca
od początku przebiegała bardzo
owocnie. A ja odkryłam, że wo−
lontariat to moja wielka życiowa
pasja.

Uczniów w kole przybywało
z dnia na dzień, przynosili mnó−
stwo pomysłów. Żeby więc upo−
rządkować bardzo już szeroką
działalność w 2008 roku dyrek−
torzy ośrodka i szkoły podpisali
bezterminowe porozumienie
o współpracy, obejmujące wza−
jemne wizyty uczniów i wycho−
wanków ośrodka, pomoc wolon−
tariuszy w organizacji Powiato−
wych Igrzysk Osób Niepełno−
sprawnych w Lędzinach, wspól−
ną organizację zabaw andrzejko−
wych, Mikołajków, uroczystości
świątecznych, jasełek i festy−
nów, różnorodne formy udziału
wychowanków Ośrodka w życiu
szkoły oraz systematyczną dzia−
łalność Szkolnego Koła Wolon−
tariuszy w ośrodku.

– Po Błogosławionej Karoli−
nie przyszedł czas na inne pla−
cówki, na przykład Miejską Bib−
liotekę Publiczną. Nawiązaliśmy
też współpracę z Przedszkolem
nr 1. Dzięki sponsorom udało się
wyrobić wolontariuszom książe−
czki zdrowia, by mogli pracować
z dziećmi i raz w tygodniu dyżu−
rują oni w przedszkolu – uśmie−
cha się pani Lucyna – Do ich za−
dań należy praca z dziećmi, po−
moc w przygotowaniu zajęć dy−
daktycznych, sprzątanie, pomoc
przy imprezach a ci, którzy mają
dobry kontakt z dziećmi, prowa−
dzą nawet zajęcia.

Największą dumą pani Lucy−
ny jest fakt, że do wolontariatu
w przedszkolu zwerbowała
chłopców.

– Wiele lat mieszkałam
w Niemczech, a tam zawód nau−
czyciela przedszkolnego nie jest
zarezerwowany, tak jak w Pol−
sce, prawie wyłącznie dla kobiet
– wyjaśnia – Opowiadałam
o tym chłopcom i w efekcie dzi−
siaj na sześciu wolontariuszy
pracujących w przedszkolu czte−
rej to właśnie chłopcy. I bardzo
dobrze sobie radzą! 

Kolejnym krokiem było pod−
jęcie współpracy ze Świetlicą
Środowiskową w Mysłowicach
– Brzęczkowicach, działającą
pod patronatem Ośrodka Bło−
gosławiona Karolina.

– Udało mi się znaleźć spon−
sora na dojazdy, dzięki czemu
młodzież pomaga wychowan−
kom w odrabianiu zadań, organi−
zuje im zabawy, rozmawia na in−
teresujące i ważne dla nich tema−
ty.

Zasługą Lucyny Patałąg jest
znalezienie świetlicy sponsora,
firmę Medicare z Kosztów,
który w krótkim czasie wypo−
sażył ją w lodówkę do przecho−
wywania żywności, bo wcześ−
niej nie mieli, przekazał pienią−
dze na zapłatę za dostawę in−
ternetu do jedynego świetlico−
wego komputera oraz obiecał
kupić dwa kolejne. A że szef
firmy, pan Dariusz Kucowicz
jest równocześnie prezesem
Unii Kosztowy, wychowanko−
wie świetlicy będą jeszcze
mogli brać udział w zajęciach
sportowych w klubie.

Do działalności koła z czasem
doszły również coroczne zbiórki
darów dla Schroniska dla zwie−
rząt w Dąbrówce Małej i współ−
praca z Przytuliskiem dla Koni
i innych Zwierząt w Ćwiklicach.

– Jeden z uczniów przyniósł
ulotkę przytuliska i to wystar−
czyło – uśmiecha się pani Lucy−
na – Wolontariusze już byli na
rekonesansie w Ćwiklicach. Za−
wieźli dary, które zebrali. Z kolei
właściciel przytuliska odpowie−
dział na zaproszenie i przyjechał
do nas, by zrobić dla uczniów
szkoły prelekcję o pomocy zwie−
rzętom. 

Uczniowie z Gimnazjum nr
1 zadecydowali już, że zamiast
na szkolną wycieczkę krajoz−
nawczą pojadą na dzień do
Ćwiklic, żeby popracować przy
zwierzętach. Jedna z wolontariu−
szek stale pracuje w gabinecie
weterynaryjnym w Hołdunowie.

Najnowszym przedsięwzię−
ciem Szkolnego Koła Wolonta−
riatu jest pomoc byłemu ucznio−
wi gimnazjum i wychowankowi
Lucyny Patałąg, który trafił do
Domu Dziecka w Siedliszczu.
Młodzież zebrała pieniądze, ku−
piła za nie ubrania i słodycze,
spakowała w paczki i z pomocą
opiekunki posłała szkolnemu ko−
ledze. Wcześniej gimnazjaliści
zbierali też pieniądze na leki dla
chorego na mukowiscydozę
chłopca z Goławca i jeździli do
Bierunia, by opiekować się nie−
widzącym i niesłyszącym 8−lat−
kiem. 

– 6 i 7 grudnia, z kolei, nasi
wolontariusze pod patronatem
Ośrodka Błogosławiona Karoli−
na zbierali w Biedronkach ży−
wność dla osób potrzebujących –
mówi z dumą L. Patałąg – Je−
stem pełna podziwu dla nich, bo
zaczynali o 7.00 rano!

Motywacji lędzińskim gim−
nazjalistom na pewno nie braku−
je, ale prawdziwego kopa dostali
w 2011 roku, kiedy okazało się,
że wzięli udział w projekcie
XVII Sesja Sejmu Dzieci i Mło−
dzieży – wolontariat na rzecz ak−
tywności społecznej” organizo−
wanym przez Kancelarię Sejmu
RP i Ministerstwo Edukacji Na−
rodowej i ich działalność została
oceniona najwyżej w wojewó−
dztwie śląskim.

Ich zapał jest zaraźliwy, bo
w pomoc włączają się rodziny
uczniów, nauczyciele i sponso−
rzy. Dobrym duchem koła jest
od początku Johann Palluch
z firmy Huf Polska. Sponsoro−
wał już nagrody do powiatowe−
go konkursu języka niemieckie−
go, którego Lucyna Patałąg była
organizatorem, zanim jeszcze
powstał wolontariat. 

– Dał nam już… dziesiąt ty−
sięcy – uśmiecha się pani Lucy−
na. – Zawsze możemy na niego
liczyć. Bez jego pomocy wolon−
tariat praktycznie by nie istniał.
Jest naszym prawdziwym przy−
jacielem. Wspiera nas we wszy−
stkich naszych działaniach.

– Do grona naszych sojuszni−
ków od pierwszego dnia
w szkole dołączyła dyrektor
Anna Pikuła – dodaje – Od razu
zwróciła uwagę na działalność
koła i zadeklarowała, że będzie
nas wspierać. Ta powszechna
życzliwość to z pewnością za−
sługa naszych uczniów. To wy−
jątkowa, wspaniała młodzież.
Jestem pełna podziwu dla ich
postawy, bezinteresownego za−
angażowania w działalność spo−
łeczną. Chyba udało mi się uś−
wiadomić im, ile szczęścia i ra−
dości sprawia niesienie pomocy
innym ludziom. Mam nadzieję,
że doświadczenia zdobyte przez
wolontariat będą owocowały
w ich dorosłym życiu. Ja z opie−
ki nad SKW czerpię wielką ra−
dość. Dzięki temu mam też
większą satysfakcję z pracy
z uczniami a wolontariat uświa−
damia mi, co to naprawdę zna−
czy mieć problemy: być cho−
rym, biednym, niepełnospra−
wnym. Ta praca to sposób na
szarą rzeczywistość i najlepsza
szkoła życia.

Jedyna obawa wolontariuszy
z Gimnazjum nr 1 jest taka, że po
opuszczeniu szkolnych murów
nie będą mieli możliwości kon−
tynuowania swojej działalności.
Jest na to sposób: wystarczy, że
szkolne koło skupi nie tylko
obecnych uczniów, ale i absol−
wentów i wszystkich, którzy
chcą działać na rzecz innych.
A w „jedynce” jest to jak najbar−
dziej możliwe.

– Urodziłem się w Lędzinach w ostatniej pol−
skiej porodówce i po kilku latach mieszkania
w innym województwie, wróciłem do Lędzin.
W 2012r. założyłem tu działalność gospodar−
czą, która pozwala mi rozwijać swoje pasje.
Działalność ta polega na wykorzystaniu kamery
termowizyjnej do analizy stanu technicznego
budynków pod kątem komfortu cieplnego i ra−
cjonalności zużycia energii na cele grzewcze.
Ze względu na wysokie ceny energii oraz częsty
brak komfortu cieplnego lub zdrowotnego – te−
mat zasadniczo dotyczy wszystkich. Niestety,
tylko niewielka część społeczeństwa jest w ogó−
le świadoma istnienia takich możliwości diag−
nostycznych – mówi o sobie i swojej pasji G.
Wowro.

Specjalność firmy to badania termowizyjne
oraz świadectwa charakterystyki energetycznej.
Tę drugą zna praktycznie każdy, kto się buduje.
Pierwsza jest mniej znana.

– Termowizja to inny sposób spojrzenia na
otoczenie. – tłumaczy pan Grzegorz – Kamera
termowizyjna to taki termometr, tyle, że bezdo−
tykowy i mierzący temperaturę w tysiącach pun−
któw jednocześnie. Powstaje obraz tego, czego
gołym okiem nie widać. Właściwa interpretacja
tego obrazu jest źródłem cennych informacji
o budynku.

W przemyśle i energetyce badania termowi−
zyjne są wykorzystywane do kontroli urządzeń
i linii przesyłowych, aby wykryć ich zużycie za−
nim dojdzie do poważnego uszkodzenia i prze−
rwania ciągłości pracy. W budownictwie częstą
przyczyną zamawiania badań jest chęć pozbycia
się grzybów i pleśni. Te tworzą się na wychło−
dzonych ścianach gdzie skrapla się para wodna
zawarta w powietrzu. Jednocześnie sprzyja im
drugi, bardzo powszechny czynnik: niesprawny
system wentylacji. Ma to wpływ na nasze zdro−
wie i samopoczucie. Po źle przespanej nocy
w wadliwie wentylowanej sypialni trudno jest
efektywnie pracować czy uczyć się w szkole.

Badania termowizyjne to pierwszy krok aby
poznać i usuwać przyczyny a nie tylko skutki
problemów.

Dawniej zdarzało się, że niektórzy obawiali
się takich badań w myśl zasady: „lepiej nie wie−
dzieć co jest źle bo jak się dowiem to tylko przy−
będzie mi zmartwień”. Teraz jest inaczej. Polacy
coraz bardziej dbają o komfort i zdrowie (swoje
i dzieci). Sednem problemu np. z pleśnią nie jest
sam efekt wizualny (bo np. za szafą tego nie wi−
dać) lecz to, że zarodniki dostają się do powie−
trza, które wdychane jest przez mieszkańców.
W ciągu doby, dorosły człowiek zjada średnio
około 2kg posiłków, wypija około 2 litrów pły−

nów i wdycha około 20kg powietrza. Łatwo
więc wyobrazić sobie jak bardzo jakość powie−
trza wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie.
Nie trzeba bać się badań. Znaczna część z wy−
krywanych defektów jest względnie łatwa w na−
prawie.

– O ile wychłodzone miejsca ścian to problem
głównie w starszych, nieocieplonych domach –
to problem wadliwej wentylacji jest powszechny
również w domach odremontowanych i nowych.
Często powstaje też tzw. „odwrócony ciąg” (co
błyskawicznie wskazuje kamera termowizyjna)
– zimne i brudne powietrze napływa jedną z kra−
tek wywiewnych. „Odwrócony ciąg” nie tylko
jest niekomfortowy ale również niebezpieczny.
Zaburza on kierunek przepływu powietrza tak,
że np. spaliny z kuchennego pieca gazowego
mogą być skierowane nie wprost do kratki w ku−
chni lecz do innych pomieszczeń.− tłumaczy G.
Wowro.

Lista możliwych defektów w budynkach jest
bardzo długa. Nie sposób wymienić wszystkich
w jednym artykule. Wszyscy, którzy skorzystali
z inspekcji termowizyjnej są zadowoleni.

Kiedy warto sięgnąć po badania termowizyjne?
1. Jeżeli mamy starszy dom to dowiemy się co

jest niesprawne i jak to naprawić.
2. Jeżeli mamy nowy dom to sprawdzamy czy

wszystko jest dobrze. Ewentualne defekty może−
my naprawić i/ lub zażądać rekompensaty od
wykonawcy.

3. Jeżeli mieszkamy w budynku wielorodzin−
nym to możemy wykazać administracji, że brak
komfortu użytkowania wynika z wad budynku.
Administracji trudno jest zlekceważyć udoku−
mentowane obrazy termowizyjne.

4. Jeżeli chcemy kupić dom (lub mieszkanie)
to warto najpierw sprawdzić jego stan techni−
czny i wtedy mamy dodatkowy argument przy
negocjacji ceny kupna. Niewielka inwestycja
w badania zwróci się wielokrotnie.

W Lędzinach, jako Ślązacy, jak już coś robi−
my to chcemy żeby to było zrobione dobrze.
Dlatego po skończonej robocie sprawdzamy jak
nam wyszło. Jeden obraz (z kamery termowizyj−
nej) wart jest więcej niż tysiąc słów. – podsumo−
wuje Grzegorz Wowro

Jako ilustrację do rozmowy o badaniach ter−
mowizyjnych Grzegorz Wowro przedstawia wy−
konane pod koniec kwietnia 2013 pomiary bu−
dynku Urzędu Miasta. Wyniki nie pozostawiają
złudzeń, że ten 20−letni, bardzo nowoczesny
niegdyś obiekt, dziś, gdy obowiązują zupełnie
inne normy i dostępne są znacznie lepsze mate−
riały budowlane, wymaga już kompleksowej ter−
momodernizacji.

Ach, ta dzisiejsza młodzież!

Lucyna Pataląg – druga z prawej strony.

Od zainteresowań do firmy
W Lędzinach od roku działa firma termowizyjna Grzegorza Wowro. Ten rodowity lędzinianin
kwestiami zużycia energii na cele grzewcze interesuje się od blisko 20 lat: najpierw czysto hob−
bystycznie, potem coraz poważniej. Efektem tych zainteresowań jest firma Świadomość energii
– termoobraz.pl.

TTeerrmmoowwiizzyyjjnnee  bbaaddaanniiaa  bbuuddyynnkkuu  UUrrzząądduu  MMiiaassttaa  LLęęddzziinnyy..
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Tym razem spotkanie Klubu Tygodni−

ka Powszechnego w Powiecie Bieruń−

sko−Lędzińskim miało inny charakter

niż cztery poprzednie, których głównym

punktem programu były prelekcje na

konkretne tematy. W piątkowy wieczór,

13 grudnia, członkowie i sympatycy klu−

bu spotkali się na piętrze budynku

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzi−

nach (będącej siedzibą wspomnianego

KTP), by podsumować dotychczasowe

działania, a następnie zdecydować

o dalszej formie zorganizowania tegoż

klubu i planach na przyszłość. Tradycyj−

nie spotkanie otworzył Mirosław Le−

szczyk, który najpierw przypomniał w te−

legraficznym skrócie genezę powstania

KTP (jego pomysłodawcą był Jan Szuła

z Imielina), a następnie w wielkim skró−

cie omówił kolejne działania grupy ini−

cjatywnej klubu (oprócz w/ w także Le−

szek Kwit i Bogusław Żogała). Spotka−

nie organizacyjne klubu, połączone

z prelekcją, odbyło się 19 kwietnia

w czytelni MBP, kolejne spotkania

z prelekcjami zorganizowano w DK „So−

kolnia” w Imielinie (14 czerwca), w sa−

li Piast w Lędzinach (20 października)

i w Kinoteatrze „Jutrzenka” w Bieruniu

(25 października). Ponadto przedstawi−

ciele klubu, najczęściej Leszek Kwit

i Bogusław Żogała, uczestniczyli w róż−

nych innych wydarzeniach związanych

z klubami „Tygodnika Powszechnego”,

np. w spotkaniu otwartym z ks. Ada−

mem Bonieckim w Gliwicach, w gali

Medalu św. Jerzego w Krakowie, w zjeź−

dzie klubów TP w Krakowie czy w deba−

cie w katowickim Rondzie Sztuki nt.

Odpowiedzialność chrześcijan za śro−

dowisko.

W dalszej części spotkania zebrani

zaakceptowali Leszka Kwita i Bogusła−

wa Żogałę w roli koordynatorów czyli li−

derów klubu, przyjęli, że tematyka spot−

kań otwartych powinna dotyczyć szero−

ko rozumianych spraw religijnych, filozo−

ficznych oraz społecznych. Uzgodniono,

że najbliższe spotkanie odbędzie się

dopiero w lutym przyszłego roku, a jego

temat koordynatorzy podają odpowie−

dnio wcześniej do publicznej wiadomo−

ści. Spotkanie miało kameralny charak−

ter przy kawie, herbacie i ciastkach, któ−

rymi częstowała dyrektor biblioteki

Joanna Wicik. Rozmawiano na różne te−

maty, począwszy od projektu zasad

działalności klubów TP autorstwa ks. A.

Bonieckiego, poprzez trudne sprawy do−

tyczące Kościoła katolickiego w Polsce

i problemy bytowe oraz finansowe z któ−

rym boryka się spora część społeczeń−

stwa aż po kulturę osobistą i kulturę

słowa. Na listę członków klubu wpisała

się Ingrid Biolik z Bierunia Nowego,

więc liczy on już 37 osób. ml

Spotkanie KTP w MBP

3 grudnia w sali Piast odbyły się prze−

słuchania I Rejonowego Konkursu Recy−

tatorskiego Twórczości Gustawa Mor−

cinka pod hasłem „Szelest mijanego

czasu” zorganizowanego przez hołdu−

nowskie Gimnazjum nr 2, a jego pomys−

łodawczyniami były tamtejsze poloni−

stki: Lidia Ciepły−Bugara (także dyrektor

szkoły) i Joanna Figiel. Rywalizowało

w nim 37 uczniów ze szkół powiatu bie−

ruńsko−lędzińskiego oraz tych szkół tys−

kich i mysłowickich, które mają za pa−

trona wspomnianego wielkiego śląskie−

go pisarza. Komisja, w składzie: Joanna

Figura jako przewodnicząca oraz Ilona

Cuber−Cebula i Krzysztof Bednarczyk,

wyłoniła następujących laureatów kon−

kursu – w kategorii szkół podstawo−

wych: Paulinę Czarnynogę z SP 4 Lędzi−

ny, Macieja Popielę z SP 1 Lędziny

i Adama Rzepkę z SP 10 w Tychach,

wśród gimnazjalistów – Jakuba Żółta−

szka z G 10 Tychy, Kacpra Klimzę z G

2 Lędziny i Milenę Iwan z G 10 Tychy.

Z powodu zbyt zróżnicowanego poziomu

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

jury przyznało tylko I miejsce, ale za to

ex aequo – Rafałowi Ciszewskiemu

z LO Bieruń i Katarzynie Hajok z ZS nr

1 w Tychach. Dyplomy i nagrody wymie−

nionym laureatom wręczone zostały 17

grudnia podczas święta lędzińskiego

Gimnazjum nr 2. – Postanowiliśmy zor−

ganizować ten konkurs w ramach ob−

chodów 50. rocznicy śmierci Gustawa

Morcinka, patrona naszej szkoły – mó−

wi wspomniana pani Joanna, a dyrek−

tor Bugara dodaje – Liczymy, że uda

nam się nawiązać trwałą współpracę

z okolicznymi szkołami morcinkowski−

mi. Planujemy kolejne edycje powyż−

szego konkursu, przymierzamy się też

do organizacji innych imprez promują−

cych Morcinka i jego wspaniałą twór−

czość.

Lędzińscy recytatorzy odnotowali

spore sukcesy, a największy wspo−

mniana Paulina Czarnynoga. – Przed

tym konkursem niewiele wiedziałam

o twórczości Gustawa Morcinka, lecz

gdy przeczytałam jego książkę „Łysek

z pokładu Idy”, to od razu przystąpiłam

do wybrania z niej odpowiednich frag−

mentów i skomponowałam krótkie opo−

wiadanie. Cieszę się, że przypadło ono

jury do gustu. Mirosław Leszczyk

Szelest mijanego czasu

Paulina Czarnynoga.

Miejski Ośrodek Kultury zorganizował kolej−

ne otwarte spotkanie z cyklu „Ludzie i ich pa−

sje”. W piątkowy wieczór, 29 listopada, miłoś−

nicy opowieści o egzotycznych krajach mieli

okazję uczestniczyć w bardzo interesującej

prelekcji małżeństwa Sabiny Skalki−Gawlik

(dziennikarki Radia Katowice) i Marka Gawlika

(nauczyciela), tym razem na temat „Nepal od

cywilizacji do natury”. Opowiedzieli oni o swo−

jej zimowej wyprawie do Kathmandu, stolicy

Nepalu ilustrując je na bieżąco slajdami.

Wspomnieli o swoich kłopotach z dostępem

do energii elektrycznej ze względu na obowią−

zujące tam ograniczenia oraz z miejscowym

menu. Podkreślali jednocześnie ogromną ży−

czliwość Nepalczyków, byli zachwyceni tamtej−

szymi obrzędami religijnymi, wspaniałymi pa−

łacami i buddyjskimi pagodami, zwyczajami

panującymi na lokalnych targowiskach. Na pe−

wno do końca życia nie zapomną jazdy jeepa−

mi na safari, a zwłaszcza 3−godzinnego podró−

żowania na grzbietach słoni po Parku Narodo−

wym, gdzie podziwiali przeróżne gatunki zwie−

rząt. – Tytuł prelekcji był intrygujący, z zarazem

trochę przekorny, bo spodziewałem się raczej,

że raczej będzie brzmiał „Nepal od natury do

cywilizacji” – mówi lędzinianin Mirosław Bar−

tel. – Teraz już rozumiem, gdyż podróżnicy

czarno na białym udowodnili nam, że Nepal−

czycy stosują zdobycze cywilizacji nie do uja−

rzmienia natury, lecz do jej pełniejszego wyko−

rzystania przez lokalne społeczności. Mogli−

byśmy się od nich wiele pod tym względem

nauczyć – podkreśla. ml

Nepal od cywilizacji do natury

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zorganizował
przedstawienie teatralne dla osób niepełnosprawnych i ich
rodzin pt. „Kryształowa królowa śniegu”, które w całości
sfinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Sztuka ta została zagrana 9 grudnia w sali
„Piast”, a obejrzało ją 186 podopiecznych Ośrodka Błogos−
ławionej Karoliny z różnym stopniem niepełnosprawności
umysłowej i fizycznej, a także osób zrzeszonych w Lędziń−

skim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Ro−
dzin. Przedstawienie to kolejny owoc podpisanego w czer−
wcu trójstronnego porozumienia pomiędzy MOK, Ośrod−
kiem Błogosławiona Karolina i lędzińskim stowarzysze−
niem osób niepełnosprawnych. 

Ma ono na celu podejmowanie wspólnych inicjatyw na
rzecz wspierania wszelkich form integracji społecznych,
w szczególności integracji osób niepełnosprawnych z oso−
bami pełnosprawnymi, a także zwiększanie udziału osób
niepełnosprawnych w życiu kulturalnym miasta. 

„Kryształowa królowa śniegu” to muzyczna bajka na
podstawie baśni Hansa Christiana Andersena o chłopcu,
którego serce zostało zamienione w sopel lodu. Kryształo−
wa Królowa Śniegu i jej sługa Garbus w sprytny sposób
wciągnęli do gry „dobra i zła” Kaja. Jego siostra Gerda, aby
ratować brata musiała zmierzyć się z trudnymi zadaniami,
które przygotował dla niej Garbus. Na drodze Gerdy stanął
dziwaczny Dżemdżamdżuła oraz tajemnicza Syrena. 

Muzyczny spektakl wzbogacony był efektami multime−
dialnymi, rozbudowaną przestrzenną scenografią oraz pięk−
nymi kostiumami. Zaskakujące dialogi wprowadziły widza
w świat baśni, a autorskie piosenki porwały publiczność do
wspólnego śpiewania. Sporo interaktywnych momentów
spowodowało, że widzowie stali się częścią tej historii. Ze
względu na bogactwo efektów, oddziałujących na wszy−
stkie zmysły widza, przedstawienie choć miało formę bajki
to skierowane było do osób niepełnosprawnych ze względu
na ich potrzeby terapeutyczne. 

Terapeutyczne zmagania dobra i zła

111 urodziny pluszowego misia
Podobnie jak w ubiegłym roku Miejska Biblioteka Publi−

czna włączyła się w światowe obchody Dnia Pluszowego
Misia. Tym razem były to już 111 jego urodziny. W nie−
dzielne popołudnie, 24 listopada, do udziału w imprezie za−
proszono lędzińskie dzieci, które bawiły się w dwóch gru−
pach wiekowych: 3−6 lat oraz 7−10 lat. W trakcie tej impre−
zy dzieci rysowały i malowały misia, robiły mu urodzinowe
prezenty, składały też misiowi życzenia, tańczyły i śpiewa−
ły, słuchały bajek z misiem jako bohaterem itp. Z ramienia
MBP dziećmi zajmowały się dyrektor Joanna Wicik oraz
Agnieszka Kucharewicz i Teresa Jagoda, a wspomagali je
wolontariusze: siostry Monika, Anna, Agnieszka i Marta
Chrobok oraz Tomasz Adamczyk i Joanna Chowaniec, któ−
ra organizowała zabawy dla najmłodszych. W nagrodę
wszystkie dzieci (łącznie 65) mogły skosztować miodu i po
kawałku smacznego tortu, który upiekła jedna z czytelni−

czek Anna Kwaśnica, a wychodząc z budynku biblioteki
były jeszcze obdarowywane pamiątkowym dyplomem,
a także misiowym ciasteczkiem – prezentem od piekarni
„Krzemień”.ml

W kolejce po tort.

W miniony wtorek, 19 listopada,
w Ośrodku Błogosławiona Karolina
w Lędzinach, odbyły się uroczyste
obchody 25−lecia działalności Cari−
tas Archidiecezji Katowickiej. 

Rozpoczęły się jubileuszową mszą
św. odprawioną przez ks. seniora arcy−
biskupa Damiana Zimonia, której kon−
celebrantami byli: ks. prałat Krzysztof
Bąk – dyrektor wspomnianej Caritas,
ks. Zdzisław Tomziński, ks. Tomasz
Nowak i ks. Krzysztof Sontag (pro−
boszcz lędzińskiej parafii Matki Bożej
Różańcowej) w asyście pięciu rycerzy
i damy Zakonu Rycerskiego Grobu
Bożego w Jerozolimie (Bożogrob−
ców). Do mszy grał na organach elek−
tronicznych Jerzy Jurowicz, a wkład
w liturgię słowa wniosło troje praco−
wników OBK: Szymon Pawlica czytał
z Drugiej Księgi Machabejskiej, śpie−
wała Anna Kołodziejczyk, natomiast
Ewa Pacocha czytała Modlitwę Wier−
nych.

Po nabożeństwie radny Sejmiku
Województwa Śląskiego, Piotr Czar−
nynoga, odczytał uchwałę kapituły
przyznającej honorowe odznaki za za−
sługi dla województwa śląskiego
i w towarzystwie ks. Krzysztofa Bąka
wręczył odznaki aż ośmiu pracowni−
kom ośrodków Caritas z archidiecezji
katowickiej. Złote odznaki otrzymali:
Maria Kostorz – terapeutka z Ośrodka
Miłosierdzia Bożego w Borowej Wsi,
Mariusz Krupa – z−ca dyrektora
Ośrodka Święty Florian w Chorzo−
wie., Krzysztof Kotarski – z−ca dyrek−

tora Ośrodka Święta Elżbieta w Ru−
dzie Śląskiej i Piotr Goj – dyr. Ośrod−
ka Błogosławiona Karolina w Lędzi−
nach, natomiast srebrne odznaki: Ja−
rosław Florek – kierownik Środowis−
kowego Domu Samopomocy w Grza−
wie, Joanna Chawa – kierownik Świet−
licy w Tychach, Jolanta Iwanicka –
kierownik Środowiskowego Domu Sa−
mopomocy w Rudzie Śl. Halembie
oraz Barbara Rzeźniczek – opiekun
w Ośrodku Miłosierdzie Boże w Boro−
wej Wsi.

Starosta Piotr Czarnynoga, przewo−
dniczący RP, Józef Berger i wicestaro−
sta Henryk Barcik oraz burmistrz Wie−
sław Stambrowski i wiceburmistrz
Marek Bania, pogratulowali jubileu−

szu Caritas i podziękowali ks. arcybis−
kupowi D. Zimoniowi oraz ks. K. Bą−
kowi za zasługi dla tej instytucji, nato−
miast dyr. P. Gojowi wręczyli okoli−
cznościowe albumy i dyplomy.

– 1 września 1988 roku dekretem
metropolity katowickiego ks. arcybis−
kupa Damiana Zimonia powołano Ca−
ritas Archidiecezji Katowickiej – mó−
wił tuż po uroczystości ks. K. Bąk. –
Pierwszy nasz ośrodek powstał w Bo−
rowej Wsi koło Mikołowa. Wykorzy−
stując dzisiejsze uroczystości odpusto−
we w lędzińskim OBK, zarządziłem,
by tu właśnie zorganizować jubileu−
szowe obchody 25−lecia reaktywowa−
nia Caritas w naszej archidiecezji –
podkreślił. Mirosław Leszczyk

Odpust i jubileusz Caritas

Gratulacje od burmistrza.
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Kolejne spotkanie z Janem Mazur−

kiewiczem, znanym dziennikarzem

i wykładowcą Uniwersytetu Jagielloń−

skiego, dyrekcja Miejskiej Biblioteki

publicznej w Lędzinach zorganizowała

w czwartkowy wieczór, 28 listopada,

tym razem na temat „Tuwim dla doros−

łych”, w ramach obchodów Roku Julia−

na Tuwima. Najpierw prelegent, w jak

zwykle przykuwający uwagę słuchaczy

sposób, przybliżył im sylwetkę wielkie−

go polskiego poety. Opowiedział o blis−

kich Julianowi Tuwimowi osobach,

a przede wszystkim o bardzo cieka−

wych, a zarazem na przemian rados−

nych i smutnych kolejach jego losu

w okresie międzywojennym i po drugiej

wojnie światowej. Swoją ponadgodzin−

ną prelekcję urozmaicał anegdotami,

zwłaszcza dotyczącymi spotkań Tuwi−

ma z innymi znanymi pisarzami i poeta−

mi. W czytaniu fragmentów utworów

poety pomogły prelegentowi dyrektor

MBP, Joanna Wicik i dwie słuchaczki. –

Okazało się, że poza szkolną wiedzą,

tak naprawdę niewiele wiemy o praw−

dziwym życiu i Tuwima i pozostałych

wielkich polskich poetów oraz pisarzy –

zwierzył się jeden ze słuchaczy, hołdu−

nowianin Bogusław Żogała. – O drażli−

wych i pikantnych, w tym intymnych

szczegółach ich życia prywatnego na

lekcjach języka polskiego czy historii

się nie dowiemy, więc warto było ucze−

stniczyć w tym spotkaniu, tym bardziej,

że redaktor Mazurkiewicz ma wyjątko−

wy dar trafiania do umysłów i serc. Nic

dziwnego, że po prelekcji tak długo je−

szcze z nimi dyskutowaliśmy. Zresztą

nie tylko o Tuwimie, ale też na inne te−

maty – dodaje. Chyba najczęściej dys−

kutująca z prelegentem Ingrid Biolik,

która przyjechała tu aż Bierunia Nowe−

go, stwierdziła ponadto – Kulturotwór−

cza działalność lędzińskiej MBP robi

duże wrażenie i zasługuje w pełni na

uznanie oraz szacunek. Spotkania są

doskonale zorganizowane, dyrektor Wi−

cik dba o ich uczestników, często ser−

wuje im kawę i herbatę oraz ciastka,

dzięki czemu spotkania te mają je−

szcze bardziej kameralny charakter –

podkreśla. Szkoda tylko, że wśród słu−

chaczy trudno było wypatrzyć nauczy−

cieli i innych pracowników instytucji

oświatowych oraz kulturalnych poza

MBP, a także samorządowców czy dzia−

łaczy stowarzyszeń społeczno−kultural−

nych, a młodych ludzi reprezentowały

tylko dwie panie. Mirosław Leszczyk

O Tuwimie dla dorosłych

Jan Mazurkiewicz jak zawsze absorbujący.

Biblioteczne andrzejki
Sobotni wieczór, 28

listopada, grupa dziew−

cząt ze Szkoły Podsta−

wowej nr 3 pod opieką

bibliotekarki Elżbiety

Ostrowskiej spędziła

w hołdunowskiej filii

Miejskiej Biblioteki Pub−

licznej. Przybyły tam na

zaproszenie bibliotekar−

ki Reginy Białoń, która

przygotowała dla nich

różne atrakcje w ramach tradycyjnej zabawy andrzejkowej kultywowanej na Gór−

nym Śląsku. Dziewczęta, stanowiące szkolny aktyw czytelniczy, wykonywały

ozdobne czapki wróżki, potem przy wsparciu pań bibliotekarek przypominały so−

bie tradycje i zwyczaje andrzejkowe oraz przysłowia dotyczące listopada. Najwię−

cej jednak emocji i wrażeń było podczas wróżby andrzejkowe czynionych na róż−

ne sposoby. Nie zabrakło, oczywiście, tańców i gier towarzyskich. W nagrodę

czekał dziewczęta z hołdunowskiej „trójki” słodki poczęstunek. ml

Dla maluchów i rodziców
20 listopada w Przed−

szkolu nr 1 dla przed−

szkolaków i ich rodzi−

ców, zorganizowany zo−

stał turniej „Rodzinne

Zabawy”. Tego typu im−

prezy to już tradycja,

a celem rodzinnych

spotkań w przedszkolu

jest przede wszystkim

dobra zabawa ze swoim

dzieckiem w miejscu,

które jest mu bliskie. Zabawy ze śpiewem w dużym wspólnym kole podobały się

dzieciom, a rodzicom mogły nasuwać wspomnienia z dzieciństwa. Zarówno ro−

dzie jak i dzieci wykazali się niezwykłą zręcznością podczas slalomu z wore−

czkiem na głowie, celnością w rzutach piłeczkami do kosza i niezwykłą pomysło−

wością i kreatywnością w czasie tworzenia papierowego stroju dla dziecka.

Wszyscy uczestnicy turnieju, za zaangażowanie i pozytywne sportowe nastawie−

nie, otrzymali pamiątkowe dyplomy, układanki edukacyjne i słodycze. Kiedy emo−

cje opadły, można się było podzielić wrażeniami z zabawy przy wspólnym poczę−

stunku. E. Szubert, E. Babiuch

Wspólna fotka na andrzejkach.

25−osobowa grupa lędzińskich gim−
nazjalistów doczekała się szczęśliwego
finału. W sobotni wieczór, 23 listopada,
projekt „Połączeni w beatach”, który
wdrażali w czyn przez 16 miesięcy, zo−
stał wreszcie uroczyście podsumowany
podczas imprezy otwartej zorganizo−
wanej w sali Piast. Wspomnianą grupą
młodzieży kierował lędzinianin Jacek
Moryc ze Stowarzyszenia Młodzi Ak−
tywni, które realizowało ten projekt
w ramach programu „Równać Szanse
2012”, finansowanego przez Polsko−
Amerykańską Fundację Wolność. –
Przez 16 miesięcy gimnazjaliści podno−
sili swoje umiejętności i przełamywali
bariery strachu podczas samodzielnego
tworzenia filmu krótkometrażowego –
mówi pan Jacek. – Wszystko wykony−
wali według własnych pomysłów, po−
cząwszy od pisania scenariusza, po−
przez zdjęcia do filmu, dobór aktorów
i ich grę na planie oraz charakteryzację,
a skończywszy na montażu i przygoto−
waniu premiery tego filmu. Samodziel−
nie również organizowali sobie spotka−
nia czy trenerów do poszczególnych za−
dań, oczywiście pod moją opieką. Or−
ganizacja 3−dniowego wyjazdu integra−
cyjnego, koncertu muzycznego w sali
Piast i sobotniej premiery filmu wyma−
gały już bezpośredniego zaangażowa−
nia mojego i innych członków SMA –
dopowiada. 

Po premierze filmu „Połączeni
w beatach” (można go oglądać na:
www.facebook.com/ wbeatach), Jacek
Moryc podziękował młodzieży reali−
zującej projekt oraz władzom miasta,
dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury
i dyrekcjom lędzińskich gimnazjów za

wszechstronną pomoc, gościnność
i okazane zrozumienie. Uczestnicy
projektu oraz osoby wspomagające
pozowali też na scenie do wspólnych
zdjęć, po czym zaprezentowały się
dwie trzyosobowe młodzieżowe grupy
hiphopowe. ml

Fani przy scenie podczas koncertu.

Gimnazjaliści połączyli się w beatach

Jednym z częstszych oficjalnych go−
ści w Miejskiej Bibliotece Publicznej
jest Marek Szołtysek, pisarz, histo−
ryk i publicysta, a przede wszystkim
niestrudzony propagator śląskiej
kultury i śląskiej godki. 

Właśnie z nim jako pierwszym dy−
rektor Joanna Wicik zorganizowała
spotkanie autorskie z czytelnikami 19
listopada 2010 roku, trzy dni po ofi−
cjalnym przekazaniu do użytku pod−
danego generalnemu remontowi i re−
nowacji budynku dawnej lędzińskiej
fary, czyli obecnej centrali MBP.
Tym razem dyrektor Wicik zaprosiła
go na otwarte spotkanie autorskie pod
hasłem „Jesienne obyczaje na Śląs−
ku”, połączone z promocją najnow−
szej książki pisarza pt. „Ewangelie
śląskie”. W piątkowy wieczór, 15 li−
stopada, pięknie odrestaurowana sala
na piętrze budynku była wypełniona
po brzegi miłośnikami twórczości
Marka Szołtyska i to nie tylko z Lę−
dzin, ale także z okolicznych miejsco−
wości. Występy lędzinianki Emilii
Borys, laureatki jednego z konkursów
recytatorskich i jej młodziutkiej sio−
stry, które prezentowały teksty po
śląsku, stanowiły swoiste preludium
do ponadgodzinnej pogadanki pisa−
rza. W bardzo przystępny a jedno−
cześnie obrazowy sposób przybliżył

on słuchaczom różne zwyczaje i oby−
czaje śląskie, często już zapomniane
bądź kultywowane tylko w ograni−
czonym zakresie. – Odniosłem wra−
żenie, że propagowana przez niego
śląskość nie ma w sobie nawet śladu
agresji typowej dla wielu innych jej
propagatorów, wręcz jest pacyfisty−
czna – zwierza się lędzinianin Bogu−
sław Żogała, które niedawno był też
na spotkaniu z nim w imielińskiej
Bibliotece Publicznej. – Cieszy mnie,
że swoją bogatą twórczością literacką
stara się on przybliżyć nam śląskie
dziedzictwo kulturowe w oderwaniu

od polityki, od której się jasno i wy−
raźnie dystansuje.

Potem Marek Szołtysek chętnie po−
zował ze słuchaczami do wspólnych
i grupowych zdjęć, a następnie podpisy−
wał im książki swojego autorstwa. Nie
zabrakło też osób, które wdały się z nim
w dłuższe dyskusje, głównie na tematy
śląskie (autonomia, naród śląski, język
śląski itd.), ale nie tylko. Odnotujmy je−
szcze, że bardzo ciekawy wywiad
z Szołtyskiem przeprowadziła liceali−
stka Sonja Lewkowicz. Zainteresowa−
nych odsyłamy na stronę: www.serwis−
lokalny.com Mirosław Leszczyk

Marek Szołtysek o jesiennych
obyczajach na Śląsku

Słuchaczy nie brakowało.
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Jak co roku w Miejskim Przedszkolu

z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lę−

dzinach, zostały zorganizowane potyczki

rodzinne z cyklu: „Bez alkoholu można

się bawić”. Tegoroczne odbyły się pod

hasłem „Bezpiecznie z mamą i tatą.” 

Impreza odbyła się 27 listopada

i miała na celu, poza profilaktyką uza−

leżnień, kształtowanie umiejętności kul−

turalnego spędzania czasu wolnego,

przygotowanie dzieci do prawidłowego

funkcjonowania społecznego w rela−

cjach z rówieśnikami i z dorosłymi,

a także promowanie wartości rodzin−

nych oraz ukazanie negatywnego wpły−

wu reklam na dziecko. 

Psycholog Agnieszka Karkoszka

przygotowała krótką pogadankę na te−

mat szkodliwego wpływu reklam na

dzieci, następnie rodzice wraz z dzieć−

mi wzięli udział w konkurencjach spor−

towych, gdzie wyłoniono laureatów. Po

solidnej dawce ruchu rodziny podzielo−

no na grupy, które podjęły się wykona−

nia następujących zadań: 3 – latki –

„budowały” dom z gotowych elemen−

tów, 4−5−latki – „urządzały” pokój dla

dziecka, 6−latki – konstruowały rodzin−

ny samochód. Uczestnicy z zaangażo−

waniem przystąpili do powierzonych

im czynności, wykazali się również

wielką kreatywnością. Na zakończenie

wszyscy bawili się przy muzyce oraz

słodkim poczęstunku. Joanna Popiela

Jak się bawić z dziećmi

„U nos jest gryfnie” – pod takim hasłem uczniowie i nau−
czyciele Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr
2 w Lędzinach zorganizowali Dzień Śląski. Było tradycyj−
nie, kolorowo, wesoło i… pysznie!

Z okazji Dnia Śląskiego gimnazjaliści i zaproszeni goście
mogli wziąć udział w pokazie tradycji śląskich – Herody,
darcie pierza, deptanie kapusty to tylko niektóre z nich.
Gimnazjaliści odtworzyli stół śląski z tradycyjnymi potra−

wami i typową zastawą. Na powitanie każdy mógł poszukać
szczęścia biorąc udział w konkursie „Jak dobrze znasz gwa−
rę śląską?”, a potem sprawdzić, co go czeka w przyszłości –
andrzejkowe lanie wosku cieszyło się ogromną popularno−
ścią. Ale to nie koniec atrakcji.

Świetlica szkoły zamieniła się w typowe śląskie mieszka−
nie – izba paradna i kuchnia wzbudziły spore zainteresowa−
nie, nie tylko dlatego, że hojnie częstowano w niej pysznym
śląskim żurem. Można było, podjadając smakowity chleb ze
smalcem i kiszonym ogórkiem, pooglądać takie sprzęty,
które trudno już spotkać gdziekolwiek indziej. Na koryta−
rzach szkoły roiło się od uczennic i uczniów paradujących
w tradycyjnych regionalnych strojach.

W gimnazjum pokazano także, w jaki sposób maluje się
wstążki – niezbędny element śląskiego stroju – oraz jak ro−
bi się wianki. Są to wiedza i umiejętności, które zanikają
i warto było zobaczyć nauczycielki i uczennice przy pracy. 

Zwieńczeniem atrakcji była dyskoteka, na której razem
bawili się gimnazjaliści i goście ze szkół podstawowych.
Organizatorzy i uczestnicy zgodnie przyznają, że idea kul−
tywowania naszych tradycji jest bardzo wartościową inicja−
tywą, a jednocześnie doskonałym sposobem na integrację
i wspólną zabawę. 

Tradycyjne stroje, tradycyjne potrawy.

W Gimnazjum nr 2 jest gryfnie!

Twórczość chrześcijańska
w Piaście

15 listopada w sali Piast odbyła się piąta już edycja otwar−
tego przeglądu twórczości chrześcijańskiej pod nazwą „Ra−
zem”, organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Lę−
dzinach. Jury, w składzie: Roman Jochymczyk, Joanna Figu−
ra i ks. Krzysztof Sontag, oceniało wykonawców pod kątem
repertuaru, interpretacji, dykcji, techniki wokalnej, aranżacji,
kompozycji itp. walorów. W kategorii soliści i duety pier−
wsze miejsce przyznało Dorocie Kuźnik z Gimnazjum
w Bojszowach, którą przygotowywała Alina Ladrowska,
drugie – Dominice Centner z MOK Lędziny (przygotowywa−
ła ją Anna Musioł), a trzecie – Klaudii Maroszek z G 1 w Bie−
runiu, przygotowywanej przez Annę Kasperczyk. Najlepszy−
mi w kategorii zespołów wokalnych, wokalno−instrumental−
nych i scholi okazali się: zespół wokalno−instrumentalny
„Trio”, którego liderem jest Jarosław Lysko oraz dziewczęcy
zespół wokalny „Radość” z MOK Lędziny, kierowany przez
wspomnianą Annę Musioł. Wymienieni laureaci zaprezento−

wali się podczas gali przeglądu, którą zorganizowano 22 li−
stopada wieczorem we wspomnianej sali Piast. Dyrektor
MOK−u, Joanna Figura, wręczyła im pamiątkowe figurki
anioła, dyplomy oraz nagrody. Na zakończenie zespół „Trio”
zagrał też kilka znanych powszechnie utworów, ale już nie
o charakterze chrześcijańskim. ml

Minikoncert zespołu Trio.

Tegoroczne obchody święta szkoły
przez społeczność Gimnazjum nr
1 w Lędzinach miały szczególny cha−
rakter, gdyż zbiegły się z 10. rocznicą
nadania tej placówce oświatowej imie−
nia Janusza Korczaka oraz przekaza−
nia sztandaru szkolnego. 

Otwarcia jubileuszowej uroczystości,
która odbyła się 20 listopada w sali Piast,
dokonała nowa dyrektor gimnazjum An−
na Pikuła. Gratulacje z okazji wspo−
mnianego jubileuszu złożył szkole bur−
mistrz Wiesław Stambrowski, który
przekazał też na ręce dyrektor Pikuły
czek na kwotę 1000 zł dla G1 oraz ze−
staw książek Janusza Korczaka, a na−
stępnie poinformował o wydaniu przez
magistrat kalendarza miejskiego na 2014
rok ze zdjęciami wykonanymi przez
młodych fotografów z G 1 pod kierun−
kiem Kamila Pakuły i Przemysława
Czerniaka. Gratulacje i życzenia złożyła
również przewodnicząca Rady Miasta,
Teresa Ciepły, a następnie wicestarosta
Henryk Barcik oraz Maria Ziegert, wi−
ceprzewodnicząca MOZ NSZZ „Soli−
darność” Pracowników Oświaty i Wy−
chowania w Tychach.

Tradycyjnie przedstawiciele klas
pierwszych gimnazjum złożyli ślubowa−
nie na sztandar szkoły, w tym o docho−
waniu wierności ideałom korczakow−
skim. W dalszej części uroczystości dy−
rektor Pikuła wręczyła na scenie dyplo−
my i nagrody laureatom konkursów zor−
ganizowanych przez szkołę, a związa−
nych tematycznie z jej patronem. Wy−
mieńmy tylko zdobywców pierwszych
miejsc: w plastycznym o zasięgu powia−
towym – w poszczególnych kategoriach

wiekowych: Magda Lichota (SP 3 Bie−
ruń), Szymon Siwek (SP 3 Lędziny)
i Patrycja Stolorz (Gimn. w Chełmie Śl.)
oraz o charakterze wewnąrzszkolnym:
literackim – Magda Jackowska, wiedzy
o życiu i twórczości J. Korczaka –Emila
Jóźwiak i Sonia Saternus, na korcza−
kowski proporczyk – Marta Szumilas,
na najpiękniejszy plakat – Aneta Be−
dnorz i Ela Majka. Podziękowano też
szkolnym wolontariuszom, o których pi−
szemy szerzej.

Po wyprowadzeniu sztandaru szkol−
nego sceną zawładnęła młodzież z G 1,
która starała się przybliżyć wszystkim
zebranym w sali Piast życie i twórczość
Janusza Korczaka. Młodzi artyści recy−
towali wiersze śpiewali piosenki, odgry−
wali scenki rodzajowe itp., nie zabrakło
też popisów zespołu tanecznego. Repor−
terzy szkolnej gazetki „Szpila” wypyty−
wali Renatę Paluch, dyrektor SP
3 w Czeladzi im. J. Korczaka (szkoły za−
przyjaźnionej z lędzińskim G 1) oraz
przewodniczącą Śląskiego Kręgu Pol−

skiego Stowarzyszenia im. Janusza Kor−
czaka, między innymi o to, kim jest dla
niej patron szkoły i dlaczego właśnie je−
go wybrano na patrona. – Chyba najbar−
dziej przekonały nas walka Korczaka
o dobro dziecka, sprawiedliwość
i ochronę jego praw oraz o poznanie
i zgłębianie potrzeb dziecka – tak spuen−
towała ona swoją wypowiedź. Emeryto−
wany dyrektor lędzińskiego G 1, Józef
Domaradzki, przypominał w zarysie hi−
storię nadania imienia i przekazania
sztandaru szkole, podziękował też na
scenie przedstawicielom ówczesnej Ra−
dy Rodziców za osobiste zaangażowanie
się w tę sprawę. Na zakończenie uroczy−
stości zaśpiewała gorąco oklaskiwana
absolwentka gimnazjum Anna Antonik
„Bajka”. Z ramienia G 1 koordynatora−
mi przygotowań i przebiegu powyższej
uroczystości były Izabela Rozmysłow−
ska oraz Ewa Szczepanek, natomiast au−
torkami scenariusza i reżyserkami części
artystycznej Magdalena Karoń i Agnie−
szka Stasica. Mirosław Leszczyk

10 lat są szkołą korczakowską

Ślubowanie klas pierwszych G 1.
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7 grudnia w Lędzinach, tak, jak w ca−

łej Polsce odbył się finał „Szlachetnej

paczki”.

Lędzińska drużyna Super W, czyli wo−

lontariusze, którzy po raz pierwszy ze

sobą współpracowali okazali się zgra−

nym zespołem. Uzyskali zgodę na stwo−

rzenie magazynu w Miejskim Ośrodku

Kultury w Lędzinach, a później działali

ile sił „w rękach i duszy”. Bajkowo ude−

korowali magazyn, własnoręcznie upiek−

li ciasta, poprzebierali się w Mikołajów,

pooklejali samochody i ruszyli w mia−

sto. 

Tegoroczna Szlachetna Paczka oka−

zała się ogromnym sukcesem zarówno

wolontariuszy, jaki i licznych darczyńców

(w tym pracowników Urzędu Miasta,

firm, szkół, osób prywatnych), którzy

stanęli na wysokości zadania i do ma−

gazynu, od 4 do 6 grudnia przywieziono

prawie 200 świątecznie zapakowanych

paczek z najbardziej potrzebnymi rze−

czami dla rodzin, jak żywność, materia−

ły szkolne, ubrania, środki czystości,

pralki, łózka, pościel, kanapy i wiele in−

nych przedmiotów. Taka pomoc otrzy−

mały 22 rodziny naszego miasta. 

Drużyna Super W Lędziny „Szlachet−

nej paczki” to: Magdalena Siupka (li−

der), Alicja Siupka, Ania Długajczyk, Bo−

gusław Inglot,Dagmara Urbańczyk, Da−

wid Kiełbasa, Dawid Siupka, Dominika

Iwan, Ewa Długajczyk, Ewa Kiełbasa,

Franciszek Kuczowic, Klaudia Dereń,

Łukasz Idkowiak, Magdalena Przystolik,

Marcin Różok, Patrycja Słomińska, Ra−

fał Urbańczyk, Sabina Śliwa, Sylwia Ba−

licka, Sylwia Wojsz, Szymon Bidas, Woj−

ciech Wojsz.

Burmistrz Wiesław Stambrowski

wszystkim wolontariuszom działającym

na terenie naszego miasta złożył osobi−

ście podziękowania w trakcie Jarmarku

Bożonarodzeniowego na Placu Farskim.

Pogratulował im skuteczności działań,

a i zaangażowania w pomoc najbardziej

potrzebującym mieszkańcom naszego

miasta. 

Potrafimy pomagać!



10

W czwartkowy wieczór, 5 grudnia,

społeczność goławieckiego Zespołu

Szkół zorganizowała szóstą już doro−

czną biesiadę barbórkowo−mikołajko−

wą, na którą zaproszono mieszkań−

ców Goławca i Górek. Co prawda nie

było tej rangi gościa, jak rok temu

(wtedy uczestniczył w niej Marek Szoł−

tysek), ale i tak sala gimnastyczna by−

ła zapełniona po brzegi. W części

pierwszej spotkania biesiadnego

szkolni artyści śpiewali, grali, tańczyli

i recytowali głównie dla górników

z okazji ich święta, którzy przybyli tu

w galowych mundurach. Potem pro−

gram artystyczny nabrał charakteru

mikołajkowego w oczekiwaniu na

przybycie św. Mikołaja. Gdy wreszcie

się pojawił w sali, radości było co nie−

miara, bowiem wszystkie dzieci otrzy−

mały od niego prezenty. Rada Rodzi−

ców też się postarała, więc na sto−

łach nie brakowało kołocza, chlyba

z tustym, kawy i herbaty, każdy mógł

też posilić się gorącą grochówką. Na

stoisku szkolnym można było również

nabyć świąteczne kartki, ozdoby i wy−

pieki, a także wspomóc Warsztaty Te−

rapii Zajęciowej w Lędzinach, kupując

piękne stroiki świąteczne wykonane

przez ich podopiecznych. Na zakoń−

czenie biesiady dyrektor szkoły Maria

Horst serdecznie podziękowała też

sponsorom: Firmie Danone, Life Sup−

port, Gabrieli i Krzysztofowi Rudnic−

kim, Małgorzacie i Krzysztofowi Her−

mytom, Irenie i Henrykowi Ścierskim,

Anecie i Jackowi Walczakom oraz pe−

wnej rodzinie, która zakupiła grę „Pił−

karzyki” dla uczniów ZS w Goławcu. ml

Barbórkowo−mikołajkowo w Goławcu

Od czterech już lat z inicjatywy Teodora Kołodzieja, emerytowanego praco−

wnika kopalni „Ziemowit”, odprawiana jest 4 grudnia rano uroczysta msza św.

w kościele św. Anny z okazji górniczego święta. Za każdym razem do mszy gra

kopalniana orkiestra dęta prowadzona przez Bolesława Latochę. Również

4 grudnia br. w świątyni tej zgromadzili się liczni czynni i emerytowani górnicy,

często wraz z rodzinami. Nabożeństwo barbórkowe odprawił dziekan lędziński

ks. proboszcz Janusz Jarczyk w asyście emerytowanego proboszcza Leona

Loski. Do mszy służyli emerytowani górnicy: Jerzy Mantaj, Stanisław Brzeskot,

Janusz Długajczyk i Stefan Czardybon w asyście trzech pocztów sztandaro−

wych: górniczego, strażackiego i rolniczego. ml

Od wprowadzenia sztandarów KWK

„Ziemowit” i Powiatowego Zespołu Szkół

w Lędzinach rozpoczęła się poniedziałko−

we przedpołudnie, 2 grudnia, uroczysta

akademia barbórkowa w auli tejże pla−

cówki oświatowej. Koordynatorkami przy−

gotowań i przebiegu tej uroczystości były

nauczycielki Agnieszka Waśniowska i Ka−

tarzyna Korszorsz. Oprócz reprezentan−

tów społeczności szkolnej, w tym dwóch

klas kształcących w zawodzie technika

górnictwa podziemnego, akademii ucze−

stniczyli liczni goście. Dyrektor PZS−u

Ewa Matusik powitała przedstawicieli

kierownictwa KWK „Ziemowit”, z dyrekto−

rem Piotrem Niełacnym, z−cą dyrektora

d.s. pracowniczych Mirosławem Drzyzgą

i kierownikiem Działu BHP, Mirosławem

Pajorem, przedstawicieli władz powiato−

wych ze starostą Bernardem Bedno−

rzem, przewodniczącym RP, Józefem

Bergerem i wicestarostą Henrykiem Bar−

cikiem, wiceburmistrza lędzińskiego Mar−

ka Banię, dyrektor MOK−u, Joannę Figurę

oraz dyrektorów okolicznych szkół i Radę

Rodziców przy PZS−ie. Głos zabrali też

starosta Bednorz i dyrektor Niełacny, któ−

rzy życzyli dyrekcji, nauczycielom i ucz−

niom Powiatowego Zespołu Szkół dob−

rych wyników w pracy i nauce. Po części

oficjalnej akademii na scenie zaprezen−

towali się szkolni artyści, recytatorzy, wo−

kaliści oraz grupa kabaretowa. Gościn−

nie wystąpiła też 3−letnia Lilianna Procz

z lędzińskiego Przedszkola nr 1 w stroju

ludowym. Z dużą pewnością siebie dek−

lamowała śląską godką wiersz „Ta czop−

ka górnicza”. Po akademii osobiście po−

gratulowali jej znakomitego występu dy−

rektor Niełacny, wicestarosta Barcik i in−

ni goście. ml
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Msza barbórkowa w św. Annie

Dyrektor Piotr Niełacny.

Względy finansowe,
a w ślad za nimi względy
praktyczne, zdecydowały
w dużym stopniu, iż tegoro−
czne spotkanie mikołajkowe
Lędzińskiego Stowarzysze−
nia Na Rzecz Osób Niepeł−
nosprawnych i Ich Rodzin
zorganizowano w sali Piast.
Mimo złożenia stosownego

wniosku stowarzyszenie nie otrzymało w tym roku
z PFRON−u żadnych środków finansowych na realizację
zadań z zakresu rekreacji, sportu i kultury. Zarząd znalazł
w tej trudnej sytuacji salomonowe rozwiązanie – postano−
wił zrezygnować z przeprowadzenia spotkania w restau−
racji Pinocy, czyli z konsumpcji, by móc więcej środków
własnych i od sponsorów (starostwa powiatowego, lę−
dzińskiego magistratu, PCPR, LFP i Andrzeja Bryjoka)
przeznaczyć na przygotowanie paczek ze słodyczami,
owocami itp. dla osób niepełnosprawnych. W sobotni
wieczór, 7 grudnia, w sali Piast było niemalże tak ciasno,
jak podczas lędzińskiego finału WOŚP, gdyż w spotkaniu
mikołajkowym wzięła udział rekordowa liczba uczestni−
ków, łącznie ponad 300 osób, w tym liczni oficjalni go−
ście. Dzięki wspomnianemu salomonowemu rozwiązaniu
zarząd LSNRONIiR mógł zaprosić tu również przedszko−
laków i uczniów szkoły podstawowej, którym oprócz
nauczycieli towarzyszyli także rodzice. Zaproszono też
zespół folklorystyczny „Lędzinianie”, prowadzony przez
Franciszka Moskwę, a z własnej inicjatywy włączyła się
w tę imprezę Fundacja Orange. Spotkanie nabrało więc
jeszcze bardziej integracyjnego charakteru, niż zazwy−
czaj.

Dzieci z Przedszkola nr 2 odwdzięczyły się za zapro−
szenie występami na scenie – zespół „Koniczynki”, kiero−
wany przez Annę Musioł, zaśpiewał dwie piosenki, nato−
miast grupa „Tupiące Nóżki”, prowadzona przez Beatę
Rother, zaprezentowała się w tańcu. Po nich wystąpili
uczniowie z hołdunowskiej SP 3, którzy śpiewali, tańczy−
li i deklamowali wiersze. Przygotowywały ich Ewa Ko−
steczko, Ewelina Hrzibek i Sylwia Bhira. Kolejnych
wzruszeń dostarczył mini koncert „Lędzinian”, któremu
akompaniowali Franciszek Moskwa na organach elektro−
nicznych i klarnecista Marek Gwóźdź. Wszyscy występu−
jący na scenie otrzymali w podzięce z rąk członków za−

rządu stowarzyszenia Barbary Haśnik i Stefana Bogackie−
go słodycze.

Tym razem w rolę świętego Mikołaja wcielił się gór−
czanin Edward Szweda, a pomagała mu młoda lędzi−
nianka Dominika Ziemczyk z Fundacji Orange, która
jest wolontariuszką świątecznej akcji „Mikołaje Oran−
ge”. – Bardzo się cieszę, że mogłam przekazać wszy−
stkim członkom stowarzyszenia w upominku skromne
paczki z kosmetykami od Fundacji Orange, sama przy−
gotowywałam. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli dajesz
dobro, to ono do Ciebie wraca – podkreśla. Najpierw ob−
darowywali oni słodkimi upominkami oficjalnych gości
zaproszonych na scenę przez prezes LSNRONiIR, Kry−
stynę Cuber, następnie dzieci oraz młodzież słodyczami
i owocami, by przystąpić do finału imprezy, czyli do
wręczania rekordowej ilości tradycyjnych paczek od św.
Mikołaja, bo aż 151, niepełnosprawnym członkom sto−
warzyszenia.

Mirosław Leszczyk

Dajesz dobro, 
to ono do Ciebie wraca

Paczka dla prezes Krystyny Cuber.
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W czwartkowe południe, 5 grudnia, w sali przyjęć restau−
racji Pinocy, przedstawiciele władz miasta spotkali się z te−
gorocznymi lędzińskimi jubilatami obchodzącymi złote,
szmaragdowe, diamentowe i brylantowe gody oraz 90. bądź
95 urodziny. Po wypiciu kawy czy herbaty, których smako−
wanie umilał im Franciszek Moskwa śpiewem i grą na or−
ganach elektronicznych, Jubilatów przywitała w serde−
cznych słowach kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Rena−
ta Ścierska. Do jej gratulacji i życzeń świątecznych oraz no−
worocznych przyłączył się burmistrz Wiesław Stambrow−
ski, który wzniósł też toast symboliczną lampką szampana
za ich zdrowie. Przy akompaniamencie Franciszka Moskwy
odśpiewano również wspólnie tradycyjne „Sto lat”. W imie−
niu Jubilatów za gratulacje i życzenia podziękowała hołdu−
nowianka Janina Rozmus, po czym fotograf Jacek Filipiak
zaprezentował na dużym ekranie swój kilkunastominutowy
film dokumentalny o Lędzinach. Dla urozmaicenia uroczy−
stości kierownik Ścierska przypomniała – też tradycyjnie –
różne interesujące wydarzenia dotyczące ślubów i przyjęć
weselnych niektórych jubilatów, a kilka osób poprosiła ró−
wnież o podzielenie się ze wszystkimi zebranymi wspo−
mnieniami o ciekawych momentach bądź faktach ze swoje−
go życia. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmar−

łych w tym roku jubilatów, którzy nie doczekali grudniowej
uroczystości.

Na prośbę Renaty Ścierskiej jeden z jubilatów, znany lę−
dziński malarz Jan Śmiłowski, zaprezentował zebranym
i omówił od strony warsztatu artystycznego dwa ze swojej
bogatej kolekcji obrazów, te które są mu najbliższe ze
względów sentymentalnych. Ważnym momentem spotka−
nia były jak zwykle wspólne zdjęcia jubilatów wraz z ich
gośćmi, które wykonał wspomniany Jacek Filipiak. Z kolei
w głównej roli wystąpił wspomniany pan Franciszek, dzię−
ki którego muzyce i śpiewie dalsza część uroczystości na−
brała charakteru spotkania biesiadnego. Najpierw w jego re−
pertuarze były pieśni śląskie, do śpiewania których potrafił
zachęcić większość jubilatów. Niedługo potem przewodni−
cząca Teresa Ciepły i burmistrz Wiesław Stambrowski po−
dziękowali zebranym za miłą gościnę, ale spotkanie trwało
jeszcze długo potem. Jubilaci rozmawiali ze sobą, chodzili
od stolika do stolika, odnawiali stare znajomości. Umilał im
to pan Franciszek, wciągając ich co jakiś czas do wspólne−
go śpiewania pieśni biesiadnych, a potem również bożona−
rodzeniowych. W międzyczasie pani Renata przekazała ju−
bilatom tradycyjne prezenty pod choinkę oraz kalendarze
miejskie na przyszły rok. Mirosław Leszczyk

Barbórka w PZS Lędziny
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Tradycyjna biesiada jubilatów

Jubilaci i goście na pamiątkowej fotografii.
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25 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach
odbył się kolejny – aczkolwiek w nowej formie, kiermasz cha−
rytatywny, którego celem było zebranie funduszy na rehabili−
tację Godfreya Daka z Zambii oraz na projekt „Aniołowie mi−
sji”, którym objęta będzie przez rok szkoła w peruwiańskim
Jisse. 

Jak mówi dyrektor SP nr 3, mgr Małgorzata Szeligiewicz:
„Impreza wspaniale wpisała się w atmosferę zbliżających się
świąt, jej organizacja była także jednym z elementów daleko−
siężnych działań, jakie podjęła w pierwszym półroczu roku
szkolnego 2013/ 2014 nasza placówka, stawiająca sobie za cel
nie tylko podnoszenie poziomu edukacji uczniów, rozwijanie
ich uzdolnień oraz kreatywności, ale też aktywizację i pedago−
gizację rodziców.”

Jak podkreśla nasza rozmówczyni: „W tym wyjątkowym
dniu duże znaczenie miało też propagowanie wśród uczniów
idei wolontariatu. W zorganizowanie i przeprowadzenie kier−
maszu zaangażowali się niemalże wszyscy: dyrekcja, praco−
wnicy szkoły, uczniowie i ich rodzice. To oni wspólnie przy−
gotowywali kartki, stroiki, wieńce, gwiazdy, no i wypieki.”

Uczniowie w dniu akcji sprzedawali wspomniane wyżej
ozdoby, natomiast rodzice ofiarowali wspaniałe i pyszne cia−
sta, które schodziły jak ciepłe bułeczki. Atmosferę tworzyły
stosowne dekoracje wykonane przez nauczycieli świetlicy
i dzieci, w tym imponujący bałwan z kubeczków jednorazo−
wych. Ze swoimi pracami pokazał się szkolny klub „Impresji

dziecięcej”, którego rolą jest rozwijanie oraz promowanie
wszelkich form uczniowskich umiejętności oraz wiedzy. Nie−
malże wszyscy nauczyciele brali udział w dekorowaniu szko−
ły i wykonywaniu świątecznych ozdób i stroików. Nauczycie−
le języków obcych wraz z uczniami przygotowali oprawę mu−
zyczną, w trakcie której dzieci prezentowały swoje wokalne
zdolności, a wszystko to odbyło się w radosnej i ciepłej atmos−
ferze. 

Dyrektor M.Szeligiewicz podkreśliła, iż zamiarem dyrekcji
SP nr 3 jest to, aby szkoła pełniła przede wszystkim rolę opie−
kuńczą, twórczą i wspierającą rozwój kreatywność dziecka,
stąd inicjatywy takie jak Święto ułamka”, „Tydzień ortogra−
fii”, „Tydzień historii niepodległości” „Święto litery U”, „Ty−
dzień bezpiecznego komputera”, akcja zdrowego żywienia
skierowanych wprost do uczniów. czy też pomysł wydawania
gazetki „U nas się dzieje” adresowanej do rodziców, a infor−
mującej o wszystkich istotnych szkolnych wydarzeniach i za−
chęcającej do aktywnego włączania się do tych inicjatyw. Po−
nadto, szkoła zwraca szczególną uwagę na kwestie bezpie−
czeństwa, stąd wprowadzono w ramach strategii bezpieczeń−
stwa nową konwencję zebrań z rodzicami, połączonych ze
specjalistycznymi prelekcjami pedagogów, czy psychologów
dotyczącymi kluczowych aspektów rozwojowych np. zdro−
wego żywienia, czy zapobiegania przemocy. Szkoła – jako
pierwsza w mieście – wprowadziła przerwę śniadaniową oraz
długie przerwy zorganizowane, w czasie której każde z dzieci
może skorzystać z organizowanych w jej trakcie zajęć: gry
w tenisa stołowego, gier stolikowych, zabaw ruchowych i tań−
ców.

Obserwując w poniedziałkowe popołudnie, tj. 25 listopada,
tłumnie wypełnione korytarze oraz salę gimnastyczną SP nr
3 przy ul. Hołdunowskiej, można mieć pewność, iż koncepcja
dyrekcji szkoły zmierzająca do skutecznego połączenia okre−
sowych przecież wywiadówek z ciekawymi prelekcjami,
a także – tym razem – z świąteczną akcją charytatywną,
w której organizację zaangażowało się tak wiele osób, znajdu−
je swoich licznych zwolenników. Jak zapewniła dyrektor
M.Szeligiewicz, plany placówki na kolejne miesiące i lata są
równie ambitne i ciekawe. O ich realizacji, będziemy starali
się informować na łamach BIL−a. Marcin Podleśny

Zjednoczeni w szczytnym celu

Świateczne ozdoby i ich autorzy.

W drugiej połowie minionego miesią−
ca w powiecie bieruńsko−lędzińskim
odbyły się trzy istotne imprezy sza−
chowe. Najpierw, w dniu 20 listopada
br., szachiści w siedzibie lędzińskiego
MOK rywalizowali już po raz czwar−
ty o Drużynowy Puchar Szkół Śre−
dnich, w kolejnym – walczyli w Indy−
widualnych Mistrzostwach Szkół, na−
tomiast w czwartek 28 listopada
w Imielinie rozegrano drugą kolejkę
w Międzygminnej Ligi Szachowej
z udziałem uczniów szkół podstawo−
wych oraz gimnazjalnych.

W rywalizacji drużynowej I miejsce
zajęła drużyna Liceum Ogólnokształcą−
cego w Bieruniu zdobywając 20,5 pkt;
drugie – Powiatowy Zespół Szkół w Lę−
dzinach (15 pkt), trzecie Zespół Szkół
w Chełmie Śląskim (13 pkt), a czwarte
PZS z Bierunia Nowego (11,5 pkt). Na−
grody dla zwycięzców tych zawodów
ufundował MOK Lędziny, a wręczył je
wicestarosta Henryk Barcik. Wyżej opi−
sane zawody otworzyła dyrektor MOK
Joanna Figura, sędziował Józef Kaleta,
a zmagania zawodników obserwował
radny powiatowy Władysław Trzciński. 

Natomiast, do organizacji Indywi−
dualnych Mistrzostw Szkół w Szachach,
walnie przyczynił się prezes Klubu Sza−
chowego Górnik Lędziny – Bogusław
Dzierżak, a nagrody ufundowane właś−
nie przez KSz Górnik wręczył kiero−
wnik Referatu Kultury i Sportu UM
Krzysztof Bednarczyk.

W kategorii szkół podstawowych naj−
lepsze miejsca wśród dziewcząt zajęły:
Magdalena Tam z SP nr 3, Marta Wanot
z SP nr 1 oraz Weronika Żurek z SP 3.
Wśród chłopców najlepsi okazali się: Se−
bastian Smoleń z ZS Goławiec, Ignacy
Jakacki z SP 3 i Szymon Freitag z SP 1.

Wśród gimnazjalistek najlepsze wyni−
ki osiągnęły: Agata Arendarska z G2,

Magdalena Cerkownik z G1 oraz Mał−
gorzata Tam z G2. Wśród chłopców
I miejsce zajął Grzegorz Niesyto z Gim−
nazjum w Imielinie (a zarazem lędzinia−
nin), wyprzedzając Dawida Dejasa z G2
i Pawła Zająca z G 1.

Druga seria rozgrywek Ligi Szacho−
wej, rozegrana w Domu Kultury „Sokol−
nia” okazała się pomyślna dla gospoda−
rzy, którzy zwyciężając zarówno w kate−
gorii szkół podstawowych (z dorobkiem
15,5 pkt), jak i gimnazjów (16 pkt na
koncie) powiększyli swoją przewagę nad
najgroźniejszymi konkurentami w klasy−
fikacje generalnej. W obu kategoriach
drugie miejsce zajęła reprezentacja Szko−
ły Podstawowej nr 1 w Lędzinach, tracąc
do tryumfatorów odpowiednio 2,5 oraz
6 punktów. W składzie SP 1 znaleźli się:
Szymon Freitag, Tomasz Sobol, Maria
Wanot, Jakub Wanot (szkoły podstawo−
we), Magdalena Cerkownik, Dawid
Czypionka, Patryk Pohl, Wojciech Płon−
ka, Paweł Zając (gimnazjum).

Dobry występ na swoim koncie,
wśród gimnazjalistów, zanotowali także
reprezentanci G−2 (w składzie: Agata
Arendarska, Dominik Bistyga, Dawid
Dejas, Marcin Łyżwiński, Małgorzata
Tam), którzy z 7 pkt zajęli trzecią loka−
tę. Reprezentacja gimnazjum z Goławca
znalazła się tuż za podium, tj. na czwar−
tym miejscu.

Powyższe rezultaty sprawiły, że
w klasyfikacji generalnej reprezentacje
szkół z Imielina mają nad SP 1 w Lędzi−
nach przewagę 7 punktów w grupie
szkół podstawowych (na drugim miej−
scu plasuje się SP z Chełmu Śląskiego)
oraz 12,5 punktu wśród gimnazjalistów.
Ostatniego słowa w rywalizacji star−
szych uczniów, pomimo 16 pkt straty do
lidera, na pewno nie powiedzieli jeszcze
szachiści z G−2, dlatego można spodzie−
wać się emocjonującej zespołowej ry−
walizacji w kolejnych turniejach. Tę

w Imielinie zakończyło uroczyste wrę−
czenie nagród dokonane przez włodarza
miasta – Jana Chwiędacza.

Kolejne zawody cyklu odbędą się
w dniu 7 lutego 2014 r. o godzinie 9.30
w Chełmie Śląskim.

Oprócz uczestnictwa w rozgrywkach
ligowych oraz pucharowych w minio−
nym miesiącu lędzińscy szachiści brali
także udział w turniejach zorganizowa−
nych w pobliskim Imielinie oraz w Sos−
nowcu.

W VI Archidiecezjalnym turnieju sza−
chowym o puchar prezesa akcji katolic−
kiej (rozgrywanym w tempie 10 minut x
9 rund), w gronie 42 zawodników trze−
cie miejsce w klasyfikacji wywalczył
zdobywca 7 punktów, Dawid Gondzik.
Do tryumfatorów, tj. Zbigniewa Labuza
oraz Katarzyny Szlejter z Łazisk Gór−
nych stracił 2 punkty. Siódme miejsce
zajął Bogusław Gondzik (6 pkt), a jede−
naste Grzegorz Niesyto (5,5 pkt).

Wspomniany turniej odbył się
w Imielinie. Najlepsi zawodnicy zostaną
uhonorowani w dniu 11 stycznia, w pa−
rafii pw. Jana Chrzciciela w Tychach.

Natomiast w sobotę 7 grudnia br.
w Domu Kultury w sosnowieckim Kazi−
mierzu odbył się VIII mikołajkowo−bar−
bórkowy turniej szachowy „Od przed−
szkola do nestora”. Jego organizatorem,
a zarazem arbitrem był Stanisław Kraw−
czyk, niegdyś szachista KSz Górnik Lę−
dziny, obecnie zaś mieszkaniec Sosnow−
ca.

Także i w tych zawodach świetnie
wypadł Dawid Gondzik, który w kate−
gorii otwartej zdobywając 5 pkt, uplaso−
wał się najniższym stopniu turniejowego
podium, tracąc 1,5 pkt do zwycięskiego
Marcina Matyszkiewicza z Katowic.
Odnotujmy, że Szymon Gondzik zakoń−
czył rywalizację na osiemnastym miej−
scu, a Czesław Wojtala na 22. Dobrze,
w gronie uczniów szkół podstawowych,
spisali się Grzegorz Niesyto i Rafał Woj−
tala (obaj z MOK Lędziny) zajmując od−
powiednio ósme oraz jedenaste miejsca.

Marcin Podleśny

Szachowy maraton

Nagrodzeni uczestnicy zawodów drużynowych.

V Interart w Gimnazjum nr 2
Już po raz piąty lędzińskie Gimnazjum nr 2 zorganizowało powiatowe war−

sztaty plastyczne dla osób niepełnosprawnych „Interart”. Tym razem w szkol−

nej sali gimnastycznej zgromadziło się 122 dzieci i młodzieży, głównie ze szkół

podstawowych i gimnazjów powiatu bieruńsko−lędzińskiego, ale także z zaprzy−

jaźnionych szkół w Tychach (SP 5) i Mysłowicach (G 5) oraz tradycyjnie z Ośrod−

ka Błogosławiona Karolina w Lędzinach. Pod okiem swoich 28 opiekunów

i przy pomocy 30 wolontariuszy ze wspomnianego G 2 wykonywali oni różne

praktyczne przedmioty, w tym prostą biżuterię, breloczki do kluczy, zakładki do

książek, torebki z filcu, wypychanki itp. – Cieszymy się, że warsztaty te spoty−

kają się z zainteresowaniem i uznaniem w okolicznych placówkach oświatowo−

wychowawczych i opiekuńczych – mówi nauczycielka Monika Wajda−Mróz, je−

dna z pomysłodawczyń i współorganizatorek, obok Katarzyny Kabus, Interartu

2013. – Akcentują one ważną rolę osób niepełnosprawnych w naszym społe−

czeństwie, a trakcie wspólnych prac przyczyniają się do ich wzajemnej integra−

cji i do integracji z osobami pełnosprawnymi – podkreśla. 

Na zakończenie warszatów wszyscy ich uczestniczyli otrzymali z rąk przewodni−

czącej Rady Miasta Lędziny, Teresy Ciepły, wicestarosty bieruńsko−lędzińskiego

Henryka Barcika i dyrektor lędzińskiej G 2, Teresy Ciepły−Bugary, pamiątkowe dyp−

lomy oraz upominki. W trakcie imprezy gościli tu również wiceprzewodniczący Jerzy

Żołna, wiceburmistrz Marek Bania i dyrektor MOK w Lędzinach, Joanna Figura. Pa−

tronat sprawowali i wsparcia finansowego udzielili: Starostwo Bieruńsko−Lędzińskie

i Urząd Miasta Lędziny. Wystawa fotograficzna obrazująca Interart 2013 zostanie

otwarta 24 stycznia w holu lędzińskiego magistratu. Mirosław Leszczyk

M
ir
o
s
ła

w
 L

e
s
zc

zy
k



12

WAŻNE TELEFONY (32…)

BEZPIECZEŃSTWO Komenda Powiatowa Policji 323−32−00 tel. dyżurnego 323−32−55 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 Apteka pod Szybem 326−41−34 wew. 43, 606−307−900 Marta 216−60−31 Melisa

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

ZGŁASZANIE AWARII Pogotowie Elektroenergetyczne 303−21−55 lub 991 Pogotowie Gazowe

w Tychach 227−31−24 lub 992 Pogotowie Ciepłownicze 216−70−42 wewn. 5440 lub 693−174−143

Pogotowie Wodne 227−40−31 do 31 lub 994 Pogotowie Kanalizacyjne PGK Partner dla Lędzin

696−073−508 RPWiK SA Tychy Oddział Bieruń (Ściernie) 326−96−32 – zgłaszanie awarii: od po−

niedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 – w pozostałych godzinach oraz w 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 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 326−27−00, 326−71−02

POWIAT Starostwo Powiatowe w Bieruniu 226−91−00 Wydział Komunikacji w Lędzinach 324−

08−23 do 26 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 324−08−12 Powiatowy Zarząd Dróg 216−

21−73 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 216−63−30 Powiatowy Urząd Pracy w

Tychach − Filia Lędziny 216−79−71 Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta  226−91−75 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach 227−52−47

INFORMACJA TELEFONICZNA  Biuro numerów 118−913

W ostatnim numerze BIL−a, dokonu−

jąc już częściowego podsumowania

rundy jesiennej w wykonaniu MKS−u Lę−

dziny w grupie I katowickiej klasy okrę−

gowej, awizowaliśmy ostatnie – roze−

grane awansem z rundy wiosennej –

spotkanie drużyny Sebastiana Idczaka

z Unią Bieruń Stary.

Lędzinianie potwierdzili w pojedynku

z rywalem zza miedzy swoją dobrą for−

mę, zwyciężając aż 7:0 (3:0), po dwóch

golach Kamila Uniejewskiego, Piotra

Kapeli, Michała Gadaja oraz jednym

Kamila Ingrama. Jakby tego szczęścia

było mało, to w innym spotkaniu 16 ko−

lejki lider tabeli, tj. LKS Bełk, przegrał

w Rybniku z rezerwami Energetyka II

1:2, co oznacza, iż MKS spędzi prze−

rwę zimową w fotelu wicelidera, tylko

o jeden punkt za drużyną z Bełku,

a cztery przed zawsze groźną drużyną

Energetyka II.

Tym samym, piłkarze MKS−u, w 16

spotkaniach rundy jesiennej zgromadzi−

li na swoim koncie 37 punktów, zwycię−

żając jedenastokrotnie, czterokrotnie

remisując i doznając tylko jednej poraż−

ki, zdobywając przy tym 46 goli, a tra−

cąc zaledwie 9. Przedstawiony wyżej

dorobek bramkowy stawia lędziński ze−

spół na drugim miejscu w lidze pod

względem liczby zdobytych, a na pier−

wszym pod względem najmniejszej li−

czby straconych goli. Statystycznie

MKS tracił tylko 0,56 gola na mecz,

zdobywając natomiast 2,88 gola na

spotkanie (zespół trafił do siatki rywali

w każdym z rozegranych spotkań, a czy−

ste konto bramkarza pozostawało aż

w 9 pojedynkach jesieni). Lędzinianie

u siebie zapisali na swoim koncie

7 zwycięstw i tylko jeden remis (z Ura−

nią), notując bilans bramkowy 25−3,

natomiast na wyjeździe ugrali 15 oczek

(4 wygrane, 3 remisy i 1 porażka,

bramki 21−6), co daje nam miano dru−

giej najlepszej drużyny w meczach wy−

jazdowych (po rezerwach GKS−u Tychy).

Tym samym, na dorobek punktowy dru−

żyny złożyły się 22 punkty wywalczone

w Lędzinach oraz 15 na wyjeździe. 

Jak podsumował rundę trener Id−

czak? „Jestem z niej zadowolony. Traci−

my do zajmującego pierwsze miejsce

Bełku zaledwie punkt. W ostatniej kolej−

ce odrobiliśmy dystans i teraz musimy

dobrze przepracować zimę, bowiem

pierwszym wiosennym spotkaniu na−

szym przeciwnikiem będzie właśnie

Bełk, i to na wyjeździe. Musimy być dob−

rze przygotowani. Nie przewiduję zmian

w składzie. Może jedynie zaproszę

dwóch zawodników z drużyny młodzieżo−

wej, których od dłuższego czasu obser−

wuję. Mamy mocny zespół, o którego si−

le decyduje kolektyw. Nie mamy wybit−

nych indywidualności, które decydowa−

łyby o losach spotkania. Nasz skład li−

czy osiemnastu równych sobie zawodni−

ków, z których każdy zrobił ogromny

krok na przód. Wszyscy zasłużyli na po−

chwałę Chcemy powalczyć wiosną

o pierwsze miejsce w tabeli, które pre−

miuje awansem. Nasza wyjściowa pozy−

cja jest niezła. Jednak trzeba uważać,

bo liga jest naprawdę wyrównana. Tutaj

każdy może z każdym przegrać, tak jak

nam przytrafiła się porażka ze Studzion−

ką, której w toku całej rundy możemy

chyba najbardziej żałować.”

Sebastian Idczak podał już także

harmonogram sparingów, w których –

począwszy od 18 stycznia 2014 r. – za−

gramy z zespołami III ligi (Janina Libiąż

oraz Podbeskidzie II Bielsko−Biała), IV

ligi (Spójnia Landek, Podlesianka Kato−

wice), klasy okręgowej (Pogoń Imielin,

Pasjonat Dankowice, Unia Kosztowy,

Tęcza Błędów), czy a klasy – jej ścisłej

czołówki (Znicz Jankowice, LKS Łąka).

Przerywnikiem od gier kontrolnych bę−

dzie udział w zaplanowanym na dzień

25 stycznia przyszłego roku, halowym

Memoriale im. Henryka Jasińskiego

w Bojszowach, w którym to MKS bronił

będzie wywalczonego przed rokiem ty−

tułu. A 22 marca 2014 r. – jak już była

o tym mowa – rundę wiosenną rozpo−

cznie szlagier w Bełku!

Marcin Podleśny

Zima tuż za plecami Bełku

Premie za mistrzostwo
Burmistrz miasta przyznał stypendia lędzińskim sportowcom za osiągnięte

wyniki w 2013 r. Wyróżnieni sportowcy stypendia otrzymywać będą miesięcznie

od stycznia do grudnia 2014 r. Ich wysokość zależna jest od sportowych osiąg−

nięć zawodnika i wynosi od 100 do 130 zł. Gratyfikację otrzymało ośmiu stypen−

dystów: Tomasz Kurtok (pływanie),Marcin Malczyk (pływanie) Martyna Watoła

(pływanie), Jędrzej Krawczyk (tenis stołowy), Aleksandra Dudek (taniec

towarzyski),Remigiusz Kula (taniec towarzyski), Wiktoria Kapała (taniec towa−

rzyski), Katarzyna Fijoł (hokej na lodzie).

Szesnaste spotkanie opłatkowe
członków Klubu Seniora przy MKS
Lędziny, liczącego już 40 osób, odby−
ło się znów w sali przyjęć budynku
OSP, tym razem w czwartek wieczo−
rem, 12 grudnia. O randze tego spotka−
nia świadczy między innymi fakt, że
oprócz emerytowanego księdza probo−
szcza Leona Loski, pełniącego od
ubiegłego roku funkcję kapelana po−
wyższego klubu, uczestniczyli w nim
liczni przedstawiciele władz powiatu
i miasta, ze starostą Bernardem Be−
dnorzem, wicestarostą Henrykiem
Barcikiem, burmistrzem Wiesławem
Stambrowskim, radnymi Edwardem
Urbańczykiem i Józefem Sklorzem
oraz kierownikiem Referatu Edukacji,

Kultury i Sportu UM, Krzysztofem
Bednarczykiem a także dyrektor
MZOZ, Andrzej Furczyk, prezes spó−
łki Partner, Piotr Buchta i prezes MKS
Lędziny, Robert Żmijewski. Powitał
ich wszystkich serdecznie prezes klu−
bu seniora Józef Brom, po czym głos
zabrał starosta Bednorz, który wręczył
też prezesowi w upominku najnowszy
album fotograficzny wydany przez
starostwo. Ciekawe opowiadanie na
temat dziesięciu przykazań zaprezen−
tował ks. Loska, po czym uczczono
chwilą ciszy pamięć zmarłego
w ubiegłym roku Emila Piątka, byłego
prezesa klubu. Następnie w świetle za−
palonych zimnych ogni śpiewano po−
pularne kolędy przy akompaniamencie

grającego na akordeonie radnego
Sklorza, łamano się opłatkiem i skła−
dano sobie nawzajem życzenia. Po tra−
dycyjnej wspólnej fotce, którą wyko−
nał Michał Brom, długo jeszcze roz−
mawiano na różne tematy przy kawie
i herbacie, kołoczu itp., ale najczęściej
o sporcie lędzińskim dawniej i dziś.
Głos zabrał też burmistrz Stambrow−
ski, który przedstawił w zarysie ak−
tualny stan prac w ramach budowy ka−
nalizacji w mieście a także Placu Far−
skiego. Prezes Brom sprawił miłą
niespodziankę członkowi zarządu klu−
bu Jerzemu Mantajowi w postaci albu−
mu fotograficznego z okazji jego 65.
rocznicy urodzin.

Mirosław Leszczyk

Opłatek seniorów sportu

Seniorzy sportu i goście.

Ostatnim akcentem tegorocznego sezonu modelarskiego
były rozegrane w dniu 7 grudnia br. w hali sportowej
Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach XVI Mikołaj−
kowe Zawody Szybowców Halowych. Po zakończeniu
sportowej rywalizacji odbyło się uroczyste podsumowa−
nie roku połączone z dekoracją najlepszych modelarzy,
drużyn oraz uhonorowaniem osób zasłużonych dla roz−
woju modelarstwa w powiecie. 

Na starcie imprezy stanęło 60 zawodników: 30 uczniów
szkół podstawowych, 15 gimnazjalistów oraz 15 w katego−
rii „open”. Uroczystego otwarcia dokonał wicestarosta
Henryk Barcik, a pokazy zawodników z uwagą obserwował
wiceburmistrz Marek Bania.

Wśród uczniów szkół podstawowych świetnie zaprezen−
towali się bojszowianie, a mianowicie Tomasz Jędrzejczak
oraz Mateusz Szeliga ze Świerczyńca, którzy zajęli odpo−
wiednio pierwsze oraz drugie miejsce. Honoru lędzińskiej
modelarni dzielnie i skutecznie broniły Sandra Szmist oraz
Magdalena Tam (Szkoła Podstawowa nr 3) plasując się na
trzecim i piątym miejscu.

W gronie gimnazjalistów nie było niespodzianki: swoje
wysokie umiejętności, talent i precyzję w przygotowaniach
każdego modelu potwierdził Daniel Jędrzejczak, którego
szybowiec najdłużej utrzymywał się w powietrzu. Jak się
później okazało, najlepszy modelarz 2013 r., wyprzedził
w klasyfikacji generalnej Damiana Pieczkę z Tychów oraz
swojego kolegę Patryka Szeligę. Dalsze, ale także medalo−
we, pozycje zajęli Zuzanna Piekorz z Bojszów oraz Łukasz
Karkoszka z Imielina.

W kategorii otwartej zwyciężyli Piotr oraz Michał Rygu−
ła, którzy w klasyfikacji wyprzedzili lędzinian: Dawida
Karpińskiego, Grzegorza Nowaka oraz Janusza Musika.
W podsumowaniu klasyfikacji drużynowej zawodów naj−
lepsze okazały się Szkoła Podstawowa ze Świerczyńca oraz
Gimnazjum z Bojszów.

Kierownikiem mikołajkowych zawodów był Janusz Mu−
sik, a sędzią głównym Artur Pieczka. Nagrody w postaci
pucharów, medali, dyplomów, a także atrakcyjnych upo−
minków stricte modelarskich wręczali: Henryk Barcik, Pre−
zes Zarządu LOK w powiecie Franciszek Musioł oraz Dy−
rektor PZS w Lędzinach Ewa Matusik.

W czasie uroczystego zakończenia sezonu uhonorowa−
no najlepszego modelarza oraz modelarnię w 2013 r. Mia−
no to przypadło w udziale Danielowi Jędrzejczakowi oraz
jego macierzystej modelarni Bojszowy, której to prezes

Edmund Chrobok z radością i satysfakcją odebrał pamiąt−
kowy puchar. Tytuł najlepszej modelarki – jeszcze za
2012 r. – przyznano natomiast Weronice Komandera. Po−
nadto, każda z powiatowych modelarni oraz instytucji
otrzymała stosowne podziękowania za pracę, organiza−
cyjny trud oraz wsparcie udzielone LOK w mijającym ro−
ku, a wyróżniający się modelarze odebrali z rąk Franci−
szka Musioła odznaki oraz legitymacje Ligi Obrony Kra−
ju.

Najprzyjemniejszym akcentem, zwłaszcza dla najmłod−
szych adeptów modelarstwa, było spotkanie ze Świętym
Mikołajem, który po zakończeniu ceremonii wręczania na−
gród wszystkich – bez wyjątku – uczestników nagrodził
świątecznymi paczkami pełnymi słodyczy oraz niespodzia−
nek.

Marcin Podleśny

Modelarze mikołajkowo
zakończyli rok

Artur Pieczka ze swoim modelem.
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