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Plac Farski funkcjonuje zaledwie od
kilku miesięcy, a już stał się central−
nym punktem miejskiego życia.
Każdego letniego weekendu coś się
tu działo, najczęściej rozbrzmiewała
muzyka. Przedsięwzięć tych było na
tyle dużo, że poświęciliśmy im strony
10 i 11 naszej gazety. Także na stro−
nie 8, gdzie piszemy o wakacjach
w mieście, Plac się przewija. 

A przecież to nie koniec.
6 września odbędzie się tam fe−
styn, na którym zagrają Czerwone
Gitary. Tydzień później – 13
września – plac będzie miejscem
imprezy Dzień dla Zdrowia. A na
sam koniec, 20 września, to właś−
nie tutaj odbędzie się Piknik Ro−
dzinny−Zakończenie Lata.

To, jak wiele tutaj się dzieje do−
wodzi, jak bardzo Plac ten był
miastu potrzebny. A przy tym jego
urok jest postrzegany także daleko
poza granicami miasta. W poprze−
dnim numerze informowaliśmy,
że miejsce to jest w finale konkur−
su Modernizacja Roku, gdzie ry−
walizował między innymi z Pla−

cem Piłsudskiego w Warszawie
i placami słynnych polskich uz−
drowisk. Tym radośniej donosi−
my, że głosami internautów miano
Modernizacji Roku w kategorii
Rewitalizacja obszarów i zespo−
łów urbanistycznych wygrał nie
znany plac warszawski czy świno−
ujski, ale właśnie Plac Farski
w Lędzinach. 

– Wypada podziękować mie−
szkańcom Lędzin, obecnym, ale
także tym rozsianym po całym
świecie, że wzięli udział w głosowa−
niu, namawiali do tego znajomych.
Słowa „po całym świecie” nie są tu
przesadą, bo wiemy, że oddawano
na nas głosy z Niemiec, Wielkiej
Brytanii a nawet Australii – mówi
wiceburmistrz Marek Bania. 

Można więc śmiało uznać, że od−
danie do użytkowania Placu mog−
łoby w Lędzinach rywalizować też
o tytuł Wydarzenia Roku. Chociaż
tu rywale też byliby poważni – bo
przede wszystkim zakończenie bu−
dowy kanalizacji a być może też
oddanie do użytku przedszkola
przy ul. Stadionowej.

Gdy w 2006 roku nastał bur−
mistrz Wiesław Stambrowski,
w zasadzie od początku optował za
tą lokalizacją dla przedszkola.
Chociaż przeciwnicy też byli.
Twierdzili na przykład, że jest ono
oddalone od zabudowań mieszkal−
nych, więc trudno tam będzie dzie−
ciaczki prowadzać. Że uliczka tam
prowadząca jest wąska, bez
oświetlenia, bez chodnika. Więc
jak to prowadzić tą dróżką dziec−
ko, tym bardziej, jeśli na przykład
drugie pcha się w wózeczku.
Twierdzili, że język, jakim operują
piłkarze, a zwłaszcza kibice, nie
jest przecież odpowiedni dla uszu
przedszkolaków. Opozycja więc
wobec przedszkola przy Stadiono−
wej była duża. 

Na szczęście burmistrz i więk−
szość rady pod tymi zarzutami się
nie ugięła. Na szczęście – co łatwo
stwierdzi każdy, kto wybierze się
ta teraz. Uliczka ma i chodnik

i oświetlenie. Ba, specjalnie z myś−
lą o przedszkolu pod stadion bę−
dzie podjeżdżał autobus komuni−
kacji miejskiej (zawracał będzie
obok nieużywanej, bocznej bramy
na stadion). A język kibiców? Me−
cze są zazwyczaj w weekend, kie−
dy przedszkole jest zamknięte. 

Wreszcie najpoważniejszy po−
zornie zarzut, że do przedszkola te−
go jest daleko… Po pierwsze,
z osiedli Centrum czy Długosza
jest blisko, z okolic ronda czyli
centrum starych Lędzin też niezbyt
daleko, a czy ktokolwiek potrafi
wskazać lokalizację przedszkola
w Lędzinach, do którego z małym
dzieckiem można dojść i z Zamo−
ścia, i z Blychu, i z Rachów? Każ−
de miejsce dla kogoś będzie „dale−
ko”. A to jednak jest w pobliżu
centrum miasta. 

Najważniejsze jednak, że obiekt
ten po adaptacji okazuje się przed−
szkolem naprawdę na miarę XXI

wieku. Kto chce zobaczyć jak wy−
gląda piękne, nowoczesne przed−
szkole, ten koniecznie powinien
się tam wybrać. Najlepsza okazja
w piątek, 29 sierpnia, gdy na jego
otwarcie odbędzie się Festyn.
Wszyscy przybyli zostaną zapro−
szeni do zwiedzania tego pięknego
obiektu. Początek festynu przy
Stadionowej o 16.00. Warto
przyjść z dziećmi, bo plac zabaw
wprawi je w zachwyt! Chociaż
z drugiej strony może się okazać,
że dzieci, które zobaczą to przed−
szkole, nie będą potem chciały
1 września wracać do innych. Lę−
dzińskie przedszkole nr 1 z oddzia−
łami integracyjnymi startuje do
swojej codziennej pracy także tego
dnia.

SSzzeerrzzeejj  oo pprrzzeeddsszzkkoolluu  
cczzyyttaajj  nnaa  ssttrr..  66..

Nowe przedszkole przywita dzieci 1 września. A nawet wcześniej

Słowo stało się ciałem
Mówiono o tej koncepcji od lat. W zasadzie od początku XX wieku wskazywano, że
niszczejący budynek klubu sportowego, zbyt duży jak na piłkę na szczeblu regional−
nym, mógłby być siedzibą przedszkola, które przy SP 1 nijak się nie mieściło.

Bardzo żywo na 
Modernizacji Roku



Bardzo ważne jest stworzenie zaan−
gażowanej Drużyny, która dzielnie
będzie zmierzała do Finału SZLA−
CHETNEJ PACZKI. Zanim jednak
będziemy mogli oglądać grudniowe
cuda, musimy znaleźć wolontariu−
szy! 

Rozpoczęła się właśnie rekruta−
cja wolontariuszy do projektu
SZLACHETNA PACZKA w
Lędzinach. Wolontariusze SZLA−
CHETNEJ PACZKI to bohatero−
wie, którzy przekraczają swoją
strefę komfortu, wchodząc
w świat biedy i trudnych sytuacji
życiowych. Spotykają się z rodz−
inami potrzebującymi pomocy,
aby poznać ich historię, porozma−
wiać i przede wszystkim dowie−
dzieć się czegoś więcej. Dodat−
kowo poznają ich potrzeby, by
przygotowana pomoc, była jak

najbardziej dopasowana. Do pro−
jektu wolontariusze włączają tyl−
ko te rodziny, które na miarę
swoich możliwości próbują po−
lepszyć swoją sytuację. Pomoc,
którą otrzymają ma być bowiem
dla nich wsparciem w tych dzia−
łaniach, a nie kolejnym „źródłem
utrzymania”. Wśród zadań wolon−
tariuszy pojawia się także współ−
praca z Darczyńcami, którzy
przygotowują paczki dla potrze−
bujących rodzin.

Wolontariat w SZLACHETNEJ
PACZCE niesie za sobą wiele ko−
rzyści, między innymi takich jak:
udział w szkoleniach, rozwój
umiejętności interpersonalnych,
daje możliwość sprawdzenia się w
działaniu, ale przede wszystkim
dostarcza ogromnej radość z nie−
sienia pomocy.

Jeżeli jesteś osobą powyżej 18
roku życia, odczuwasz chęć niesie−
nia pomocy, lubisz podejmować
wyzwania i uważasz że nie ma dla
Ciebie rzeczy niemożliwych, cze−
kamy na Ciebie. Zapraszamy do
zgłaszania się na stronie www.su−
perw.pl.
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Z PRAC RADY MIASTA

Po wakacyjnej przerwie radni ze−

brali się 18 sierpnia. Podczas se−

sji tej podjęto kilka ważnych tema−

tów. 

Wśród nich:

Prezydent miasta Tychy zrefero−

wał potrzeby Wojewódzkiego Szpi−

tala Specjalistycznego, który jest

podstawową placówką lecznictwa

szpitalnego dla naszego powiatu.

O problemach finansowych szpita−

la wiedzą wszyscy, czytający gaze−

ty. Aby go ratować samorządy

podejmują uchwały celem wspo−

możenia finansowego szpitala. Lę−

dziny nie mogą objąć w szpitalu

udziałów, gdyż lecznictwo szpital−

ne jest zadaniem powiatów, nie

gmin. Udziały obejmą więc Tychy,

będące miastem na prawach po−

wiatu. Dlatego Rada Miasta Lędzi−

ny postanowiła, aby przekazać Ty−

chom na pomoc dla szpitala 100

tysięcy złotych. 

Rada Miasta podjęła także

uchwałę o budowie kolejnego ron−

da, tym razem na Hołdunowie,

u zbiegu ulic Murckowskiej, Gwar−

ków i Hołdunowskiej. Rondo budo−

wał będzie powiat, w ramach tak

zwanych „schetynówek”. Budowa

będzie finansowana z pieniędzy

centralnych, powiatowych i lędziń−

skich. Rada Miasta zdecydowała

o przekazaniu na ten cel pół milio−

na złotych.

Mniejszą kwotę, bo 132 000

miasto przekaże też decyzją rady

na chodnik przy ulicy Ułańskiej.

O ile rondo budowane będzie w ro−

ku przyszłym, to modernizacja

Ułańskiej jeszcze w tym.

O budżecie obywatelskim, jako wyż−
szej formie demokracji w mieście,
pisaliśmy przed miesiącem. Po raz
pierwszy w historii gminy zdecydo−
wano by część pieniędzy z budżetu
Lędzin przeznaczyć do dyspozycji
mieszkańców na realizację ich po−
mysłów. Warto dodać, że Lędziny,
jako pierwsze w powiecie bieruńsko
−lędzińskim podjęły ten temat. 

W ramach kampanii informacyj−
nej 29 lipca ruszył cykl spotkań
Burmistrza Miasta Wiesława
Stambrowskiego z mieszkańcami.
W spotkaniu wzięli również udział
lędzińscy radni. Pierwsze ze spot−
kań odbyło się w Gimnazjum nr
2 w Hołdunowie. Przedstawiono
szanse jakie daje budżet obywa−
telski i możliwości na zrealizowa−
nie przedsięwzięcia dla siebie
i swoich sąsiadów. Kolportowana
wśród mieszkańców ulotka infor−
macyjna jak i informacje na stro−
nach internetowych, mają za zada−
nie przybliżyć zasady pisania pro−
jektów, których autorami mogą
być także niepełnoletni, którym
wystarczy podpis opiekuna pra−

wnego na zgodzie na udział w pro−
jekcie. Formularze zgłoszenia pro−
jektów rozdawano na miejscu, ale
można je również pobrać ze strony
internetowej. Zainteresowani mog−
li otrzymać zestawienia przykłado−
wych kosztów inwestycyjnych za−
dań realizowanych w różnych czę−
ściach miasta oraz cenniki śre−
dnich krajowych cen wybranych
obiektów budowlanych. Zebrani,

pochodzący z mniej zaludnionych
lędzińskich dzielnic, wyrażali oba−
wy przed szansami powodzenia
realizacji swoich projektów. 

Przy okazji pierwszego ze spot−
kań burmistrz Stambrowski po−
dzielił się również nowiną o po−
zyskaniu z Urzędu Marszałkow−
skiego miliona złotych na lędziń−
ski zalew.

Bogusław Żogała

Spotkanie z budżetem obywatelskim

Tyta – to stary śląski obyczaj,
w większości Polski nieznany. Tam
tylko nieliczne dzieci zaczynają
szkolną edukację z „rogiem obfito−
ści”, czyli tytą właśnie. Natomiast
u nas? Oglądając zdjęcia rodziców
czy nawet dziadków obecnych pier−
wszoklasistów widzimy, że wszystkie
dzieci pierwszy raz w życiu przycho−
dziły do szkoły z tytami, pełnymi cu−
kierków, batoników i innych „ma−
szkietów”.

Dzisiaj niektórych rodzin na
Śląsku nie stać na tytę dla pier−
wszoklasisty. Dlatego Ruch Auto−
nomii Śląska zorganizował akcję
„Tyta do Piyrszoka”, i sponsoruje
dzieciom z biednych rodzin te
słodkie symbole zaczynającej się
edukacji. Akcja trwa od trzech lat,
początkowo tylko w Rudzie Śląs−
kiej, w kolejnych latach także Ka−
towicach, Mysłowicach, Piekarach
Śląskich, Chorzowie. W tym roku
włączyły się w nią także Lędziny.

– W różnych miastach robimy to
różnie. Czasami o wykaz biednych
rodzin, w których jest pierwszo−
klasista, prosimy MOPS. Czasami
dyrektorów szkół. My w Lędzi−
nach zdecydowaliśmy, że nie
chcemy żadnej ścieżki administra−

cyjnej, biurokratycznej. Czasem
rodzina wstydzi się powiedzieć
w szkole że ma taki problem, wsty−
dzi się zgłosić do MOPS−u. Dlate−
go my po prostu rodzinom, które
do nas zadzwonią, że mają pier−
wszoklasistę a ich nie stać na ten
wydatek, podarujemy tytę – mówi
Thomas Renz z Hołdunowa (bar−
dziej znany pod wcześniejszym
nazwiskiem, jako Tomasz Mie−
szczok).

Dzwonić należy na numer szefa
RAŚ w Lędzinach, Dariusza Dyr−
dy (501−411−994). Zresztą Thomas

Renz nie kryje, że tak naprawdę ty−
ty dla pierwszaków w Lędzinach
ufundowali oni we dwóch. – Nie
kupiliśmy ich zawczasu, bo nie
wiemy, ile będziemy potrzebować.
Zakupu dokonamy w sobotę, tuż
przed rokiem szkolnym. Na wszel−
ki wypadek pewnie kupimy dwie−
trzy więcej, gdyby ktoś zadzwonił
jeszcze w niedzielę – dodaje Da−
riusz Dyrda. Działacze RAŚ prze−
widują, że właśnie w niedzielę 31
sierpnia, tuż przed rozpoczęciem
roku szkolnego, tyty przekażą po−
trzebującym. 

Tyty do piyrszoka od autonomistów

Pierwszoklasistka z tytom. Lata 50. Zbiory prywatne.

Odpust tradycyjnie 
udany, choć bez karasoli

Tradycyjnie (chociaż zdarzały się wyjątki)
pogoda dopisała podczas odpustu w lędzińskiej
parafii św. Anny, który odbył się w niedzielę,
27 lipca. Było słonecznie i bardzo ciepło, więc
kilkadziesiąt straganów rozłożyło się wzdłuż
ul. ks. Kontnego, od samego ronda po remizę
strażacką. Drogę na odpusty wyremontowano
na tyle, że mógł się on odbyć bez przeszkód.

Do późnego popołudnia rodzice, babcie
i dziadkowie mogli fundować swoim milusiń−
skim czego dusza zapragnie, według gustu
i smaku. Szkoda tylko, że w tym roku nie zain−
stalowały się na Stawiskach przy ul. Sobieskie−
go karasole. Najbardziej przykro było z tego
powodu dzieciom, gdyż dla nich odpust bez
jazdy na różnego typu karuzelach, to nie od−
pust. ml

Zebranie informacyjno−organizacyjne
LSNRONiIR

Tradycyjnie w pierwszy wtorek września (02.09.) w sali konfe−
rencyjnej PCSG przy ul. Lędzińskiej 24 odbędzie się powakacyjne
spotkanie członków i sympatyków Lędzińskiego Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin. Będzie ono mia−
ło, jak zwykle, charakter zebrania informacyjno−organizacyjnego,
gdyż oprócz bieżących spraw organizacyjnych, omówione i przyję−
te zostaną zamierzenia co do działań zarządu stowarzyszenia
w najbliższych miesiącach. Po zebraniu prowadzone będą też za−
pisy osób chętnych wziąć udział w rajdzie samochodami terenowy−
mi, pikniku plenerowym i jednodniowej jesiennej integracyjnej wy−
cieczce. Prezes Krystyna Cuber prosi członków i sympatyków
LSNRONiIR o liczny udział w tym spotkaniu. ml

Szlachetna paczka 
szuka wolontariuszy
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Nasi hodowcy gołębi poczto−
wych aktualnie tworzą dwie sek−
cje, lędzińską i hołdunowską, któ−
re wchodzą w skład bieruńsko−lę−
dzińskiego oddziału Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocz−
towych. Od 1 maja uczestniczyli,
jak co roku, w zawodach o Puchar
Polski dla gołębi dorosłych (sta−
rych). 26 lipca odbył się ostatni lot
w ramach tych mistrzostwa,
z Nienburgaw Niemczech na trasie
liczącej średnio 740 km. Najlepsze
miejsce – VII – w klasyfikacji koń−
cowej kategorii 10/ 7 (polega na
tym, że przed każdym lotem ho−
dowca typu 10 swoich gołębi,
z których siedem najlepszych obję−
tych jest punktacją), wywalczyła
drużyna lotników byłego wielolet−
niego prezesa sekcji i oddziału lę−
dzińskiego Jerzego Drabika. Nie
był on jednak zadowolony z tego
wyniku. – Zajmowałem po dwuna−
stu lotach drugą lokatę w ramach
oddziału bieruńsko−lędzińskiego,
ale właśnie po tym wyścigu moje
ptaki wróciły w kiepskim stanie

i spadłem aż na siódme miejsce –
mówił nie kryjąc swego rozżale−
nia. 

W powyższej kategorii zwycię−
żyła w klasyfikacji końcowej od−
działu drużyna lotników Mieczy−
sława Glandysa przed ekipami
Władysława Ćwiękały i Zbigniewa
Mitoraja. Dla J. Drabika oraz in−
nych hodowców z Lędzin jest teraz
szansa na podreperowanie humo−
rów, jeśli ich podopieczni dobrze

spiszą się w zawodach o Puchar
Polski w lotach gołębi młodych
(mających mniej niż rok życia),
które rozpoczęły się 17 sierpnia
(z Lewina Brzeskiego – ok. 130
km). W sekcji Hołdunów najlepiej
spisały się gołębie Piotra Okonia,
a w sekcji Lędziny –lotniki Edwar−
da Kroczka (prezesa sekcji). Za−
wody te zakończą 14 września lo−
tem ze Świebodzina (średnio 340
km). ml
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O G Ł O S Z E N I E

STYPENDIA SZKOLNE 2014/2015
Urząd Miasta Lędziny – Wydział Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Spor−

tu i Promocji Miasta informuje, iż od 1 września br. można składać wnioski

o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny

2014/2015 (do pobrania bezpośrednio w Wydziale lub ze strony interneto−

wej miasta www.ledziny.pl.)

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się

w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę

w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepeł−

nosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejęt−

ności wypełniania funkcji opiekuńczo−wychowawczych, alkoholizm, narkoma−

nia, a także gdy rodzina jest niepełna.

Warunkiem uzyskania stypendium jest kryterium dochodowe, które zgodnie

z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

nie może przekroczyć 456,00 zł. netto na osobę w rodzinie. 

Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc,

w którym wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony

– również z miesiąca składania wniosku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich

dochodów rodziny, np.:

zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia; 

odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wy−

sokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobiera−

nych świadczeń,

zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wy−

sokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,

w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy –

oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów, 

zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości

wszystkich świadczeń wypłacanych przez MOPS (zasiłki stałe, okresowe,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkanio−

we),

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadcze−

nie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniej−

szonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne

i zdrowotne,

dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok są−

dowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy)

każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których

utrzymuje się rodzina.

Wnioski wraz z potwierdzonymi załącznikami można składać w Wydziale

Edukacji (I piętro, pokój 109) codziennie w godzinach pracy Urzędu

w terminie do dnia 15 września 2014r.
Wnioski bez wymaganych załączników oraz wnioski złożone po terminie nie

będą rozpatrywane.

Szanowni Mieszkańcy,
przypominamy, iż 15 maja 2014 upłynął termin płatności drugiej raty podatku od

nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. 

Zbliża się termin płatności trzeciej raty podatku od nieruchomości, podatku rolne−

go oraz podatku leśnego, który upływa 15 września 2014 r.
Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Lędziny 

w Banku Spółdzielczym o/Tychy 96 8435 0004 0000 0000 6233 0006 
lub w kasie urzędu miasta.

Kasa Urzędu Miasta jest czynna w następujących godzinach:
poniedziałek od 8.00 do 12.00 i od 13.00 do 16.30,

wtorek od 8.00 do 12.00 i od 13.00 do 15.00, 

środa od 8.00 do 12.00 i od 13.00 do 15.00, 

czwartek od 8.00 do 12.00 i od 13.00 do 15.00

piątek od 8.00 do 12.00 i od 13.00 do 13.30

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta Lędziny – Wydział Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu

i Promocji Miasta przypomina, że na podstawie Uchwały nr IV/23/11 Rady Mia−

sta Lędziny z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu fi−

nansowego wspierania rozwoju sportu – kluby sportowe działające na terenie gmi−

ny Lędziny mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na reali−
zację zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2015.
Przedmiotowe wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć 

w Sekretariacie Burmistrza do 15 września 2014r. w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W Dzienniku Ustaw 27 sierpnia
ukazało się rozporządzenie pre−
miera w sprawie wyborów samo−
rządowych. Z tym dniem formal−
nie zaczęła się kampania wybor−
cza. Premier Donald Tusk podpisał
rozporządzenie w czwartek, 21
sierpnia. Tak naprawdę była to tyl−
ko formalność. Obecnie premier
nie wyznacza terminu wyborów,
jednoznacznie określa go ustawa
Kodeks Wyborczy. Stanowi ona,
że wybory odbywają się w ostatni
dzień wolny od pracy przed koń−
cem kadencji obecnego samorzą−
du. Ponieważ kadencji obecnych
rad, upływa 21 listopada, to jeden
rzut oka na kalendarz wystarczy,
by stwierdzić, że wybory muszą
odbyć się 16. XI. Tam, gdzie to bę−
dzie konieczne, druga tura wybo−
rów burmistrzowskich odbędzie
się 30 listopada.

W całym kraju wybierzemy blis−
ko 47 tys. radnych i 2,5 tys. wój−
tów, burmistrzów i prezydentów
miast. My będziemy wybierać 15

radnych miejskich, 17 powiato−
wych i 45 do sejmiku (w naszym
okręgu, obejmującym Katowice,
Tychy, Mysłowice, powiaty
pszczyński i bieruńsko−lędziński
wybierzemy ośmiu). Oraz oczywi−
ście burmistrza Lędzin. Wybory
będą kosztowały w skali kraju ok.
200 mln zł.

Kodeks wyborczy wprowadził
też zmiany w wybieraniu radnych
w takich gminach niż Lędziny,
a więc liczących mniej, niż 20 000
mieszkańców. Nie będzie już wie−
lomandatowych okręgów, gdzie
głosowało się na więcej niż jedne−
go kandydata. W Lędzinach mie−
liśmy dwa takie okręgi, dwuman−
datowe, gdzie wybieraliśmy po
dwóch radnych. Po zmianach
w ustawie wszystkie okręgi do ra−
dy miasta muszą być jednomanda−
towe. Oczywiste więc, że za zmia−
ną ustawy musiała też iść uchwała
rady miasta Lędziny, która podzie−
li miasto na 15, a nie jak dotych−
czas, 13 okręgów jednomandato−

wych. Zmiana nastąpi w północnej
części Hołdunowa, gdzie dotych−
czasowy dwumandatowy okręg
(obecnymi radnymi z niego są
Krystyna Wróbel i Anna Gajer) za−
stąpiony zostanie dwoma jedno−
mandatowymi oraz w południowej
części starych Lędzin, gdzie dwu−
mandatowy okręg (obecni radni
z niego to Eugeniusz Chrostek
i Błażej Musioł) także zastąpiony
zostanie dwoma jednomandatowy−
mi. W pozostałej części miasta po−
za minimalnymi korektami okręgi
pozostaną bez zmian. Informacje
o nich zresztą ukażą się niebawem
na słupach ogłoszeniowych i Urzę−
dzie Miasta. 

Wybory do Rady Powiatu odby−
wać będą się na dotychczasowych
zasadach. Całe Lędziny stanowić
będą jeden okręg wyborczy, w któ−
rym wybierzemy 5 lędzińskich
przedstawicieli do liczącej 17 osób
rady powiatu. 

W lokalach wyborczych nato−
miast nie nastąpi żadna zmiana.
Głosować będziemy tam, gdzie
głosowaliśmy podczas wiosen−
nych wyborów do Parlamentu Eu−
ropejskiego (a nie jak we wcześ−
niejszych wyborach do Rady Mia−
sta). Dotyczy to zmian w dwóch
obwodach głosowania. 

16 listopada odbędą się wybory burmistrza oraz radnych 

miejskich, powiatowych i wojewódzkich

Idą wybory

W ostatni poniedziałek miesiąca,
czyli 25 sierpnia, co staje się już
powoli tradycją, w holu naszego
magistratu odbył się wernisaż do−
rocznej wystawy prac członków
i sympatyków Klubu Plastyka
w Lędzinach pod hasłem „Letnie
malowanie” z udziałem licznych
oficjalnych gości, w tym wicebur−
mistrza Marka Bani i wicestarosty
Henryka Barcika. Powitała ich
oraz wszystkich pozostałych zgro−
madzonych przewodnicząca klubu
Beata Kozioł, która przypomniała
idę i cele przyświecające tym wy−
stawom. – W tym roku eksponuje−
my tu rekordową liczbę prac, gdyż
swoje obrazy prezentuje kolejna
grupa naszych młodych wycho−
wanków, a także nowi sympatycy,
których mamy w całej okolicy co−
raz to więcej – podkreśliła. – Dzię−
ki temu obecna wystawa jest także

bardziej zróżnicowana, niż poprze−
dnie i to zarówno pod względem
tematyki, formy, techniki, kompo−
zycji, kolorystyki itp.

Jedną z nowych sympatyczek
Kontrastu, która zaprezentowała
swoje prace na tej wystawie, jest
21−letnia bierunianka Aleksandra
Kwiatkowska, studentka IV roku
projektowania form przemysło−
wych oraz I roku architektury
wnętrz w krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych. – Zachęciła mnie
do tego moja znajoma a zarazem
sąsiadka pani Krystyna Boroń,
która od lat jest członkiem tego
klubu – zwierza się. – Rysuję i ma−
luję od dziecka, nie mam jednak
jeszcze ulubionej tematyki i te−
chniki plastycznej, stąd wystawio−
ne tu moje prace są dosyć różnoro−
dne, gdyż jest i studium natury
i scenka rodzajowa i pejzaż górski.

Być może w niedalekiej przyszło−
ści, wzorem pani Krystyny, wstą−
pię do Kontrastu, ale póki co je−
stem zbyt mocno zaabsorbowana
studiowaniem, od tego roku nawet
na dwóch kierunkach – dopowia−
da.

A my zachęcamy do obejrzenia
tej naprawdę ciekawej wystawy,
czynnej do 26 września. Dodajmy,
że w dniach 29−31 sierpnia liczna
grupa „kontrastowiczów” i sympa−
tyków klubu będzie przebywać na
dorocznym plenerze wyjazdowym.
Tym razem w Czechach, w Krum−
lovie i okolicy. Jak zwykle liczy−
my na bogaty plon tej eskapady
w postaci ekspozycji poplenerowej
w holu naszego ratusza. – Może je−
szcze w listopadzie, a jeśli nie, to
w grudniu – informuje przewodni−
cząca Beata Kozioł.

Mirosław Leszczyk

Letnie malowanie w ratuszu

Starty naszych lotników

14 sierpnia ruszył nowy projekt
mający służyć rozwojowi talentów
piłkarskich (i nie tylko piłkarskich)
w naszym mieście. Od trzech już lat
z powodzeniem działa u nas Szkółka
Piłkarska KSB, w której aktualnie
trenuje aż 95 dzieci. Serce się raduje,
gdy się obserwuje z jakim zapałem
ćwiczą one piłkę nożną i jak szybko
czynią zauważalne postępy. Szkoda
byłoby więc zmarnować efekty pra−
cy trenerów. Do podobnego wnios−
ku doszli i oni, więc z inicjatywy
Krzysztofa Bergera, wspartej przez
pozostałych, to jest: Przemysława
Warelisa, Mirosława Szyndlara i Ra−
dosława Luberdy, założona została
Akademia Sportu KSB. Daje ona
możliwość kontynuacji systematy−
cznych treningów przez wychowan−
ków Szkółki Piłkarskiej, dzięki cze−
mu będą oni mieć możliwość spró−
bowania swych sił w rywalizacji
z rówieśnikami na kolejnych szczeb−
lach wiekowych drabinki sportowej.
W zajęciach Akademii Sportu KSB
młodzi piłkarze mogą uczestniczyć
aż do ukończenia wieku juniorskie−
go. Mile widziani są też ci, którzy
chcieliby uprawiać piłkę nożną tylko
w celach rekreacyjnych, czy dla
własnej przyjemności. 

Instruktorzy starać się będą koor−
dynować swoje zajęcia z zajęciami

i obowiązkami szkolnymi, czynić
wysiłki, by uprawianie sportu nie
przeszkadzało, ale wręcz pomagało
podopiecznym czynić stałe postępy
w nauce. – Oprócz zapewnienia
dzieciom i młodzieży profesjonal−
nych i nowoczesnych metod szkole−
nia oraz indywidualnego podejścia
do zawodnika, chcemy również
wspomagać ich rodziców oraz nau−
czycieli w kształtowaniu osobowo−
ści młodych ludzi –mówi Krzysztof
Berger. –Szacunek dla innych, em−
patia, współpraca w grupie i po−
święcenie swoich sił oraz umiejęt−
ności na rzecz ogółu, to fundamenty
działalności naszej Akademii. Nie
każdy z naszych wychowanków zo−
stanie profesjonalnym piłkarzem,
ale chcemy, by każdy z nich potrafił
w życiu podejmować trafne decyz−
je, stosował w praktyce zdrową ry−
walizację i dążył ciągle do samodos−
konalenia się.

– W przyszłym sezonie zadebiu−
tujemy już w turnieju piłkarskim „Z
podwórka na stadion”, w kategorii
do 10 lat. – dopowiada K. Berger. –
Wystawimy zarówno drużyny
dziewcząt, jak i chłopców. Turniej
ten ma rangę mistrzowską, będą one
więc walczyć o tytuł mistrza Polski
w swej kategorii. 

Mirosław Leszczyk

Akademia Sportu po Szkółce Piłkarskiej
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To już ponad 10 lat od czasu, gdy
„Zalew” przestał być prawdziwym
zalewem, a stał się miejscem w pobli−
żu stadionu, na który nie było przez
lata żadnego dobrego pomysłu. Od
roku 2011 zaczęły tam następować
zmiany, teraz czas na kolejne. Przy−
najmniej w okolicach otwartego ba−
senu i stadionu. 

A to dlatego, że Lędziny pozys−
kały milion złotych (dokładnie
1 008 072,63 zł) ze środków Re−
gionalnego Programu Operacyjne−
go Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013 na realizację projektu
pn. „Budowa infrastruktury około−
turystycznej Ośrodka Rekreacji
Sportowej Zalew w Lędzinach
w celu podniesienia atrakcyjności
turystycznej regionu”. Dofinanso−
wanie zostało przyznane przez Za−
rząd Województwa Śląskiego
w ramach Działania 3.2.2. Infra−
struktura okołoturystyczna – pod−
mioty publiczne.

Działania związane z rewitali−
zacją Ośrodka Zalew zostały po−
dzielone na etapy. Projekt – któ−
rego wizualizację zamieszczamy
– obejmuje etap związany z budo−
wą następujących elementów in−
frastruktury: skatepark, plac za−

baw, organizacja alejek spacero−
wych wraz z elementami małej
architektury, oświetlenie obiek−
tów infrastruktury i alejek space−
rowych, dostosowanie parkingu
do potrzeb osób niepełnospra−
wnych.

Dofinansowanie ze środków
RPO WSL stanowi 85% kosztów
całej inwestycji, a więc obejmuje
także zakres już częściowo zreali−
zowany: w 2011 r. wykonano płytę
skateparku i zamontowano odpo−
wiednie urządzenia. Wyposażenie

skateparku zostało uzupełnione
w 2012 r. ze względu na rosnące
zainteresowanie tym obiektem
młodzieży z Lędzin i okolicznych
miejscowości.

Nie bez znaczenia jest, że ta no−
woczesna infrastruktura rekreacyj−
na – z placem zabaw – będzie znaj−
dować się w bezpośrednim sąsie−
dztwie nowego przedszkola. Bę−
dzie to więc miła okolica dla ca−
łych rodzin.

Teraz kolej na pozostałą część
projektu.

Zalew będzie zagospodarowany

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lędzinach otrzymał ponad 1 mi−
lion złotych dofinansowania ze środ−
ków Unii Europejskiej na komplek−
sową informatyzację swoich przy−
chodni. Sukces jest tym większy, gdy
weźmie się pod uwagę fakt, że
MZOZ nie tylko rywalizował o po−
zyskanie środków z dużo większymi
placówkami takimi jak szpitale wo−
jewódzkie czy powiatowe, ale uzys−
kał od takich konkurentów znacznie
wyższą kwotę dotacji. 

Jak poinformował nas Dyrektor
Andrzej Furczyk lędziński
MZOZ złożył w 2012 roku, w ra−
mach konkursu ogłoszonego
przez Urząd Marszałkowski
w Katowicach, wniosek pod naz−
wą „Rozwój elektronicznych
usług publicznych w MZOZ Lę−
dziny poprzez wdrożenie kom−
pleksowego rozwiązania infor−
matycznego”. Wartość całkowita
przedsięwzięcia wynosi ok. 1 mi−
liona 200 tysięcy złotych
a wnioskowane dofinansowanie
z pieniędzy unijnych miało wy−
nieść 85 %. W dniu 12 sierpnia
b.r. dyrektor Furczyk został poin−
formowany iż wniosek został za−
kwalifikowany do dofinansowa−
nia i tym samym możliwym bę−
dzie rozbudowa systemu infor−
matycznego, a MZOZ zyskuje
milionowe dofinansowanie. 

Jak zaznaczył Dyrektor MZOZ
realizacja powyższego projektu
przyniesie wymierne korzyści za−
równo pracownikom lędzińskich
przychodni jak – i przede wszy−
stkim – mieszkańcom Lędzin, czy−
li pacjentom korzystających
z usług MZOZ. Strona techniczna
zadania polegać będzie na zakupie
sprzętu komputerowego i stworze−
niu 60 stanowisk roboczych, zaku−

pie serwera i budowie serwerowni
stanowiącej serce systemu. 

Ponadto ucyfrowiony zostanie
aparat rtg dzięki czemu, zamiast
tradycyjnych zdjęć, pacjent otrzy−
ma zapisany cyfrowo wynik. Po−
dobne rozwiązania zostaną zasto−
sowane w przypadku mammogra−
fu a także pracowni usg. Komplek−
sowa informatyzacja nie ominie la−
boratorium, rejestracji i archiwum
MZOZ. Istotnym elementem całe−
go systemu będą specjalistyczne
oprogramowania komputerowe
umożliwiające współpracę reje−
stracji, pracowni diagnostycznych
i gabinetów lekarskich. 

Przyjęte rozwiązania stworzą
bardziej komfortowe warunki pra−
cy diagnostów, lekarzy, pielęgnia−
rek i rejestratorek medycznych. 

– Jednak największą zmianę od−
czuć powinni pacjenci. Wyniki,
tak jak w nowoczesnych placów−
kach, dostaną na nośnikach cyfro−
wych. Ponadto dzięki cyfryzacji
będzie się znacznie łatwiej zareje−
strować – podkreśla Dyrektor Fur−
czyk. 

Usprawnienie polega na tym,
że zlikwidowany powinien zostać
główny problem z połączeniem
telefonicznym i uzyskaniem in−
formacji bądź możliwości zareje−
strowania się do Przychodni Spe−
cjalistycznej. Poza usprawnie−
niem połączenia telefonicznego,
wprowadzona zostanie możli−
wość rejestracji drogą interneto−
wą. Ponadto stworzone zostanie
punkt informacyjny tzw. Infomat
gdzie pacjent będzie mógł uzys−

kać wszystkie niezbędne infor−
macje. 

Wprowadzenie sprzętu kompu−
terowego do laboratorium umożli−
wi przesyłanie wyników pomiędzy
przychodniami a także bezpośre−
dnio do pacjenta. Ucyfrowienie
pracowni rtg umożliwi przesyłanie
obrazów zdjęć do gabinetów lekar−
skich czy innych placówek
MZOZ. Także informatyzacja
winna spowodować skrócenie
oczekiwania, na rejestrację czy
ustalenie terminu wizyty u lekarza,
ułatwienie dostępu do informacji
o dniach o godzinach przyjęć,
w poradniach podstawowej opieki
zdrowotnej, specjalistycznych czy
gabinetach stomatologicznych.
Możliwym stanie się powiadamia−
nie pacjentów drogą sms−ową np.

o potwierdzeniu lub zmianie termi−
nu wizyty.

Wdrożenie kompleksowego sy−
stemu informatycznego przyniesie
także szereg oszczędności dla sa−
mego zakładu np. tradycyjna ciem−
nia w pracowni rtg nie tylko droga
w utrzymaniu ale stanowiąca także
zagrożenie dla personelu i środo−
wiska ze względu na stosowane
odczynniki chemiczne, zostanie
zlikwidowana i zastąpiona stano−
wiskiem komputerowym. Wiele
rejestrów i dokumentacji prowa−
dzonej w formie papierowej zosta−
nie zastąpione opracowaniami
w wersji elektronicznej. Wszystkie
te działania wpłyną na sprawność
obsługi pacjentów. Zatem biorąc
pod uwagę zakres planowanych
zmian należy uznać iż realizacja
kompleksowej komputeryzacji sta−
nowić będzie dla MZOZ− u praw−
dziwą informatyczną rewolucję. 

Należy podkreślić iż otrzymane
dofinansowanie jest trzecim, z ja−
kiego skorzystał lędziński MZOZ
w ciągu ostatnich kilku lat. Jak po−
informował nas dyrektor Andrzej
Furczyk, dzięki złożonym wnios−
kom dotacyjnym w ramach Regio−
nalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Śląskiego
w Miejskim Zespole Opieki Zdro−
wotnej w Lędzinach, udało się wy−
remontować Przychodnię Specjali−
styczną oraz Oddział Szpitalny Re−
habilitacji Narządu Ruchu. 

Łączna kwota pozyskanego do−
finansowania ze środków unijnych
na rzecz lędzińskiego ZOZ−u wy−
niosła 2 miliony 700 tysięcy zło−
tych, przy wydatkowaniu kwoty
850 tysięcy środków własnych.
czyli na każdą złotówkę wydaną
przez MZOZ ponad trzy złote zo−
stały pozyskane ze środków unij−
nych.

Nasza służba zdrowia technologicznie będzie na miarę XXI wieku. Zarejestrować można się przez Internet, wyniki badań dostaniemy na płytce

MZOZ dostał milion
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Decyzja, że nowe lędzińskie przed−
szkole powstanie w budynku klubu
sportowego MKS Lędziny zapadła
ostatecznie w 2010 roku. Wtedy to
burmistrz Wiesław Stambrowski
przy aprobacie większości radnych
zdecydował o adaptacji tego właśnie
budynku. Ze względu na istniejącą
już infrastrukturę i położenie obiek−
tu decyzja ta umożliwiła najszybsze
i najtańsze powstanie przedszkola
jako samodzielnej i nowoczesnej
placówki oświatowej w tej części
miasta.

W roku 2011 dokończono ter−
momodernizację istniejącego bu−
dynku oraz wykonano dokumenta−
cję projektową przebudowy całego
obiektu. Tak, aby część klubowa,
i część przedszkolna, były od sie−
bie wyraźnie oddzielone. A część
przedszkolna odpowiadała najbar−
dziej wyśrubowanym standardom
dla tych placówek. 

Przebudowa, w ramach zadania
inwestycyjnego „Adaptacja i roz−
budowa budynku MKS Lędziny
przy ul. Stadionowej na przed−
szkole miejskie” składała się
z trzech etapów. Pierwszy to dobu−
dowa nowej klatki schodowej.
Tym sposobem klub korzysta ze
starej, a przedszkole z nowej, wy−
posażonej także w windę.

Drugi etap to przebudowa i roz−
dział istniejących pomieszczeń
z wykonaniem nowych instalacji
wewnętrznych. A etap trzeci to
wykonanie kuchni przedszkola,
zgodnie z obowiązującymi obec−
nie technologiami a także zagospo−
darowanie całości terenu wokół
budynku z jego nowym wyposaże−
niem i posadowieniem wewnę−
trznego placu zabaw dla dzieci z li−
cznymi atrakcjami.

Prace te trwały jeszcze tego lata.
Ale to tylko suche informacje,
a dopiero gdy się wejdzie do je−
dnej, drugiej, trzeciej sali i zoba−
czy jak zadbano o każdy detal
z myślą o dziecięcych gustach, to

aż człowiek żałuje, że nie ma lat
pięciu, żeby tu pójść. „Plac zabaw”
to tylko dwa słowa, a tam i karuze−
la, i huśtawki, i zjeżdżalnie. Inne
przedszkola wyglądają przy tym,
jak ubodzy krewni.

Całość prac inwestycyjnych,
wykonywanych w latach 2010−
2014 kosztowała ponad cztery mi−
liony złotych (dokładnie 4.288.440
zł), a ukończona została w sierpniu
tego roku, dosłownie w ostatnich
dniach. Ostatni tydzień sierpnia to
już meblowanie i tym podobne
działania – tak aby 1 września
wszystko było zapięte na ostatni
guzik.

Budynek nowego przedszkola
znajduje się w przyjaznym otocze−
niu, z dala od ulicznego zgiełku
pośród zieleni, w sąsiedztwie
obiektów sportowych i rekreacyj−
nych. To dlatego przedszkole bę−
dzie miało profil zdrowotno−spor−
towy. Bo przecież sąsiadujący

z nim las i obiekty sportowe sprzy−
jają zajęciom na wolnym powie−
trzu, aktywności ruchowej. Ale to
także wyśmienite miejsce na spot−
kania rodzinne, pikniki, spartakia−
dy sportowe. Niemal każde przed−
szkole stara się robić takie imprezy
z udziałem maluchów i rodziców,
dziadków. Ale to ma ku temu wa−
runki wprost wymarzone.

W nowym, trzykondygnacyj−
nym budynku znajduje się siedem
przestronnych, estetycznie urzą−
dzonych sal, których kolorystyka
sprzyja dobremu samopoczuciu
dzieci i pracowników. Sale te są
jasne, wielofunkcyjne, wyposażo−
ne w potrzebne pomoce dydakty−
czne, kąciki zabaw, nowoczesne
meble dostosowane do rozwoju
dziecka a także sprzęt audiowi−
zualny. 

Każde piętro ma inną aranżację,
duże korytarze, szatnie, funkcjo−
nalne jasne łazienki i ubikacje do−

stosowane do potrzeb (i rozmia−
rów) przedszkolaka. Nowoczesna
winda przystosowana dla niepeł−
nosprawnych i świetnie wyposażo−
na kuchnia, oraz wspomniany plac
zabaw dopełniają obrazu. 

Przedszkole Misia Uszatka – bo
takiej nazwy potocznie będzie uży−
wać placówka – prowadzi dzieci
przez baśniowe, sportowe krainy:

Morska Kraina (Pływanie tu za−
czynam); Leśna Kraina (Spacery
przypomina!); Kraina Bezpieczeń−
stwa (Droga do zwycięstwa); Sło−
neczna Kraina (Wesoła moja mi−
na); Kraina Mądrości (Licz na
swoje sprawności); Sportowa Kra−
ina (tu mecz się rozpoczyna); Tę−
czowa Kraina (to kolorowa druży−
na). Żeby zobaczyć na własne
oczy, co się kryje pod tymi nazwa−
mi, trzeba po prostu przedszkole
zwiedzić, obejrzeć…

Oprócz wymienionych siedmiu
krain w przedszkolu funkcjonują
sale specjalistyczne: integracji sen−
sorycznej, doświadczania świata
oraz gabinety specjalistów: logo−
pedy, psychologa, terapeuty. Dla
dzieci wymagających wsparcia
(wszak to przedszkole integracyj−
ne) zorganizowana zostanie wsze−
chstronna pomoc pedagogiczno−
psychologiczna, w formie zajęć re−
walidacyjnych, wczesnego wspo−
magania rozwoju, zajęć terapeuty−
cznych.

W przedszkolu organizowane
będą także zajęcia dodatkowe, ta−
kie jak: kółko muzyczno−wokalne,
kółko plastyczne, gimnastyka arty−
styczna, sztuki walki, aerobic, te−
nis stołowy, rytmika.

Nad całością czuwać będzie
wyspecjalizowana kadra licząca
23 nauczycieli, 5 specjalistów
oraz pracownicy administracji
i obsługi. 

Przy Stadionie stoi już 
Przedszkole Misia Uszatka

Kto chce zobaczyć tę wspaniałą lędzińską inwestycję, powinien się konie−
cznie w piątek, 29 sierpnia, wybrać na festyn przedszkola. Oprócz zwiedzania
organizatorzy zapewniają moc atrakcji dla całych rodzin, ale oczywiście zwła−
szcza dla dzieci, które oprócz istniejących tam na stałe atrakcji mogą liczyć
na wiele innych, w tym poczęstunek, bezpłatne dmuchańce, balony i tym po−
dobne.

Festyn zaczyna się o 16.00 i trwać będzie do 20.00

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 jest pla−
cówką publiczną, dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z terenu miasta
Lędziny. Czynne będzie codziennie od 6.00 do 16.30. Uczęszczać do
niego będzie 300 dzieci, z 13 oddziałów przedszkolnych. Budynek
przy Stadionowej jest głównym, funkcjonować tutaj będzie siedem
oddziałów. Ponadto cztery oddziały przedszkolne będą znajdować
się nadal na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, a dwa – w Gimnaz−
jum nr 1. 
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Od 21 do 26 lipca, w ramach doro−
cznej wymiany młodzieży strażac−
kiej, jednostka naszej OSP gościła
u siebie 21−osobową delegację ochot−
niczej straży pożarnej w bawarskim
mieście Mitterteich. Tradycyjnie po−
byt gości miał formę wspólnego obo−
zu młodzieżowego na polanie Ha−
merla w lesie murckowskim,
z udziałem 28−osobowej (łącznie
z opiekunami) grupy młodych lę−
dzińskich strażaków. 

W uroczystym otwarciu tegoż
obozu uczestniczyli też liczni
przedstawiciele władz naszego po−
wiatu ze starostą Bernardem Be−
dnorzem (zarazem prezesem Za−
rządu Oddziału Powiatowego
ZOSP) i Markiem Spyrą, wicep−
rzewodniczącym Rady Powiatu,
oraz władz lędzińskich z burmi−
strzem Wiesławem Stambrow−
skim. Byli także brygadier Piotr
Szojda z PSP w Tychach, Włady−
sław Trzciński – honorowy prezes
powiatowej straży pożarnej, Jerzy
Mantaj – honorowy naczelnik OSP

Lędziny i honorowi członkowie
OSP Lędziny – Bolesław Kapu−
stka oraz Stanisław Brzeskot.

Podczas wspólnych zajęć na po−
lanie Hamerla młodzi strażacy
uczestniczyli między innymi
w ćwiczeniach bojowych (w tym
z udziałem strażaków z tyskiej

PSP), doskonalili się w udzielaniu
pierwszej pomocy poszkodowa−
nym, ale także rywalizowali w róż−
nego rodzaju konkurencjach spra−
wnościowych, w tym z wykorzy−
staniem podręcznego sprzętu p−
poż, w rozgrywkach sportowych
(siatkówka, dwa ognie) itp. 

Wieczorami, po kolacji, rozpala−
no ognisko przy którym młodzież
organizowała gry i zabawy towa−
rzyskie oraz animacje językowe
umożliwiające szybkie poznanie
się uczestników obozu i konkurs
wiedzy o Lędzinach i Mitterteich.
W czwartkowym ognisku jednym
z gości był wspomniany J. Mantaj,
który rozbawiał obecnych do łez
swoimi dowcipami i wicami śląs−
kimi, a także intonował wspólne
śpiewanie pieśni biesiadnych, za−
równo polskich, jak i niemieckich.

We wtorek goście z Bawarii by−
li basenie w ośrodku Centrum,
w środę zwiedzali KWK „Ziemo−
wit” i tyską fabrykę foteli samo−
chodowych Controls, w czwartek
uczestniczyli – wraz ze strażakami
z Chełmu Śl. i Czarnuchowic –
w ćwiczeniach bojowych na zbior−
niku Dziećkowice, a w piątek
zwiedzali zamek i park oraz wy−
bieg dla żubrów w Pszczynie, sy−
nagogę i ulicę Żydowską w Oświę−
cimiu oraz KL Auschwitz−Birke−
nau.

Nic więc dziwnego, ze po tylu
różnego typu wrażeniach opieku−
nowie delegacji z Mitterteich, Jo−
hannes Schmidt, Franz Bauer−
nfeind i Peter Kraus, nie kryli swe−
go zadowolenia oraz satysfakcji,
gdy na ręce opiekunów grupy lę−
dzińskiej, Piotra Patalonga, Piotra
Czerniaka, Mariusza Droba, To−
masza Jackowskiego i Józefa Buz−
ka, złożyli serdeczne podziękowa−
nia za gościnę, zarówno dla zarzą−
du OSP Lędziny oraz władz po−
wiatu i Lędzin, jak i wszystkich
osób, które przyczyniły się do bar−
dzo udanego i pożytecznego prze−
biegu rewizyty. 

Dodajmy jeszcze, że sponsora−
mi tej wizyty byli: UM Lędziny,
Fundacja Polsko−Niemiecka Wy−
miany Młodzieży oraz wspomnia−
ni Marek Spyra, Jerzy Mantaj,
Stanisław Brzeskot, a także An−
drzej Wanot.

Lędzińska młodzież strażacka
już się cieszy na myśl o przyszło−
rocznym wyjeździe do Mitterteich.

Mirosław Leszczyk

Strażacy z Mitterteich na Hamerli

Jeszcze nie ucichły echa pierwszego
plenerowego ślubu w Lędzinach,
który 10 maja zawarli na Placu Far−
skim mysłowiczanie Katarzyna
Chyrek i Jarosław Mydłowski, a już
23 sierpnia, w sobotnie popołudnie,
odbyła się u nas druga z kolei cere−
monia ślubna w plenerze. Jednak
nie na wspomnianym ryneczku, ale
w leśnej scenerii, na szczycie wzgó−
rza Wopienka. Na taki pomysł
wpadli Anna Olszówka i Krzysztof
Migas – członkowie offroadowego
lędzińskiego Klubu Kajman. 

Chociaż pochodzą oni z Łazisk
Górnych i Sosnowca, poznali się
właśnie na tym wzgórzu cztery la−
ta temu, podczas jednego z rajdów
samochodów terenowych, które
co najmniej dwa razy w roku są
organizowane tutaj przez wspomi−
nany klub. Od razu przypadli so−
bie do serca, postanowili się
w tym roku pobrać i gdy zastana−
wiali się nad miejscem ślubu przy−
szło im do głowy, że najlepiej tam,
gdzie się poznali i zakochali w so−
bie z wzajemnością, czyli na lę−
dzińskiej Wopience. Co prawda
nie wszyscy członkowie ich ro−
dzin odnieśli się do tego entuzja−
stycznie, ale na szczęście ze zro−
zumieniem ich intencji, więc mło−
dzi przystąpili do działania. Naj−
pierw uzyskali zgodę i przychyl−
ność kierownik Urzędu Stanu Cy−
wilnego w Lędzinach, Renaty
Ścierskiej, która już udzieliła ślu−
bu plenerowego wspomnianej pa−
rze mysłowiczan. Pozałatwiali też
inne formalności związane z pla−
nowanym miejscem tej uroczysto−
ści, przygotowali plenerową „salę
ślubów”, zaprosili liczne grono
swoich rodzin, a także koleżanek
i kolegów z Kajmana.

Sama ceremonia ślubna miała
jak najbardziej oficjalny charakter

z zachowaniem wszelkich wymo−
gów i w majestacie prawa Rzeczy−
pospolitej Polskiej oraz w obecno−
ści godła państwowego. Jej oto−
czka odbiegała jednak zupełnie od
naszych wyobrażeń o tej uroczy−
stości. Nie dość, że odbywała się
na polanie wśród drzew i krzewów
na szczycie wzgórza, to zarówno
Państwo Młodzi, jak i większość
gości, zaprezentowali się w stro−
jach bądź to nawiązujących do ich
pasji, czyli do ubrań rajdowców te−
renowych, bądź na tak zwanym lu−
zie, czyli bez zwyczajowych mary−
narek, krawatów itp. Młoda para
przyjechała tutaj osobiście białym
Land Roverem Defenderem,
i przywitana gorącymi oklaskami,
wkroczyła do „sali ślubów” przy
dźwiękach pięknej muzyki. 

Kierownik Renata Ścierska
stwierdziła, że oboje dopełnili
wszelkich wymogów przewidzia−
nych prawem, przypomniała też
w zarysie,jak zwykle ze swadą, hi−
storię miłości Anny i Krzysztofa,
po czym rozpoczęła oficjalną cere−
monię ślubną. Państwo Młodzi
przyrzekli sobie dozgonną miłość,
wierność i uczciwość małżeńską,
wobec czego Pani Kierownik ogło−
siła, że w świetle obowiązującego
prawa są oni odtąd żoną i mężem,
co spotkało się z aplauzem zebra−
nych. Następnie młodzi założyli
sobie nawzajem obrączki ślubne,
podpisali okolicznościowy doku−
ment, na którym swoje podpisy
złożyli też ich świadkowie, Agata
Olszówka (siostra Pani Młodej)
oraz Paweł Migas (brat Pana Mło−
dego), a także kierownik Ścierska. 

Wysłuchano słynnego marsza
weselnego Mendelssona oraz inne−
go utworu muzycznego, wzniesio−
no tradycyjny toast lampką szam−
pana, obsypano też obficie nowo−
żeńców ziarnami ryżu, ażeby im

się w życiu szczęściło, a w dalszej
kolejności obdarowano prezentami
ślubnymi wraz z serdecznymi
uściskami, gratulacjami i życze−
niami.

Po wspólnej fotografii wszyscy
weselnicy udali się na pobliską du−
żą polanę, gdzie najpierw rodzice
Młodej Pary wręczyli jej tradycyj−
ny bochenek chleba oraz sól, a na−
stępnie w radosnych nastrojach
i już rozluźnieni przystąpiono do
spożywania smacznego weselnego
obiadu. Na tejże polanie bawiono
się potem wesoło przy muzyce nie
tylko w sobotę, ale także
w niedzielę.

Ciekawe, gdzie kolejny plenero−
wy ślub w Lędzinach?

Mirosław Leszczyk

Plenerowy ślub offroadowców
na Wopience
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Tegoroczne lato jest dosyć kapryśne,
ale nie brakowało też dni ciepłych
i słonecznych, a nawet upalnych, więc
liczne grono zwolenników aktywnego
wypoczynku w terenie już od pier−
wszych dni lipca kierowało swe kroki
do ośrodka sportowo−rekreacyjnego
Zalew. 

Część z nich, ażeby pospacero−
wać alejkami wśród drzew, bądź
pojeździć rowerami, natomiast zde−
cydowana większość wybierała ba−
sen odkryty. – Przychodzę tutaj nie−
malże codziennie, o ile jest oczywi−
ście odpowiednia pogoda, ze znajo−
mymi, koleżankami czy kolegami –
zwierza się 16−letnia hołdunowian−
ka Ewelina Sieradzka. – Bardzo lu−
bię pływać, a także skakać do wody
„na główkę”, gdyż sprawia mi to
ogromną frajdę – dopowiada.

Pełniący tu służbę ratownicy
WOPR−u, Adam Morkisz, Paula
Oleś i Karol Popiela, twierdzą, że
w upalne dni przez basen przewija
się łącznie blisko 1000 osób (nie tyl−
ko z Lędzin, ale i z całej okolicy), li−
cząc również tych, którzy nie pły−

wają, ale moczą tylko nogi czy opa−
lają się na trawie. – Zdarzają się nie−
odpowiedzialne poczynania niektó−
rych użytkowników basenu, ale we−
dług nas tych przykrych zdarzeń jest
mniej, niż w ubiegłych latach. 

Na brak chętnych do gry w tenisa
ziemnego na kortach nie narzeka też
instruktor Edward Rosa. – Cieszy,
że coraz więcej osób podejmuje nau−
kę gry w tej pięknej dyscyplinie
sportu a później przeważnie pozo−

stają oni jej wierni przez długie lata
– mówi z nieukrywaną satysfakcją. 

Chyba więcej osób, niż w ubieg−
łych latach, głównie dzieci i mło−
dzieży, korzysta również z możli−
wości wypróbowania swojej spra−
wności fizycznej na urządzeniach
skate parku. Widzi się nawet małe
dzieci, które pod opieką rodziców,
babć czy dziadków, uczą się tu po−
konywać najprostsze przeszkody
jeżdżąc na rolkach, wrotkach itp. ml

Basen, korty, skate park cieszą się powodzeniem

Po raz kolejny w naszym mieście 
w ramach programu „Wakacje bez
uzależnień” organizowanego przez
Urząd Miasta Lędziny i Miejski
Ośrodek Kultury w lipcu oraz
sierpniu, odbyły się zajęcia wakacyj−
ne dla dzieci pozostających w do−
mach. Miejscem zbiórek przed zaję−
ciami było w Hołdunowie Gimnaz−
jum nr 2, Plac Farski w Lędzinach
orazParking przy kościele w Goław−
cu.

W Gimnazjum nr 2 oraz na
Placu Farskim w każdy wtorek
zajęcia prowadziło dwóch in−
struktorów dla grupy pięćdziesię−
ciorga dzieci. Uczestnicy mieli
możliwość uczestnictwa w zaję−
ciach sportowych, plastycznych,
fotograficznych oraz rękodzielni−
czych. Również we wtorki, dzieci
pod bacznym okiem instruktorów
uczestniczyły w zajęciach na ba−
senie krytym.

W każdą środę zajęcia odbywa−
ły się w sali widowiskowej
„Piast”. W pierwszą środę odbyło
się przedstawienie profilaktyczne
dotyczące bezpieczeństwa, a zaraz

po nim dzieci spotkały się z fun−
kcjonariuszami Policji, Straży
Miejskiej i Ochotniczej Straży Po−
żarnej. Przez sześć kolejnych śród
zawsze o godzinie jedenastej od−
bywały się projekcje filmowe
w ramach II Repliki Festiwalu Fil−
mów dla Dzieci w ramach dysku−
syjnego klubu filmowego. Tak jak
w ubiegłym roku inicjatorem rep−
liki była Fundacja Rozwoju Kina
w porozumieniu z Kinem Kijów
z Krakowa. Na każdym seansie
sala kinowa wypełniona była po
brzegi ze względu na fakt, iż każ−
da środa była dniem otwartym dla
dzieci i dorosłych bez ograniczeń
wiekowych. W ostatnią środę od−
było się przedstawienie teatralne
pt. „Bajka o zaczarowanym źród−
le”. Po przedstawieniu dzieci
uczestniczyły w warsztatach tea−
tralnych.

We czwartki dla uczestników
projektu „Wakacje bez uzależ−
nień” organizowano wycieczki. W
ramach wyjazdowych czwartków
odbyły się wycieczki do
Aquadromu w Rudzie Śląskiej,
Ogrodu Zoologicznego w Chorzo−

wie, Ogrodu Doświadczeń w Kra−
kowie, do Sztolni Czarnego Pstrą−
ga w Tarnowskich Górach, do Za−
grody Żubrów oraz Skansenu
w Pszczynie, do Nadleśnictwa
w Katowicach, Kopalni Cukier−

ków „Hanys” w Katowicach oraz
do Dream Parku w Ochabach.

Zakończeniem zajęć wakacyj−
nych był Piknik będący podsumo−
waniem programu „Wakacje bez
uzależnień 2014”. W czwartek, 21
sierpnia od godziny 16.00 na Placu
Farskim na wszystkie dzieci cze−
kała moc atrakcji. Uczestnicy Pik−
niku mogli do woli korzystać
z dmuchanej zjeżdżalni, kul wo−
dnych oraz dmuchanego zamku do
skakania. Animatorzy przebrani za
bohaterów bajki o Flinstonach ma−
lowali twarze, prowadzili zabawy
z chustą Klanza oraz tworzyli
wielkie bańki mydlane. Szczudla−
rze rozdawali dzieciom cukierki
oraz soczki. Całość imprezy pro−
wadził DJ Tomasz Bielusiak.
Ogromnym zainteresowaniem cie−
szyły się konkursy: malowanie
przestrzennych domków, konkurs
na najdłuższą obierkę jabłka, dmu−
chanie balonów oraz jedzenie waty
cukrowej na czas, najdłuższy lot
papierowym samolotem, konkurs
rodzinny na malowanie portretu
opiekuna oraz rozpoznanie dziecka
po dotyku ręki. Za udział w
konkursach dzieci a także dorośli

otrzymywali piękne nagrody i –
jak na ten dzień przystało – słody−
cze. W czasie pikniku dla wszy−
stkich uczestników zabaw dostęp−
na była nieodpłatnie wata cukrowa
oraz popcorn.

Podsumowując osiem tygodni
programu „Wakacje bez uzależ−
nień” należy wskazać, że w po−
szczególnych placówkach prze−
prowadzono 102 godziny zajęć, w
trakcie których 11 instruktorów
zrealizowało 32 różnorodnych te−
matów zajęć, dla 3310 uczestni−
ków w tym również uczestników
Pikniku. Z Projekcji filmowych
oraz przedstawień filmowych sko−
rzystało 1496 osób.

W ramach programu Miejski
Ośrodek Kultury przygotował za−
jęcia artystyczne: plastyczne, ręko−
dzielnicze, teatralne, sportowe,
a także: 7 wycieczek w tym jedna
do Aquaparku, 5 wyjść na basen,
2 przedstawienia profilaktyczne,
2 przedstawienia teatralne, 6 pro−
jekcji filmowych w ramach II Rep−
liki Festiwalu Filmów dla Dzieci,
1 warsztaty teatralne oraz duży ro−
dzinny piknik dla dzieci i ich ro−
dzin. 

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

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Wo−
jewództwo Śląskie, Powiat Bieruńsko−Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1,
Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 5 przy ul. Paderewskie−
go, oznaczonej numerem geodezyjnym 2823/35 o powierzchni 0,0786 ha, zapi−
sanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol klasoużytku RV –
684 m2 (grunty orne), dr – 102 m2 (drogi).
Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze
wieczystej KA1T/00037218/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W Dziale I−SP wpisane są uprawnienia
wynikające z praw ujawnionych w Dziale III innych ksiąg wieczystych. W Dziale III
wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami i nie
dotyczą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Dział IV księgi wieczystej jest
wolny od wpisów. Zapisy działu I−SP oraz działu III w/w księgi wieczystej zostaną
przeniesione do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przedmiotowa nierucho−
mość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich. 
Nieruchomość położona jest w południowo−wschodniej części Miasta Lędziny, przy
drodze publicznej gminnej, dojazdowej – zgodnie z zapisami planu oznaczonej sym−
bolem 1KDD – bocznej ul. Paderewskiego. Ulica Paderewskiego łączy się z drogą po−
wiatową ul. Lędzińską, przy której znajdują się przystanki komunikacji miejskiej
(przystanki autobusowe). Odległość od centrum handlowo−usługowego dzielnicy Lę−
dziny, budynku poczty wynosi około 1 km. W niedalekiej odległości nieruchomości
zlokalizowane są obiekty szkolne, boisko sportowe, ośrodek zdrowia. 
Działka położona jest w kompleksie gruntów wydzielonych pod zabudowę jednoro−
dzinną z usługami. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mie−
szkaniowa jednorodzinna, tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną mie−
szkaniowo−usługową, grunty rolne oraz tereny zadrzewione, nieurządzone. Istniejące
uzbrojenie: sieć wodociągowa, gazowa, energetyczna kończy się na wysokości istnie−
jącej zabudowy jednorodzinnej. 
Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta. Od strony północnej przylega do
działki niezabudowanej numer 2822/35, od wschodu do działki numer 2831/35 wy−
dzielonej pod drogę dojazdową, od południa do drogi publicznej, dojazdowej – ul. Pa−
derewskiego (boczna), od zachodu sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną budyn−
kiem mieszkalnym. Działka jest nieogrodzona, niezabudowana i nieuzbrojona. Dro−
ga dojazdowa od strony ul. Paderewskiego o nawierzchni asfaltowej na odcinku ist−
niejącej zabudowy, w dalszej części utwardzona jest kruszywem, brak chodników.
Działka jest nieogrodzona, niezabudowana i nieuzbrojona. 
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą
Nr XXXVIII/222/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego
nr 92 poz. 2531 z dnia 29 lipca 2005 r., zgodnie z którym położona jest na obszarze
oznaczonym symbolem 9MU – tereny zabudowy mieszkaniowo−usługowej.
Na sprzedaż w/w nieruchomości zostały przeprowadzone cztery przetargi ustne nie−
ograniczone: I przetargi w dniu 18 czerwca 2013 r., II przetargi w dniu 7 październi−
ka 2013 r., III przetargi w dniu 4 kwietnia 2014 r., IV przetarg w dniu 24 czerwca 2014
r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości: 56 000,00 zł netto 
(słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Wadium ustalone zostało na kwotę: 2 800,00 zł 
(słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się
w dniu 24 września 2014 r. o godz. 11.00

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

Ogólne warunki w/w przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium – w pienią−
dzu – w terminie do dnia 18 września 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000
6233 0008 (konto depozytowe)
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowe−
go Urzędu Miasta Lędziny.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia,
unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie poda−
nych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należ−
ności.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
VAT według stawki 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do
dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje
się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny. 
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego prze−
targu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem
nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamie−
rzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zape−
wnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych
na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją,
Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej
oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Po−
wiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z ro−
szczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rze−
czywistym a prawnym nieruchomości.
Nabywca – we własny zakresie i na własny koszt – zleca uprawnionemu geodecie
okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości. 
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).
Udział w przetargu oznacza akceptację:

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

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie spo−
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru−
chomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Ko−
misji Przetargowej następujących dokumentów:

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

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powo−
dów.

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

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzę−
du Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, opublikowane na stronach internetowych
Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny – do dnia przetargu. 

Ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stro−
nach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl. 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 30 dni przed wyzna−
czonym terminem przetargu, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na
terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż
raz w tygodniu.



10

Tegoroczne lato było pierwszym,
podczas którego funkcjonowała let−
nia scena Placu Farskiego. Oprócz
Dni Lędzin mieliśmy tam wiele in−
nych koncertów, a letnie Muzyko−
wanie pod Chmurką przypadło go
gustu mieszkańcom, którzy raz
w większej, a raz w mniejszej li−
czbie zjawiali się posłuchać. 

„„ZZNNAAJJOOMMII’’’’  uuddaanniiee  
wwyyssttaarrttoowwaallii

26 lipca na letniej scenie Placu
Farskiego na swoim plenerowym
debiucie muzyczne umiejętności
prezentował nam zespół „Znajo−
mi”. To muzyczne trio tworzą trzy
artystyczne dusze, zauważone
i zaproszone na koncert przez dy−
rektorkę lędzińskiego MOK,
Joannę Figurę. 

Pierwsza to śpiewająca i grająca
na saksofonach altowym i tenoro−
wym, Agata Wojtala – Kubecka.
Jako saksofonistka zasila także
skład Orkiestry Dętej KWK „Zie−
mowit”, oraz kierowanej przez
Andrzeja Króla Imielińskiej Or−
kiestryDętej. Dała się też poznać
jako uzdolniona malarka, a jej
prace można było podziwiać na li−
cznych wystawach.

Dominik Ingram oprócz śpie−
wania w zespole, gra także na
keyboardzie i akordeonie. Muzy−
czne fascynacje Dominika to kon−
tynuacja pasji zrodzonej od naj−
młodszych lat i kontynuowanej
w szkolnym zespole ‘’Moderato”.
Poprzez występy w zespole folk−
lorystycznym „Lędzinianie”, „Pi−
kanteria” czy „Szwagierband”,
przyczynił się do utworzenia
„Znajomych”. 

Z kolei swój tenorowy wokal
prezentował w hołdunowskim
chórze „Sursum Corda”, a obec−
nie w docenianym i wielokrotnie
nagradzanym chórze lędzińskich
kameralistów „Pro Arte Et Musi−
ca”. Kameraliści pod opieką Ma−
rii Zuber wielokrotnie są muzy−
czną ozdobą wydarzeń w hołdu−
nowskim kościele, gdzie np. pod−
czas wielkopiątkowych odtwo−
rzeń Męki Pańskiej, uważne ucho

mogło wychwycić w partiach Je−
zusa tenorowy śpiew Dominika.

Trzecim członkiem zespołu jest
Grzegorz Ułan, który gra na ta−
kich samych instrumentach jak
Dominik, oraz także śpiewa. To
do niego należy wykonywanie ob−
cojęzycznego repertuaru.
W Szkole Muzycznej I stopnia
w Tychach uczył się gry na forte−
pianie, akordeonie i puzonie.
Przez kilkanaście lat występował
w założonym jeszcze w latach
szkolnych zespole „Key – Mu−
sic”, z którym na jednym z woje−
wódzkich przeglądów zdobył
I miejsce. Po piętnastu latach
wspólnego grania, w styczniu
2014 roku dołączył do członków
zespołu „Pikanteria”, Dominika
i Agaty i tak zrodził się zespół
„Znajomi”, którego nazwę wy−
myśliła Agata.

Na lędzińskiej scenie grupa za−
prezentowała bardzo urozmaico−
ny repertuar, w którym wśród po−
nad czterystu utworów znajduje
się wiele światowych przebojów
z różnych gatunków muzycznych.
Podczas lędzińskiego koncertu
zagrali między innymi przebój
„Brown Girl In The Ring” zespo−
łu „Boney.M”, „Acapulco” z re−
pertuaru „Ricchi e Poweri”, czy
„Chichuahua” z polskim tekstem
kabaretu „OTTO”. 

Oprócz polskich szlagierów
biesiadnych i śląskich przyśpie−
wek nie zabrakło nowszych rodzi−
mych coverów, jak chociażby
„Kawałek do tańca” zespołu „Po−
parzeni kawą 3” czy osłuchana
„Balkanica” zespołu „Piersi”.

Wykonywana przez „Znajo−
mych” muzyka na tyle podobała
się przybyłym na plac mieszkań−
com, że dali się oni poderwać do
wspólnej, trwającej ponad dwie
godziny zabawy. Są doskonałą
muzyczną propozycją, młodych
choć już doświadczonychmuzy−
ków, na muzyczną oprawę dla
różnego rodzaju wydarzeń. Ze−
spół ambitnie planuje rozszerzyć
repertuar o swoje autorskie utwo−
ry, którymi miałyby się stać wier−
sze lokalnych poetów, a muzy−
cznie zaś miała by to być śląska

muzyka, nie bazująca jednak na
bawarskich, heimatowych liniach
melodycznych.

KKoonncceerrtt  zzeessppoołłuu  „„GGeesstt””
W ramach „Letnich Koncertów

pod Chmurką” 1 sierpnia br. lę−
dziński zespół „Gest” swoim wy−
stępem zainaugurował serię kon−
certów na Placu Farskim. Zespół
skorzystał z zaproszenia MOK−u,
by przypomnieć lędzinianom
o swoim istnieniu, bo większość
swojego zajętego terminarzyka
wypełniają wyjazdy poza granice
Lędzin.

Śląskie wesele przypadło im
prowadzić nawet pod Lublinem.
Członkowie zespołu swoją przy−
godę z muzyką rozpoczęli będąc
jeszczenastolatkami w ramach oa−
zowej wspólnoty. W okresie boo−
mu muzyki rockowej, na początku
lat 80 – tych, próbowali iść
i w tym kierunku. Wówczas towa−
rzyszył im jeszcze w scenicznych
zmaganiach Jacek Filipiak, który
pozostawił jednak muzykę na
rzecz fotografii. 

Tadeusz Ingram z Zdzisławem
Rudolem grają już razem od 1988
roku. Swego czasu towarzyszył
im również perkusista, śp. Józef
Chajec. W latach 1994 – 2010
swoje muzykowanie Zdzisław
Rudol dzielił z obowiązkami ra−
dnego Rady Miasta Lędziny.
„Gest czyli Szwagry” to nazwa,
której także używali z racji, że
prywatnie rzeczywiście są szwa−
grami. 

Zespół „Gest” dzisiaj to spółka
cywilna, będąca duetem w skład
którego wchodzi wokalista i kla−
wiszowiec Tadeusz oraz śpiewa−
jący wokalista i gitarzysta Zdzi−
sław. Muzycy preferują zróżnico−
wany gatunkowo polski reper−
tuar. Jeżeli sięgają po zagrani−
czne przeboje to też tylko w wer−
sjach z polskim (lub śląskim) tek−
stem, jak np.”Tusto gęś”, czyli
„Let’s twist again” Chubby Chec−
kera. 

Po tylu latach wspólnego muzy−
kowania nabyli umiejętność pro−
wadzenia imprez dostosowując
wykonywany repertuar obserwu−
jąc reakcję słuchaczy. Swoim bo−
gatym zasobem repertuarowym
mogą zadowolić zarówno dzieci
grając „Pszczółkę Maję”, jak i do−
rosłych bawiących się i przy disco
polo i przy aktualnych hitach jak
„Bałkanica” zespołu Piersi. Czer−
piąc z bogatych zasobów wszelki−
chgatunków muzycznych, zapra−
szani są do muzycznej oprawy
karczm piwnych, babskich com−
brów, czy też kopalnianych
i osiedlowych festynów.

Do wspólnej zabawy i relaksu
podczas tańca zachęcają od lat na
przyjęciach weselnych i balach
karnawałowych, a że robią to dob−
rze, warto przychodzić na ich wy−
stępy. Zespół ubolewał nad nieo−
becnością władz miasta, bo ich
koncert byłdoskonałą okazją, by
zachęcać mieszkańców do głoso−
wania w plebiscycie na „Moderni−
zację Roku 2013”, w którym Plac
Farski rywalizował z inwestycja−
mi z całej Polski. 

FFrraannkk,,  LLiisszzkkaa  ii iinnnnii
Natomiast 8 sierpnia odbył się

kolejny letni koncert „Pod chmur−
ką” na Placu Farskim. Ten zróżni−
cowany muzycznie wieczór, wy−
pełniła muzyka rockowa i hindus−
ka.

Jako pierwsi na scenie wystąpi−
li młodzi muzycy, którzy na po−
trzeby tego koncertu zebrali się
zaledwie miesiąc wcześniej.
W czteroosobowym składzie ze−
społu znalazł się gitarzysta i wo−
kalista Jerzy Frank, który dał się
już poznać podczas X Wojewó−
dzkiego Festiwalu Muzyki i Tań−
ca w Lędzinach, podczas którego
z zespołem STEEL MIND zdobył
wyróżnienie (nazwa STEEL
MIND widniała nawcześniej−
szych zbiorowych plakatach, za−
powiadających sierpniowe wyda−
rzenia kulturalne).

Drugim śpiewającym gitarzystą
jest Karol Liszka, który na wy−
mienionym festiwalu oprócz wy−
stępu jako basista STEEL MIND,
również zdobył wyróżnienie jako−
solista. Oboje reprezentowali
wówczas lędziński PZS. Do skła−
du dokooptowali bieruńskiego
perkusistę, Michała Gorywoda
oraz Patryka Wala, basistę z Ty−
chów. Wiernym kibicem ich po−
czynań jest nauczycielka Sylwia
Wituła. Ich blisko dwugodzinny−
koncert wypełniły rockowe cove−
ry. 

Przed młodym zespołem je−
szcze wiele pracy, ale są spore
szanse, że będzieich można usły−
szeć ponownie na tegorocznej od−
słonie „Wielkiego Grania”. Jako
drugi tego wieczoru zaprezento−
wał się na scenie Tadeusz Stu−
chlik. Jego bollywoodzkie hity
poznaliśmy już ubiegłego Sylwe−
stra oraz 9 lutego, podczas pełno−
wymiarowego, solowego recitalu
w sali „Piast”. Na Placu Farskim−
także już gościł, 14 marca w sali
audiowizualnej zagrał u boku
Dana Beaulauriera, którego oso−
biście zaprosił na wspólny kon−
cert, zorganizowany przez Miej−
ski Ośrodek Kultury w Lędzi−
nach. 

Tadeusz Stuchlik z muzycznym
podkładem zaśpiewał kilka utwo−
rów, znanych już z jego ubiegło−
rocznej płyty „Bollywood hits”,
np. „Dance Dance”. Piątkowy
koncert pokazał, że konwencja
prezentacji różnych stylów muzy−
cznych na lędzińskiej scenie się
sprawdza. 

NNaannaa  ––  eenneerrggiiaa  
ww śśppiieewwiiee  ii ttaańńccuu

W niedzielne popołudnie 17
sierpnia na letniej scenie Placu
Farskiego zaprezentował swoje
umiejętności kwartet wokalny
NANA ze Stargardu Szczeciń−
skiego. Zespół tworzą cztery
dziewczyny, których drogi zeszły
się w Wyższej Szkole Teatralnej
i Wyższej Szkole Muzycznej
w Szczecinie: Magdalena Rymar,
Katarzyna Rymar, Elżbieta Cie−
luch i Ilona Rybak. Tę ostatnią na
lędzińskiej scenie wyjątkowo za−
stąpiła Monika Michno.

Zespół 12 lat temu został laurea−
tem Festiwalu Młodych Talentów
w Stargardzie Szczecińskim, ale
jego kariera nabrała rozpędu po
wygranych „Debiutach” na 42
Krajowym Festiwalu Piosenki
Polskiej „Opole 2005’’, gdzie
zdobył nagrodę im. Anny Jantar.
Na swoim koncie mają kilkaset
występów w kraju i na europej−
skich estradach. Dały się również
poznać w programie telewizyjnym
Roberta Janowskiego „Jaka to me−
lodia?”. Do swoich statystyk mo−
gą dorzucić niedzielny koncert
w Lędzinach.

Uroda, wdzięk, a przede wszy−
stkim świetne wokale to ich atuty.

Sierpniowe muzykowanie
„Pod chmurką”

Znajomi.

Karol Liszka z kolegami.
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W trakcie trzech odsłon swojego
wizerunku, wykonały przeboje pol−
skie i zagraniczne we własnej aran−
żacji. Wokalnym popisom towa−
rzyszyły perfekcyjnie wykonywa−
ne układy taneczne. W pierwszej
części kwartet wykonał kilka prze−
bojów Maryli Rodowicz jak „Mał−
gośka”, „Sing – Sing”, czy „Diabeł
i raj”, „Konik na biegunach” śpie−
wany przez Urszulę i inne znane
covery z repertuaru zespołu Skal−
dowie, Brathanki oraz Renaty
Przemyk i Janusza Laskowskiego. 

Druga część zawierała utwory
kojarzone z repertuarem biesia−
dnym, np.”Szalała szalała” zespo−
łu Krywań, „Guantanamera”
z polskim tekstem, czy klasyk ga−
tunku – „My cyganie (ore ore)”. 

Część trzecia to z kolei zestaw
światowych przebojów, żywioło−
wo zaprezentowanych przez czte−
ry śpiewające i tańczące dziew−
czyny, które mając doskonały
kontakt z publicznością zachęcały
do wspólnej zabawy i wspólnego
śpiewu. Można było usłyszeć
utwory Eurythmics „There Must
Be An Angel” i „Sweet dreams”,
czy „I Love You Baby” i „I will
survive” Glorii Gaynor, który na
finał wykonały z lędzińską publi−
cznością. W swoich autorskich,
energetycznych utworach prezen−
tują muzykę wpadającą w ucho,
łączącą różne style, ale też różne
temperamenty oraz gusty każdej
z członkiń grupy.

Podczas koncertu zespół pod−
kreślił, że przypadło mu wystąpić
w miejscu, które wygrało ogólno−
polski plebiscyt Modernizacji Ro−
ku.

KKlleezzmmeerrsskkiiee  kklliimmaattyy  
W sobotni wieczór 9 sierpnia

Plac Farski wypełniła muzyka ży−
dowska. Propozycja jaka tym ra−

zem była udziałem Miejskiej Bib−
lioteki Publicznej w Lędzinach.
która postawiła zapoznanie lę−
dzińskich słuchaczy z muzyką
klezmerską, jaką wykonuje zapro−
szony do Lędzin zespół Sholem,
pochodzący ze starej żydowskiej
części Krakowa, Kazimierza.

Muzyka klezmerska kiedyś to−
warzyszyła żydowskim obrzędom
religijnym, z czasem jednak prze−
rodziła się w muzykę rozrywkową
grana podczas różnych żydow−
skich uroczystości. Sholem to trio

założone przez absolwenta
Krakowskiej Akademii Muzy−
cznej, Macieja Inglota w 2001 ro−
ku. 

Ten grający akordeonista dał
się poznać na wspólnych koncer−
tach z Renatą Przemyk i jako li−
der Inglot Klezmer Trio, z którym
zajął się odtwarzaniem i pielęg−
nowaniem muzyki żydowskich
grajków galicyjskich. Obecnie
trio współtworzy skrzypaczka
i wokalistka Ewelina Tomanek –
Inglot oraz kontrabasista Max

Kowalski, który z kolei od 1998
roku lideruje renomowanej klez−
merskiej grupie Max Klezmer
Band, mającej w repertuarze tra−
dycyjne melodie żydowskie
wzbogacone o własne kompozy−
cje utrzymane w klezmerskiej
stylistyce z dodatkami elementów
jazzowych i bałkańskiego folklo−
ru. Zespół Sholem preferuje
wciąż inspirujący i piękny klasy−
czny klezmerski, pełen tempera−
mentu repertuar. Ci wielokrotni
uczestnicy festiwali muzyki ży−
dowskiej zaprezentowali trady−
cyjny repertuar, ale we własnej
aranżacji, naprzemiennie wyko−
nując utwory wokalne i instru−
mentalne. Ewelina Tomanek – In−
glot czarowała tego magicznego
wieczoru publiczność swoim
niepowtarzalnym wokalem w ję−
zyku jidysz, a westmister Macieja
Inglota przy dłuższych akordeo−
nowych fragmentach utworów,
przywoływał skojarzenia z doko−
naniami sławnego krakowskiego
tria akordeonowego MOTION
TRIO. 

Wśród prezentowanych trady−
cyjnych utworów,najbardziej roz−
poznawalnymi były „Donna Don−
na” Aarona Zeitlina, czy tradycyj−
ny utwór bałkański „Ajde jano”.
Tytuły prezentowanych utworów
dla przeciętnego słuchacza bar−
dziej są zapamiętywanew pol−
skich tłumaczeniach, np. „Czy
można kochać za bardzo”,
„Wszyscy jesteśmy braćmi i sio−
strami”. 

Nie mniej znaną osobą niżeli
sami muzycy, jest ceniony w śro−
dowisku artystów realizator
dźwięku, Andrzej „Czoper” Czop,
który tego wieczora odpowiadał
za należyte brzmienie zespołu na
Placu Farskim. Specyfika klez−
merskiej muzyki wykonywanej na
żywo, polega na tym, że prędzej
lub później, czy to są utwory sko−
czne czyliryczne, słuchającym
koncertu nogi same zaczynają
podrygiwać w rytm muzyki pły−
nącej ze sceny. 

Zespół obecnie posiada już
swój własny, niepowtarzalny pro−
fil oraz ugruntowaną pozycję na
polskiej scenie klezmerskiej.
Próbkę ich muzycznych możliwo−
ści można poznać na wydanej
w 2005 roku płycie, wtedy jeszcze
z kontrabasistą Tomaszem Micha−
likiem, którą zespół nagrał w mar−
cu 2005 roku w Studio SCKM
w Krakowie. 

W czasie kiedy nie stanowią
akurat oprawy muzycznej dla ja−
kiegoś wydarzenia organizowane−
go przez gminy żydowskie, to na
co dzień można ich posłuchać
w Restauracji Żydowskiej „Ariel”
na krakowskim Kazimierzu.

PPlleenneerroowwyy  SSoonnooss
Goszczący po raz dziewiąty

w Lędzinach kwartet smyczkowy
„Sonos” 22 sierpnia zagrał w piąt−
kowy wieczór swój pierwszy ple−
nerowy koncert w scenerii Placu
Farskiego. Rolę prezentera po−
szczególnych utworów przypadła
Agnieszce Kucharewicz z Miej−
skiej Biblioteki Publicznej w Lę−
dzinach, która była organizatorem
tego koncertu.

Kwartet w składzie: Małgorzata
Hlawsa – flet, Marcin Sidor –
skrzypce, Ewa Sidor – altówka
i Joanna Urbańska – Mikszta –
wiolonczela, zaprezentował czte−
roczęściowy zestaw utworów, do−
stosowanych na potrzeby waka−
cyjnego koncertu. W części pier−
wszej słuchacze wysłuchali „Eine
kleine Nachtmusik” Wolfganga
Amadeusza Mozarta, koncertu
skrzypcowego „Zima” z „Czte−
rech pór roku” Antonio Vivaldie−
go oraz przeboju muzyki klasy−
cznej, „Marszu tureckiego” ró−
wnież Mozarta. 

Część druga to już zaskoczenie
dla melomanów, jak pięknie mogą
brzmieć przebojemuzyki rozryw−
kowej transkrybowane na potrze−

by kwartetu smyczkowego. Moż−
na było usłyszeć, jak w takiej
wersji brzmi wielki hit zespołu
U2 „With Or Without You” oraz
dwa utwory zespołu The Beatles:
„Yesterday” i „Hey Jude”,w któ−
rym brzmienie fletu z wiolonczelą
robiło wielkie wrażenie.

Trzecia część była z kolei nie la−
da gratką dla miłośników filmo−
wych soundtracków.W tym zesta−
wie wykonano motyw przewodni
z filmu „Mission Impossible”
Briana De Palmy, słynne tango
z filmu „Zapach kobiety”, „Por
Una Cabeza” Thomasa Newmana
oraz „I’ve Seen Than Face Before
(Libertango)” z filmu „Frantic”,
który rozpowszechniła ekscentry−
czna Grace Jones. Na koniec za−
grano wirtuozerskie pozycje oparte
na folklorze węgierskim, „Taniec
węgierski Nr 5” Johannesa Brah−
msa i „Czardasza” Vittorio Mon−
tiego.

Gdyby nie fakt, że artyści śpie−
szyli się na grany tego dnia na−
stępny koncert, ten z pewnością
zakończył by się bisami. Należy
mieć nadzieję, że niebawem za−
biorą słuchaczy w kolejną podróż
z muzyką klasyczną.

Bogusław Żogała

Nana. Sholem.

Gest czyli Szwagry.

Sonos.
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WAŻNE TELEFONY (32…)

BEZPIECZEŃSTWO Komenda Powiatowa Policji 323–32–00 tel. dyżurne−

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

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

cjalistyczny w Tychach 325–42–80/–81 MZOZ 216–77–01 Przychodnia

Specjalistyczna 326–73–74, 326–62–53 Zespół Pracowni Rehabilitacyj−

nych 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 Ciepłowni−

cze 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 – zgła−

szanie awarii: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 – w pozostałych go−

dzinach oraz w weekendy pod numerem: 325–70–00 (dyspozytor RPWiK SA Ty−

chy)

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–Re−

kreacyjny 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 piątek, 25 lipca, ośmioosobowa
grupa reprezentująca Klub Tygodni−
ka Powszechnego w Powiecie Bieruń−
sko−Lędziński (w tym aż pięcioro lę−
dzinian) uczestniczyła w bardzo pod−
niosłych uroczystościach z okazji 80.
rocznicy urodzin znanego powsze−
chnie ks. Adama Bonieckiego (zakon−
nika, redaktora i podróżnika), które
odbyły się w Krakowie.

Najpierw w kościele św. Floriana
odprawiona została nastrojowa, ale
jednocześnie skromna i pozbawio−
na pompatyczności msza św. w in−
tencji Księdza Adama. Jej głó−
wnym celebrantem był Jubilat
w asyście licznych księży, w tym
znanego już w całym kraju ks. Woj−
ciecha Lemańskiego i w obecności
ks. kardynała Stanisława Dziwisza,
który pogratulował też i podzięko−
wał ks. Bonieckiemu za dotychcza−
sową sumienną i owocną posługę
duszpasterską. Wśród licznych
osób gratulujących mu pięknego ju−
bileuszu, już na zewnątrz kościoła,
byli też lędzinianie.

Potem wszyscy przemieścili się
do Muzeum Sztuki i Techniki Ja−
pońskiej Manggha, gdzie w wypeł−
nionej po brzegi sali odbył się be−
nefis urodzinowy zorganizowany

przez redakcję „Tygodnika Po−
wszechnego”. W blisko dwugo−
dzinnej części oficjalnej, rozpo−
czętej słowami Joanny Szczep−
kowskiej: „Proszę Państwa, 25 lip−
ca 1934 roku zaczął się w Polsce
Adam Boniecki”, oklaskiwano
występy znakomitych polskich ak−
torów, śpiewaków itp. oraz wspa−
niały referat ks. prof. Michała Hal−
lera pt.”Jak Bóg stworzył Adama
Bonieckiego”, a następnie wysłu−
chano podniosłych laudacji i prze−
mówień wybranych gości oraz li−
stów gratulacyjnych, w tym od
Prezydenta RP Bronisława Komo−
rowskiego i przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski, ks.
abp. Stanisława Gądeckiego.Część
bankietowa rozpoczęła się od
wzniesienia toast lampką szampa−
na za zdrowie Księdza Adama, po
czym ustawiła się do niego długa
kolejka osób pragnących mu zło−
żyć serdeczne gratulacje i życzenia
urodzinowe.

Wśród uczestników benefisu by−
ło też małżeństwo z Lędzin, Marta
i Paweł Kasprzykowie, którzy
dzielą się z nami swoją wspólną
refleksją: – ksiądz Adam Boniecki
jest dla nas tym, kim Dalajlama dla
wielu obywateli świata. W oparciu

o jasne zasady, prawdę, poszano−
wanie odmienności, bez agresji
buduje relacje z otaczającymi go
ludźmi, realizuje założone cele
i zadania. Piątkowa uroczystość
była dla nas okazją, nie tylko do
osobistego złożenia życzeń Jubila−
towi z okazji Jego 80 urodzin, ale
także do radowania się wespół
z innymi gośćmi księdza, myślący−
mi i ceniącymi w życiu takie same
wartości jak ksiądz Adam Boniec−
ki i cała rzesza czytelników Tygo−
dnika Powszechnego.

Podobała nam się bardzo organi−
zacja całej uroczystości.
Przepiękna, spokojna i uducho−
wiona msza w barokowym koście−
le św. Floriana poprowadzona
z wielką skromnością przez księ−
dza Adama i towarzyszących mu
kilkunastu koncelebrantów. Cie−
szyła też wielce możliwość spotka−
nia tylu ciekawych osób, które
znamy z łamów TP, ze świata kul−
tury i polityki. Ogromną radością
były też występy najlepszych pol−
skich aktorów, którzy dla księdza
znaleźli jednak czas i wprawili
wszystkich uczestników wydarze−
nia w odświętny, ale i szampański
nastrój.

Mirosław Leszczyk

Lędzianie na benefisie
ks. Bonieckiego

Pani Zofia i pani Ingrid z ks. Bonieckim.

Jak co roku, tradycyjnie już, odbę−
dzie się Ogólnopolski Turniej Tań−
ca Towarzyskiego o Puchar Burmi−
strza Miasta Lędziny „Taneczna
jesień 2014”. IX edycja tego potęż−
nego konkursu wyznaczona jest na
21 września, jak zwykle na hali
sportowej Fundacji Rozwoju Spor−
tu. Sędziuje 10 sędziów nie tylko
z okolic (Jaworzno), ale również
z Nowego Sącza, Rzeszowa, czy
Tarnowa. Co roku w konkursie
biorą udział pary taneczne z Lę−
dzin. 

– To prawdziwe widowisko. Za−
praszam serdecznie wszystkich
mieszkańców Lędzin na turniej,
będzie można zobaczyć przepięk−
ne stroje, ale przede wszystkim je−
dnak, taniec na najwyższym pozio−
mie – mówi Andrzej Kostyra, pre−

zes lędzińskiej Fundacji Rozwoju
Sportu i Kultury Fizycznej, która
razem z mysłowicką szkołą tańca
„WIR” jest organizatorem przed−
sięwzięcia. 

W konkursie biorą udział pary
w wieku od 10 lat wzwyż. Impreza
jest współfinansowana przez Sta−
rostwo Powiatowe oraz Urząd
Miasta Lędziny. 

Zatańczą o Puchar Burmistrza


