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Górniczego szczęścia, bezustannej opieki 
Świętej Barbary, Waszej Patronki, 

społecznego uznania dla codziennego
trudu górników i szacunku dla etosu tej ciężkiej

i niebezpiecznej roboty, samych mądrych 
decyzji wobec branży wydobywczej oraz 
dumy i zadowolenia z pracy, szczęścia 

w życiu osobistym i wszelkiej pomyślności 
z okazji Barbórki

życzy

Wiesław Stambrowski
Burmistrz Miasta Lędziny

SSzzcczzęęśśćć  WWaamm  BBoożżee!!

Przypomnijmy: Urząd Miasta,
by pomóc emerytom z Ziemowita
w dochodzeniu wspomnianych na−
leżności od Kompanii Węglowej,
zaoferował im wsparcie prawne, na
które wielu osób prywatnie po pro−
stu nie stać. Zainteresowane osoby
korzystają więc bezpłatnie z porad
radcy we wtorki i piątki od 10.00
do 13.00, uzyskując pełną obsługę
prawną od napisania pozwu, przez
reprezentowanie w sądzie aż po
ewentualną egzekucję należności,
gdyby się okazało, że pojawią się
trudności z wykonaniem wyroku.

Chętnych do skorzystania z ofer−
ty magistratu nie brakuje. W wy−
znaczone dni w holu urzędu ciągle
ustawiają się długie kolejki zainte−
resowanych. Zdaniem burmistrza,
pomysłodawcy akcji, to jednak za
mało.

– Sama pomoc w odzyskaniu de−
putatów węglowych jest działa−
niem potrzebnym, lecz doraźnym
– ocenia realistycznie Wiesław
Stambrowski, inicjator urzędo−
wych porad – Odebrane deputaty
są jedynie konsekwencją znacznie
większego problemu, który doty−
czy górnictwa w Polsce. A proble−
my górnictwa to problemy całej
gospodarki, lecz przede wszystkim
miast takich, jak Lędziny. Dlatego
postanowiłem zająć się tematem
szerzej.

Owo szersze zajęcie się tematem
oznacza w praktyce, że burmistrz
zaczął pracować nad stworzeniem
samorządowego lobby, które ma
skłonić władze państwa (czyli wła−
ściciela) do poważnego zajęcia się
problemem branży górniczej.

– Czekałem na większe miasta,
których głos brzmiałby donośniej
– mówi W. Stambrowski – Ale na
razie milczą, a ja uważam, że nie
ma już na co czekać. Dlatego za−
mierzam głośno się upomnieć
o sprawy górnictwa w dobrze poję−
tym interesie zarówno samej bran−
ży, jak i Lędzin.

Lędziny są miastem zbudowa−
nym wokół kopalni. Ziemowit da−
wał po wojnie pracę, budował
miejską infrastrukturę, zapewniał
górnikom rozrywkę i wypoczynek.
Tworzył miasto. Te czasy, rzecz
jasna, dawno się już skończyły.
Miastotwórcze funkcje od kopalni
z powodzeniem przejął samorząd.
Po pierwsze jednak, nie można za−
pominać o doniosłej roli kopalni
w przeszłości, po drugie, kopalnia
nadal jest głównym pracodawcą
w Lędzinach. I to pracodawcą ren−
townym. O ile bowiem, Kompania
Węglowa przeżywa trudności, to
nasz Ziemowit, jako jedna z nieli−
cznych kopalń w spółce, przynosi
zyski. Tym bardziej więc miastu
zależy, by wywołać poważną dys−
kusję o przyszłości górnictwa.
Zdaniem Wiesława Stambrow−
skiego nie można dopuścić, by za
błędy w zarządzaniu płaciły kopal−
nie. Zwłaszcza te, które potrafią
sobie radzić na rynku. Ziemowit
do takich należy. 

Jak się okazuje, inicjatywa bur−
mistrza zyskuje poparcie innych
samorządów. Także tych więk−
szych.

– W pełni popieram działania
podjęte przez Wiesława Stam−
browskiego – mówi Andrzej Dziu−
ba, prezydent Tychów – Upadek
górnictwa byłby klęską całego re−
gionu śląskiego. Burmistrz Lędzin
ma naturalny mandat do zainicjo−
wania działań na rzecz branży, bo
od wielu lat reprezentuje gminę
górniczą. Nie bez znaczenia jest
też, że kopalnia Ziemowit, notabe−
ne mój dawny pracodawca, jest za−
kładem rentownym. Nikt więc nie
może zarzucić Stambrowskiemu,
że występuje w obronie bankruta.
Sytuacja górnictwa, chociaż trud−
na, w moim przekonaniu nie jest
wcale przesądzona. Uważam, że
w polskim węglu nadal tkwi
ogromny potencjał i wierzę, że
warto o niego walczyć. Dlatego
w pełni popieram burmistrza Lę−
dzin w jego staraniach. 

Deputat to nie wszystko
Już około 1300 osób skorzystało z pomocy prawnej w odzyskaniu deputatu węglowego, zaoferowanej emerytom gór−
niczym – mieszkańcom Lędzin przez Urząd Miasta. To pierwsza taka i – jak pokazuje praktyka – bardzo potrzeb−
na inicjatywa w gminie górniczej, jaką są Lędziny. Jednak zdaniem burmistrza Wiesława Stambrowskiego, to jedy−
nie gaszenie pożaru, a potrzebna jest całościowa i długofalowa strategia wobec branży.

Dobra wiadomość na koniec upły−
wającej kadencji: wojewoda śląski
zatwierdził ostateczną listę rankin−
gową wniosków w ramach Narodo−
wego programu przebudowy dróg
lokalnych, czyli tak zwanych schety−
nówek. Na liście znalazło się 87 pro−
jektów na łączną kwotę dofinanso−
wania z budżetu państwa ponad 137
mln zł. A wśród nich Lędziny.

Planowana i przygotowana od
dłuższego czasu budowa ronda
u zbiegu ulic Hołdunowskiej, Mur−
ckowskiej i Gwarków otrzyma od
państwa dofinansowanie. Chodzi
o niebagatelną kwotę 2 milionów
800 tysięcy złotych, czyli połowę
wartości inwestycji. Reszta zgo−
dnie z zawartym porozumieniem
między Lędzinami a starostwem
powiatowym sfinansowana zosta−
nie po połowie. Około 1,4 miliona
złotych wyłoży więc ze swego
budżetu powiat, drugie tyle miasto.

To naprawdę dobra wiadomość
dla Lędzin. O tym, że rondo w Hoł−
dunowie jest potrzebne, nie trzeba
nikogo, kto porusza się samocho−
dem w tym rejonie, przekonywać.
Dlatego od dawna przygotowywa−
na była niezbędna dokumentacja
dla tej inwestycji, a miasto i powiat
współpracowały ze sobą przy przy−
gotowywaniu tego zadania. Proble−
mem mogły być jedynie koszty. Po−
nad 5 i pół miliona złotych to prze−
cież kawał grosza. Teraz jednak sy−
tuacja wygląda całkiem inaczej.

– Połowa kosztów sfinansowana
w ramach programu tak zwanych

schetynówek bardzo ułatwi nam
zadanie – cieszy się burmistrz
Wiesław Stambrowski – Dofinan−
sowanie oznacza bowiem, że zaró−
wno nasze miasto, jaki powiat bę−
dą musiały wydać na hołdunow−
skie rondo znacznie mniej włas−
nych pieniędzy. Mam nadzieję, że
nowi radni tym bardziej spojrzą na
ten projekt przychylnym okiem.

Przypomnijmy, że powiat ma
w planach również dokończenie
modernizacji ulicy Hołdunowskiej
od skrzyżowania z Fredry aż do
planowanego ronda. Jeśli wszy−
stko pójdzie dobrze, już niedługo
główny ciąg komunikacyjny Hoł−
dunowa przejdzie prawdziwą me−
tamorfozę.

Ważne jest także, że wniosek
w sprawie lędzińskiego ronda zna−
lazł się na wysokim, trzecim miej−
scu listy rankingowej. Oznacza to,
że nie musimy się obawiać, że
z powodu jakichś niesprzyjających
okoliczności z niej wypadniemy. 

Duży sukces na zakończenie kadencji
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Szanowni Państwo,
za nami I tura wyborów samorządowych. Zadecydo−
wali Państwo, kto przez najbliższe 4 lata będzie pełnił
zaszczytną i odpowiedzialną funkcję radnego oraz kto
będzie się ubiegał o fotel burmistrza miasta w II turze
wyborów. Dzięki Państwa zaufaniu i głosom znalazłem
się w ścisłym gronie finalistów tego wyścigu, za co ser−
decznie dziękuję. Wszystkim moim konkurentom gratu−
luję zaangażowania w sprawy publiczne, odwagi pod−
dania się społecznej weryfikacji, wielu ciekawych po−
mysłów programowych oraz osiągniętych wyników.
Znamy już skład nowej Rady Miasta. Wszystkim nowo
wybranym radnym gratuluję zwycięstwa i życzę wielu
sukcesów w działalności samorządowej. Tym, z kolei,
którzy 16 listopada zakończyli swą misję chciałbym po−
dziękować za lata pracy w samorządzie. 
Pragnę również przypomnieć, że 30 listopada odbę−
dzie się II tura wyborów. Zapraszam wszystkich do
udziału w głosowaniu. Do zobaczenia przy urnach wy−
borczych!

Wiesław Stambrowski
Burmistrz Miasta Lędziny

W związku z końcem obecnej kadencji samorządu pragnę złożyć 
serdeczne podziękowania Panu Markowi Bani, przez cztery ostatnie
lata mojemu zastępcy, za Jego pracę i zaangażowanie w sprawy 
miasta. Marek dał się poznać jako pracowity, rzetelny i lojalny 
współpracownik, który zawsze serio traktował swoją pracę. Swą 
postawą udowadniał, że Lędziny, w których mieszka od urodzenia,
gdzie założył rodzinę i wychował dzieci, są dla Niego najwyższym
dobrem. Za to wszystko raz jeszcze składam Mu gorące 
podziękowania wraz z wyrazami szacunku i uznania.

Wiesław Stambrowski

Podziękowanie

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów 
sportowych na rok 2015

Burmistrz Miasta Lędziny działając na podstawie Uchwały Nr IV/24/11 Rady Miasta Lędzi−
ny z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozba−
wiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wy−
niki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym ogłasza nabór wnios−
ków o przyznanie stypendiów sportowych na rok 2015
O stypendium sportowe może ubiegać się zawodnik, który:

jest mieszkańcem miasta Lędziny, posiada aktualną licencję Polskiego Związku Sporto−
wego, klasę sportową dyscypliny, którą uprawia oraz wypełnia wzorowo obowiązki zawo−
dnika określone regulaminem klubu sportowego, którego jest reprezentantem
osiągnął wysokie wyniki sportowe, a jego plany startów i przygotowań wskazują na moż−
liwość osiągnięcia w przyszłości podobnych lub wyższych wyników w dyscyplinach:

a) zespołowych
– zakwalifikowanie się do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub sportowy

w oficjalnych rozgrywkach ligowych polskich związków sportowych
– powołanie do kadry makroregionu

b) indywidualnych
– punktowane miejsce w zawodach sportowych o charakterze Olimpiad, Paraolimpiad,

Mistrzostw Świata, Europy, Polski
– zajęcie od I do V miejsca w zawodach sportowych o mistrzostwo okręgu, regionu, woje−

wództwa
Wnioski o przyznanie stypendium sportowego mogą składać zarządy klubów sportowych
stowarzyszeń kultury fizycznej, których zawodnikiem jest przyszły stypendysta.
Wnioski o przyznanie stypendium sportowego wraz wymaganymi załącznikami należy skła−
dać w Punkcie Obsługi Mieszkańca w terminie do dnia 10 grudnia 2014r. w godzinach pra−
cy Urzędu.
W przypadku wysłania wniosku pocztą tradycyjną liczy się data wpływu wniosku do siedziby
Urzędu, a nie data nadania przesyłki. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Edukacji, Kul−
tury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta UM Lędziny, pokój 109, tel.
32 2166511 wew.114
Wniosek można pobrać bezpośrednio w wydziale lub ze strony internetowej miasta www.le−
dziny.pl, gdzie dostępny jest również Regulamin określający szczegółowe zasady, tryb przy−
znawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla zawodników osiągają−
cych wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

14 listopada Zarząd Wojewó−
dztwa Śląskiego przyznał Lędzi−
nom dofinansowanie w ramach
Działania 2.2 Rozwój elektroni−
cznych usług publicznych RPO
WSL 2007 – 2013 na realizację
projektu pn. „System Informacji
Przestrzennej wraz z Portalem e−
Urząd w Gminie Lędziny”. Cał−
kowita wartość projektu wynosi
prawie milion złotych, a war−
tość dofinansowania to 850 ty−
sięcy zł.

Celem projektu jest uruchomienie
innowacyjnego systemu informaty−

cznego, zapewniającego możliwość
świadczenia elektronicznych usług
publicznych, a także usprawniające−
go system obsługi klienta w Urzę−
dzie Miasta.

W ramach projektu zostanie za−
kupiony sprzęt komputerowy i in−
frastruktura sieciowa z systemem
archiwizacji danych oraz licencje.
Ponadto, wdrożony zostanie System
Informacji Przestrzennej wraz
z portalem e−Urząd.

Wszystkie te rozwiązania będą
stanowić kompleksowy system za−
rządzania w Gminie Lędziny.

Kolejny grant dla Lędzin

Straty wody w ciągu tego roku zna−
cznie spadły. Jeśli dodać do tego, że sy−
stematycznie przybywa w Lędzinach
nowych sieci, a miasto od paru lat, za−
miast wyłącznie negować propozycje
stawek, które składa tyskie Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka−
nalizacji, za każdym razem je nego−
cjuje, nie powinna specjalnie dziwić
zapowiedź, że w ciągu najbliższych
paru lat stawki za wodę zaczną tanieć. 

O wodzie pisaliśmy już w poprze−
dnim wydaniu naszego miesięczni−
ka i nie ma sensu powtarzać tych sa−
mych wątków, dlatego podsumuje−
my pokrótce: od paru lat miasto
zmieniło strategię dotyczącą wody.
Oto efekty:

Po pierwsze, skończyły się utar−
czki z RPWiKiem, które nie tylko
nie pomogły miastu w walce o ob−
niżki cen wody, ale wręcz przyczy−
niły się do wzrostu cen. 

Po drugie, wprowadzone zostały
negocjacje stawek proponowanych
przez przedsiębiorstwo wodociągo−
we, w efekcie czego nie było ostat−
nio roku, żeby wstępne kwoty opłat
nie uległy obniżeniu, co przekłada
się wprost na kieszenie mieszkań−
ców. 

Po trzecie, miasto włączyło się
w modernizację sieci, dzięki czemu
postęp prac jest znacznie szybszy.
RPWiK w ciągu ostatnich 4 lat zain−
westował w infrastrukturę wodocią−
gową w Lędzinach 3 miliony zło−
tych a miasto – następne dwa. Wy−
miana rur postępuje więc prawie
dwa razy szybciej, a na dodatek,
modernizacje, które finansuje mia−
sto, nie są wliczane do stawek za
wodę w postaci opłat amortyzacyj−
nych. 

Po czwarte, zakończenie prac ka−
nalizacyjnych w mieście wpłynęło
znacząco na obniżenie liczby awarii

wodociągów. Oznacza to mniejsze
straty wody.

Po piąte, RPWiK doszedł do po−
rozumienia z kopalnią w sprawie
zakupu nadwyżek wody, którymi
dysponuje kopalnia, po konkuren−
cyjnych stawkach. 300 metrów sze−
ściennych na dobę nie pokryje zapo−
trzebowania miasta, ale znacząco
korzystnie wpłynie na cenę ody dla
mieszkańców.

Wszystkie te działania, konsek−
wentnie prowadzone od paru lat,
zaczynają przynosić wymierne ko−
rzyści, które niebawem odczuje
każdy użytkownik wody. Miasto
też zyskuje: mamy coraz nowo−
cześniejszą sieć, której z roku na
rok większa część należy do Lę−
dzin, zamiast do tyskiej spółki.
Tym łatwiej więc będzie odkupić
w przyszłości lędzińską sieć, jeśli
władze miasta kiedyś tak zadecy−
dują.

Woda będzie tanieć

Tegoroczne wybory samorządowe przyniosły duże
zmiany w składzie Rady Miasta. Spośród 15 radnych
VI kadencji samorządu na kolejną wybrani zostali
dwaj: Janusz Gondzik i Edward Urbańczyk. Pozosta−
li radni rozpoczynającej się właśnie VII kadencji to
nowe twarze. Nowe niekoniecznie oznacza jednak, że
w samorządzie nieznane. Zdzisław Rudol był już bo−
wiem radnym przez 16 lat (od II do V kadencji)
i przez wiele lat członkiem zarządu miasta (kiedy je−
szcze takie były). Jest więc doświadczonym samorzą−
dowcem. Elżbieta Ostrowska dorobku w Radzie Mia−
sta jeszcze nie ma, ale z racji pełnienia przez 5 lat fun−
kcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 jest osobą po−
wszechnie znaną, przynajmniej w Hołdunowie.

Natomiast dotychczasowa przewodnicząca Rady
Miasta Teresa Ciepły, dwaj wiceprzewodniczący: Ka−
zimierz Gut i Jerzy Żołna, Eugeniusz Chrostek, Anna
Gajer, Czesław Orzegowski, Halina Resiak, Jerzy
Sklorz, Anna Wójcik−Ścierska Andrzej Zwoliński za−
kończyli swą misję w samorządzie. Większość z nich
pełniła swe funkcje przez jedną kadencję, niektórzy są
samorządowcami od wielu lat. Jak na przykład Kazi−

mierz Gut, który w Radzie Miasta zasiadał przez dwie
kadencje, Jerzy Żołna, radny przez cztery ostatnie ka−
dencje oraz Anna Wójcik Ścierska, która pięciokrot−
nie była wybierana do Rady Miasta.

Skład obecnej Rady Miasta stanowią – oprócz wy−
mienionych już wcześniej także: Tomasz Kostyra,
Aleksander Kozioł, Ewa Fojcik, Tomasz Kwoka, Hu−
bert Handy, Halina Sinder, Tadeusz Kowalczyk, Ka−
rol Kolny, Anna Wysocka oraz Arkadiusz Kula. Wy−
bory do Rady Miasta w szóstym okręgu wygrała Mag−
dalena Mastalerz, ale zrezygnowała z objęcia manda−
tu. Na razie Rada będzie więc pracować w 14−osobo−
wym składzie. Wybory uzupełniające odbędą się
w ciągu 3 najbliższych miesięcy.

Po raz pierwszy w historii lędzińskiego samorządu
zdarzyło się, że w Radzie Miasta zagościły ogólno−
polskie partie polityczne. Debiut przypadł Prawu
i Sprawiedliwości, które wprowadziło 6 radnych. Do−
tychczas w Lędzinach wygrywały komitety lokalne. 

Chociaż w mieście, gdzie obowiązują jednomanda−
towe okręgi wyborcze i tak najbardziej liczą się na−
zwiska, a nie szyldy wyborcze.

Nowa Rada nowe nazwiska

27 listopada odbyła się inauguracyj−
na sesja Rady Miasta VII kadencji.
Nowo wybrani radni po raz pier−
wszy zasiedli w sali obrad, by ode−
brać zaświadczenia komisarza wy−
borczego o wyborze na tę funkcję,
złożyć ślubowanie i wybrać spośród
swego grona przewodniczącego Ra−
dy oraz zastępców, a także składy
komisji stałych. Pierwszą sesję otwo−
rzył radny senior Tadeusz Kowal−
czyk.Komisji skrutacyjnej do prze−
prowadzenia wyborów przewodni−
czył Tomasz Kostyra.

Przewodniczącą Rady Miasta
wybrana została Elżbieta Ostrow−
ska, wiceprzewodniczącymi nato−
miast Zdzisław Rudol i Edward
Urbańczyk. Wszyscy wybrani zo−
stali jednogłośnie, jedynie sami za−
interesowani wstrzymali się od
głosu w czasie głosowania nad
swoimi kandydaturami.

Przewodniczącym Komisji Re−
wizyjnej został Tomasz Kostyra,
a członkami Aleksander Kozioł,
Karol Kolny, Arkadiusz Kula,
Edward Urbańczyk, Hubert Han−
dy. 

Przewodniczącą Komisji Budże−
tu, Finansów i Samorządności zo−
stała Ewa Fojcik, a w jej skład we−
szli: Elżbieta Ostrowska, Edward
Urbańczyk, Janusz Gondzik, Hali−
na Sinder i Anna Wysocka. 

Pracami Komisji Handlu,
Usług, Kominikacji, Ładu i Po−
rządku Publicznego pokieruje
w tej kadencji Arkadiusz Kula,
a pracować w niej będą Aleksan−
der Koziol, Elżbieta Ostrowska,
Ewa Fojcik, Tadeusz Kowalczyk
i Halina Sinder. 

Tomasz Kwoka jest nowym
przewodniczącym Komisji ds. In−
frastruktury, a jej skład tworzą Ar−

kadiusz Kula, Tomasz Kostyra,
Aleksander Koziol, Karol Kolny
i Zdzisław Rudol.

Przewodniczącym Komisji Edu−
kacji, Kultury, Sportu, Rekreacji,
Ochrony Zdrowia i Opieki Społe−
cznej został Edward Urbańczyk,
a członkami: Hubert Handy, El−
żbieta Ostrowska, Anna Wysocka,
Janusz Gondzik i Tomasz Kwoka. 

Janusza Gondzika wybrano
z kolei przewodniczącym Komisji
ds. Ochrony Środowiska, zaś
członkami zostali: Tomasz Kwo−
ka, Ewa Fojcik, Tomasz Kostyra,
Tadeusz Kowalczyk, Anna Wy−
socka oraz Hubert Handy. 

I sesja już za nami, 
funkcje podzielone
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Spotkanie hołdunowskich
pięćdziesięciolatków

10 listopada br. absolwenci hołdunowskich podstawówek po 35 latach
od ukończenia edukacji w stopniu podstawowym, świętowali swoje pół−
wiecze. Wspólne świętowanie rozpoczęto od uroczystej mszy św. w in−
tencji osób z rocznika 1964, pedagogów, wychowawców oraz zmarłych
szkolnych koleżanek, kolegów i grona pedagogicznego. Mszę odprawił
i kazanie wygłosił ks. dr Józef Przybyła. Spotkanie przy wspólnej zaba−
wie kontynuowano w restauracji „Słowiańska”.

Liczne uczestnictwo absolwentów Szkoły Podstawowej nr 2 i 3 w Hoł−
dunowie, dowodzi jak mocno szkolna ława scaliła tych pięćdziesięciolat−
ków. Dla tych, którzy wybrali życie na emigracji, granice nie stanowiły
przeszkód by się znowu spotkać. 

Do celebrowania swego święta zaprosili emerytowanego dyrektora hoł−
dunowskiej „Trójki” Jana Górskiego oraz Helenę Szabrańską. Swoje zaan−
gażowanie w organizację imprezy wykazali Barbara Borowska i Zdzisław
Rudol. Jak ważne dla nich są tego rodzaju spotkania, dobitnie podkreślają
słowa z ich kroniki: „Wspomnienia są jedynym rajem z którego nie może−
my zostać wypędzeni” − autorstwa jednej z absolwentek. Bogusław Żogała 

W niedzielę 23.11. 2014 r., od godz.
14.00−17.00 centrala MBP Lędziny
zorganizowała obchody Światowego
Dnia Pluszowego Misia. 

W obchodach uczestniczyło 74.
dzieci. Był ogromny Tort Misiowy
i mnóstwo repet, dzieci kolorowa−
ły misie, tworzyły misie z kul sty−
ropianowych, kolorowego papieru,
brokatu i filcu, robiły im uśmie−
chnięte buzie – z wafli ryżowych
posmarowanych nutellą, z żelków
i lentilków, a także rysowaly i uk−
ładały puzzlowe obrazki misiów.
Na pożegnanie wszystkie dzieciaki
otrzymały dyplomy oraz Misia Lu−
bisia. Wszystkie dzieci były
w przysłowiowym siódmym
niebie, co potwierdzają zachwyco−
ne babcie i rodzice.

Nazajutrz, 24.11. 2014 r. centra−
la Biblioteki gościła od godz.
10.00 – 12.30 grupę 26 Pszczółek
z Przedszkola nr 1. Specjalnie dla
nich również zorganizowano ob−
chody Dnia Pluszowego Misia.

Na tym jednak nie koniec atrakcji
– w czwartek,11.12.2014r. o godz.
18.00 centrala MBP Lędziny przy
ul. Lędzińskiej 86 serdecznie zapra−
sza na spotkanie z mieszkanką Ła−

wek panią Gabrysią Kotas pt.  ”Kra−
ina pogodnej dojrzałości”. Pani
Gabrysia zaprezentuje swój świeżo
wydany tomik wierszy pt. ”Pogodna
dojrzałość” oraz szydełkowe cuda
i cudeńka robione własnoręcznie.

Na spotkaniu tym można będzie
nabyć w/w tomik wraz z dedykacją
(cena 20,00 zł) oraz przepiękne
szydełkowe prace jej autorstwa.
Serdecznie zapraszamy na to spot−
kanie przy kawie i dobrym cieście!
W dniu 12.12.2014r. (tj. w piątek)

o godz.19.00 centrala MBP Lędzi−
ny zaprasza serdecznie na Przed−
świąteczny Koncert Kolędowy
w wykonaniu muzyków z Orkie−
stry Kameralnej AUKSO.

Koncert odbędzie się w Sali Au−
diowizualnej MOK−u na Placu Far−
skim (tu przypominamy!) – o godz.
19.00.

Zanim ogarnie każdego z Nas
przedświąteczna gorączka,
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
na obie imprezy! 

Miś świętował w bibliotece

Ponad 50 osób uczestniczyło
w wycieczce integracyjnej dla
członków lędzińskich stowarzy−
szeń a także chóru mieszanego
„Akord” do krakowskiej dzielnicy
Kazimierz, zorganizowanej z ra−
mienia zarządu Towarzystwa Kul−
turalnego im. Anielina Fabery

przez Jerzego Mantaja. Dzielnica ta
pamięta jeszcze czasy króla Kazi−
mierza Wielkiego, ongiś była mia−
stem zamieszkałym głównie przez
społeczność żydowską. – Przewo−
dniczka wiodła nas dawnym trak−
tem królewskim z licznymi kościo−
łami, w tym pw. św. Rity, poprzez

słynną Skałkę z monumentalnymi
posągami osób zasłużonych dla
Krakowa – mówi Krystyna Cuber.
– Dzielnica Kazimierz zachowała
dawny klimat, co szczególnie od−
czuliśmy podziwiając tamte histo−
ryczne kamienice, synagogę, pijąc
kawę w kawiarniach czy zagląda−
jąc do jatki. Spacerując ulicami Ka−
zimierza słuchaliśmy jednocześnie
ciekawych opowieści przewodni−
czki, między innymi o Esterce, ko−
chance Kazimierza Wielkiego,
bankierze Krupie czy Helenie Ru−
binstein – dopowiada. W drodze
powrotnej wycieczkowicze zatrzy−
mali się w Jankowicach koło
Pszczyny, gdzie w „Wiejskiej Kar−
czmie” czekała na nich smaczna
stryka, więc trochę jeszcze tam po−
biesiadowali. ml

Razem do krakowskiego Kazimierza

Tradycyjnie uroczystość ślubowania
pierwszoklasistów Powiatowego Ze−
społu Szkół w Lędzinach rozpoczęła się
mszą dziękczynną w kościele pw. Mat−
ki Bożej Różańcowej, którą odprawił
ks. proboszcz Krzysztof Sontag. 

Oficjalna ceremonia odbyła się
wieczorem, 6 listopada, przed
frontem szkoły w blasku lamp
i pochodni. Po zademonstrowaniu
elementów musztry paradnej ucz−
niów klas mundurowych dyrektor
Ewa Matusik powitała wszystkich
oficjalnych gości z gen. Romanem
Polko, starostą Bernardem Bedno−
rzem i wicestarostą Henrykiem
Barcikiem. Krótkie przemówienia
do młodzieży wygłosili też gen.
Polko i starosta Bednorz. Uczczo−
no też pamięć zmarłych podczas
pełnienia służby żołnierzy, poli−
cjantów i strażaków, po czym pier−
wszoklasiści przystąpili do uroczy−
stego ślubowania na sztandar szko−
ły. Uczniowie klas mundurowych

otrzymali też chusty z herbem po−
wiatu bieruńsko−lędzińskiego, po−
nadto wyróżniającym się w roku
szkolnym 2013/2014 uczniom
dyplomy z tytułem kadeta wręczy−
li gen. Polko i starosta Bednorz.
Goście podeszli też do uczniów
i wdali się z nimi w krótkie poga−
wędki, pozowali również chętnie
do wspólnych zdjęć. 

Część nieoficjalna uroczystości
odbyła się w szkolnej auli. Zwie−
dzano stoiska przygotowane przez
klasy: wojskową, policyjno−stra−
żacką, górniczo−mechaniczną, lo−
gistyczno−ekonomiczną, informa−
tyczno−elektryczną i wielozawodo−
wą, a także urządzone przez WKU
w Tychach i KP Policji w Bieru−
niu. ml

Ślubowanie 
w nocnej scenerii 
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W piątek 24 października br. Miej−
ski Ośrodek Kultury zorganizował
w sali widowiskowo – kinowej
„Piast” prezentację filmu dokumen−
talnego „Bębenek” Jakuba Mickie−
wicza opowiadającego o codziennym
życiu i społecznej działalności Rafa−
ła Granowskiego.

Rafał Granowski tego wieczora
stał się głównym bohaterem spot−
kania. Rafał to niepełnosprawny
wolontariusz z Brzezinki, który
swoją postawą, pracą jest godny
naśladowania. Bohater filmu wraz
ze swoją opiekunką – asystentką
Aleksandrą Bańbułą opowiadał
o codziennym życiu aktywnego
wolontariusza, działającego przy
Kolegium Pedagogicznym Polite−
chniki Śląskiej w Gliwicach. Ze
sceny Ola zaprezentowała osobę
Rafała, zaś on sam zaprosił wszy−
stkich do obejrzenia filmu. Na pre−
zentację filmu zostali zaproszeni
podopieczni Ośrodka Błogosławio−
na Karolina wraz z opiekunami,
a także wszyscy mieszkańcy nasze−
go miasta, a nawet regionu. Film to
świetny dokument, który pokazuje,

że niepełnosprawność nie powinna
stanowić bariery w codziennym ży−
ciu. Wręcz przeciwnie zachęca
osoby niepełnosprawne i ich opie−
kunów do szerokiej aktywności. 

Tego dnia Rafał obchodził swoje
31 urodziny, o czym pamiętali jego
przyjaciele, a także Burmistrz na−
szego miasta Wiesław Stambrow−
ski. Otrzymał on wiele prezentów
i miłych życzeń, zaś wszystkich
zaproszonych gości zaprosił na po−
częstunek i zmobilizował podopie−
cznych do wspólnej zabawy. Tort
na uroczystość ufundowała firma
„PINOCY”, a łakocie z kawą i her−
batą restauracja „Bohema”.

Na holu Urzędu Miasta można
było również podziwiać wystawę
prac Rafała, który fascynuje się fo−
tografią i jako uczestnik projektu
„Wyspa Kreatywności. Zrobimy to
Razem!” stworzył galerię swoich
autorskich zdjęć. 

Osobowość Rafała i jego zaan−
gażowanie do niesienia pomocy
innym, mimo że sam jest
niepełnosprawnym, ujęła niejedną
osobę, która wcześniej jeszcze nie
miała okazji go poznać.

Projekcja filmu dokumentalnego” Bębenek” z udziałem głó−

wnego bohatera Rafała Granowskiego. 

Pokonać bariery
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21 listopada br. w sali widowiskowej
„Piast” w Lędzinach odbyła się Gala
VI Przeglądu Twórczości Chrześci−
jańskiej „Razem”. Spośród jedena−
stu wykonawców, jury w składzie ks.
Krzysztof Sontag, Barbara Badura
i Małgorzata Hlawsa postanowiło
nagrodzić siedmioro z nich, biorąc
pod uwagę dykcję, interpretację,
aranżację, dobór repertuaru jak
i ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody i dyplomy wręczali dy−
rektor lędzińskiego MOK –
u Joanna Figura, Burmistrz Miasta
Lędziny Wiesław Stambrowski,
oraz Jerzy Żołna po raz ostatni
w roli przewodniczącego Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, Rekrea−
cji, Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej.

W kategorii solistek pierwszym
miejscem uhonorowano Dominikę
Centner z MOK Lędziny przygoto−
waną przez Annę Musioł, drugim
Emilię Jacek z G – 1 w Bieruniu,
przygotowaną przez Annę Kasper−
czyk, a trzecim Darię Ladrowską
z Gminnego Gimnazjum w Boj−
szowach, przygotowaną przez Ka−
tarzynę Giedwiłło. 

W kategorii zespołów wokalno –
instrumentalnych nagrodzono
„PZS Band” z PZS w Bieruniu,
przygotowany przez Aleksandrę
Karkoszkę. Spośród zespołów wo−
kalnych pierwsze miejsceprzyzna−
no chórkowi dziecięcemu „Róże
św. Elżbiety” z Rudy Śląskiej, kie−
rowanym przez Renatę Suski. Dru−
gą nagrodę wręczono wokalistkom
z zespołu „Radość” z MOK Lędzi−
ny, przygotowanym przez Annę

Musioł. Trzecia nagroda trafiła do
zespołu regionalnego „Lędzinia−
nie” przygotowanego przez Fran−
ciszka Moskwę, działajacego przy
lędzińskim MOK – u.

Jako pierwszy na scenie zaprezen−
tował się zespół „Róże św. Elżbie−
ty”. Z racji zwycięstwa i obchodzo−
nego jubileuszu dziesięciolecia ist−
nienia, podopieczni pani Suski
przedstawili program złożony z sied−
miu żywiołowo wykonanych piose−
nek. W pełni zasłużyli oni na pier−
wsze miejsce,bo nie lada sztuką jest
ogarnąć taką gromadę maluchów
i zdyscyplinować ich do śpiewu na
głosy i zapamiętania tylu tekstów. 

Następnie zaprezentował się ze−
spół „Radość” w piosenkach „Je−
steś mą nadzieją” i „Więcej czadu”.
Galę zamknął występ „PZS Band”,
który zaprezentował się w utwo−

rach „Ty tylko mnie poprowadź”,
„List do Boga”, „Uciekali” z musi−
calu „Metro” i „Barka”. 

Oprócz uznania dla samych wy−
konawców, wyrazy uznania należą
się opiekunom szkolącym mło−
dzież. Bogusław Żogała 

Gala twórczości chrześcijańskiej

Od 3 do 7 listopada 2014 r., Miś
Uszatek towarzyszył Przedszkola−
kom z Miejskiego Przedszkola
z O.I. nr 1 w akcji edukacyjnej
„Dbamy o czyste ręce” promującej
higieniczne zachowania dzieci.
Akcja ta była realizacją projektu
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
województwa śląskiego „Zdrowe
dziecko, zdrowy dorosły, zdrowa
rodzina”. Celem prowadzonych
zajęć było przede wszystkim to,
aby dzieci rozumiały jak ważne
jest systematyczne i staranne my−
cie rąk dla zminimalizowania za−
grożeń chorobami zwłaszcza
w okresie jesienno−zimowym. 

Każdego dnia na dzieciaki czekały
przeróżne atrakcje, np.: rozwiązywa−
nie zagadek związanych z tematyką
akcji, oglądanie prezentacji multi−

medialnej pt.: „Po co czyste ręce?”,
wykonanie plakatów, spotkanie
z pielęgniarką p. Ewą Hachułą
i Ludmiłą Czarnecką. Grupy starsze
mogły wykazać się swoimi zdolno−
ściami aktorskimi i przygotować
scenki dramowe, ukazujące jak nale−
ży postępować, aby swoje zdrowie
utrzymać w jak najlepszej kondycji. 

Na zakończenie akcji, wszystkie
dzieci otrzymały dyplom CZYŚ−
CIOSZKA, na który – po przyswo−
jeniu sobie wszystkich wiadomo−
ści – z całą pewnością zasłużyły
oraz kolorowanki dla każdej grupy
promujące zdrowy styl życia. Gra−
tulujemy i życzymy, aby zasady
właściwych nawyków higieni−
cznych stosowały nie tylko
w przedszkolu ale również w do−
mu i poza nim.

Tydzień Czystych Rąk 
w Przedszkolu nr 1
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Po raz kolejny burmistrz Wiesław
Stambrowski i kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego, Renata Ścierska,
gościli kilka par małżeństw, które
niedawno obchodziły 50. rocznicę
ślubu. 16 września, we wtorkowe
przedpołudnie, do sali ślubów USC
przybyli: Teresa i Gerard Grzesico−
wie, Zdzisława i Edward Kulbiccy,
Maria i Józef Kozokowie, Józefa
i Roman Dereniowie oraz Weronika
i Paweł Kaczmarczykowie. Po serde−
cznym powitaniu ich otrzymali oni
z rąk burmistrza Stambrowskiego
okolicznościowe medale za długolet−
nie pożycie małżeńskie, przyznane
im przez Prezydenta RP, Bronisła−
wa Komorowskiego. 

Zanim rozpoczęła się część nie−
oficjalna uroczystości, czyli spot−
kanie o charakterze biesiadnym
przy kawie, herbacie i kołoczu, ju−

bilaci wspólnie z burmistrzem
i kierownik USC pozowali do
zdjęć w holu Urzędu Miasta,
w tym tradycyjnie na tle obrazu
olejnego autorstwa śp. Bolesława
Kubisty, przedstawiającego ko−
ściół św. Klemensa na szczycie
wzgórza Klimont. Potem długo
rozmawiano przy stole w sali ślu−
bów na wszelkie tematy, ale naj−
chętniej o swoich ślubach i wese−
lach, dzieciach, wnukach i pra−
wnukach. W dalszej części spot−
kania dominowały już tematy
współczesne, a zwłaszcza proble−
my dotyczące budowy na terenie
całego miasta nowej sieci kanali−
zacyjnej. 

Jubilatów, jako babcie i dziad−
ków, interesowały też sprawy
związane z oddaniem do użytku
nowej siedziby Przedszkola nr
1 przy ul. Stadionowej. Wszyscy

zgodnie stwierdzili, że bardzo po−
doba im się również zrekonstruo−
wany Plac Farski i że był to przy−
słowiowy strzał w dziesiątkę, gdyż
brakowało w Lędzinach takiego
historycznego centrum, które peł−
niłoby rolę małego rynku. Najwię−
cej pytań zadawał burmistrzowi
Józef Kozok, którego interesowały
także techniczne szczegóły powyż−
szych inwestycji, ale także stosun−
ki międzyludzkie w naszym mie−
ście, w tym problemy związane
z łamaniem norm społecznych
przez niektórych młodych ludzi,
zwłaszcza będących pod wpływem
alkoholu. Generalnie jednak jubi−
laci dostrzegają postęp we wszy−
stkich dziedzinach życia w Lędzi−
nach i cieszą się, że ich dzieciom,
wnukom oraz prawnukom żyje się
coraz to lepiej.

Mirosław Leszczyk

Jubilaci gościli w USC
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ODPUST W HOŁDUNOWIE
W niedzielę 23 listopada br. w hoł−

dunowskiej parafii obchodzono uro−
czystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Odpust parafialny
uczczono koncelebrowaną uroczystą
Sumą Odpustową w intencji całej
wspólnoty parafialnej, chorych i cier−
piących parafian, kapłanów, zmar−
łych parafian i kapłanów, oraz Chóru
Lędzińskich Kameralistów. Oprócz
proboszcza ks. Marka Płazy mszę
św. odprawiali: emerytowany pro−
boszcz parafii Chrystusa Króla
w Hołdunowie, ks. dr Józef Przyby−
ła, były hołdunowski wikariusz
a obecny dyrektor wydawnictwa
Księgarnia św. Jacka, ks. Adam
Kiedrzyn, wywodzący się z parafii
hołdunowianin ks. Dawid Klimera,
oraz emerytowani kapłani dekanatu
bieruńskiego. Głównym Kaznodzie−
ją Odpustowym był ks. Antoni
Owczarek, były hołdunowski wika−
riusz a obecnie proboszcz parafii św.
Józefa Robotnika w Tychach – War−
togłowcu. On też był autorem cieka−
wej odpustowej homilii. 

Do procesji wokół kościoła dołą−
czyli obecni wikariusze ks. Rafał
Procek i ks. Mirosław Banaś. Po
południu odprawiono Odpustowe
Nieszpory. Wzdłuż kościoła trady−
cyjnie rozstawiły się stragany z za−
bawkami i odpustowymi łakocia−
mi. Dużym zainteresowaniem cie−
szyło się też stoisko wydawnictwa
i hurtowni książek katolickich Em−
manuel. Bogusław Żogała

Po raz pierwszy w naszym rejonie
gościł znany w całym kraju zakon−
nik, podróżnik i dziennikarz ksiądz
Adam Boniecki. Spotkanie otwarte
z nim dla wszystkich chętnych pt.
„Czy chrześcijanin może być patrio−
tą?” zorganizował Klub Tygodnika
Powszechnego w Powiecie Bieruń−
sko−Lędzińskim wspólnie z lędziń−
skimi instytucjami: Miejskim
Ośrodkiem Kultury i Miejską Bib−
lioteką Publiczną. W czwartkowy
wieczór ponad 40 osób skorzystało
z możliwości wysłuchania go, a na−
stępnie zadawania mu pytań w sali
audiowizualnej przy Placu Farskim. 

Byli wśród nich nie tylko mie−
szkańcy naszego powiatu (zresztą
głównie z Lędzin!), ale także
z okolicznych miejscowości,
w tym Mysłowic, Tychów czy Ka−
towic. Gościa powitali serdecznie
dyrektor MOK−u, Joanna Figura,
dyrektor MBP, Joanna Wicik i ko−
ordynator KTP, Mirosław Le−
szczyk, autor tematu spotkania,
który następnie oddał głos redakto−
rowi Janowi Mazurkiewiczowi
pełniącemu rolę moderatora. 

Już w pierwszych słowach ks.
Boniecki zastrzegł się, że nie wy−
głosi ani wykładu ani prelekcji,
lecz podzieli się ze zgromadzony−
mi tu osobami swoimi wieloletni−
mi doświadczeniami i przemyśle−
niami związanymi z pytaniem za−

wartym w temacie głównym spot−
kania. Zaznaczył, że w ewange−
liach nie ma bezpośrednich sfor−
mułowań, które pozwoliłyby nam
klarownie i bez żadnych wątpliwo−
ści odpowiedzieć na powyższe py−
tanie. – Moim zdaniem najbardziej
rewolucyjne w całym Nowym Te−
stamencie słowa, jeśli chodzi o te
kwestie, wygłosił apostoł Paweł
w liście do Galatian: Nie ma już
ani Żyda ani Greka, nie ma niewol−
nika ani wolnego, nie ma męż−

czyzny ani kobiety, wy wszyscy
bowiem jesteście jedną osobą w je−
dności z Jezusem Chrystusem. 

Zresztą również słuchacze za−
bierający głos w dyskusji, zgodnie
z duchem myśli św. Pawła, nie for−
mułowali kategorycznych stwier−
dzeń, a raczej próbowali artykuło−
wać swoje osobiste wątpliwości
i odnosić się do konkretnych ży−
ciowych bądź historycznych, spo−
łecznych czy politycznych przy−
kładów. – Jak wytłumaczyć to, że

chrześcijanie często walczyli, a na−
wet nadal walczą ze sobą podczas
różnych wojen i że do siebie strze−
lają? – pytała w swoim dosyć emo−
cjonalnym wystąpieniu Ingrid Bio−
lik, mieszkanka Bierunia Nowego.
– Moja nieżyjąca już matka była
lekarką i stale nam powtarzała:
Każdy człowiek ma prawo do na−
turalnej śmierci, dlaczego więc in−
ni mu często to życie skracają?

Skoro nie było jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie postawio−

ne w temacie spotkania, dalsza je−
go część przybrała już charakter
wielowątkowej dyskusji, w której
oprócz wspomnianych dyr. Wicik
i red. Mazurkiewicza głos zabie−
rali też między innymi były mini−
ster i senator Klemens Ścierski
z Lędzin, prof. Bożena Sawicz−
Hlawsa z Lędzin i prof. Irena
Skulska z Katowic. Potem gość
podpisywał słuchaczom swoje
książki i chętnie wdawał się je−
szcze w krótkie indywidualne po−
gawędki, między innymi z Janem
Raszką, byłym przewodniczącym
Rady Miasta Lędziny, wiernym
czytelnikiem „Tygodnika Po−
wszechnego” od kilkudziesięciu
już lat, który nie krył także, iż
uważa ks. Bonieckiego nie tylko
za wielki autorytet moralny, ale
również za jednego z najmądrzej−
szych ludzi w Polsce. Dziękując
gościowi za swoistą ucztę ducho−
wą dyr. Wicik wyraziła nadzieję,
że w niedalekiej przyszłości bę−
dziemy mogli znów go zaprosić
do Lędzin, na co odpowiedział
on: Jest to możliwe.

Dodajmy jeszcze, że po spotka−
niu do KTP zapisały się cztery no−
we osoby: wspomniane prof. Sa−
wicz−Hlawsa i prof. Skulska oraz
małżeństwo Marianna i Krystian
Kuberscy z Mysłowic. Aktualnie
klub ten liczy więc już 41 osób.

Mirosław Leszczyk

Gościliśmy księdza Bonieckiego

Nie ma już Żyda, ani Greka...
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ZDJĘCIE KLIMONTA ZWYCIĘŻYŁO
Śląskie Centrum Dziedzictwa

Kulturowego w Katowicach w zor−
ganizowanym regionalnym konkur−
sie „Wiki lubi zabytki”, nagrodził
I miejscem Adama Mamoka z Bie−
runia Starego, za artystyczne przed−
stawienie Górki Klemensowej
w Lędzinach. Uroczyste wręczenie
nagród odbyło się 3 listopada pod−
czas sesji konserwatorskiej „dom –
zabytkowa architektura mieszkal−
na” w siedzibie WST w Katowi−
cach. Pan Adam jest także laurea−
tem konkursu regionalnego, organi−
zowanego przez muzeum „Górnoś−

ląski Park Etnograficzny w Chorzo−
wie” za zdjęcie obiektu na Szlaku
Architektury Drewnianej Wojewó−
dztwa Śląskiego. Zwycięskie zdję−
cie przedstawia drewniany kościół
w Górze. Bogusław Żogała
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W bardzo młodym wieku większość z nas jest przekonana, że aby się dobrze bawić trzeba być młodym, pięknym, zdro−
wym i bogatym. Potem, z biegiem czasu życie weryfikuje ten pogląd. Młodość szybko mija, zdrowie uroda stopniowo się
kruszą, a bogactwa dorabiają się nieliczni i wcale nie gwarantuje im ono szczęścia ani radości. Tymczasem ochota na
dobrą zabawę i przebywanie w przyjaznym środowisku trwa niezmiennie... i okazuje się, że cieszyć się życiem można
w każdym wieku, niezależnie od stanu zdrowia i zasobów finansowych. Najlepszym, żywym dowodem na to są nasi senio−
rzy i członkowie Lędzińskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin.

Nieco zaniedbaliśmy ostatnio Lę−
dzińskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych i Ich Ro−
dzin bo wiele się działo w naszym
mieście – otrzymywaliśmy nagrody,
wyróżnienia i dotacje, o których nie
sposób było nie wspomnieć. Teraz
jednak nadrabiamy zaległości i in−
formujemy o tym, co przez ten czas
słychać było u jednego z naszych
ulubionych stowarzyszeń tym bar−
dziej, że jego członkowie bardzo in−
tensywnie żegnali lato, witali jesień
korzystając w plenerze z uroków
ostatnich ciepłych dni 

WWaakkaaccyyjjnnaa  hhiippootteerraappiiaa
Wakacje były nie tylko okresem

wolnym od zajęć dla uczniów. Ró−
wnież Lędzińskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnospra−
wnych i Ich Rodzin zawiesiło na
ten czas zajęcia rewalidacyjno−
opiekuńcze, logopedyczne, rehabi−
litację domową oraz hydroterapię.
Jednak lipiec i sierpień są miesią−
cami, w których członkowie sto−
warzyszenia mają okazję skorzy−
stać z hipoterapii. W tym roku
uczestniczyło w tych zajęciach 20
dzieci i młodzieży.

Hipoterapia to rehabilitacyjna
jazda konna. Poprzez wykonywa−
nie ćwiczeń na koniu rozgrzewają
się mięśnie człowieka, poprawia
się krążenie krwi, a także równo−
waga – chód konia jest bowiem ta−
ki sam jak chód człowieka. Kon−
takt ze zwierzęciem zwiększa ró−
wnież otwartość dziecka na oto−
czenie zewnętrzne – następuje
przełamanie bariery lęku zarówno
przed wysokością, jak i przed sa−

mym zwierzęciem. Lokalizacja
maneżu wśród zieleni i zwierząt
przyczynia się do atrakcyjności re−
habilitacji i sprawia, że hipoterapia
staje się przyjemnością i relaksem.
Tym samym jest to doskonała tera−
pia nie tylko dla osób niepełno−
sprawnych fizycznie, ale także in−
telektualnie. 

W tym roku odbywała się ona
w Ośrodku Rekreacji Konnej
w Bieruniu Nowym. Na jego tere−
nie, poza maneżem, znajduje się
park linowy, mini zoo (są w nim
takie zwierzęta jak daniele, sarny

czy dziki) oraz plac zabaw. Ucze−
stnicy w oczekiwaniu na rehabili−
tację mogli zatem wypełnić swój
czas którąś z tych rozrywek. 

Stowarzyszenie korzysta z usług
tego ośrodka w tym roku po raz
pierwszy, jednak bardzo możliwe,
że współpraca będzie kontynuo−
wana. Nie jest to spowodowane je−
dynie przyjaznym otoczeniem, ale
przede wszystkim obietnicą wła−
ściciela terenu, Tomasza Tury,
o utworzeniu krytego maneżu.
Umożliwi to przeprowadzanie za−
jęć bez względu na warunki pogo−
dowe (obecnie jeśli pada deszcz
hipoterapia zostaje odwołana). Do−
datkowo pozwoli to na przeprowa−
dzanie terapii w ciągu całego roku,
a nie jedynie w miesiącach waka−
cyjnych.

PPoowwrróótt  ddoo  pprraaccyy
Tradycyjnie powakacyjne zebra−

nie otwarte Lędzińskiego Stowa−
rzyszenia Na Rzecz Osób Niepeł−
nosprawnych i Ich Rodzin odbyło
się w pierwszy wtorek września
w sali konferencyjnej Powiatowe−
go Centrum Społeczno−Gospodar−
czego. Miało charakter spotkania
informacyjno−organizacyjnego.
Prezes Krystyna Cuber przypom−
niała o działaniach zarządu pod−
czas wakacji, w tym o zajęciach hi−
poterapeutycznych zorganizowa−
nych po raz pierwszy nie na mane−
żu przy budynku wspomnianego
PCSG, a na terenie Ośrodka Re−
kreacji Konnej w Bieruniu No−
wym. Następnie poinformowała
o najbliższych planach stowarzy−
szenia, w tym o zorganizowaniu
dorocznego ogniska integracyjne−
go na pożegnanie lata i dorocznej
jesiennej wycieczki integracyjnej.
Nawiązana została już współpraca

z Klubem Plastyka „Kontrast”,
z którym LSNRONiIR ma wspól−
ną siedzibę w budynku przy Placu
Farskim. Współpraca zaowocowa−
ła bezpłatnymi warsztatami arty−
stycznymi dla członków stowarzy−
szenia, które poprowadzili plasty−
cy z Kontrastu. Warsztaty te mają
się odbywać cyklicznie.

Ważnym punktem programu
spotkania było odniesienie się do
strategii rozwoju powiatu bieruń−
sko−lędzińskiego, a także do akcji
„Rower dla wszystkich”, dostęp−
ności dworców kolejowych dla
osób niepełnosprawnych, świad−
czeń pielęgnacyjnych, uaktualnie−
nia orzeczeń o stopniu niepełno−
sprawności, aktualności kart par−
kingowych, braku wysięgnika dla
osób niepełnosprawnych na base−
nie krytym itp. W planach zarządu
jest też nawiązanie bliższej współ−
pracy ze Stowarzyszeniem „Akty−
wne Życie” w Katowicach.

Obecny za spotkaniu Janusz Ba−
siaga poruszył sprawę poparcia
przez LSNRONiIR takich kandy−

datów na radnych miejskich i po−
wiatowych, którzy zagwarantowa−
liby w następnej kadencji pode−
jmowanie przez władze samorzą−
dowe efektywnych działań na
rzecz osób niepełnosprawnych. Ri−
postował Jerzy Kozłowski, mó−
wiąc: Z dotychczasowej praktyki
wynika, ze ci kandydaci po ich
wybraniu radnymi przestają się
problemami LSNRONiIR intere−
sować.

Głos zabrał też jeden z gości,
młody niepełnosprawny człowiek
z Mysłowic, pan Rafał, który za−
prosił wszystkich zebranych na
imprezę integracyjną, która odbyła
się 24 października w lędzińskiej
sali Piast, w tym na pokaz filmu je−
go produkcji pt. „Bębenek”. Im−
prezę tę współsponsorowali UM
Lędziny, MOK w Lędzinach
i Ośrodek Błogosławiona Karolina
w Lędzinach.

OOggnniisskkoo  zz aaddrreennaalliinnąą
Tym razem swoje doroczne og−

nisko integracyjne na pożegnanie
lata Lędzińskie Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin zorganizowało nie
przy zbiorniku Ziemowit, ale na
wzgórzu Wopienka. W sobotnie
wrześniowe popołudnie, zgroma−
dziło się tu około 80 członków
i sympatyków stowarzyszenia, by
na łonie przyrody zrelaksować się
i odreagować trudy codziennego
życia, no i spokojnie, bez pośpie−
chu, porozmawiać ze znajomymi
na wszelkie tematy. W przerwach
pomiędzy rozmowami i błogim
nicnierobieniem można było upiec
sobie kiełbaskę, skonsumować
bardzo smaczny chlyb z tustym
czy też ugasić pragnienie piwkiem
bądź wodą mineralną. Największą
jednak atrakcją tej integracyjnej
imprezy stanowiły przejażdżki sa−
mochodami terenowymi po werte−
pach Wopienki. Kierowcami byli
członkowie zaprzyjaźnionego ze
wspomnianym stowarzyszeniem
lędzińskiego offroadowego Klubu
Kajman: Tomasz Szwedo (prezes
klubu, a także wieloletni członek

Niepełnosprawni korzystają z uroków życia
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W dorocznym spotkaniu biesia−
dnym pod nazwą „Pożegnanie la−
ta”, udział wzięła zdecydowana
większość członków Klubu Senio−
ra przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Lędzinach. Tym ra−
zem seniorzy wybrali się do ośrod−
ka szkoleniowo−hodowlanego
„Trutowisko−Murcki”, malowni−
czo usytuowanego na polanie Ha−
merla w lesie murckowskim. We
wtorek, 30 września, bawiło się tu
radośnie, relaksowało i aktywnie
wypoczywało aż 87 osób pod wo−
dzą Danuty Karkoszki, starszego

instruktora d.s. kulturalno−oświa−
towych w Domu Dziennego Poby−
tu Seniora. Rolę gospodarza pełnił
Edmund Bryjok, pszczelarz z Lę−
dzin Górek i opiekun tegoż ośrod−
ka z ramienia zarządu Śląskiego
Związku Pszczelarzy.

Najpierw seniorzy gawędzili
przy kawie, herbacie i smacznym
cieście w tamtejszym stylowym
pawilonie drewnianym „Pszczel−
nik”, a następnie przenieśli się na
polanę, gdzie przy stołach pod
wiatą bądź na otwartej przestrzeni
kontynuowali biesiadę. Czas ocze−

kiwania na tę smakowitą strykę se−
niorzy wykorzystali na przyjaciel−
skie rozmowy i dyskusje oraz na
wspólne śpiewy i zabawy towa−
rzyskie przy muzyce Alfonsa Kar−
koszki, który grał na akordeonie.
Chętnie też pozowano do wspólne−
go zdjęcia przy ognisku, a także do
fotek z aktualną królową i królem
klubu, czyli Marią Smoleń i wspo−
mnianym Alfonsem Karkoszką. Po
skonsumowaniu stryki kontynuo−
wano zabawy towarzyskie i tańce,
ale już pod drewnianą wiatą. 

ml

Seniorzy pożegnali lato na Trutowisku
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stowarzyszenia), Bartłomiej Bi−
zacki, Tomasz Karczewski, Mar−
cin Korfanty, Łukasz Kurdziel
i Grzegorz Kwaśniewski. Z możli−
wości podniesienia sobie poziomu
adrenaliny w organizmie najczę−
ściej korzystały dzieci oraz mło−
dzież. 7−letni Nikodem aż trzykrot−
nie woził się jeepami po wzgórzu.
– Nigdy wcześniej nie jechałem
samochodami terenowymi, ale tak
mi się to spodobało, że odtąd będę
wykorzystywał każdą nadarzającą
się okazję, by się znów nimi prze−
jechać.

Po usilnych namowach do prze−
jażdżki dała się też namówić pre−
zes LSNRONiIR, Krystyna Cuber.
– Przyznaję, że wsiadałam do jee−
pa prowadzonego przez Tomka
Szwedę z duszą na ramieniu –
zwierza się. – Początkowo reago−
wałam bardzo emocjonalnie, ale
stopniowo się przyzwyczaiłam do
tego rodzaju jazdy, tym bardziej,
że mam pełne zaufanie do umiejęt−
ności rajdowych Tomka – dodaje.

Głównymi organizatorami im−
prezy na Wopience z ramienia za−

rządu LSNRONiIR byli Stefan
Bogacki (wiceprezes) i Sławomir
Piltz.

JJaaddąącc  wwyycciiąąggiieemm  
ppooddzziiwwiiaallii  wwiiddookkii......

W sobotę, 27 września, zarząd
Lędzińskiego Stowarzyszenia Na
rzecz Osób Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin zorganizował doro−
czną jesienną wycieczkę integra−
cyjną, tym razem do Szczyrku.
Zgłosiło się tak dużo chętnych, że
trzeba było wynająć dwa autokary,
dzięki czemu aż 87 osób mogło się
zrelaksować i aktywnie odpocząć.
Ich bazą była restauracja w hotelu
„Biały Orzeł”, gdzie na dobry po−
czątek poczęstowani zostali kawą,
herbatą i smacznym ciastem, po
czym kierownictwo wycieczki dało
im wolną rękę co do sposoby spę−
dzenia wolnego czasu. Kto tylko
mógł udał się w teren, mimo że do
południa pogoda była kiepska – pa−
dał deszcz i było chłodno. Jedni ru−
szyli w góry na spacer, inni zwie−

dzali miasteczko. Znalazła się ró−
wnież około dwudziestoosobowa
grupa śmiałków, którzy chcieli wy−
jechać wyciągiem na Skrzyczne
(1267 m n.p.m.). Gdy tam dotarli
i zobaczyli szczyt w chmurach,
większość się wycofała. Jedynie

pięć osób zdecydowało się spróbo−
wać. Najpierw wyjechali na halę
Jaworzyna, a stamtąd na sam
szczyt, który spowiły chmury. Po
zagrzaniu się w schronisku PTTK,
odwrotną drogą, powrócili do
Szczyrku. – Przyjechałam tu od ra−
zu z myślą, ażeby wjechać wycią−
giem na Skrzyczne, więc pogoda
mnie wcale nie odstraszyła – mó−
wiła 14−letnia Ania Łatka, uczenni−
ca Gimnazjum nr 1 w Lędzinach.−
Niech żałują ci, którzy się na to nie
odważyli. Mam zamiar latem wejść
na ten szczyt, a potem zjechać na
dół wyciągiem – dopowiada. 11−
letni Tomek Niesyto, uczeń SP
1 Lędziny, też przyjechał tu z za−

miarem wyjazdu na Skrzyczne. −
Jestem wdzięczny babci Eli, że
mnie zabrała na tę wycieczkę. Pod−
czas jazdy wcale się nie bałem i po−
dziwiałem piękne widoki, a babcia
dzielnie mi towarzyszyła. W szko−
lę pochwalę się koleżankom i kole−
gom – dodał z satysfakcją.

Później pogoda się poprawiła, za−
świeciło słońce, więc humory wszy−
stkim wycieczkowiczom bardzo się
poprawiły, zwłaszcza, że obiadoko−
lacja była smakowita, nie zabrakło
więc chętnych do tańca przy muzy−
ce z płyt, ale także do ponownych
spacerów po mieście. Do domu po−
wrócili zadowoleni i wypoczęci

Ewa Cuber. Mirosław Leszczyk, jmk
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Najnowszym przejawem akty−
wności zarządu lędzińskiego stowa−
rzyszenia w ramach lokalnej społe−
czności było zorganizowanie spot−
kania otwartego pod hasłem „Łam
bariery – sięgaj dalej” z Marcinem
Mikulskim, prezesem Stowarzysze−
nia Aktywne Życie w Katowicach,
przewodniczącym Powiatowej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych w Ka−
towicach, uhonorowanym 29 wrześ−
nia br. przez kapitułę Konkursu Re−
gionu Śląskiego „Lodołamacze
2014” tytułem „Lodołamacz Spe−
cjalny” w uznaniu jego zasług na
rzecz promowania aktywności osób
niepełnosprawnych i za szczególną
wrażliwość społeczną. Spotkanie to
odbyło się w czwartkowy wieczór,
20 listopada, w sali audiowizualnej
przy Placu Farskim. Pan Marcin go−
ścił w Lędzinach na zaproszenie
Krystyny Cuber, prezes LSNRO−
NiIR, która poznała go osobiście
5 czerwca br., kiedy to grupa człon−
ków tego stowarzyszenia i podopie−
cznych Ośrodka Błogosławiona Ka−
rolina w Lędzinach kibicowała kato−
wickiej drużynie rugby na wózkach
DragonsKuschall (M. Mikulski jest
jej zawodnikiem)podczas jej meczu
z bydgoską drużyną Jokers w ra−
mach ogólnopolskiego turnieju
w Katowicach Szopienicach. – Ot

słowa do słowa i szybko doszliśmy
do wspólnego wniosku, że nasze sto−
warzyszenia powinny nawiązać
wszechstronną współpracę – zwie−
rza się pani prezes. 

Marcin Mikulski przybliżył ze−
branym – posiłkując się zdjęciami
i filmikami wyświetlanymi na du−
żym ekranie – cele i formy działania,
a także osiągnięcia stowarzyszenia,
któremu prezesuje, w tym współor−
ganizację różnych akcji edukacyj−
nych i protestacyjnych, jak na przy−
kład „Architekci na wózki”, „Mani−
festacja Godności” czy „Parkujesz –
zdrapujesz!”. Następnie opowiedział
o swojej nieustannej i uporczywej
walce o powrót do aktywnego życia
od momentu, gdy kilkanaście lat te−
mu uległ wypadkowi, którego skut−
kiem jest porażenie wszystkich czte−
rech kończyn. Przebył w tym czasie
drogę od zwątpienia i zniechęcenia
do życiowego optymizmu. Zaintere−
sowanych tą tematyką odsyłamy do
dłuższych relacji z powyższego
spotkania, które ukazały się na stro−
nie LSNRONiIR (www.niepełno−
sprawni.org), w Serwisie Lokalnym
(www.serwislokalny.com), na stro−
nie: www.aktywnezycie.org oraz
w ostatnim wydaniu tyskiego tygo−
dnika „Echo”.

Mirosław Leszczyk

Spotkanie z Marcinem Mikulskim
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Podczas ostatniego uroczystego spot−
kania biesiadnego Śląskiego Związku
Pszczelarzy w ośrodku szkoleniowo−
hodowlanym Trutowisko−Murcki na
polanie Hamerla uwagę wszystkich
zwracał poczet sztandarowy Rejono−
wego Koła Pszczelarzy Bieruń (sku−
piającego przede wszystkim hodow−
ców z naszego powiatu, poza Bojszo−
wami), a to ze względu na jego skład
osobowy. Otóż wszystkie pozostałe
poczty sztandarowe tworzyli męż−
czyźni, jedynie w naszym były panie,
i na dodatek w przewadze. Funkcję
sztandarowego pełnił co prawda męż−
czyzna, Edward Szweda z Lędzin Gó−
rek, ale asystę tworzyły już panie, Au−
relia Nowrocka z Lędzin Smardzowic
i Maria Rak Fronczek z Imielina.

– To był dla mnie wielki zaszczyt,
bowiem w kole jestem dopiero od
ponad roku – zwierza się pani Aure−
lia. – Na spotkaniu tym byłam już
po raz trzeci, ale po raz pierwszy tak
oficjalnie. Hodowlę pszczół zaczę−
łam dzięki zachętom ze strony Teo−
dora Matei z Lędzin Górek, którego
poznałam za pośrednictwem mojej
sąsiadki z naprzeciwka, Beaty Przy−
były, wnuczki pana Teodora. Mój
mąż Krzysztof już pięć lat temu za−
interesował się pszczelarstwem, ku−
pował fachowe książki, wypytywał
o te sprawy swojego kolegę z Ty−
chów, też Krzysztofa, który zapra−

szał nas do własnej pasieki, udo−
stępniał literaturę na temat hodowli.
U niego też nabywaliśmy miód i in−
ne produkty pszczele. Mąż marzył
o założeniu pasieki na naszej pose−
sji, ale ze względu na obowiązki za−
wodowe nie może zająć się pszcze−
larstwem, więc wciągnął mnie w tę
swoją nową pasję. W czerwcu
ubiegłego roku kupił mi na urodziny
ul wielkopolski i rodzinę pszczelą,
czyli niejako postawił przed faktem
dokonanym. Wkrótce kupiliśmy od
wspomnianego Krzysztofa jeszcze
trzy rodziny pszczele i nasza pasie−
ka zaczęła się powiększać – dopo−
wiada.

Kolejne rodziny pszczele naby−
wali już od Teodora Matei, a także
od Ryszarda Stadlera z Imielina.
Pan Teodor stał się ich mentorem
i przewodnikiem po świecie
pszczół, którego radzili się we
wszystkim, co dotyczyło hodowli
tych niezwykle pracowitych i po−
żytecznych owadów. Od czasu do
czasu zagląda on też do ich pasie−
ki i udziela instrukcji na miejscu.

Obecnie pani Aurelia ma 19 ro−
dzin pszczelich rasy Carnica,
w tym siedem odkładów, czyli uli
ze starymi matkami, które mają po−
służyć powiększeniu liczby rodzin
w pasiece. Matka czerwi cały czas,
stopniowo dokłada się ramek,
a gdy powstanie już pełna rodzina,

to trzeba zadbać o nią, by przetrwa−
ła do wiosny. Po ostatnim miodo−
braniu pani Aurelia podaje się
wszystkim rodzinom pszczelim le−
karstwa i pokarm w postaci syropu
z cukru.

– Z początku przerażał mnie
ogrom prac związanych z hodowlą
pszczół – kontynuuje. – Teraz już
sobie lepiej radzę, nawet podczas
miodobrania. Aktualnie zajmuję się
pasieką sama, gdyż mąż przebywa
w ramach pracy zawodowej na kil−
kumiesięcznej delegacji zagranicą.
W tym roku miałam zbiory z rzepa−
ku, akacji i lipy. Sadzimy teraz na
naszej posesji tylko drzewa i krze−
wy miododajne. Ostatnio przybyło
nam 10 akacji i 6 lip, a na przyszło−
roczną wiosnę planujemy zasiać na
łące facelię.

Dodajmy jako ciekawostkę, że
pani Aurelia nazwała wszystkie ule
imionami najbliższej rodziny,
w tym mamy Wandy i taty Rudolfa
oraz niektórych znajomych. Pod−
czas uroczystego zakończenia sezo−
nu pszczelarskiego przez Rejonowe
Koło Pszczelarzy „Bieruń”, które
odbyło się 2 października w bieruń−
skiej Kuchni „U Sontaga”, okazało
się, że jej pasieka znalazła się wśród
wyróżnionych w ramach konkursu
na najlepszą pasiekę w tymże kole.
Gratulujemy! 

Mirosław Leszczyk

W pasiece pani Aurelii...

Pszczelarka ze Smardzowic

Podczas konferencji pt. „Rola
kobiety w życiu społeczności lo−
kalnej”, zorganizowanej 6 listopa−
da, w sali audiowizualnej przy Pla−
cu Farskim przez lędzińską grupę
nieformalną, prelegentami byli
Alojzy Lysko, znany bojszowski
pisarz i folklorysta oraz dr Maria
Lipok−Bierwiaczonek, etnograf
z Tychów i dr Agata Zygmunt, so−
cjolog z Uniwersytetu Śląskiego.
Starali się oni przypomnieć słucha−
czom rolę i zadania, jakie stały
przed kobietami na Górnym Śląs−
ku w ciągu dziejów i rozważali,
czy stereotypowy obraz Ślązaczki,
który lakonicznie można określić
znanym niemieckim powiedze−
niem „Kinde, Kuhe i Kirche”
(dzieci, kuchnia i kościół) jest na−
dal aktualny. 

Alojzy Lysko skupił się na wize−
runku kobiet w utworach pisarzy
śląskich i odczytał też obszerne
fragmenty swojej najnowszej książ−
ki pt. „W udręce nadziei”, w której
opisał ciężki los wdów i sierot po
obydwu wojnach światowych. Dr

M. Lipok−Bierwiaczonek porówny−
wała życie typowych Ślązaczek da−
wniej i obecnie, natomiast dr A.
Zygmunt zaprezentowała i omówiła
wyniki najnowszych badań socjolo−
gicznych na temat sytuacji kobiet
w śląskich gminach górniczych.
Głos zabrał też znany pasjonat hi−
storii lokalnej Rafał Bula z Chełmu
Śląskiego, który pokrótce opowie−
dział o pracach jakie musiały wyko−
nywać dawnie kobiety w domu i na
polach.

Konferencja ta stanowiła podsu−
mowanie projektu o tej nazwie, któ−
ry otrzymał dofinansowanie ze
środków Programu Funduszu Ini−
cjatyw Obywatelskich. Jednym
z punktów tego projektu był kon−
kurs „Lędzińska Kobieta Sukcesu”
i właśnie w drugiej części konferen−
cji podsumowano jego wyniki. De−
cyzją 10−osobowej kapituły tytuł ten
otrzymały: Helena Szabrańska, Sta−
nisława Żak i Joanna Figura w kate−
gorii kultura i oświata, Monika Be−
dnorz, Stanisława Kaletowa, Irena
Chromy i Krystyna Stompor za pro−

mowanie naszej małej ojczyzny, El−
fryda Nowak i Gertruda Strauch
w kategorii rodzina wielodzietna
i wychowywanie dzieci, Lidia Kału−
ża, Maria Kolny, Teresa Palka i Ma−
ria Ścierska za przedsiębiorczość
i sukces zawodowy, Barbara Ma−
necka, Krystyna Rapacz−Bołdys
i Magdalena Gonszcz w kategorii
służba zdrowia oraz panie z zespołu
regionalnego „Lędzinianie”, kiero−
wanego przez Franciszka Moskwę
w kategorii zespól muzyczny.

Laureatki otrzymały okoliczno−
ściowe statuetki i dyplomy oraz ko−
sze ze słodyczami ufundowane
przez Marka Bromboszcza, prezesa
Lędzińskiego Stowarzyszenia
Przedsiębiorczych. Monika Be−
dnorz odwdzięczyła się za honory
odczytaniem wiersza napisanego
specjalnie na tę uroczystość, a ze−
spół „Lędzinianie” zaśpiewaniem
kilku pieśni śląskich. Dodajmy, że
konferencja odbywała się na tle ob−
razów małżeństwa Ireny i Romana
Chromych, wykonanych techniką
haftu artystycznego. Mirosław Leszczyk

Uhonorowano kobiety sukcesy
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Ruszyła kolejna, czternasta już
Szlachetna Paczka. Przez ostatnie
tygodnie 20 lędzińskich wolonta−
riuszy odwiedzało rodziny, by wy−
brać te, które kwalifikują się do
projektu. Od 22 listopada na stro−
nie www.szlachetnapaczka.pl uru−
chomiona została baza rodzin,
gdzie każdy, kto chce włączyć się
w projekt, może wybrać rodzinę,
której chce pomóc. Tylko w rejo−
nie Lędzin mamy około 20 rodzin,
które czekają na
swojego darczyń−
cę. Mogą to być
osoby prywatne,
grupa znajomych,
firmy, szkoły czy
stowarzyszenia,
w zależności od
ich możliwości fi−
nansowych i po−
trzeb rodziny. Ce−
chą charaktery−
styczną tej pomo−
cy jest fakt, że to
konkretny człowiek pomaga kon−
kretnemu człowiekowi.

W całej Polsce na pomoc czeka
ponad 18 tysięcy rodzin, którym
paczki mogą dać impuls do zmiany
trudnej sytuacji, w której się zna−
lazły. Finał Szlachetnej Paczki na−
stąpi 13 i 14 grudnia, kiedy rodzi−
ny otrzymają przygotowane dla
nich dary. 

Do Szlachetnej Paczki włączane
są rodziny, które znalazły się
w trudnej sytuacji materialnej
z niezależnych od siebie przyczyn. 

„Wolontariusze docierają do
prawdziwej biedy – tej ukrytej,
a nie tej, która krzyczy i żąda po−
mocy. W Polsce nie brakuje osób,
które nauczyły się wyglądać na
ubogie i dzięki wzbudzaniu litości,

zarabiają na swojej „biedzie”. Ta−
kim ludziom nie pomagamy. Na−
szym celem jest mądra pomoc,
czyli taka, która daje szansę na
zmianę.” – piszą na swojej stronie
internetowej organizatorzy akcji.

I informują, że wybierając bene−
ficjentów biorą pod uwagę historię
rodziny i przyczyny jej trudnej sy−
tuacji, dochód przypadający na je−
dnego członka rodziny, postawę –
czy rodzina podejmuje jakieś kro−

ki, by zmienić
swoją sytuacją
oraz przynależ−
ność do jednej
z kategorii, które
określają sytuację
rodziny. 

Te zaś kategorie,
to: chore lub nie−
p e ł n o s p r a w n e
dziecko w rodzi−
nie, choroba lub
n i e p e ł n o s p r a −
wność w rodzinie,

rodzina wielodzietna, starość i sa−
motność, nieszczęście – zdarzenie
losowe (np. powódź, pożar, śmierć
jednego z członków rodziny), sa−
motny rodzic, osoba bezrobotna
w związku z trudną sytuacją na
rynku pracy czy niechęcią do za−
trudniania osób w wieku średnim. 

SZLACHETNA PACZKA po
raz pierwszy została zorganizowa−
na w Krakowie w 2000 roku przez
studentów z duszpasterstwa kiero−
wanego przez ks. Jacka WIOSNĘ
Stryczka. W pierwszej edycji do−
tarła do 30 rodzin. W poprzedniej
edycji pomoc dotarła do 17 684 ro−
dzin, czyli 70 tys. osób. Łącznie od
początku istnienia Paczka dotarła
do ponad 320 tys. osób w potrze−
bie.

Szlachetna Paczka już trwa



„Zemsta nietoperza” J. Straussa, odbę−
dzie się 3 stycznie 2015 r. o godz. 18:00
w sali „Piast” w Lędzinach. Bilety do−
stępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Kultury w Lędzinach ul. Hołdunowska
39 w cenie 50 zł. Rezerwacja telefoni−
czna 32/3267833.

Operetka „Zemsta nietoperza” Johanna
Straussa II, której akcja rozgrywa się pod
koniec XIX w., nie bez powodu uznawana
jest za genialną. Posiada jedno z najlep−
szych w operetkowej literaturze libretto,
które tak zaintrygowało Straussa, że w re−
kordowym czasie sześciu tygodni skom−
ponował do niego muzykę. Operetka
przesycona jest tanecznym rytmem i wie−
deńską radością życia, bawi publiczność
pikanterią sytuacji i dialogów. Tytułowa
zemsta to przewrotna intryga doktora Fal−
ke, który mści się za kawał, jaki zrobił mu
Eisenstain, porzucając go nad ranem po
karnawałowej maskaradzie pijanego
w przebraniu nietoperza. Falke snuje za−
gmatwaną intrygę, w którą wciąga całe
grono przyjaciół. Wszystko kończy się,
oczywiście, szczęśliwie, a atmosfera za−
bawy i upojenia towarzysząca bohaterom
nawet w więzieniu, przenika zarówno
tekst, jak i porywającą słuchaczy muzykę.
Dodatkowym atutem polskiej wersji, jest
fakt, że libretto znakomicie i dowcipnie
przełożył na język polski Julian Tuwim.
W niezwykle barwnym i pełnym operet−
kowych przebojów spektaklu wystąpią:

Urszula Cichocka/Ewa Kowaluk jako Ro−
salinda, Jarosław Wewióra jako Eisen−
stein, Radosław Rzepecki/Kamil Zdebel
jako dr Falke, Beata Witkowska−
Glik/Joanna Szynkowska vel Sęk jako
Adela, Paweł Brożek jako Alfred, Alek−
sandra Pokrywczyńska/Dariusz Tara−
szkiewicz jako książę Orlofsky, Mariusz
Hanulak jako Frank, Jakub Bergel/Łukasz
Stawowczyk jako dr Blind i Frosch, Justy−
na Brożek jako Ida oraz Zespół Wokalny
Teatru Muzycznego Arte Creatura. Śpie−
wakom towarzyszy Orkiestra Teatru Mu−
zycznego Arte Creatura pod dyrekcją
Wojciecha Gwiszcza.

Reżyseria: Barbara Bielaczyc. Produk−
cja i scenografia: Jarosław Wewióra. Ko−
stiumy: Dorota Wewióra. Realizacja
świateł: Kamil Michalski.
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Wzorem tradycji zainicjowanej
w ubiegłym roku,10 listopada br.
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzi−
nach, w sali audiowizualnej przy
Placu Farskim zorganizował wie−
czornicę patriotyczną dla uczczenia
Dnia Niepodległości. Wszystkich
przybyłych na to wyjątkowe spotka−
nie powitała dyrektor MOK–u Joan−
na Figura. 

Oficjalny program artystyczny
poprzedzono wręczeniem nagród
laureatom konkursu „Pięknego Pi−
sania Piórem”, którymi zostały:
w kategorii Szkół Ponadgimnazjal−
nych kolejno Bernadeta Trela,
Weronika Parysz i ex aequo Agata
Stolorz i Monika Snażyk, oraz
w kategorii Osób Dorosłych Mate−
usz Piwowarski, Dagmara Kup−
czyk i Patrycja Hornig. Nagrody
wręczali: członek komisji sę−
dziowskiej Jan Kasprzyk z żoną
Urszulą (fundatorzy nagród)
i Joanna Figura. Swój tomik poez−
ji wręczała też Monika Bednorz,
której wiersz „Bądź Polakiem” był
tekstem, który należało wykaligra−
fować piórem stalówkowym. Cha−
rakter pisma laureatów można by−
ło podziwiać na prezentowanych
sztalugach. Życzono im także po−
wodzenia podczas finału konkursu
22 listopada w trakcie IV Targów
Książki w katowickim „Spodku”.Z
wieczornicą nieźle komponowała
się także wystawa obrazów hafto−
wanych przez Irenę i Romana
Chromych, którą można w tym
miejscu oglądać do 30 listopada.

Po wspólnym odśpiewaniu hym−
nu narodowego członkinie zespołu
regionalnego „Lędzinianie” wraz ze
słuchaczkami Uniwersytetu Trze−
ciego Wieku w Lędzinach zapre−
zentowały wieczór poezji i pieśni
patriotycznej. Deklamowane wier−
sze „Lekcja patriotyzmu” Ingi Sie−
ry, „Niepodległość” Marcina Wol−
skiego, „Barwy ojczyste” Czesława

Janczarskiego, „Niepodległość”
Katarzyny Bayer i Adama Wacław−
skiego, „Warczą karabiny” Raj−
munda Scholza, „Biały orzeł” Marii
Łaszczuk były przeplatane śpiewa−
nymi takimi pieśniami jak: „Rota”,
„My, pierwsza brygada”, „Deszcz,
jesienny deszcz”, „Bywaj dziewczę
zdrowe”, „Serce w plecaku”, „Ma−
szerują chłopcy, maszerują”,

„Płynie Wisła, płynie”. Swoim
podopiecznym akompaniował na

keyboardzie kierownik zespołu
Franciszek Moskwa.

Swoje nowe wiersze „Żołnierz”
i „Ojczyzna”, napisane specjalnie
na tą uroczystość odczytała lędziń−
ska poetka ludowa Monika Be−
dnorz.

Wśród uczestników uroczystości
byli też burmistrz Wiesław Stam−
browski i wicestarosta powiatowy
Henryk Barcik.

Bogusław Żogała

Wieczornica patriotyczna

W dniach od 14 do 18 listopada 2014
roku, na deskach sceny sali widowis−
kowo – kinowej „Piast” w Lędzinach
za sprawą Miejskiego Ośrodka Kul−
tury, czterokrotnie wystawiono sztu−
kę pt. „En Vogue” w reżyserii Piotra
Grabowskiego, na podstawie sztuki
„Vogue” Katarzyny Ostrowskiej,
która swoją premierę miała 23 lute−
go 2013 roku.

Artyści przywieźli ze sobą do
Lędzin ciekawą scenografię, za ko−
stiumy odpowiadała Bożena
Karska, zaś Zdzisław Zieliński ca−
łość opracował muzycznie. W tej
szytej na miarę przewrotności ko−
biecej natury komedii, znakomity
aktorski popis dały Elżbieta Zają−
cówna, Beata Kawka i Daria Wi−
dawska. Jedyną męską rolę zagrał
Kamil Pruban.

Sztuka opowiadała o przybiera−
niu pozy, wkładaniu maski i wcho−
dzeniu w rolę kogoś innego niż się
jest w rzeczywistości. Główne bo−

haterki Dana, Horn i Lucy, amery−
kańskie kobiety sukcesu kontrasto−
wały swoimi osobowościami, od−
słaniając swoje pożądania, tęskno−
ty, marzenia, niespełnienia i po−
czucie uciekającego czasu. Ich
dowcipne przekomarzanie się za−
kłóciło najpierw pojawienie się
Fryderyka, wielbiciela wdzięków
Dany a później nieoczekiwane po−
jawienie się matki Dany, Addison
Forbes, co doprowadzało do wielu
zabawnych sytuacji i zbiegów oko−
liczności. W tak brawurowo zagra−
nym przedstawieniu, kobiety ni−
czym w krzywym zwierciadle,
mogły dostrzec cząstkę siebie
i z dystansem się również z siebie
pośmiać, zaś męska część publi−
czności miała okazję odbyć podróż
w głąb kobiecej duszy. Dzięki up−
rzejmości dyrektor Joanny Figury
nieodpłatnie ze spektaklu mogli
skorzystać seniorzy naszego mia−
sta, a także słuchacze UTW.

Bogusław Żogała

„En vogue” 
na lędzińskiej scenie 

22 listopada w katowickim Spodku odbył się finał Kon−
kursu „Pięknego Pisania Piórem”. Konkurs był prze−
prowadzony po raz pierwszy w woj. śląskim i przebiegał
dwuetapowo: lokalnie i na szczeblu wojewódzkim. 

W konkursie mogły uczestniczyć wszystkie sa−
morządowe instytucje kultury, jak również placów−
ki edukacyjne. W pierwszym etapie uczestnicy pisa−
li prace w domu, przyozdabiali je rysunkami, orna−
mentami i przesyłali do lokalnych organizatorów na
szczeblu powiatu. Po zakończeniu I etapu eliminacji
komisja konkursowa wybierała laureatów I, II, III
miejsca, którzy zmierzyli się w rywalizacji piękne−
go charakteru pisma w Katowicach w 22 listopada
podczas Targów Książki w SPODKU, gdzie odbył
się I Wojewódzki Konkurs „Pięknego Pisania Pió−
rem”. 

W konkursie „Pięknego Pisania Piórem” wzięło
udział prawie 200 uczestników, zaś w finale uczestni−
czyły 22 osoby – nagrodzone w I etapie konkursu.

Jurorami konkursu byli:
– przewodnicząca komisji: dr Anna Machwic –

Adamkiewicz – Dziekan Wydziału Projektowego
ASP w Katowicach, zaś członkami komisji: prof.
ndzw. dr hab. Adam Pociecha – Kierownik Katedry
Form Przemysłowych ASP Katowice, Jan Kasprzyk –
Przewodniczący oddziału Śląskiego Śląski Ogólno−
polskiego Stowarzyszenia Księgarzy, Joanna Figura –
dyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach.

Zwycięzcami eliminacji wojewódzkich zostali:
– w kategorii szkoły ponadgimnazjalne Jury przy−

znało dwa miejsca:

I miejsce zajęła Bernadeta Trela
II miejsce przyznano Agacie Stolorz
– kategorii osoby dorosłe Jury wyłoniło następują−

cych zwycięzców:
I miejsce zajęła Patrycja Hornig
II miejsce zajęła Katarzyna Grabowicz
III miejsce Urszula Klyczka, Anna Nowak,
Ponadto Jury przyznało wyróżnienia dla Dagmary

Kupczyk, oraz Weroniki Parysz.
W niedzielę 23 listopada o godzinie odbyło się uro−

czyste wręczenie dyplomów, nagród rzeczowych
i książkowych. Część oficjalną na scenie głównej
SPODKA poprowadziła Joanna Figura wręczająca
pamiątkowe dyplomy, natomiast nagrody rzeczowe
czyli długopisy i pióra firmy „Parker” wręczali Rafał
Macek – dyrektor generalny firmy „Parker” i Anna
Wilczek – przedstawiciel tej firmy na Śląsk. Nagrody
książkowe wręczał Henryk Woźniak (wice przew.
OSK) zaś ufundowali je: Wydawnictwo Sonia Draga,
Bellona,Helion, księgarze zrzeszeni w Polskich Księ−
garniach, MOK Lędziny.  

Należy dodać, że większość zwycięzców to mie−
szkańcy naszego miasta i powiatu. Serdecznie gratu−
lujemy zwycięzcom ich niesamowitych umiejętności,
talentu i lekkości pióra. Powstałe – konkursowe prace
będą eksponowane w sali audiowizualnej na Placu
Farskim w Lędzinach do końca roku 2014. 

Głównymi organizatorami byli:  Oddział Śląski Ogól−
nopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy, Miejski Ośrodek
Kultury w Lędzinach i Firma Parker, zaś Patronat Hono−
rowy nad konkursem objęła Akademia Sztuk Pięknych
w Katowicach JM Rektor prof. zw dr hab. Antoni Cygan.

Konkurs Pięknego Pisania Piórem
– finał wojewódzki

Zemsta w Piaście
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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 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późniejszymi
zmianami),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie,
Powiat Bieruńsko−Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny
0004, Lędziny arkusz mapy 13 przy ul. Lędzińskiej, oznaczonej jako działka numer 85/52
o powierzchni 0,0079 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575,
symbol użytku B−RIVb (grunty rolne zabudowane).

Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczy−
stej KA1T/00069910/3 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowe−
go w Tychach, ul. Budowlanych 33. Działy I−SP, III oraz IV księgi wieczystej są wolne od wpi−
sów. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest fragmentem budynku wzniesionym przez
właściciela nieruchomości sąsiednich – działki nr 47 i 48. 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w centralnej strefie obrębu Lędziny.
Sąsiedztwo i otoczenie działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, poczta, budy−
nek handlowo−usługowy, kościół, placówki handlowe usytuowane w parterach budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, przychodnia zdrowia, szkoła. Ulica Lędzińska stanowi jedną
z głównych ulic powiatowych miasta, posiada nawierzchnię z asfaltu, chodnik i jest oświetlo−
na. Działka nr 85/52 zabudowana jest częścią budynku mieszkalno−usługowego, wzniesione−
go w wyniku naruszenia granicy przy budowie. Działka posiada kształt trójkąta. Granica dział−
ki od strony północno−zachodniej przebiega równolegle do chodnika ul. Lędzińskiej, granica
południowa działki jest w granicy obrysu budynku o numerze porządkowym 145, granica
wschodnia przebiega przez powierzchnię zabudowy tego budynku. Około 60% powierzchni
działki zabudowane jest fragmentem budynku wzniesionego na nieruchomości sąsiedniej.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania prze−
strzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze−
strzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr
CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późniejszymi zmianami), przedmiotowa działka zloka−
lizowana jest na obszarze zabudowanym oznaczonym jako tereny mieszkaniowo−usługowe
o niskiej intensywności zabudowy – do adaptacji.

Cena wywoławcza nieruchomości: 8 000,00 złotych 
(słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na
podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

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

Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2015 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 pieniądzu – w terminie
do dnia 5 stycznia 2015 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy
Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008 (konto depozytowe).
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzę−
du Miasta Lędziny.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie póź−
niej 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 przy−
stąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiado−
mieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wy−
nosić 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 za−
warcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania
rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny. 
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zo−
bowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej in−
westycji, m.in. uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia do−
stawy mediów.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istnie−
jących 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 wypi−
sem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłonio−
ny w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z ty−
tułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym 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 2014 r.
poz. 1380).
Udział w przetargu oznacza akceptację:

– stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży;
– warunków przetargu zawartych w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzenia Ra−

dy Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze−
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity 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 prowadzo−
ną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej;
w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających oso−
bowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny (tzn. wydany nie później niż 3 mie−
siące przed datą przetargu) wypis z właściwego rejestru;
oryginał – lub potwierdzony notarialnie odpis – pełnomocnictwa upoważniającego do dzia−
łania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest rep−
rezentowany 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 skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową ui−
szcza się w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu:
Bank Spółdzielczy Tychy 96 8435 0004 0000 0000 6233 0006 (konto dochodowe).

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

Dodatkowych informacji dotyczących ogłoszonego przetargu udziela Wydział Geodezji, Go−
spodarki 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 godzi−
nach pracy tut. Urzędu. 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miasta Lę−
dziny 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 stronach interneto−
wych tut. Urzędu www.ledziny.pl. 

W holu lędzińskiego urzędu
miasta 24 listopada 2014 roku zor−
ganizowano wernisaż wystawy
klubu plastyka „kontrast” z cyklu
„widziane z górki klemensowej”
pt. „Od Lędzin po Czechy Połu−
dniowe”. Na wystawie prezento−
wane są obrazy autorstwa malarzy
amatorów, będące pokłosiem ple−
neru malarskiego w tak urokli−
wych miejscach jak Telcz, Hlubo−
ka czy Czeski Krumlov. Oprócz
obrazów plastyków, którzy podjęli
się trudu przedstawienia piękna
tamtejszej zabytkowej architektu−
ry, znalazły się i też te zainspiro−

wane danym miejscem, wydarze−
niem, oraz własną wrażliwością
i skojarzeniami.

Urok czeskich miasteczek na
płótnach utrwaliły między innymi
Helena Szabrańska, przewodniczą−
ca klubu Beata Kozioł oraz Marian
Kubista. Obojętnie nie można
przejść również obok dojrzałych
płócien Anny Rusinek z Imielina. 

Prezentowane prace plastyków
z Lędzin i okolic wykonane są róż−
nymi technikami, przy czym domi−
nuje olej i akryl. Każda praca za−
sługuje na to, by się jej przyjrzeć,
bo każda stanowi jakąś cząstkę jej

autora. Uroczystego otwarcia wy−
stawy, którą można podziwiać do
19 grudnia, dokonała Beata Ko−
zioł. Wśród uczestników wernisa−
żu nie zabrakło dyrektor MOK –
u Joanny Figury i dyrektor Gim−
nazjum nr 2 Lidii Ciepły – Bugara,
od dawna wspierających młode ta−
lenty plastyczne. W gronie zapro−
szonych gości znalazły się także
władze miejskie i powiatowe, bur−
mistrz Lędzin Wiesław Stambrow−
ski i jego zastępca Marek Bania
oraz wicestarosta powiatowy Hen−
ryk Barcik.

Bogusław Żogała

Wernisaż wystawy klubu plastyka „Kontrast”
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Przez ostatni miesiąc intensywnie
rywalizowali szachiści i to niemal
w każdej kategorii wiekowej – od
uczniów szkół podstawowych, po−
przez gimnazja, szkoły średnie, aż
po dorosłych. 29 października br.
odbyły się XV Szkolne Szachowe
Mistrzostwa Powiatu Bieruńsko –
Lędzińskiego, które rozegrano w Po−
wiatowym Zespole Szkół w Bieru−
niu.

W rywalizacji szkół podstawo−
wych, w kategorii chłopców zwy−
ciężył Szymon Ficek z SP w Imie−
linie, przed Sebastianem Smole−
niem z SP – 4 w Lędzinach – Go−
ławcu i Szymonem Freitagiem
z SP – 1 w Lędzinach. Wśród
dziewcząt najlepszą okazała się
Dominika Górecka z SP w Imieli−
nie. Wśród lędzinianek, najlepszy
wynik uzyskała Marta Wanot, za−
jmując czwarte miejsce.Spośród
szkół gimnazjalnych w grupie
chłopców wygrał Paweł Koman−
dera z imielińskiego gimnazjum,
ale drugie miejsce zajął lędzinianin
Grzegorz Niesyto, uczeń tego sa−
mego gimnazjum, przed Pawłem
Soblikiem z G – 1 w Lędzinach.
Wśród gimnazjalistek zwyciężyła
Karolina Klisz z Imielina przed
Magdaleną Cerkownik z lędziń−
skiego G – 1. Wśród chłopców
reprezentujących szkoły średnie
najlepszym był Mateusz Kosmala
z ZS w Chełmie Śląskim. Miejsce
drugie zajął Mateusz Pudzianow−
ski z PZS Lędziny, piąte Dawid
Galas, a siódme Rafał Liszka.
W gronie dziewcząt zwyciężyła lę−
dzinianka Agata Arendarska repre−
zentująca bieruńskie LO. Na miej−
scu drugim znalazła się Angelika
Michalak z PZS Lędziny, a Kata−
rzyna Zdziarska była czwarta.

Nagrody wręczał wicestarosta
powiatowy Henryk Barcik.

Z kolei 5 listopada br. odbyły
się indywidualne mistrzostwa
w szachach szkół podstawowych
i gimnazjalnych o szachowego mi−
strza w Lędzinach,w których
wzięło udział 42 szachistów, zaś
głównym organizatorem był MOK
Lędziny – instruktorzy Józef Kale−
ta i Janusz Gondzik. W rywaliza−
cji szkół podstawowych w grupie
dziewcząt wygrała Magdalena
Tam z SP – 3 (4,5 pkt.). Kolejne
miejsca zajęły Marta Wanot z SP
– 1 (4,5 pkt.) i Joanna Michalec
z SP – 3 (2,5 pkt.). Sebastian Smo−
leń z SP – 4 (7 pkt.) był najlep−
szym zawodnikiem wśród chłop−
ców. Za nim znaleźli się Jakub
Wanot (6 pkt.) i Szymon Freitag

(5 pkt.), oboje z SP – 1. W rywali−
zacji dziewczyn ze szkół gimnaz−
jalnych zwyciężyła Magdalena
Cerkownik z G – 1 (5 pkt.), przed
Anną Arendalską z G – 2 (3 pkt.)
i Wiktorią Drabik z G – 2 (1 pkt.),
zaś spośród chłopców najlepszy
wynik uzyskał Grzegorz Niesyto
(6,5 pkt.), lędziński uczeń imieliń−
skiego gimnazjum, przed Pawłem
Soblikiem z G – 1 (5 pkt.) i Mar−
cinem Łyżwińskim z G –
2 (5 pkt.). Nagrody wręczał wice−
burmistrz Lędzin Marek Bania,
zaś poczęstunek dla uczestników
rozgrywek ufundował MOK Lę−
dziny.

Kolejną imprezą szachową był
V Drużynowy Szachowy Turniej
Szkół Średnich o Puchar Wicesta−
rosty Powiatu Bieruńsko – Lędziń−

skiego, który miał miejsce 10 listo−
pada br. na Placu Farskim w Lę−
dzinach. Organizatorem był MOK
Lędziny – instruktorzy Józef Kale−
ta i Janusz Gondzik. Wszystkich
zawodników i ich opiekunów uro−
czyście powitali wicestarosta Hen−
ryk Barcik i dyrektorka MOK
Joanna Figura.

Do turnieju przystąpili Mateusz
Pudzianowski, Rafał Liszka, Da−
wid Galas, Bartosz Haba, Dawid
Czypionka i Angelika Michalak
z PZS Lędziny z opiekunem Pio−
trem Oćwieją, Andrzej Brańka,
Karol Stasiowski, Natalia Kępa,
Bartłomiej Kępa i Ryszard Rogal−
ski z PZS Bieruń, oraz Karol Be−
dnorz, Tomasz Ścierski, Patryk
Gretka, Izabela Błaszczyk i Agata
Arendarska z bieruńskiego LO

z opiekunką Karoliną Berger.
Turniej wygrała drużyna z PZS
Lędziny (13 pkt.), przed PZS Bie−
ruń (10,5 pkt.) i LO Bieruń (6,5
pkt.).

Nad przebiegiem rozgrywek
czuwał Janusz Gondzik i sędzia
Józef Kaleta, a nagrody wręczał
wicestarosta powiatu Henryk Bar−
cik. Poczęstunek dla uczestników
ufundował MOK Lędziny.

Ostatnim był rozegrany 15 listo−
pada br. w Imielinie, VII Archidie−
cezjalny Turniej Szachowy o Pu−
char Prezesa Akcji Katolickiej Ar−
chidiecezji Katowickiej.

W ogólnej klasyfikacji wśród 54
dorosłych zawodników zwyciężył
Krzysztof Wołyński (8 pkt.) z pa−
rafii św. Stanisława biskupa i mę−
czennika w Marklowicach. Najlep−
szymi lędzińskimi zawodnikami
byli Bogusław Dudek (6 pkt.) z pa−
rafii Chrystusa Króla (V miejsce),
Józef Kaleta (6 pkt.) z parafii św.
Anny (VI miejsce) i Tomasz Koła−
kowski (6 pkt.) z Hołdunowa (VII
miejsce). W grupie juniorów do lat
18 z grona szesnastu zawodników,
najlepszym okazał się Szymon Fi−
cek (6 pkt.) z parafii Matki Boskiej
Szkapleżnej w Imielinie. Rafał Li−
szka (5 pkt.) z hołdunowskiej para−
fii był trzeci.

Najlepsi najmłodsi lędzinianie,
startujący w grupie szesnastu ju−
niorów do lat 10 uzyskali następu−
jące lokaty: Sebastian Smoleń (4,5
pkt.) z parafii Wniebowzięcia Naj−
świętszej Maryi Panny w Lędzi−
nach – Goławcu V miejsce, Rafał
Wojtala (4,5 pkt) z parafii św. An−
ny VII miejsce. Arbitrem spotka−
nia był Maciej Janiszewski. Wy−
jazd sponsorował Caritas Polska
i Janusz Gondzik.

Bogusław Żogała

Zmagania lędzińskich szachistów

O puchar 
mistrza świata

W sobotę, 25 października, w budynku OSP Lędziny rozegrano ko−
lejny już turniej o puchar Adama Kołodziejczyka z Lędzin, byłego in−
dywidualnego skatowego mistrza świata. Otwarcia zawodów dokonał
burmistrz lędziński Wiesław Stambrowski. Rywalizowało w nim po−
nad 40 zawodników (w tym 6 kobiet) z różnych okolicznych klubów
skatowych. Puchar ten zdobył Stanisław Szeliga z SK Amicus KWK
Staszic Katowice, wyprzedzając Bernarda Stachurę z SK Leśna Bie−
run, Krzysztofa Kołodziejczyka z SK OSP Lędziny, Sebastiana Grzy−
ba z SK Amicus KWK Staszic Katowice, Piotra Grzywaczyka z SK
Gwarek Bolina KWK Wieczorek Katowice i Krzysztofa Orocza z SK
OSP Lędziny. Puchar i nagrody dla 10−ciu najlepszych w turnieju oraz
dla najlepszej wśród kobiet, którą okazała się Lidia Segeth z SK OSP
Lędziny (ubiegłoroczna mistrzyni Polski w kategorii kobiet), wręczał
mistrz Adam Kołodziejczyk. ml

Wśród kobiet najlepsza była Lidia Segeth z SK OSP Lędziny.

W piątkowe październikowe popo−
łudnie, zarząd Klubu Seniora przy
MKS Lędziny zorganizował doro−
czne jesienne spotkanie biesiadne,
służące od lat wewnętrznej integra−
cji członków klubu. 

– Cieszę się, że spotkanie to, po
pewnej przerwie, znów odbyło się
na Stawiskach przy ul. Sobieskie−
go, czyli zgodnie z intencją śp.
Emila Piątka, naszego dawnego
wieloletniego prezesa – mówi Je−
rzy Konieczny, były członek za−

rządu. Lędzińskich seniorów spor−
tu oraz oficjalnych gości z burmi−
strzem Wiesławem Stambrowskim
na czele powitał prezes klubu Jó−
zef Brom. Dalsza część spotkania
miała już charakter biesiady towa−
rzyskiej przy grochówce, stryce
oraz piwku. Rozmawiano na różne
tematy, ale najchętniej o aktual−
nych wydarzeniach sportowych,
w tym o niedawnych sukcesach
polskich siatkarzy i zbliżającym
się meczu piłkarskim z Niemcami.
W międzyczasie wszyscy uczestni−

cy spotkania pozowali do tradycyj−
nej wspólnej fotografii, a potem
długo jeszcze wspominali wzloty
i upadki lędzińskiego sportu. – Ta−
kie spotkania są nam bardzo po−
trzebne, gdyż nie tylko możemy
w gronie kolegów sportowców
przypominać sobie dawne dzieje,
ale także odnawiać więzi, które
kiedyś łączyły nas na boiskach pił−
karskich, w halach sportowych, na
bieżniach itp. – zwierza się Ry−
szard Nieszporek, były piłkarz
Górnika Lędziny. ml

Biesiadowali seniorzy sportu
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WAŻNE TELEFONY (32…)

BEZPIECZEŃSTWO Komenda Powiatowa Policji 323–32–00 tel. dyżurnego 323–32–55 Straż Miejska 216−

–65–11 wew. 32, 600−279−573 Straż Pożarna Tychy 227–20–11, 227–30–22 lub 998 Ochotnicza Straż Pożar−

na 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 Rejono−

we: 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 Od−

dział Bieruń (Ściernie) 326–96–32 – zgłaszanie awarii: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 – w pozostałych

godzinach oraz w weekendy pod numerem: 325–70–00 (dyspozytor RPWiK SA Tychy)

MIASTO Urząd Miasta Lędziny 216–65–11, 216–62–91, 216–63–01, 216–65–12 Miejski Ośrodek Pomocy Spo−

łecznej 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

Terminy spotkań w rundzie rewanżowej

Śląski Związek Piłki Nożnej opublikował terminy spotkań

w rundzie wiosennej rozgrywek klasy okręgowej sezonu

2014/2015. Rozpocznie się ona 21 marca 2015 r.a całe

rozgrywki zakończą się 20 czerwca 2015 r.

Terminy spotkań:
16 kolejka: 21/22 marca 2015 r., godz. 15.00,

17 kolejka: 28/29 marca, godz. 15.00,

18 kolejka: 4 kwietnia, godz. 13.00,

19 kolejka, 11/12 kwietnia, godz. 16.00,

20 kolejka, 18/19 kwietnia, godz. 16.30,

21 kolejka, 25/26 kwietnia, godz. 16.30,

22 kolejka, 2/3 maj, godz. 17.00,

23 kolejka, 9/10 maj, godz. 17.00,

24 kolejka, 16,17 maj, godz. 17.00

25 kolejka, 23/24 maj, godz. 17.00,

26 kolejka, 27 maj, godz. 18.00,

27 kolejka, 30/31 maj, godz. 17.00,

28 kolejka, 6/7 czerwca, godz. 17.00,

29 kolejka, 13 czerwca, godz. 17.00,

30 kolejka, 20 czerwca, godz. 17.00.

29 zdobytych punktów wywalczo−
nych przez drużynę MKS−u Lędziny
w grupie I klasy okręgowej w 15 me−
czach rundy jesiennej sezonu
2014/2015, to bilans niezły, ale dla
sympatyków piłki w Lędzinach chy−
ba jednak nie do końca satysfakcjo−
nujący. Tym razem złożyło się na
niego 9 zwycięstw, 2 remisy i 4 po−
rażki. Choć z drugiej strony, zawiro−
wania kadrowe oraz trenerskie (po
12 kolejkach Mariusza Gajewskiego
zastąpił Marcin Bereza), niewątpli−
wie miały wpływ na postawę zespo−
łu, dlatego także to co udało się
osiągnąć należy szanować ciesząc
się, że na półmetku rozgrywek stra−
ta do lidera z Tychów wynosi tylko
5 punktów.

Na dorobek punktowy MKS−u
składa się 19 punków wywalczo−
nych w Lędzinach oraz 10 na wy−
jeździe. Lędzinianie jesienią zdo−
byli 47 goli, tracąc ich 25. Przed−
stawiony wyżej dorobek strzelecki
stawia nas na pierwszym miejscu
w lidze pod względem liczby zdo−
bytych, a na dziewiątym pod
względem liczby straconych goli.
Statystycznie MKS tracił 1,66 gola
na mecz, zdobywając natomiast
3,13 gola na spotkanie (MKS nie
trafił do siatki tylko w jednym
z rozegranych spotkań, z kolei czy−
ste konto bramkarza pozostawało
w 3 pojedynkach jesieni). Lędzi−
nianie u siebie odnotowali 6 zwy−
cięstw, jeden remis i jedną porażkę,
notując bilans bramkowy 31−11 (co
daje 19 punktów), natomiast na
wyjeździe ugrali 10 oczek (3 wy−
grane, 1 remis i 3 porażki, bramki
16−14).

Bramki dla MKS−u jesienią
zdobywali:

8 – Gadaj, Śliwa
7 – Uniejewski,
5 – Gardawski, Ingram,
3 – N.Nagi,
2 – Janik, Karlik,

1 – Maławy, Michalski, M.Nagi,
M.Roszak, Sopelewski, Włodek, sa−
mobójcza (Czyżo – Ogrodnik).

Klasyfikacja strzelców:
Strzelcy gr. I (po 15 kolejce):
9 – Bruź (Górnik 09), Folek (Łą−

ka), Żemła (Znicz),
8 – Bukowiec (GKS II), Gadaj,

Śliwa (MKS), Żupa (Znicz),
7 – Kohut (Koszowy), Niewie−

dział, Stojak (Pogoń), Uniejewski
(MKS), Wawrzyniak (Rozwój II).

W rundzie jesiennej 28 żółtymi
kartkami zostało ukaranych 14 pił−
karzy MKS−u, a kary za cztery na−
pomnienia odcierpieli już Józefo−
wicz, Uniejewski i Karlik. Nasi pił−
karze otrzymali natomiast jedną
czerwoną kartkę bezpośrednio (In−
gram w meczu z LKS Łąka) i jedną
za dwa żółtka (Bednarek także
w meczu z LKS).

Pełny wykaz kartkowiczów:
czerwona:

1 – Bednarek (za dwie żółte), In−
gram;

żółte:
4 – Józefowicz, Karlik, Uniejewski,
3 – Bednarek,
2 – N.Nagi, M.Roszak, Sopelewski,
1 – Gadaj, Ł.Gąsior, Ingram, Janik,

Michalski, M.Nagi, Śliwa.
W rundzie jesiennej trenerzy Ga−

jewski oraz Bereza skorzystali łą−
cznie z 22 zawodników (w tym nie−
jako awaryjnie dokooptowanych sa−
mego Berezę oraz na mecz z Górni−
kiem 09 – Szeremetę), a więc kadra
MKS−u była dość ustabilizowana.
Żaden z graczy nie rozegrał wszy−
stkich meczów w pełnym wymiarze
czasowym, we wszystkich spotka−
niach na boisko wybiegli jedynie
Grzegorz Bednarek oraz Łukasz Gą−
sior, ale nie rozegrali pełnych 1350
minut (Gąsior został zmieniony na
10 minut przed końcem spotkania
z Ogrodnikiem, Bednarek otrzymał
czerwoną kartę w 70 minucie).

Oto pełen wykaz (liczby kolejno
oznaczają liczbę rozegranych me−

czów, meczów w całości i spędzo−
nych na boisku minut):
Ł. Gąsior 15 14 1340
Sopelewski 12 12 1080
Uniejewski 13 9 1049
Józefowicz 13 12 1197
Bednarek 15 14 1330
Janik 13 0 413
Karlik 14 12 1198
Gadaj 14 12 1245
Śliwa 13 12 1125
Maławy 6 1 325
Michalski 12 0 394
N. Nagi 12 2 772
Gardawski 8 4 590
M. Nagi 7 2 416
Ingram 13 7 1034
M. Roszak 9 7 636
Włodek 5 1 240
Kozłowski 3 1 132
Kostrzewa 1 0 17
Bereza 2 2 180
Szeremeta 1 1 90
Sitarz 1 0 10

Przed nami kilka miesięcy prze−
rwy, w czasie to której zapewne
dojdzie do kilku zmian kadro−
wych, choć rewolucji w składzie
trudno się spodziewać. Losy kilku
zawodników pozostają niepewne.
Kilku, jak Mateusz Roszak, Mała−
wy, czy Kostrzewa mają czas by
wyleczyć urazy. Być może trener
Bereza ma swój autorski pomysł
na nowy zespół, choć trudno przy−
puszczać, by Zarząd Klubu zre−
zygnował z koncepcji forsowania
gry i promowania lędzińskich wy−
chowanków, którzy to zwłaszcza
w końcówce sezonu otrzymywali
sporo szans na grę. W grudniu br.
czekają nas także wybory nowego
Zarządu Klubu, w tym Prezesa Za−
rządu. Na razie – po wyborach
wiadomo, że nie będzie nim
Edward Urbańczyk, który został
wybrany po raz kolejny radnym
miejskim na kadencję w latach
2014 – 2018.

Runda wiosenna wznowiona zo−
stanie w sobotę 21 marca 2015 r.

Burzliwa jesień MKS−u

Na zakończenie jesieni krótko pod−
sumowujemy występy zespołu junio−
rów w rozgrywkach Podokręgu Ty−
chy. Po zwycięstwie w tzw. grupie
A1, zespół trenera Szwarockiego
rozpoczął już rywalizację w grupie
mistrzowskiej, w której to wiosną
rozegra kolejnych 8 spotkań.

Sześć spotkań w grupie A1
przyniosło bilans w postaci czte−
rech wygranych, 1 remisu oraz je−
dnej porażki, co pozwoliło naszej
drużynie zająć drugie miejsce
w tabeli grupy (za JUW−e Jaro−
szowice) z dorobkiem 13 pun−
któw i bilansem bramkowym 15−
8. Lędzinianie zmagania w grupie
mistrzowskiej rozpoczęli od wy−
granej 4:1 w Ćwiklicach, a na−
stępnie zremisowali 3:3 ze Zni−
czem Jankowice. Jak się okazało
później, Wydział Gier Śl.ZPN
zweryfikował rezultat tego poje−
dynku jako walkower 3:0 na ko−
rzyść MKS−u.

W efekcie czego, po dwóch
rozegranych spotkaniach drużyna
Wiesława Szwarockiego przewo−
dzi stawce z kompletem 6 punktów
i bilansem bramkowym 7−1.

Ruda wiosenna rozpocznie się
12 kwietnia 2015 r. od istotnego
pojedynku z JUW−e Jaroszowice,
z którym to lędzinianie w fazie
pierwszej doznali wysokiej (1:4),
i jak na razie jedynej, porażki
w bieżącym sezonie. Smaczku tej
rywalizacji dodaje fakt, iż drużynę
rywali prowadzi wieloletni piłkarz
MKS−u Jacek Mikolasz. Wiele
wskazuje na to, że właśnie zespół
JUW−e wraz z ekipą ze Studzienic,
będą najgroźniejszymi rywalami
MKS−u w rywalizacji o tytuł mi−
strzowski w Podokręgu.

Strzelcy 22 bramek dla MKS:
4 – Urbańczyk, Białorucki,
3 – Jastrzębski, Krawczyk, Szy−

mura,
2 – Lipiński,
1 – M.Nagi, N.Nagi, Urbanek.

Juniorzy na czele grupy mistrzowskiej


