
�

numer 11 (160)/grudzień 2016

42 9
WyWiad  
z Burmistrz 
Krystyną WróBel

ISSN / 1732 - 6818

Spotkanie 
z europoSłanką 
Jadwigą 
wiśniewSką

Unia Europejska ma chrześcijańskie 
korzenie i na chrześcijańskich 
wartościach została zbudowana, 
o czym dziś niewielu pamięta. Obec-
nie w Brukseli publiczne przyzna-
wanie się do wiary w Boga jest 
passé. Zmierza się do narzucania 
Europejczykom laickości czy wręcz 
ateizmu. Musimy przeciwstawić się 
takiej filozofii i idącym za nią prak-
tykom  bo są one niezgodne z naszy-
mi sumieniami!– tak w skrócie 
podsumować można przesłanie ja-
kie zostawiła w Lędzinach poseł do 
Parlamentu Europejskiego Jadwiga 
Wiśniewska.

25 listopada w sali audiowizualnej na 
Placu Farskim odbyło się spotkanie 
z europosłanką, którego tematem było: 
„Chrześcijańskie dziedzictwo Polski 
a prawodawstwo unii europejskiej”.

spotkanie zorganizowane zostało 
przez stowarzyszenie miasta lędziny 
pod Klimontem, a patronat nad nim 
objęli senator Czesław ryszka oraz 
poseł Bożena Borys-szopa.

 Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się min.: Burmistrz miasta lędziny 
Krystyna Wróbel, Przewodnicząca 
rady miasta elżbieta Ostrowska oraz 
Wiceprzewodniczący rady miasta 
zdzisław rudol.

Przypomnijmy, że Jadwiga 
Wiśniewska należy do frakcji europe-
jskich Konserwatystów i reforma-
torów. Od początku swojej kadencji 
w Parlamencie europejskich broni 
wartości chrześcijańskich i tradycyjne-
go modelu rodziny. zasiada w Komisji 
Ochrony Środowiska naturalnego, 
zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności oraz w Komisji Praw Kobiet 
i równouprawnienia.

magdalena Kutynia

remOnt sali 
WidOWisKOWO 
KinOWeJ

WsPOmnienie 
straJKu na 
KOPalni   
„ziemOWit”

Konferencja eduKacyjna 
IPn w IzbIe TradycjI  
Przy KwK „zIemowIT”
W środę, 7 grudnia w Izbie Tradycji znajdującej się przy kopalni KWK „Ziemowit” odbyła się 
konferencja edukacyjna traktująca o stanie wojennym i strajkach górniczych, jakie miały miejsce 
w roku 1981. Organizatorami konferencji był katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, 
starostwo powiatowe i KWK „Ziemowit”.

„stan wojenny był sukcesywnie przy-
gotowywany na przestrzeni całego 
roku. Władza nie miała najmniejszej 
ochoty na dialog ze społeczeństwem”. 
Od tego stwierdzenia swój referat wy-
głoszony na konferencji edukacyjnej 
w lędzinach rozpoczął dr ryszard 
mozgol, pracownik katowickiego 
oddziału iPn . – dziś nie mamy już 
wątpliwości co do tego, że stan wo-
jenny absolutnie nie był koniecznością 
– stwierdził jednoznacznie. 

13 grudnia 1981 roku Wojskowa rada 
Ocalenia narodowego (WrOn), która 
- jak podkreślają historycy instytutu 

Pamięci narodowej – nie miała umoco-
wania prawnego, wprowadziła w Polce 
stan wojenny. tego dnia złamano na-
dzieje milionów Polaków i na wiele lat 
odsunięto szanse na demokratyczne 
i kapitalistyczne przemiany w naszym 
kraju.

 Wprowadzenie stanu wojennego 
w grudniu 1981 roku zostało odrzu-
cone przez większą część Ślązaków. 
to właśnie na Śląsku sprzeciw wobec 

ogłoszenia zapisów dekretu przybrał 
tragiczny przebieg i doprowadził do 
rozlewu krwi.

niedawno minęła 35. rocznica tych 
dramatycznych wydarzeń. zdaniem 
samorządowców powiatu bieruńsko-
lędzińskiego rocznica ta to znakomi-
ta okazja do przypomnienia roli jaką 
odegrali górnicy i mieszkańcy powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego w sprzeciwie 
wobec wprowadzenia stanu wojen-
nego. Warto pamiętać, że to w ko-
palniach „Piast” i „ziemowit” dołowe 
strajki górników trwały najdłużej. to 
między innymi stąd wziął się pomysł 

na zorganizowanie w naszym powie-
cie iPn-owiej konferencji pod hasłem 
„niezłomni ‘81”.

Jednym z przyczynków do zorgani-
zowania tak ciekawego wydarzenia na 
terenie naszego miasta była niedawna 
promocja książki aleksandry nowa-
ckiej, wydanej przez gminę lędziny: 
„niezłomny- rzecz o pułkowniku Jerzym 
szewełło”. Książka ta opowiada o straj-
ku na kopalni „ziemowit” i o tym, jak 

dzięki dobrej woli i niezłomnej postawie 
pułkownika szewełło udało się uniknąć 
wielkiej tragedii. na kilka tygodni przed 
promocją „niezłomnego” dyrektor kato-
wickiego oddziału iPn dr andrzej sznaj-
der spotkał się w lędzinach z burmistrz 
miasta Krystyną Wróbel. Otrzymał od 
niej w prezencie egzemplarz książki 
i został zaproszony do zwiedzenia izby 
tradycji przy KWK „ziemowit”. Jak sam 
podkreślił wygłaszając słowo wstępu do 
konferencji, miejsce to wywarło na nim 
niesamowite wrażenie. – zobaczywszy 
po raz pierwszy izbę tradycji przy KWK 
„ziemowit” w lędzinach nie miałem 
wątpliwości, że jest to idealne miejsce 
na zorganizowanie konferencji dotyczą-
cej strajków na kopalniach „ziemowit” 
i „Piast” – powiedział.

Wśród uczestników konferencji zna-
leźli się min.: emerytowany dyrektor 

KWK „ziemowit”, uczestnik grudnio-
wych wydarzeń - antoni Piszczek, a tak-
że alojzy lysko - współtwórca książki 
„niezłomny-rzecz o pułkowniku Jerzym 
szeweło”. Obecność w izbie tradycji 
tych dwóch szacownych gości miała nie-
ocenione znaczenie, można bowiem było 
usłyszeć od nich bezpośrednią relację 
z tych trudnych dni roku 1981.

W trakcie spotkania odbyła się pre-
mierowa prezentacja reportażu radio-
wego  (z fotokastem) pt.: „Komisarz Je-
rzy”, przygotowanego przez redaktora 
Jana smyka z radia Białystok i redaktor 
annę sekudewicz z Polskiego radia 
Katowice. nagranie to powstało na 
bazie obszernych wypowiedzi uczestni-
ków i obserwatorów grudniowych zda-
rzeń na „ziemowicie” oraz ich rodzin. 

magdalena Kutynia

Konferencja IPn sKIerowana była Przede 
wszystKIm do nauczycIelI PrzedmIotów 
humanIstycznych szKół PowIatu bIeruńsKo-
lędzIńsKIego. jej tytuł to: „oPór sPołeczny 
mIeszKańców PowIatu bIeruńsKo-lędzIńsKIego 
w czasIe stanu wojennego w 35. rocznIcę  strajKu 
na KwK „zIemowIt” I KwK „PIast”. wProwadzenIe 
stanu wojennego w województwIe KatowIcKIm”.

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą chwile pełne wiary, nadziei i miłości.
Życzymy aby przy świątecznym stole nie zabrakło ciepła i rodzinnej atmosfery. 

Niech Nowy 2017 Rok przyniesie Wam szczęście, pomyślność, spokój i stabilizację. 
Pięknych i rodzinnych Świąt!

Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel wraz z Pracownikami Urzędu Miasta  
oraz Przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Ostrowska wraz z Radnymi
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Jakie najważniejsze zadania 
inwestycyjne zostały zrealizo-
wane do tej pory? 

mieszkańcy są o tym na bieżąco in-
formowani, dlatego krótko tylko przy-
pomnę. to przede wszystkim remonty 
dróg na ulicach Paderewskiego, róża-
nej, Palmowej bocznej, Gajowej, trój-
kątnej, zakole, Czeremchy, czy dojazdy 
do szkoły Podstawowej nr 3 i OsP albo 
droga przeciwpożarowa przy szko-
le Podstawowej nr 1. równie ważne 
z punktu widzenia potrzeb mieszkań-
ców było utwardzenie drogi łączącej 
ul. Łukasińskiego i reymonta, wyko-
nanie oświetlenia na ul. Hołdunowskiej, 
Gwarków, Paderewskiego, różanej, 
Palmowej bocznej. 

realizowane są te inwestycje, które 
wynikają ze zgłaszanych, codziennych 
potrzeb mieszkańców.  Opozycja mówi 
- „co to za inwestycja – załatanie kilku 
dziur w asfalcie?” ale proszę to powie-
dzieć tym mieszkańcom, którzy o „łata-
nie tych dziur” prosili przez kilka, a nawet 
kilkanaście lat i nie mogli się doczekać jej 
naprawy. analizując zakres wykonanych 
prac trzeba mieć też na uwadze sytuację 
finansową naszego miasta i konieczność 
terminowej spłaty zobowiązań zaciąg-
niętych w poprzednich latach. z tego też 
powodu nie mieliśmy – razem z radnymi 
- możliwości zaspokojenia wszystkich 
oczekiwań mieszkańców. mamy plan ich 
realizacji w kolejnych latach.

W 2015 roku przeprowa-
dzona została reorganizacja 
pracy Urzędu Miasta. Co 
zrobiono dla mieszkańców 
przychodzących do urzędu? 
rzeczywiście w pierwszym roku urzę-
dowania dokonałam reorganizacji  pra-
cy urzędu miasta. starałam się wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
i to oni ocenią wprowadzone przeze 
mnie zmiany. Kasa z pierwszego piętra 
została przeniesiona na parter z jedno-
czesną likwidacją godzinnej przerwy. 
na parterze budynku powstał Punkt 
Obsługi mieszkańca. to bardzo ważne 
dla ludzi starszych, którym chodzenie 
po schodach sprawia kłopot. tym bar-
dziej, że potrzebę taką zgłaszali nie tylko 
mieszkańcy, ale także urzędnicy. Coraz 
więcej osób korzysta z wprowadzonego 
sms-owego systemu Powiadamiania 
mieszkańców. zmieniła się też strona in-
ternetowa naszego miasta, która została 
bardzo wysoko oceniona przez dzien-
nik zachodni. to w bezpośredni sposób 
czyni urząd bardziej przyjaznym.

ale reorganizacja ujawniła 
również nieprawidłowości….
niestety tak. z przykrością muszę po-
wiedzieć, że zapewnienia niektórych 

urzędników, że urząd miasta lędziny 
funkcjonuje wzorowo, ponieważ ma….. 
różne certyfikaty nie znalazły po-
twierdzenia w rzeczywistości. najpo-
ważniejszą sprawą okazał się sposób 
prowadzenia ksiąg inwentarzowych 
przed objęciem przez mnie stanowiska 
burmistrza. są one ważne dla każdej 
instytucji, ponieważ dokumentują to 
co dzieje się z jej majątkiem. Okaza-
ło się, że przez lata były one prowa-
dzone w sposób niezgodny z ustawą 
o rachunkowości.  dlatego powołałam 
zespół pracowników, który miał za za-
danie przeprowadzić rzetelną inwenta-
ryzację majątku urzędu miasta. 

Powoływane przeze mnie komisje in-
wentaryzacyjne w trakcie swojej pracy 
napotykały na liczne nieprawidłowości. 
na przykład nie mogły, na podstawie 
ksiąg inwentarzowych i z powodu bra-
ku numerów inwentarzowych na więk-
szości sprzętu, jednoznacznie stwier-
dzić, co stało się z majątkiem gminy 
o wartości około 150  000 zł.

Pragnę jeszcze raz podkreślić, że 
nieprawidłowości o których mówię 
dotyczyły okresu sprzed kilku lat. nikt 
nie potrafi odpowiedzieć na pytanie 
– „Gdzie do tego czasu były osoby 
odpowiedzialne za nadzór i kontro-
lę czynności związanych z ewidencją 
środków trwałych i pozostałych środ-
ków trwałych, które stanowiły mają-
tek urzędu miasta?”. W efekcie, po 
otrzymaniu takiej informacji, złożyłam 
zawiadomienie do prokuratury, tym 
bardziej, że chodzi o mienie publiczne. 
W związku z licznymi nieprawidło-
wościami uporządkowanie gospodarki 
mieniem komunalnym, chcąc nie chcąc, 
stało jednym z priorytetów moich dzia-
łań w latach 2015-2016.

Można było usłyszeć, również 
w mediach, skargi niektórych 
pracowników, że mieli  prob-
lemy z odszukaniem różnych 
dokumentów. 
nie dziwi mnie to, ponieważ dokumen-
ty nie były prawidłowo archiwizowane 
- wbrew zapewnieniom pracowników, 
którzy byli za to odpowiedzialni. Jak 
się okazało, dokumenty z okresu około 
20 lat zamiast być odpowiednio opisa-
ne i przekazane do archiwum, zalegały 
w biurowych  szafach, a te dotyczące 
aktualnie realizowanych spraw już się 
tam nie mieściły. Więc znów trzeba 
było powołać zespół pracowników, 
który zajął się porządkowaniem archi-
wum zakładowego. musiałam znaleźć 
pieniądze na adaptację pomieszczeń. 
może ktoś powiedzieć – „Cóż to za 
filozofia zarchiwizować dokumenty?” 
–  proszę mi wierzyć, że to była mrów-
cza, kilkumiesięczna praca tych osób, 
które musiały nadrobić dwudziestolet-
nie zaległości. W tym momencie znów 

nasuwa się pytanie – „Gdzie do tego 
czasu były osoby odpowiedzialne za 
nadzór i kontrolę czynności związa-
nych z archiwizacją dokumentacji?”. 
to kolejny obszar pracy urzędu, który 
porządkuję. 

Jakie jeszcze prace porząd-
kowe zostały wykonane 
w urzędzie?
nie mogłam zaakceptować bałaganu 
w piwnicach nie tylko ze względów 
estetycznych, ale również stwarzanego 
zagrożenia pożarowego. rupiecie gro-
madzone przez wiele lat zostały wywie-
zione, a pomieszczenia pomalowane. 
Odmalowana została, po raz pierwszy 
od niepamiętnych czasów, sala Wido-
wiskowo-Kinowa. urząd miasta ma te-
raz monitoring z prawdziwego zdarze-
nia, a nie jego atrapę. dzięki temu dane 

mieszkańców są bardziej bezpieczne. 
trwa adaptacja pomieszczeń po banku 
na potrzeby urzędu, co poprawi kom-
fort obsługi mieszkańców. 

te dodatkowe prace wykony-
wali pracownicy, którzy mają 
bieżące zadania do realiza-
cji...
Pracownicy sami sygnalizowali koniecz-
ność zmian - w ankiecie przeprowa-
dzonej na początku mojej kadencji. zła 
organizacja pracy urzędu, kwestia prze-
chowywania dokumentów oraz przesta-
rzały sprzęt komputerowy i oprogra-
mowanie to były najczęściej zgłaszane 
uwagi. Wyciągnęłam z nich wnioski i aby 
poprawić efektywność pracy urzędu 
postanowiłam te mankamenty, w miarę 
możliwości finansowych, na bieżąco usu-
wać. zresztą to nie były żadne dodatko-

we obciążenia tylko realizacja podstawo-
wych zadań. nie byłoby z tym tyle pracy, 
gdyby w poprzedniej kadencji robiono 
to systematycznie. można zadać pytanie 
„Czy praca urzędu była wcześniej do-
brze zorganizowana skoro dopuszczono 
do tylu zaległości?”. myślę, że nawet jeśli 
w trakcie tego porządkowania, ktoś na-
rzekał, to w końcu doceni efekt tej pra-
cy, bo nie musi już zastanawiać się gdzie 
szukać dokumentów.  Ponadto ktoś, kie-
dyś musiał to zrobić, bo tego wymagają 
przepisy. uporządkowanie dokumentów 
skróci czas ich wyszukiwania i dzięki 
temu urzędnicy będą mogli szybciej za-
łatwiać bieżące sprawy mieszkańców.

do zadań, które Pani realizuje 
doszły obowiązki związane 
z fałszywymi donosami i pro-
cesami sądowymi…

Zadłużenie Lędzin do końca roku zmniejszy się do ok. 16 mln, czyli spadnie o ok. 3,4 mln w stosunku do tego, jakie było na początku 
kadencji. Na początku tej kadencji mieliśmy do zwrotu 13,7 mln spółce węglowej i w ciągu dwóch lat spłaciliśmy już 5,6 mln. 
Pomimo konieczności spłaty tych wszystkich zobowiązań, plany inwestycyjne są realizowane. – mówi burmistrz Krystyna Wróbel.

zmnIejszamy zadłużenIe  
I realIzujemy InwesTycje



3

numer 11 (160)/grudzień 2016

Świąt prawdziwie świątecznych, 
ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz 

jaśniejących pierwszą gwiazdką, 
co daje nadzieję na następny 2017 Rok. 

Życzy 
dyrektor i pracownicy 

miejskiego ośrodka Pomocy społecznej

Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia, 
To tradycyjne, najszczersze życzenia. 

Wesołych Świąt i Roku 2017 Szczęśliwego. 
Niech obfi cie da, co ma najlepszego! 

Życzy 
zarząd i pracownicy 

spółki ekorec

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru 
przyniesie spokój i radość.  A Nowy Rok 2017 

obdaruje pomyślnością i szczęściem. 
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 
Życzy 

dyrektor i pracownicy 
miejskiej biblioteki Publicznej w lędzinach

Serdeczne życzenia 
z okazji Bożego Narodzenia, 

dużo zdrowia, radości i pomyślności. 
Składa 

Kierownik i pracownicy 
miejskiego zarządu budynków

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia 
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości

 i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś rok niech będzie 
czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń. 

dyrektor i pracownicy
miejskiego zespołu 
opieki zdrowotnej

to też jest wpisane w moją funkcję. 
to oczywiste, że gdy wprowadza się 
zmiany i podejmuje decyzje kadro-
we, to zawsze będą osoby niezado-
wolone. Chociażby te, które utraci-
ły władzę i wpływy. z niepokojem 
trzeba też patrzeć na brutalizację 
metod działania opozycji. Podstawo-
wą bronią stają się ostatnio fałszywe 
donosy i rozsiewane plotki z nimi 
związane. Gdy informacja wcześniej 
podana okazuje się nieprawdziwa, 
to próżno szukać przeprosin, czy 
chociażby sprostowania. Przykła-
dem tego może być sprawa „eko-
recu”. najpierw podano fałszywe 
informacje o bezprawnym powoła-
niu prezesa, o rzekomym łamaniu 
ustawy antykorupcyjnej, straszono 
pracowników „ekorecu” zwolnienia-
mi a mieszkańców, że lędziny będą 
zawalone śmieciami. najbardziej 
„aktywni mieszkańcy” złożyli kilka 
donosów w tej sprawie do różnych 
instytucji. Później, gdy w prokuratu-
rze i sądzie okazało się, że wszystkie 
oskarżenia i donosy były fałszywe, 
to ich autorzy nie poczuwali się ani 

do napisania sprostowania ani prze-
prosin. dziwne to standardy. nie 
mają one nic wspólnego ani z dzien-
nikarstwem, ani ze społeczną kon-
trolą władzy. 

Czy zamierza Pani polemizo-
wać z plotkami i występować 
o ich sprostowanie?
uważam, że plotek a tym bardziej bez-
zasadnych opinii nie ma sensu komen-
tować, ponieważ o to chodzi ich auto-
rom. Prawda obroni się sama i wtedy 
warto dopiero o niej napisać. tak jak to 
zrobiono w przypadku „ekorecu” czy 
też ceny wody.

Pragnę przypomnieć, że cena wody 
w 2015 roku została obniżona o 15 
groszy do ceny zaproponowanej przez 
rPWiK. W 2016 roku utrzymała się na 
poziomie z roku poprzedniego, zaś od 1 
stycznia 2017 r. znowu ma się obniżyć 
o 15 groszy. 

Jeśli opozycja podała w mediach, 
że woda w lędzinach zdrożeje 
o 25%, a potem okazało się, że to 
nieprawda, to czy zmieni coś moja 

polemika z autorami tej nierzetelnej 
informacji? Oczywiście, że nie. moż-
na odnieść wrażenie, że autorom róż-
nych „sensacji” chodzi tylko o jedno 
– o wywołanie niezadowolenia wśród 
mieszkańców.

Jestem przekonana, że  czytelni-
cy sami ocenią wiarygodność źródła 
przekazywanych, nieprawdziwych in-
formacji. 

Wspominała już Pani o tym co 
udało się dotychczas zrealizo-
wać. Jakie są plany na kolejny 
rok?
Oczywiście dalsza realizacja naszych 
zobowiązań wyborczych. Planowa-
nych inwestycji jest bardzo dużo. 
Przedstawię kilka z nich. Chcemy, aby 
w nowym roku szkolnym powstało 
i rozpoczęło działalność nowe przed-
szkole. W 2017 r. rozpocznie się bu-
dowa chodnika z Górek do Goławca. 
dokładamy – jako miasto -  pół mi-
liona złotych do tej powiatowej inwe-
stycji. Wiem już, że będzie realizowany 
kolejny etap modernizacji oświetlania 

miasta, ponieważ pozyskaliśmy na to 
środki ze zintegrowanych inwestycji 
terytorialnych. dzięki temu będzie 
realizowana długo wyczekiwana wy-
miana oświetlenia na rachowach oraz 
na ulicy Pokoju i lędzińskiej. Finali-
zuje się również rozpoczęcie budowy 
węzła na Olszycach i centrum logi-
stycznego w jego pobliżu. to szansa 
na nowe miejsca pracy i rozwój nasze-
go miasta.

Czy konieczność spłaty 
długów oznacza zmniejszenie 
środków na kulturę, rekreację 
i sport?
to prawda, że kilka milionów rocznie 
z budżetu naszego miasta musimy 
przeznaczyć na spłatę długów.  ale 
zadania z zakresu kultury, rekreacji 
i sportu muszą być realizowane, gdyż 
jest to obowiązek gminy. tym bar-
dziej, że wiele działań z tego zakresu 
wybierają sami mieszkańcy poprzez 
konsultacje społeczne realizowane 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
dodatkowo w „rocznym Programie 

Współpracy  z Organizacjami Po-
zarządowymi na 2017  r.” wprowa-
dziliśmy możliwość realizacji zadań 
w uproszczonej formie tzw. „małych 
grantów”, dzięki czemu zadania z za-
kresu kultury, sportu, rozrywki czy 
ochrony zdrowia będą realizowane 
przy większej inicjatywie mieszkań-
ców. Po przyjęciu budżetu na 2017 
r. zostanie uruchomiona procedura 
wraz z  udostępnieniem organizacjom 
gotowych wzorów dokumentów. 
Jestem przekonana, że to znacznie 
usprawni współpracę urzędu ze sto-
warzyszeniami.

Czego Pani życzyć w nowym 
roku? 
ludzkiej życzliwości, zdrowia i dalszej 
skuteczności w realizacji celów. to co 
zrobimy, to będzie kolejna cegiełka 
w budowaniu naszego wspólnego 
domu – miasta lędziny i dzięki temu 
spełnione zostaną  kolejne oczekiwa-
nia mieszkańców naszego miasta.

Nastrojowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych chwil 

w nadchodzącym Nowym Roku 2017
życzą pracownicy i Zarząd 

Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A

Prezes Zarządu Krzysztof Zalwowski

Prezes Krzysztof zalwowski

Prezes Krzysztof olender 

Kierownik
małgorzata brańka 

dyrektor agata Kukier 

dyrektor joanna wicik  

dyrektor andrzej furczyk   

dyrektor joanna figura   

Prezes robert Kamiński   

Nastrojowych i Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz samych 
szczęśliwych zdarzeń

w nadchodzącym Nowym Roku
życzy

Krzysztof setlak
dyrektor Kopalni 
„Piast-ziemowit”

dyrektor 
Krzysztof setlak
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- droga s1 staje się faktem. to przyszłość naszego regionu i szan-
sa jego rozwoju - podkreśliła premier Beata szydło po podpisaniu 
porozumienia w Bielsku-Białej. - Cieszę się, że samorządy włączyły 
się aktywnie i udało się znaleźć konsensus - dodała.

Przypomnijmy, że o budowę tego fragmentu ekspresówki 
władze naszego powiatu i poszczególnych jego gmin zabiegały 
przez kilka lat. W kwietniu tego roku burmistrz Krystyna Wróbel 
wraz z innymi samorządowcami naszego regionu odbyła podróż 
do Warszawy by spotkać się w ministerstwie infrastruktury 
i Budownictwa z Podsekretarzem stanu Jerzym szmitem oraz 
dyrektorem departamentu dróg Publicznych Jarosławem Wasz-

kiewiczem i omówić możliwie najszybszy termin rozpoczęcia in-
westycji. 

W czerwcu tego roku regionalna dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Katowicach wydała decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych 
dla 40-kilometrowego odcinka drogi s1: Bielsko-Biała – mysłowi-
ce Kosztowy. na przeszkodzie stanęło jednak kilka odwołań od tej 
decyzji złożonych zarówno przez osoby fi zyczne, jak i towarzystwa 
ekologiczne. 

Po rozpatrzeniu akt spraw przez Generalnego dyrektora Ochro-
ny Środowiska w Warszawie, rząd skierował do realizacji cztery 
odcinki trasy.

Harmonogram budowy brakujących odcinków S1:
• Pyrzowice - Podwarpie - realizacja 2017-2019
• Podwarpie - dąbrowa Górnicza Pogoria - realizacja 2019-2021
• Kosztowy - Bielsko-Biała Suchy Potok - realizacja 2019-2023
•  Obejście Węgierskieej Górki Przybędza - milówka - realizacja 

2018-2023
Warto również przypomnieć, że w wybranym ostatecznie wa-

riancie droga s1 połączy Bielsko-Białą z mysłowicami przez gminy: 
Brzeszcze, Bestwina, miedźna, a następnie przez powiat bieruńsko 
– lędziński. Jest to tzw. wariant e (hybrydowy) zgodnie z którym 
wybudowana ma być 10-kilometrowa dwujezdniowa obwodnica 
Oświęcimia, a także osobna 4-kilometrowa obwodnica Bierunia.

magdalena Kutynia

znamy już TermIn budowy drogI s1
5 grudnia w Bielsku-Białej podpisane zostało porozumienie w sprawie skierowania do realizacji ostatniego odcinka drogi 
ekspresowej S1. Wiemy już,że brakujące trzy odcinki trasy S1 w województwie śląskim mają ostatecznie powstać do 2023 roku.

w warIancIe hybrydowym zaKłada sIę budowę węzłów drogowych:
•  bIelsKo-bIała suchy PotoK - sKrzyŻowanIe z drogĄ eKsPresowĄ s69 I PołĄczenIe z 

IstnIejĄcym juz odcInKIem s1 ProwadzĄcym od bIelsKa-bIałej do cIeszyna,
•  stara wIeŚ - ze zjazdem na drogI loKalne,
•  brzeszcze - na PołĄczenIu z drogĄ eKsPresowĄ nr 933,
•  oŚwIęcIm - na PołĄczenIu z PlanowanĄ obwodnIcĄ oŚwIęcImIa,
•  bIeruń - ze zjazdem na drogę KrajowĄ nr 44,
•  LędZiny - ZE ZJaZdEM na drOGi LOKaLnE,
•  mysłowIce Kosztowy - na PołĄczenIu z IstnIejĄcĄ drogĄ eKPresowĄ s1 

ośwIeTlenIe ulIczne 
w lędzInach będzIe 
zmodernIzowane
Gmina lędziny otrzymała dofi nansowanie w wy-
sokości 337 197,12 zł na realizację zadania pn. 
„Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw 
oświetleniowych na oświetlenie efektywne ener-
getycznie na ul. lędzińskiej, Ofi cerskiej i Pokoju” 
w ramach regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

zakres projektu obejmuje kompleksową mo-
dernizację oświetlenia ulicznego w Gminie lę-
dziny:

- na fragmencie ul. Ofi cerskiej (odcinek Ko-
palnia-osiedle rachowy oraz odcinek os. racho-
wy-wjazd do gimnazjum),

- na parkingu przed urzędem miasta przy ul. 
lędzińskiej,

- na fragmencie ul. Pokoju (odcinek Kopalnia-
Przejazd).

Łącznie na skutek realizacji projektu nastąpi:
- likwidacja 1 słupa (w tym 1 słup koszt nie-

kwalifi kowany),
- wymiana 64 słupów,
- montaż 16 nowych słupów (w tym 16 nowych 

słupów koszt niekwalifi kowane),
- likwidacja 44 opraw,
- wymiana 77 opraw,
- montaż 16 nowych opraw.
 reasumując, Gmina zdemontuje 121 starych 

opraw i zamontuje 93 nowe oprawy typu led. 
na skutek przeprowadzenia zaplanowanych 
prac nastąpi wzrost efektywności energetycznej 
oświetlenia ulicznego na przedmiotowych od-
cinkach, co ograniczy produkcję CO2 oraz Pm10 
na terenie Gminy lędziny i zmniejszy problem 
niskiej emisji. zadanie zostanie zakończone w li-
stopadzie 2017 r.

remonT salI 
wIdowIsKowo-KInowej „PIasT”

Mieszkańcy Lędzin po wielu latach doczekali remontu sali widowiskowo-kinowej „Piast”. 
Pomieszczenie zostało odnowione, ściany wymalowane, a parkiet na scenie wycyklinowany.

Przed remonTem

w TraKcIe remonTu

Po remoncIe
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Będzie Się działo
•  31 grudnia 2016 roku, Urząd Miasta w Lę-

dzinach i Miejski Ośrodek Kultury w Lędzi-
nach, zaprasza w godzinach 23.30 do 0.30 
na wspólne powitanie Nowego Roku przed 
Urzędem Miasta. O godz. 23.00 odbędzie się 
uroczyste ukrycie “Kapsuły Czasu”.

•  5 stycznia 2017 roku Miejski Ośrodek Kultury 
w Lędzinach, w sali widowiskowej „Piast” orga-
nizuje VIII Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek.

•  10 stycznia 2017 roku Powiatowy Ze-
spół Szkół w Lędzinach organizuje „Zimo-
we dni otwarte PZS”.

•  12 stycznia 2017 roku o godz. 17.00 
w sali widowiskowej „Piast” w Lędzinach, 

odbędzie się Gala Laureatów VIII Przeglą-
du Kolęd, Pastorałek i Jasełek.

•  15 stycznia 2017 roku odbędzie się 25 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Zaczynamy o godz. 15.00 na sali wido-
wiskowo-kinowej “Piast”.

•  W dniach 21 - 22 stycznia 2017 roku wy-
cieczkę do Szczyrku połączoną z kuligiem, orga-
nizuje Terenowa Grupa Emerytów i Rencistów 
Związku Zawodowego Górników w Polsce przy 
KWK „Ziemowit” w Lędzinach. Szczegółowe 
informacje pod nr telefonu 510250720.

BŻ

ulicami Hołdunowa przejdzie 6 stycznia 
drugi Orszak trzech Króli. Korowód 
ruszy o godzinie 14:30 spod kapliczki 
na smardzowicach. Koniec trasy zapla-
nowany jest pod kościołem parafialnym 
Chrystusa Króla. O kulisach drugiego 
orszaku rozmawiamy z ks. rafałem Pro-
ckiem, hołdunowskim wikarym.

Skąd idea, by odbywający się 
w większych miastach orszak prze-
nieść również do Lędzin?

Pomysł był oddolny na kolędzie, podsu-
nęli go ludzie. nadmieniali w rozmowach, 
że skoro orszaki przyjęły się w ościennych 
miastach, to dlaczego nie zorganizować 
go również tutaj? Jest to więc właściwie 
inicjatywa mieszkańców miasta.

Jak wspomina Ksiądz pierwszy or-
szak? ile osób zgromadził?

Przekroczyliśmy wówczas liczbę po-
nad 200 uczestników. Wszystko było dla 
nas nowe, nieznane, dopiero uczyliśmy 
się jak orszak zorganizować. dał on jed-
nak wiele radości. a idąc ulicami miasta 
daliśmy świadectwo o Bogu i wspólnie 
modliliśmy się za całą miejscowość.

Co jest sensem orszaku?
Jak wspomniałem, jest to świadectwo 

i pokazanie, że wiara ma sens. element 
zabawowy jest czymś oczywistym, ale 
dla mnie nie to jest podstawą. trze-
ba zresztą pamiętać, że w ogóle całe 
chrześcijaństwo jest religią radości.

Pierwszy orszak spotkał się z cie-
płym przyjęciem. Co czeka uczestni-
ków tego nadchodzącego?

Chcemy rozszerzyć tę inicjatywę. 
W tym roku nawiązaliśmy współpracę 
z Fundacją “Orszak trzech Króli”, która 
koordynuje wydarzenie w całym kraju 
i wpisała lędziny na oficjalną orsza-
kową mapę Polski. Otrzymamy od nich 
również materiały: naklejki, śpiewniki, 
korony i chorągwie.

Marsz będzie miał tę samą trasę, co 
za pierwszym razem. Jak się zakończy?

Finał orszaku nastąpi w kościele para-
fialnym. Kolędowanie poprowadzi zespół 

“Polonia harmonia” z Piekar Śląskich. tych, 
którzy nie czują się na siłach aby maszero-
wać, zapraszamy więc do kościoła na 15:15, 
gdzie wspólnie będziemy śpiewać.

Kto zorganizuje nadchodzący orszak?
Organizatorami są wolontariusze 

z parafii Chrystusa Króla, stajnia Gold 
Cavallo oraz wspomniana fundacja. 
trzeba także pamiętać, że nad bezpie-
czeństwem będą czuwać lokalne służby 
mundurowe. Jeszcze raz gorąco zapra-
szam wszystkich mieszkańców miasta 
i okolic do rodzinnego udziału. 

marcin iciek

KrólewsKI orszaK 
I KolędowanIe

orKIesTra zagra dla 
dzIecI I senIorów
15 stycznia 2017 r. już po raz 25 zagra 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy. Przez ten okres Orkiestra pomo-
gła praktycznie każdemu szpitalowi 
w naszym kraju. Jej skuteczność, to 
oczywiście zasługa wszystkich dar-
czyńców, to efekt każdego grosza 
wrzuconego do puszki. 

Od 14 lat przy Powiatowym zespole 
szkół w lędzinach powoływany jest 
sztab, który koordynuje przygotowania 
do lędzińskiego finału WOŚP. Podczas 
25 Finału będziemy zbierali pieniądze 
dla ratowania życia i zdrowia dzieci na 
oddziałach ogólnopediatrycznych oraz 
dla zapewnienia godnej opieki medycz-
nej seniorom – mówi anita Olubińska - 
szefowa lędzińskiego sztabu WOŚP.

impreza w odnowionej sali Widowi-
skowo-Kinowej „Piast” rozpocznie się 
o godzinie 15.00, a zakończy „Światełka-
mi do nieba” o godzinie 20.00. do przy-
gotowań, tak jak w latach poprzednich, 
oprócz wszystkich lędzińskich placówek 
oświatowych i wielu przedsiębiorców, 
włączył się lędziński mOK. Bardzo się 
cieszę, że nasze działania po raz kolejny 
wspiera dyrektor mOK-u Joanna Figu-
ra. – mówi szefowa lędzińskiego szta-
bu WOŚP. Od kilku lat organizuje ona 
imprezę w ramach WOŚP więc jej do-
świadczenie i sprawność organizacyjna 
są bardzo cenne. tym bardziej, że funk-
cję szefa sztabu pełnię po raz pierwszy. 
– dodaje anita Olubińska. 

twa realizacja inwestycji pn.: „Przebu-
dowa ulicy spacerowej w lędzinach 
w zakresie budowy oświetlenia ze-
wnętrznego”. najpóźniej do końca roku 
2016 zakończona zostanie instalacja sie-

ci oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy 
spacerowej w lędzinach. Koszt tego 
zadania to ponad 37,5 tys. zł. 

magdalena Kutynia

ulIca sPacerowa będzIe ośwIeTlona

Takie lampy jak na ulicy Palmowej bocznej niedługo 
będą oświetlać ulicę spacerową
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grudnIowe sPoTKanIa  
w lędzInach

W sobotę, 10 grudnia na Placu Far-
skim odbył się Jarmark Bożonarodze-
niowy. impreza ta na stałe wpisała się 
już w kalendarz przedświątecznych 
atrakcji naszego miasta. Co roku 
w jedną grudniową sobotę Plac Far-
ski nabiera świątecznego charakteru, 
a lokalni wystawcy oferują tu swoje 
specjały oraz rękodzieła i ozdoby 
świąteczne. miejski Ośrodek Kultury, 
który był organizatorem tego wyda-
rzenie zadbał o to by zarówno na sce-
nie głównej, jak i w sali audiowizualnej 
jarmarkowych rozrywek nie zabrakło.

5 grudnia spotkanie mikołajkowo-opłatkowe odbyło się w domu dziennego Pobytu seniora. W odwiedziny do seniorów przy-
była też burmistrz Krystyna Wróbel, która każdemu uczestnikowi spotkania wręczyła w prezencie książkę „niezłomny-rzecz 
o pułkowniku szewełło” wydaną przez urząd miasta lędziny. 

5 grudnia odbyło się również mikołajkowe spotkanie w szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami integracyjnymi,  które połączo-
ne zostało z obchodami międzynarodowego dnia Osób niepełnosprawnych. uczniowie szkoły bawili się tego dnia wspólnie 
z podopiecznymi Ośrodka Błogosławionej Karoliny w lędzinach. 

4 grudnia natomiast na sali gimnastycznej Powiatowego zespołu szkół w lę-
dzinach rozegrany został mikołajkowy turniej piłki nożnej halowej pn.: „Poznaj 
swojego dzielnicowego” o Puchar Burmistrza lędzin. W turnieju tym zmierzyły 
się reprezentacje: urzędu miasta, Policji, OsP, a także cztery drużyny uczniów 
Pzs. turniej ostatecznie wygrali policjanci, a reprezentanci urzędu miasta zajęli 
trzecie miejsce. 

6 grudnia w Powiatowym zespole szkół w lędzinach odbyła się barbórkowa 
akademia pn. „spotkanie z tradycją śląską”. na auli znalazło się wielu zaproszo-
nych oficjeli – przedstawiciele władz gminy i powiatu, przedstawiciele kopalń, 
kościoła oraz dyrektorki lędzińskich szkół. Głównym elementem spotkania był 
wykład alojzego lyski dla młodzieży pt.: „Czym jest tradycja?”, uzupełniony 
o interesujące opowieści antoniego Piszczka, byłego dyrektora kopalni „zie-
mowit”. W części artystycznej barbórkowej akademii młodzież wystąpiła przed 
publicznością z bardzo ciekawym repertuarem kultowych śląskich szlagierów. 

W zespole szkół na Goławcu, 5 grudnia odbyła się uroczysta doroczna biesiada barbórkowa, w której udział wzięli nie tylko 
uczniowie, ich rodzice i grono pedagogiczne, ale także wielu zaproszonych gości. dzieci i młodzież zaprezentowały bardzo 
bogaty program artystyczny, a na dorosłych czekał tradycyjny biesiadny poczęstunek. impreza połączona była z zabawą 
mikołajkową uwieńczoną odwiedzinami Świętego mikołaja. 

30 listopada na sali widowiskowo – kinowej „Piast” odbyła się Barbórka zorganizowana 
przez Centrum Badań i dozoru Górnictwa Podziemnego. W uroczystości udział wzięli 
przedstawiciele władz miejskich i powiatowych. 
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dZiałaMy PrO BOnO dZiałO Się

W niedzielę, 18 grudnia Skat Klub 
OSP Lędziny obchodził 25-lecie swo-
jego istnienia. Uroczystości z tym 
związane odbyły się na sali Fundacji 
rozwoju Sportu, turystyki i Kultury 
Fizycznej w Lędzinach

Przypomnijmy, że klub istnieje od maja 
1991 roku, a swoją siedzibę ma w remizie 
strażackiej w lędzinach. W ramach klubu 

działają dwie drużyny. Pierwszy zespół 
gra w pierwszej lidze, a zespół rezer-
wowy w lidze okręgowej. Klub skatowy 
organizuje turnieje otwarte. zawodnicy 
obu zespołów biorą też udział w indywi-
dualnych i drużynowych mistrzostwach 
Polski, gdzie zdobywają liczne trofea. 

skat Klub OsP lędziny organizuje liczne 
zawody otwarte. W ostatnim czasie w lę-
dzinach odbyły się dwa turnieje. 13 listopada 

rozegrany został turniej skatowy o Puchar 
Burmistrza lędzin, w którym zwyciężył Jan 
Klemesiewicz z OsP lędziny.

20 listopada w naszym mieście roze-
grany został turniej o Puchar mistrza 
Świata adama Kołodziejczyka, w którym 
zwyciężył Krzysztof Kołodziejczyk, brat 
mistrza Świata. 

magdalena Kutynia

ĆwIerĆwIecze sKaT  
Klubu osP lędzIny

tradycyjnie w pierwszą niedzielę po 
Wszystkich Świętych, 6 listopada br. 
na terenie Błędowa w goławieckim 
lesie, w budynku Polskiego Związku 
łowieckiego “Błędówka”, kolejny już 
raz proboszcz hołdunowskiej parafii 
pw. Chrystusa Króla, ks. Marek Płaza 
odprawił polową mszę św. do Opatrz-
ności Bożej przez wstawiennictwo 
św. Huberta, o zdrowie, opiekę i bło-
gosławieństwo  Boże w intencji Koła 
łowieckiego “łabędź”. 

myśliwskiej oprawy mszy dopełnili so-
kolnicy, poczet sztandarowy, hejnalista 
oraz grający na organach marek Gwóźdź. 
Chociaż pogoda w tym roku niedopisała 
i było widać tylko las parasoli, to jednak 
pod nimi można było dostrzec spo-
ro wiernych ze smardzowic, Goławca, 
Chełmu Śląskiego, a nawet z odleglej-
szych miejscowości. Pośród  nich nzna-

leźli się też starosta powiatu bieruńsko - 
lędzińskiego Bernard Bednorz i burmistrz 
miasta lędziny Krystyna Wróbel. 

modlitwy do św. Huberta wznosiły 
dzieci z Goławca, które od dłuższego 
czasu współpracują z łowczymi, dostar-
czając zebrane żołędzie i kasztany na 
potrzeby koła. Po mszy św. zaproszo-
no wszystkich na poczęstunek. Pośród 
smakołyków, jakimi raczyli myśliwi, naj-
większe wzięcie miała dziczyzna. Po po-
częstunku i odprawie, 24 myśliwych i 9 
naganiaczy, z ogarami gończymi wyru-
szyło na wyznaczone rewiry w rejonie 
Goławca na hubertusowe polowanie. 

Powstałe w 1949 roku Koło Łowieckie 
„Łabędź”, mające nazwę inspirowaną 
bieruńskim herbem, kultywuje tradycje 
i kulturę myśliwską Braci myśliwskiej 
Historycznej ziemi Pszczyńskiej. 

Bogusław Żogała

huberTus na moKro

dZiałO Się

9 listopada w zespole szkół w lędzinach 
odbyły się warsztaty samoobrony dla ko-
biet pod nazwą „Bezpieczna lędzinianka”. 
Było to już drugie tego typu spotkanie 
zainicjowane przez dzielnicowych z rejo-
nu lędzin - aspiranta daniela laszczaka 
i młodszego aspiranta michała mamonia.

Wspólnie z policjantami szkolenie ko-
biet prowadzili funkcjonariusze straży 
miejskiej w lędzinach. Podczas warszta-
tów, oprócz poznania podstawowych 
technik samoobrony, panie dowiedziały 
się też jak prawidłowo oceniać zagrożenie, 
szybko reagować i bronić się adekwatnie 
do ataku. nie mniej ważnym elementem 
warsztatów było omówienie przez mun-
durowych zachowań, które pozwalają 
uniknąć ewentualnych zagrożeń. 

„bezPIeczna 
lędzInIanKa” 
– warszTaTy 
samoobrony  
dla KobIeT

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, 
tym razem jako miejsce na galę zorgani-
zowanego przez siebie Viii Przeglądu 
twórczości Chrześcijańskiej „razem” 
(18 listopada br.), wybrał kościół p.w. 
Matki Bożej różańcowej w Lędzinach. 
Korzystając z gościnności proboszcza 
ks. Krzysztofa Sontaga, we wnętrzach 
kościoła, 2 grudnia br.  zaprezentowali 
się laureaci, których oceniała komisja 
w składzie: Maria Zuber, ks. Krzysztof 
Sontag, ks. Bogdan Matuła. 

W kategorii soliści i duety przyznano ex 
aequo pierwsze miejsce duetowi z Gmin-
nego Gimnazjum w Bojszowach, marcie 
Wleklińskiej i emilii laby oraz agacie 
stolorz reprezentującej lędziński mOK. 
drugie miejsce przypadło Karolinie mit-
mańskiej z miejskiego Przedszkola z Od-
działami integracyjnymi nr 2 w lędzinach, 
a trzecie Patrycji zachurzok z Gimnazjum 
nr 2 im. Św. Walentego w Bieruniu.

W kategorii zespołów wokalnych i wokal-
no - instrumentalnych zwycięzcami została 
schola Canticum przy parafii matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu.

drugie miejsce przypadło scholi dzie-
cięcej z parafii niepokalanego Poczęcia 
nmP i św. maksymiliana Kolbe w my-
słowicach - Janowie, zaś trzecim miejscem 
cieszyli się wspólnie „słoneczne promyki” 
z miejskiego Przedszkola z Oddziałami 
integracyjnymi nr 1 w lędzinach i pod-
opieczni mOK - u, zespół „lędzinianie”.

Jako pierwsza na tej nietypowej scenie, 
zaśpiewała Patrycja zachurzok, a po niej 
bojszowski duet, zaś zdobywczyni pierw-
szego miejsca zaśpiewała dwa utwo-
ry. spośród zespołów, wszystkie miały 
okazję się zaprezentować i także w tym 
przypadku, zwycięzcy zaśpiewali dwa 
razy. na zakończenie zaśpiewał zespół 
„lędzinianie”.

Bogusław Żogała

gala VIII PrzeglĄdu 
TwórczoścI chrześcIjaŃsKIej

30 listopada, w trakcie patrolu 
strażnicy miejscy ujawnili bezdom-
nego mężczyznę, którego w trosce 
o jego życie i zdrowie przekazali do 
„domu nadziei”. 

Wydarzyło się to w trakcie rutynowego 
patrolu straży miejskiej na terenie lę-
dzin. ze względu na niską temperaturę 
powietrza funkcjonariusze szczególną 
uwagę zwracali na osoby bezdomne.

napotkany mężczyzna początkowo 
nie chciał żadnej pomocy. strażnicy 
miejscy przekonali go jednak, że dłu-
gotrwałe przebywania na mrozie jest 
bardzo niebezpieczne dla życia i zdro-
wia, po czym odwieźli go - za jego zgo-
dą - do schroniska “dom nadziei”.

straż miejska apeluje do mieszkań-
ców, którzy mają kontakt z osobami 
bezdomnymi aby nie pozostawali obo-
jętni na ich los. Każdy przypadek prze-
bywania bezdomnego na mrozie powi-
nien być niezwłocznie zgłoszony straży 
miejskiej, policji lub innym służbom 
ratunkowym. Brak reakcji na takie sy-
tuacje skutkować może śmiercią osoby 
bezdomnej.

Schronisko dla osób bezdomnych 
„dom nadziei” znajduje się w Lę-
dzinach na ul. Pokoju 37. nr. tel.: 32 
216-67-91 lub 514-920-341. numery 
na straż miejską: 32 216-62-91 oraz 
600 279 573, 600 279 543

magdalena Kutynia

sTraż mIejsKa 
Pomogła bezdomnemu
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LędZiny tEraZ

SPOtKaniE Z JUBiLataMi 

Wśród par świętujących złote i dia-
mentowe gody znalazła się para obcho-
dząca 66 rocznicę ślubu. Już na wstępie 
burmistrz Krystyna Wróbel podzieliła 
okolicznościowy tort pomiędzy jubi-
latów i ich gości. Kierownik urzędu 
stanu Cywilnego renata Ścierska 
nawiązała w swym przemówieniu do  
początków wprowadzonego już w 1991 
roku zwyczaju odwiedzania jubilatów 
w ich domach i organizowania przez 
władze miasta uroczystych dorocznych 
wspólnych spotkań choinkowych. Była 
to inicjatywa ówczesnego burmistrza 
lędzin Władysława trzcińskiego i ów-
czesnej kierownik us, ireny Kuc.

na dużym ekranie wyświetlony 
został kilkunastominutowy film doku-
mentalny autorstwa znanego lędziń-
skiego fotografa Jacka Filipiaka pt. 
„miasto lędziny”. Potem kierownik 
Ścierska poprosiła niektóre pary mał-
żeńskie o podzielenie się z wszystkimi 
zebranymi swoimi wspomnieniami na 
temat ciekawych momentów swoje-
go małżeńskiego życia. Poprosiła też 
honorowych gości tej uroczystości, 
wspomnianego byłego burmistrza 
Władysława  trzcińskiego i byłego 
wieloletniego dyrektora sP 3 w lę-
dzinach Hołdunowie Jana Górskiego 
(obaj zostali w tym roku honorowymi 
obywatelami miasta lędziny) o krótkie 
wypowiedzi.

następnie burmistrz wręczyła jubi-
latom medale nadane im za długoletnie 
pożycie małżeńskie przez Prezydenta rP 
andrzeja dudę. dalsza część uroczysto-

ści przybrała już formę biesiady towarzy-
skiej, w trakcie której burmistrz oraz wi-
ceprzewodniczący rady miasta: edward 
urbańczyk i zdzisław rudol wręczyli 
jubilatom czerwone róże oraz kosze 
z podarunkami. dodajmy, że w spotkaniu 
tym uczestniczyła też sekretarz miasta 
anna Wiaderny, a umilał je tradycyjnie 
Franciszek moskwa grając na organach 
elektronicznych i śpiewając sentymental-
ne melodie, w tym jedną wspólnie z wi-
ceprzewodniczącym rudolem.

Pełna lista tegorocznych 
Jubilatów
50  rOCZniCa ŚLUBU  - 1966 
Waleria i Jan tarGOsz, elżbieta 
i Włodzimierz sątOWiCz, 
agata i Józef GudziK,  

Helena i rajnhold WOWrO, Krystyna 
i Kazmierz BrOmBOszCz, anna 
i alfons KOWalsCy, anna i eryk 
Kula, maria i Józef KliŚ, Helena 
i Bronisław Jania,  stanisława 
i ryszard siWeK

60  rOCZniCa ŚLUBU – 1956 
anna i Franciszek Binda, maria 
i stefan CzylOK, anna i Jan 
GórsCy irena i Paweł GierlOtKa, 
Otylia i teodor szyJa, Łucja 
i Franciszek smOlOrz
 
66  rOCZniCa ŚLUBU – 1950 
Helena i Wiktor KrasKa 

mirosław leszczyk

władze mIasTa goścIły 
jubIlaTów małżeŃsKIch
W czwartkowe popołudnie 3 listopada w restauracji Pinocy odbyło się doroczne spotkanie jubilatów małżeńskich z władzami 
miasta. 
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w dowód uznanIa dla Tych,  
KTórzy 35 laT Temu nIe balI sIę  
zmIenIaĆ rzeczywIsToścI
Pamiętny rok

W 1981 rok „solidarność” weszła z wielkimi nadzie-
jami na przemianę i poprawę dla ludzi. realizowane 
były poszczególne postulaty zakładowe. stan człon-
ków „solidarności” na ziemowicie wynosił ówcześ-
nie 10,5 tysiąca członków na przeszło 11 tysięcy 
załogi kopalni. W tym trudnym okresie 1981 roku or-
ganizowane były również kolonie, wycieczki, obozy, 
wręczano świąteczne paczki, obdarowywano pacz-
kami również chorych. W tym miejscu należy dodać, 
że był to bardzo trudny okres, czas kiedy większość 
towarów w tym kraju dostępna była wyłącznie na 
kartki. z inicjatywy kierownictwa kopalnianej „so-
lidarności” oraz dyrektora antoniego Piszczka, 
w cechowni zbudowana została piękna grota na-
szej patronki św. Barbary, wykonana z węgla (…) 
sytuacja ogólnokrajowa była niewesoła. ówczesne 
władze nie dotrzymywały podpisanych porozumień, 
w kraju wybuchały po raz kolejny strajki. na kopalni 
oficjalnie rozpoczęli urzędować pracownicy służby 
Bezpieczeństwa, pojawił się Komisarz Wojskowy. 

franciszek noras
 – działacz „solidarności” 
w kopalni „ziemowit” 

ta noc mogła być Początkiem 
końca 

szczególnej dramaturgii nabrała noc z 19 na 20 
grudnia, kiedy to tuż po północy przybył na kopal-
nie major Wojska Polskiego – zuterek i przedłożył 
dyrektorowi kopalni dokumenty upoważniające go 
oraz jego czołgi do zajęcia kopalni! W czasie kiedy 
dokonywałem z nim obchodu powierzchni, bo pan 
major miał zobaczyć jak rozstawić 20 czołgów, któ-
rymi przyjechał, pułkownik szewełło będąc tej nocy 
na miejscu w sztabie akcji ratowniczej interweniował 
u władz wojskowych w Katowicach i w Warszawie 
budząc ze snu niektórych generałów. uzyskał od-
roczenie wejścia wojska na kopalnię na 12 godzin, 
a jednostka pancerna została odsunięta od bramy 
wjazdowej do kopalni na odległość minimum 500 
metrów. ta noc mogła stać się początkiem końca, ale 
się nie stała. to wszystko przeżywało się jak swoje 
– nasza kopalnia to było dla nas wszystko! 

inż. mieczysław sosna 
– główny mechanik 
KwK „ziemowit”

 
był nam bliski 

Jerzy szewełło jest to osoba niewątpliwie zasłu-
gująca na każda godność, jaką może nadać lę-
dzińska społeczność. Bowiem w trudnym okresie, 
ryzykując na pewno karierą, a być może i życiem, 
opowiedział się właśnie po stronie lędzińskiej spo-
łeczności. dlatego ci, którzy wówczas strajkowali 
zapraszają rokrocznie na Barbórkę komisarza stanu 
wojennego. ma to swoją wymowę i stanowi ewe-
nement w skali kraju. Bo to zachowanie pułkowni-
ka szewełły było ewenementem! swoją postawą 
w grudniu 1981 roku udowodnił, że człowiek nigdy 
nie musi być bezwolnym wykonawcą rozkazów, 
zawsze stoi przed nim wybór pomiędzy dobrem 
i złem. W pierwszym dniu stanu wojennego przy-

jechał do nas Komisarz Wojskowy, a więc ktoś, kto 
– jak się wydawało – będzie uosabiał dziejące się 
zło. Po dziesięciu dniach był to człowiek nam bliski. 
Bliski mnie, duszpasterzowi strajkujących, oraz bli-
ski im samym. 

ks. kanonik dr józef Przybyła 
– proboszcz parafii 
chrystusa Króla 
w lędzinach-hołdunowie,
 dziekan bieruński 

to dzięki nim 

W październiku 1981 przyjechał niespodziewa-
nie na kopalnie ppłk Jerzy szewełło zapoznać 
się z praca kopalni. to było niepokojące, czuć to 
było. może on sam sobie nie zdawał sprawy po co 
przyjechał i robił kontrole obiektów wojskowych, 
bunkrów atomowych. Kiedyś dawno temu spot-
kaliśmy się w młodym wieku jako sportowcy, no 
i teraz zaprzyjaźniliśmy się, zaprosiłem go do swo-
jego biura „solidarności” i przedstawiłem mu swój 
pogląd, co myślę o tym wszystkim. On powiedział, 
że to nie jego sprawa, że on tylko przybył spraw-
dzić stan przygotowań do obronności zewnętrz-
nej a nie wewnętrznej. Wtedy mu powiedziałem: 
„skoro tak, to proszę tu złożyć przysięgę”. ale 
on na to, że jest niewierzący. to ja mu na to: „to 
proszę tu przysiąc na sztandar „solidarności”, że 
nie wyda Pan rozkazu strzelania do załogi”. Przy-
sięgał i powiedział, że choćby był zdegradowany, 
to takiego rozkazu nie wyda nigdy i zachował się 
do końca w porządku. Jeszcze spotkaliśmy się na 
Barbórce, a potem wyjechał. Przyjechał w noc 
z 12 na 13 grudnia 81. dziś może ktoś powiedzieć 
(bo różni są ludzie), że nie przeprosił załogi, a to 
załoga powinna mu podziękować za to, że nie 
doszło do przelewu krwi! Jakby zginęli ludzie, to 
obaj z dyrektorem byliby antybohaterami, byłby 
„Wujek”. dziś byśmy inaczej świętowali i chodzili 
kwiaty składać. a oni nie doprowadzili do tego, 
aby był desant, Jurek trzymał to do końca. dzięki 
takim ludziom jak dyrektor Piszczek i Jurek sze-
wełło możemy się dziś spotkać, porozmawiać 
i nikt nikogo nie ma na sumieniu. 

Kazimierz Kasprzyk 
– przewodniczący 
„solidarności” KwK „ziemowit” 

móJ naJwiększy sukces 

Kiedy przyszedł rok 1980 – nastał najtrudniejszy 
okres w moim życiu. ileż wtedy trzeba było wy-
kazać rozwagi, cierpliwości, dobrej woli, a jedno-
cześnie konsekwencji wobec spraw zasadniczych, 
jak przejawy łamania dyscypliny pracy, naruszanie 
przepisów bhp. najważniejsze było jednak to, że 
udało się uniknąć nieszczęścia. Ocalała kopalnia 
i ocalało życie ludzkie. mam odrobine satysfakcji, 
że stało się tak po części i dzięki mojej postawie. 
Jasne, iż wówczas nie byłem przez wszystkich ak-
ceptowany, ale czy kierownik, dyrektor musi być 
akceptowany przez wszystkich. Ważne jest, jeśli 
racje dyrektorowi dają ci, którzy nie tracą z oczu 
celów dalszych, spraw ogólniejszych, czyli dobra 
kopalni, a więc i w rezultacie dobra załogi. W go-

rącym okresie 1980/1981 kierowałem dwoma pio-
nami: pracowniczym i ekonomicznym, dlatego nie 
było mi łatwo. sprostałem obowiązkom i to był mój 
największy sukces. 

mgr eugeniusz leki 
– zastępca dyrektora kopalni 
do spraw pracowniczych 
i ekonomicznych 

mieli nas rozJechać  
Pancrami 

dla mnie to był całkowity szok ten Wielki strajk. 
Ja nie miałem pojęcia o tym, jak może wyglądać to 
w kopalni. (...) dla mnie ostoją był cały czas dyrektor, 
który wierzył, że to wszystko się musi dobrze skoń-
czyć. Wspaniale też sprawdził się komisarz Jerzy, 
który umiał przekonać władze wojskowe, że właśnie 
na kopalni sytuacja jest dobra, i że strajk zmierza do 
zakończenia, dlatego dawano nam kolejne termi-
ny i odwlekano wprowadzenie wojska do kopalni. 
Pułkownik przestrzegał również swoje wojskowe 
władze, że jeśli dojdzie do interwencji zbrojnej, to 
górnicy mogą wysadzić szyby i będą takie zniszcze-
nia, które doprowadzą do wstrzymania wydobycia 
węgla nawet na lata. mieliśmy szczęście, że z nami 
był pułkownik szewełło! Jak przyjechała jednostka 
pancerna w nocy 20 grudnia 1981 roku do zajęcia 
kopalni, to spowodował, że cofnęli się spod bramy 
kopalni, a ludzie na dole nie dowiedzieli się nawet, 
co mogło się stać, bo następstwa mogłyby być tra-
giczne. ten major co przyjechał na czele jednostki 
pancernej tylko dlatego podporządkował się i cof-
nął, bo tak nasz pułkownik mu kazał, powołując się 
na uzgodnienie z generałem Łazarczykiem. to była 
najtrudniejsza noc dla sztabu akcji. 

marian zając 
– główny inżynier
 KwK „ziemowit” 

Jurek, był mi Jak brat 

Od popołudnia 15 grudnia, czyli od chwili wybuchu 
strajku, aż do Wigilii przebywałem w kopalni. nie 
pamiętam, abym coś spokojnie zjadł, nie przypo-
minam sobie, abym gdzieś spokojnie spał. W tych 
dramatycznych dniach wszystkie moje siły inte-
lektualne, emocjonalne i fizyczne skoncentrowane 
były na ratowaniu górników, których w podziemiach 
wciąż przebywało ok. 2 tysięcy. Jako dyrektor pro-
wadziłem nieustanną akcję ratowniczą z pomocą 
moich współpracowników. Byli nimi: adrian Win-
kler, marian zając, eugeniusz leki, Józef rybski, 
mieczysław zieliński, no i nieodstępujący mnie ani 
na chwile pułkownik Jerzy szewełło – wojskowy ko-
misarz. Jest północ z 19 na 20 grudnia. Jesteśmy już 
akcją potwornie zmęczeni, a tu zjawia się z pisem-
nym rozkazem major, że interwencja wojska zostaje 
po raz ostatni odroczona o 12 godzin. Jeśli do godz. 
12 nadchodzącego dnia strajk nie będzie zakoń-
czony – kopalnia będzie spacyfikowana. Wszyscy 
zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. z wyda-
rzeń na katowickim „Wujku” wiemy, że może polać 
się krew, mogą zginąć ludzie. Bezwzględnie musimy 
temu zapobiec. Podejmuję kolejną próbę przedsta-
wienia przywódcom strajku powagi sytuacji i jedy-

nej – może ostatniej – szansy na uratowanie życia 
górników. telefoniczne rozmowy ze strajkującymi 
trwają do samego rana. Wreszcie tam, na dole jest 
decyzja: wyjeżdżamy! Wszyscy wpatrujemy się na 
wieżę szybową, czy koła się kręcą? Kręcą się! ulga! 
Cicha radość. W pewnej chwili – szyb jednak stanął. 
Jest informacja, że wyjechało tylko 122 górników, 
reszta zdecydowała się dalej strajkować. Wskazów-
ki zegara nieubłagalnie podążają ku godzinie 12. 
zaraz wjadą czołgi, rozpocznie się masakra... W tej 
chwili odczułem niebywały przypływ złości: – zo-
stała zmarnowana taka szansa! dlaczego tak postą-
pili? dlaczego? z bezsilności zacząłem przeklinać, 
krzyczeć, biegać bez celu po gabinecie, rzucać 
różnymi przedmiotami, które nawinęły mi się pod 
rękę. Czułem, że ta złość narasta, przemienia się we 
wściekłość, dziką furię. zacząłem rzucać o podłogę 
popielniczkami, telefonami, krzesłami, skrzynkami 
z woda. Wszystko to się działo na oczach zdumio-
nych osób kierownictwa. nikt z nich jednak nie 
reagował. Jedynie pułkownik twardo trzymał stopę 
przy drzwiach, żeby nikt z postronnych pracowni-
ków nie mógł wejść do gabinetu. W pewnej chwili, 
w stanie mojego absolutnego rozjuszenia, chwyci-
łem butelkę z wodą i zacząłem z całej siły bić nią 
o kant stołu i krzyczeć. – dlaczego? dlaczego oni 
to robią? samobójcy! Przy kolejnym uderzeniu bu-
telka rozprysła się na kawałki i stojący najbliżej mnie 
inż. Winkler został raniony jej odłamkiem w czoło. 
mietek zieliński krzyknął: – adrian, krew ci się leje! 
nie zważam na ten krzyk, dalej miotam się po ga-
binecie, ale nie mam już czym rzucać, bo wszystko 
leży na podłodze. zieliński próbuje podłogę trochę 
uporządkować, bo się boi, że zrobię sobie krzywdę. 
Wreszcie do działania przystępuje Jurek. Wyrywa 
z osłupienia inż. rybskiego i inż. zająca, każe im usu-
nąć pracowników w sąsiednim sekretariacie, a sam 
zbliża się do mnie powoli:– antoś... Chodź idziemy 
stad... Chodź... i przeprowadził mnie przez sekreta-
riat do sali konferencyjnej, gdzie ułożył wygodnie na 
stole. zasłonił okno i powiedział ściszonym głosem, 
jak matka: – Poleż sobie, odpocznij... Czuwał przy 
mnie dobrą godzinę. tymczasem napięte we mnie 
nerwy powoli odpuszczały, agresja uchodziła. Gdy 
trochę ochłonąłem, chciałem zapytać o sytuację 
w kopalni (czy wkroczyło wojsko?). – Poleż, od-
pocznij... Koledzy wiedzą co robić ... i dla uspokoje-
nia, zaczął mi opowiadać o rzeczach nie związanych 
z kopalnią, o żeglarstwie, o polowaniach. nic o straj-
ku i kopalni! Kiedy zauważył, że już doszedłem do 
siebie, powiedział: 

– Przesunęli ultimatum o dalszą dobę. Bądź 
spokojny... a po chwili dodał: – antoś, ty mogłeś 
skończyć tu życie. W skrajnym wzburzeniu, jakiego 
doznałeś, mogło ci pęknąć serce. to jedyne w moim 
życiu tak dramatyczne zdarzenie połączyło nas. 
Odtąd Jurek był dla mnie, jak brat. tak, to prawda, 
jemu faktycznie zawdzięczam życie. Przerwał moje 
szaleństwo i doprowadził mnie swoją delikatnością 
do równowagi psychicznej, z której przecież dotąd 
byłem znany wśród podwładnych. 

antoni Piszczek 
– dyrektor kopalni 
ziemowit 

szeregowi górnicy wracają niechętnie do tamtych dni 
strajkowych! zbyt głęboko je przeżyli. ale pamiętają

Wspomnienia świadków wydarzeń pochodzą z książki „Niezłomny” Aleksandry Nowackiej.  
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na SPOrtOWO

sportowe podsumowanie roku swoją 
obecnością zaszczyciła Pani burmistrz 
Krystyna Wróbel, która dokonała otar-
cia imprezy wraz z Prezesem mirosła-
wem szyndlarem i trenerem - koordy-
natorem marcinem Woźnym.

dla grupy wyróżniających się za-
wodników przewidziano dyplomy oraz 
nagrody w postaci szalików, czapeczek 
oraz piłek. dodatkowo każdy zawodnik 
otrzymał paczkę pełną słodkości i ka-
lendarz ufundowany przez um lędziny.

W części sportowej imprezy roze-
grane zostały mecze: piłkarze kontra 
trenerzy, rodzice kontra piłkarze mKs, 
zawodnicy mKs-u rozegrali wewnętrz-
na gierkę, a na koniec odbył się mecz 
trenerzy kontra rodzice, który zakoń-
czył się wygraną rodziców 5:4.
a oto lista nagrodzonych:
Grupa naborowa:
•  igor Włodarczyk – za najlepszy rozwój 

sportowy “perspektywiczny zawodnik,
•  Paweł szaflarski – za wzorową fre-

kwencję i rozwój sportowy,
•  Żaki (r. 2008 i młodsi) - trener ry-

szard Wowro (żak F1, rywalizacja 
w formule turniejowej, 8 turniejów)

•  Bartłomiej Czudaj – za najlepszy 
rozwój sportowy “perspektywiczny 
zawodnik”,

•  Jakub Kruciński – za wzorową fre-
kwencję i rozwój sportowy,

•  Orliki (r. 2006 i młodsi) - trener mar-
cin Woźny (orlik e1, iV liga, grupa 
mistrzowska

•  Bartosz tabuła – za wzorową fre-
kwencję i rozwój sportowy,

•  eryk zatoń – za najlepszy rozwój spor-
towy “perspektywiczny zawodnik”,

młodziki (r. 2005 i młodsi) - trener 
marcin Woźny (Vi miejsce w tyskiej 
lidze trampkarzy d2 grupa 2, iV liga, 
9 meczów: 4 zwycięstwa, 5 porażek, 
bramki 32-23)
•  Jakub Jarczak – za wzorową fre-

kwencję i rozwój sportowy,
•  mateusz Firlej – za najlepszy rozwój 

sportowy “perspektywiczny zawodnik”;
trampkarze (r. 2002 i młodsi) - trener 
mirosław Wowro (iii miejsce w tyskiej 
lidze trampkarzy C1, iV liga, 8 meczów: 
6 zwycięstw, 2 porażki, bramki 43-11)
Patryk Czudaj – za wzorową frekwen-
cję i rozwój sportowy,
•  Beniamin drażek - za najlepszy roz-

wój sportowy “perspektywiczny za-
wodnik”.

serdecznie gratulujemy wszystkim 
wyróżnionym.

zarząd Klubu serdecznie dziękuje 
Wszystkim Osobom, rodzicom, spon-
sorom które przyczyniły się do orga-
nizacji i sprawnego przeprowadzenia 
imprezy. Podziękowania dla um lę-
dziny za ufundowanie nagród, mOK 
lędziny za udostępnienie nagłośnienia 
oraz dyrekcji Pzs lędziny za wsparcie 
organizacyjne imprezy.

zarząd Klubu składa także podzię-
kowania trenerom, zawodnikom oraz 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w działalność mKs za swój poświęcony 
czas i wysiłek na rzecz Klubu w 2016 r.

zarząd Klubu dziękuję Burmistrz 
Krystynie Wróbel za przybycie 
i wsparcie Klubu w kończącym się 
2016 roku.

marcin Podleśny

uroczysTe PodsumowanIe 
PIłKarsKIej rundy jesIennej
W miniony piątek (09.12.2016 r.), w hali sportowej PZS Lędziny dokonano 
uroczystego podsumowania rundy jesiennej w wykonaniu zespołów 
młodzieżowych, połączonego z wręczeniem wyróżnień dla najlepszych 
zawodników.

26 listopada w Powiatowym Zespo-
le Szkół odbyły się Vii Powiatowe 
zawody modeli samochodów rC, 
zorganizowane przez Ligę Obrony 
Kraju. W rozegranych konkuren-
cjach wystartowało 19 zawodników; 
zaprezentowano 23 modele. 

najbardziej emocjonującą konkurencją 
była kategoria otwarta “Open”, w któ-
rej sterowane samochody mierzyły sie 
w bezpośrednim wyścigu. najlepszy 
okazał się tu szymon nikiel z lędzin 
a za nim uplasowali się Kacper mrozek 
(Bieruń) i Grzegorz Bieniek (tychy).

W kategorii szkół podstawowych 
zwyciężyli: szymon nikiel, nikodem 
Wojciech i sebastian Wojciech z sP1 

lędziny, którzy zapewnili również swo-
jej szkole zwycięstwo w klasyfikacji 
międzyszkolnej. Wśród gimnazjalistów 
triumfowali Grzegorz Bieniek (G11 ty-
chy) rafał drozdek (imielin) i Jerzy 
Bieniek (G11 tychy). tyscy zawodnicy 
wygrali też klasyfikację szkół.

swoich reprezentantów mieli też 
miłośnicy pojazdów w wieku... przed-
szkolnym. tu sklasyfikowani zostali: 
Witold miliński (tychy), mikołaj mi-
chulec (Bieruń-Bijasowice) i mikołaj 
milczanowski (tychy-Jaroszowice). 
Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe, ufundowa-
ne przez Powiat Bieruńsko-lędziński. 

marcin iciek

modele samochodowe w Pzs

ruszyła kolejna edycja Międzyszkol-
nej Ligi Pływackiej Szkół Podstawo-
wych. Jej pierwsza odsłona odbyła 
się 16 listopada na lędzińskiej krytej 
pływalni.

W roku szkolnym 2016/17 do ligi 
zgłosiło swój udział pięć klubów pły-
wackich: uKs sprint Katowice, uKs 
Wodnik 29 Katowice, uKs Karlik Ka-
towice, mKs mOs Katowice i uKs 
Orka lędziny. W inauguracyjnej run-
dzie na obiekcie Fundacji rozwoju 
sportu, Kultury Fizycznej i turystyki 
wzięło udział około 200 zawodników. 
Wśród pływaków lędzińskiej Orki me-
dale zdobywali: laura Gluch (1 miejsce 

na dystansie 100m stylem grzbieto-
wym) i anastazja Wójciak, która była 
druga na dystansie 50m stylem dowol-
nym. zawodników przygotowują trene-
rzy: sebastian Wala, marcin Jawor oraz 
adam morkisz.

marcin iciek

mIędzyszKolna  
lIga PływacKa

Końcówka rundy jesiennej potwier-
dziła: MKS Lędziny w iV lidze nie 
boi się nikogo. respekt mogą nato-
miast czuć inne drużyny - nawet te 
walczące o awans do iii ligi.

debiutujący w czwartoligowym towa-
rzystwie piłkarze mKs imponują formą 
i na półmetku rozgrywek zajmują piąte 
miejsce w tabeli. do lidera lKs Bełk 
tracą ledwie 5 punktów. lidera, które-
go - dodajmy - pokonali po świetnym 
spotkaniu 3:1. rozegrany 12 listopada 
mecz można uznać chyba za najlepszy 
w wykonaniu podopiecznych seba-
stiana idczaka w całej rundzie. Oto 
mKs przegrywał do przerwy 0:1, a 
goście z Bełku kontrolowali spotkanie. 
a jednak na ii połowę lędzinianie wy-
szli odmienieni, aplikując zszokowanym 

przyjezdnym trzy gole. Wynik udało 
się dowieźć, mimo gry w osłabieniu po 
czerwonej kartce Śliwy.

Faktycznie, skoro nawet Bełk mu-
siał uznać wyższość mKs, to i nie ma 
takich drużyn, przed którymi należało 
mieć jakieś przesadne obawy. Żaden 

z iV-ligowych rywali nie zdominował 
lędzińskiego zespołu, a każda z ledwie 
czterech porażek to przegrana różnicą 
tylko jednej bramki. strach pomyśleć, 
co by było, gdyby mKs nie stracił pe-
chowo kilku punktów oraz gdyby klu-
bem nie wstrząsnęła plaga kontuzji...!  
Wznowienie rozgrywek dopiero na 
początku marca. długa zimowa prze-
rwa zostanie wykorzystana na upo-
rządkowanie spraw organizacyjnych. 
na piłkarską wiosnę można oczekiwać 
z optymizmem.

najlepsi strzelcy MKS Lędziny:
6 – Frąckowiak, 5 – Mateja,
4 – Masternak, turczyński.
Łącznie gole dla mKs zdobywało 

jesienią aż 11 zawodników.
marcin iciek

bez KomPleKsów

niecodzienny rezultat uzyskała drużyna MKS ii Lędzi-
ny w meczu z LKS Mizerów, rozegranym 13 listopada 
przy ulicy stadionowej. Zawodnicy Kazimierza rozmy-
słowskiego rozgromili rywala aż 10:0.

W tej istnej “strzelaninie” trzema golami popisał się Kamiński, 
po dwa strzelili adamus, majer i sosnowski; jednego dołożył 

Kostrzewa. dziesięciobramkowe zwycięstwo jest najwyższym 
wśród wszystkich jesiennych spotkań w tyskiej B-klasie. rezer-
wy mKs po wyjazdowej porażce w zaległym meczu z leśnikiem 
Kobiór, zakończyły całą rundę na trzecim miejscu. do przewo-
dzącej stawce Polonii międzyrzecze tracą jednak tylko 3 punkty.

marcin iciek

„dzIesIĄTKa” rezerw

Pięcioosobowa grupa z Lędzin wzię-
ła udział 20 listopada w maratonie 
w Walencji. to już drugi raz biega-
cze z naszego miasta gościli na biegu 
w południowo-wschodniej Hiszpanii.

 dawid martini, Paweł lis, antoni ste-
fański, szymon Hopkowicz i tadeusz 
Kwaśniewski - oto skład tegorocznej 
lędzińskiej wyprawy do Walencji. Piątka 
maratończyków była częścią 40-osobo-
wej grupy, której wyjazd koordynował 
dawid martini. skąd pomysł akurat na 
Walencję? sportowcy tłumaczą, że to 
malownicze miejsce, w którym podczas 
biegu ogląda się zabytki miasta a na całej 
długości żywiołowo dopingują kibice. nie 
bez znaczenia są też dobry termin, pogo-
da i przyjemna, płaska trasa.

W tegorocznym maratonie skasyfi-
kowano aż 15858 zawodników. Wśród 
naszych reprezentantów najszybszy był 
Paweł lis, który wybiegał świetny rezultat 
3:06:28. Już teraz biegacze przygotowują 
grafik na następny rok. Czy znów będzie 
tam Walencja, tego jeszcze nie wiedzą. 
najbliżej jest... bieruński Bieg utopca, 15 
stycznia. martini chciałby dwukrotnie od-
wiedzić Barcelonę (półmaraton i maraton), 
ultramaraton we włoskich dolomitach; 
przebąkuje też o organizacji wyjazdów na 
maratony do aten i... reykjaviku, stolicy 
islandii. Chętni mile widziani, lędzińska 
grupa miłośników długodystansowego 
biegania z radością przywita nowe twa-
rze.

marcin iciek

maraToŃczycy w walencjI
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krzyżówka panoramiczna
Rozwiązanie krzyżówki można nadsyłać pocztą na adres:  
Redakcja BIL, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny lub mailowo na adres: promocja@ledziny.pl 

Trzy pierwsze osoby otrzymają nagrody z logo Urzędu Miasta.

ślĄsKIe desery bożonarodzenIowe 
moczka 
(moŁcka, mocka, BryJa)

Składniki:
250 dag piernika (ciemnego), 20 dag migdałów, 40 dag 
rodzynek, 150 dag orzechów laskowych, sok z 3 du-
żych cytryn, szczypta soli, 3 duże łyżki cukru, 3 litry wody. 
wykonanie:
Piernik zamoczyć na kilka godzin w 3 litrach wody (aż się do-
brze rozmoczy). Migdały sparzyć i obrać ze skórek. Migdały 
i orzechy drobno pokroić. Resztę składników dodać i  teraz wy-
mieszać.  Gotować na małym ogniu przez około pół godziny).
 
Moczka ma wygląd rzadkiej marmolady śliwkowej, z wi-
docznymi kawałkami orzechów, migdałów, ugotowanych 
owoców suszonych oraz innych bakalii, a smak czekolado-
wego piernika - lekko słodki. 
Każda gospodyni przyrządza moczkę inaczej i otrzymuje 
inny smak. Moczka może być bardziej piernikowa, bardziej 
czekoladowa, bardziej owocowa, cynamonowa, bardziej 
słodka lub lekko osolona. Cechą charakterystyczną moczki 
jest to, że przyrządza się ją w różnych smakach. Wyczuwal-
ny specyficzny smak orzechów, suszonych śliwek i agrestu.
Potrawa ta znana była już w XIX w. pod nazwą bryja, a pro-
dukty do niej przygotowywano już późnym latem, suszono 
jabłka, gruszki, śliwki. Bryja, a następnie moczka, była też 
przyrządzana na wywarze z warzyw, między którymi królo-
wał pasternak. 
Jeszcze do dzisiaj w niektórych śląskich domach moczkę 
przyrządza się właśnie na bazie wywaru z pasternaku.

makówki

Składniki:
25 dag zmielonego maku, 2-3 czerstwe bułki, 1 l mleka lub 
wody, 4 łyżki cukru, 2 łyżki miodu, 1 paczka cukru wanilio-
wego lub olejek migdałowy, 2 łyżki roztopionego masła, 4 
łyżki rodzynek, 2 łyżki kakao, kilka migdałów, szczypta soli.
wykonanie:
Mak zalać wrzącym mlekiem, dodać cukier, opłukane ro-
dzynki, sparzone i pokrojone migdały bez skórki, masło, ka-
kao, miód i szczyptę soli. Zagotować. Bułki pokroić w plastry, 
układać warstwami w salaterce. Pierwszą warstwę stanowią 
kromki bułki, a ostatnią (wierzchnią) mak. Podawać na zim-
no. Potrawę powinno się podawać po kilku godzinach od jej 
przyrządzenia, tak, by bułki zmiękły i nasączyły się mlekiem. 
Jeśli makówki chcemy przechowywać 2-3 dni, do zaparze-
nia maku należy użyć wody.

www.potrawyregionalne.pl

KOŚCIÓŁ POD WEZWANIEM CHRYSTUSA KRÓLA NA HOŁDUNOWIE
JULIETTA BOROWICKA - SP3 LęDZINY

W WOLnEJ CHWiLi

wydawca: 
Urząd Miasta Lędziny

redaktor naczelna: Renata Ziaja
redaktorzy: Magdalenia Kutynia, Mirosław Leszczyk, Bogusław Żogała, Marcin Iciek

projekt: Time4 Skład: Jarosław Kaczor
Druk: Polskapresse Sosnowiec

kontakt:  
promocja@ledziny.pl
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BUrmiSTrz miaSTa LĘDziny
informuje o przeznaczeniu 

do sprzedaży 
 - w drodze drugiego przetargu 

ustnego nieograniczonego 
- niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabu-
dowanej nieruchomości gruntowej położonej 
w Lędzinach, obręb Lędziny, arkusz mapy 5 przy 
ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 
2828/35 o powierzchni 0,1813 ha, zapisanej 
w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 
2718, symbol użytku: rV-0,1813 ha (grunty 
orne). 

Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest 
w księdze wieczystej ka1T/00037218/9 prowa-
dzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. 
W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające 
z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wie-
czystych i nie dotyczą zbywanej nieruchomości. 
W Dziale III wpisane są liczne ograniczone prawa 
rzeczowe związane z innymi nieruchomościami 
i nie dotyczą zbywanej nieruchomości. Dział IV 
księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Zapisy 
Działu I-SP i Działu III przeniesione zostaną do 
księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przed-
miotowa nieruchomość nie jest przedmiotem 
praw i zobowiązań względem osób trzecich.

W/w nieruchomość objęta jest miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta 
Lędziny Uchwałą Nr XXXVIII/222/2005 z dnia 
30.06.2005 r., zgodnie z którym położona jest 
na terenie oznaczonym symbolem 11MU - tere-
ny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został 
przeprowadzony w dniu 8 grudnia 2016 r. i za-
kończył się wynikiem negatywnym.

  cena wywoławcza nieruchomości: 
140 000,00 zł 

 (słownie: 
sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 

Sprzedaż nieruchomości podlega 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług według 
stawki 23%.

 wadium ustalone zostało na kwotę: 
14 000,00 zł

 (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie 
do dnia 5 stycznia 2017 r. na rachunek banko-
wy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA 
Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 
(konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpła-
ty: wadium na działkę numer 2828/35 o po-
wierzchni 1813 m2 położoną w Lędzinach przy 
ul. Szkolnej. 

przetarg odbędzie się w dniu 
12 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 

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

Szczegółowych informacji dotyczących przetar-
gu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nie-
ruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu 
Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 
(II piętro, pok. 203-205), tel. 32/ 216-65-11 do 
-13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy 
Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na 
tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 
Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto infor-
macja o ogłoszeniu przetargu podana została do 
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a tak-
że na stronach internetowych Urzędu Miasta 
Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

aKcja zIma  
w lędzinach

Informujemy, iż w tym roku funkcję 
koordynatora „Akcji Zima” 
w Lędzinach pełni Piotr Goj. 

Odpowiada on za zimowe utrzymanie dróg 
gminnych i powiatowych na terenie Lędzin. 

wszelkie uwagi proszę kierować 
pod numer 698 639 025

rPwiK Tychy s.a uruchomił  
dla swoich klientów i-boK-a 

RPWiK Tychy S.A. informuje, iż do dyspozycji klientów posiadających 
podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę, przekazało Internetowe Biuro 
Obsługi Klienta (www.ibok.rpwik.tychy.pl), które pozwala na skorzystanie 
z opcji  e-odczytu i e-faktury, dostępu do aktualnych informacji dotyczących 
indywidualnego konta - rozliczeń, analiz, prowadzonych spraw, wiadomości 
SMS oraz na dokonywanie płatności elektronicznych. skorzystanie 
z usług e-odczytu i e-faktury pozwala na obniżenie opłaty 
abonamentowej. 

Bądź w swych działaniach nowoczesny, ekologiczny i praktyczny. Dołącz 
do grona użytkowników naszego Internetowego biura obsługi Klienta, 
zaloguj się do i-BOK już dziś na stronie https://ibok.rpwik.tychy.pl/

Skorzystaj z funkcjonalności, które daje i-BOK tzn: e-faktura, e-odczyt,  
płatności online, analiza zużycia wody, obsługa zgłoszeń, historia rozliczeń, 
serwis sms.


