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BUDŻET OBYWATELSKI

Mieszkańcy zadecydowali:
powstaną siłownie i boisko

Zgodnie z treścią § 11 ust. 3 lit. d Załącznika nr 1 do uchwały nr VIII/

55/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przepro−

wadzenia na terenie Gminy Lędziny konsultacji społecznych dotyczących

projektu pn. „Budżet Obywatelski w Lędzinach”, podajemy do publicznej

wiadomości rezultaty głosowania w ramach Projektu, jakie odbyło się w dni−

ach od 7 do września br.

Łącznie oddano 3371 głosów, z czego głosów ważnych: 2819, nieważ−

nych 486, kart pustych wrzuconych do urn było 66, a na poszczególne pro−

jekty oddano następującą ilość głosów:

OKRĘG NR 1 – Górki – Goławiec:
1) Budowa wiaty rowerowej – ul. Goławiecka: teren przyległy do Zespołu

Szkół – 110

2) Budowa boiska do piłki siatkowej z naw. ze sztucznej trawy – ul. Szen−

walda 49 – 322

OKRĘG NR 2 – Lędziny:
3) Ścianka tenisowa wraz z nawierzchnią do ćwiczeń tenisowych – Ośrodek

Zalew – 91

4) Budowa siłowni pod chmurką – teren zielony pomiędzy osiedlem Cen−
trum I i II – 353
5) Plac zabaw „Alladyn” przy Placu Farskim – Plac Farski – 58

6) Budowa boiska trawiastego – Ośrodek Rekreacyjno – Sportowy Zalew –

229

7) Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 1 – 8 lat – ul. Ks. Kontnego: Sta−

wiska – 47

8) Plac zabaw i edukacji leśnej dla dzieci na Góreczce – skrzyżowanie ulic

Jagiellońskiej i Pokoju – 205

9) Przyszkolny plac zabaw dla dzieci – teren Szkoły Podstawowej nr 1 – 299

10) Zakup automatycznego defibrylatora Lifepack 1000 z wyświetlaczem

graficznym. Zakup defibrylatora szkoleniowego AED Medtronic Trainer

1000. – Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Ks. Kontnego 34 – 55

OKRĘG NR 3 – Hołdunów:
11) Budowa siłowni w plenerze wraz z wymianą części ogrodzenia przy Gim−

nazjum – ul. Hołdunowska /  Palmowa – 211

12) Wesoły zakątek – teren Miejskiego Przedszkola nr 2 – 161

13) Budowa siłowni pod chmurką – osiedle „Gwarków”, pomiędzy ul. Bota−

niczną a ul. Lewandowskiej – 104

14) Bezpieczeństwo i rekreacja – zagospodarowanie hołdunowskiego zagaj−

nika – zagajnik między ul. Szewczyka, Wandy, Mickiewicza, Grunwal−

dzką i Fredry – 36

15) Bezpieczny plac zabaw z siłownią – teren za budynkiem Miejskiego

Ośrodka Kultury – 176

16) Oświetlenie ul. Spacerowej – ul. Spacerowa – 19

17) Siłownia zewnętrzna na ul. Grunwaldzkiej – ul. Grunwaldzka – 343

W wyniku głosowania następujące projekty uzyskały największą liczbę

głosów: Budowa boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią ze sztucznej

trawy (w Okręgu nr 1), Budowa siłowni pod chmurką – teren zielony po−

między osiedlem Centrum I i Centrum II (okręg nr 2), Siłownia zewnę−

trzna na ul. Grunwaldzkiej (okręg nr 3), i to one zostaną zrealizowane

w 2016 r. Marcin Podleśny

Uroczysta konferencja podsumowała
projekt uporządkowania gospodarki
ściekowej w Lędzinach. To największy
projekt infrastrukturalny w dziejach Lę−
dzin.

W piątek 27 listopada w Tychach
odbyła się konferencja podsumowu−
jąca projekt „Uporządkowanie go−
spodarki ściekowej w Gminie Lę−
dziny” zorganizowana przez Przed−
siębiorstwo Gospodarki Komunal−
nej „Partner”. Konferencja była
ostatnim etapem promocji projektu,
a zarazem okazją do podsumowania
największego projektu infrastruktu−
ralnego w dziejach Lędzin. 

W ramach zadania zostały zmo−
dernizowane dwie oczyszczalnie
ścieków, zbudowane 90 km kanali−
zacji sanitarnej oraz prawie 45 km
kanalizacji deszczowej. Zmoderni−
zowano ponad 3 km istniejącej już
sieci kanalizacyjnej i powstały no−
we przepompownie ścieków. Mia−
sto zyskało specjalistyczny samo−
chód do obsługi sieci oraz szereg
maszyn i urządzeń usprawniających
pracę przedsiębiorstwa.

Inwestycja na miarę XXI wieku

W konferencji wzięli udział m.in.:
koordynator projektu Beata Ru−
szkowska z NFOŚiGW, burmistrz
Krystyna Wróbel, przedstawiciele
rady miasta, wicestarosta powiatu
Henryk Barcik, byli burmistrzowie
Władysław Trzciński i Wiesław
Stambrowski oraz poprzedni prezes
PGK „Partner” Piotr Buchta. Swoją
obecnością dopisali też przedstawi−
ciele firm współpracujących przy
realizacji projektu.

– To inwestycja na miarę XXI
wieku. Dowodzi, że Lędziny nie bo−
ją się ambitnych wyzwań! – powie−
działa burmistrz miasta Krystyna
Wróbel.

Prezes PGK „Partner” Robert Ka−
miński podziękował za zaangażo−
wanie nie tylko lokalnym instytu−
cjom i wykonawcom. – Ten ambit−
ny projekt nie byłby możliwy bez
zaangażowania mieszkańców Lę−
dzin, którym dziękuję za współpra−
cę, spotkania, uwagi i sugestie. Bio−
rąc pod uwagę rozmach inwestycji,
dziękuję za cierpliwość – stwierdził.

Dzięki realizacji projektu, które−
go finalna wartość to 169 mln zł
(z czego 104 pochodzą z Funduszu
Spójności), liczba osób z dostępem
do kanalizacji sanitarnej zwiększyła
się do 10 tys. 

To udogodnienie istotne nie tylko
z punktu widzenia komfortu życia
mieszkańców. Kluczowym kryte−
rium realizacji projektu jest osiąg−
nięcie tzw. efektu ekologicznego.

Ten polega na zmniejszeniu ilości
zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska. 

– Bardzo się cieszę, że to trudne
zadanie jest już za nami. Przeżyliś−
my uciążliwości związane z praca−
mi remontowymi, ale ich efekt jest
tego wart – podkreśla Krystyna
Wróbel.

Wszystkie działania zostały zrea−
lizowane w oparciu o dofinansowa−
nie ze środków Unii Europejskiej
z Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infra−
struktura i Środowisko. Środki te
zostały wsparte pieniędzmi pocho−
dzącymi z budżetu miasta Lędziny
oraz środków własnych Przedsię−
biorstwa Gospodarki Komunalnej
„Partner”. 

Marcin Podleśny

INWESTYCJE

Mamy kanalizację 
jak na miasto przystało!

Podziękowanie dla Prezesa Roberta Kamińskiego. 
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Radnej Rady Miasta Lędziny

Pani Annie Wysockiej
oraz jej bliskim 

składamy
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

MATKI
Łączymy się w bólu

Burmistrz Miasta
Przewodnicząca Rady Miasta

Radni Miasta Lędziny
Pracownicy Urzędu Miasta

WYDARZENIA

Zorganizowany na Placu Farskim
w dniach 5 i 6 grudnia jarmark świą−
teczny okazał się być fantastycznym
wprowadzeniem w radosny i pogodny
nastrój Świąt Bożego Narodzenia, któ−
re to pełnią świątecznych przygoto−
wań, aromatów i zakupów coraz to
mocniej pukają do Naszych drzwi.

Sobotnia część jarmarku, zorga−
nizowana przez lędziński Miejski
Ośrodek, kusiła świątecznym wy−
strojem, licznymi straganami boga−
tymi w ozdoby choinkowe, aniołki,
zabawki, kosmetyki, smakołyki,
wyroby z miodu i wszelakiej maści
przysmakami.

Równolegle w jednej z sal odby−
wał się Mikołajkowy Turniej Sza−
chowy, do którego zgłosiło się 25
szachistów podzielonych na trzy
kategorie wiekowe. Wśród przed−
stawicieli szkół podstawowych
zwyciężyli lędzinianin Sebastian
Smoleń, przed Wojciechem Maś−
lanką, wśród dziewczyn najlepsza
była Dominika Górecka – oboje
z Imielina. W kategorii do lat 18
najlepsi okazali się: Grzegorz Nie−
syto i Ireneusz Łyszcz, a z grona
dziewcząt wyróżniła się Aleksan−
dra Palka. Z kolei w kategorii
„open” (powyżej 18 roku życia) na
podium zawodów stanęli: lędzinia−
nin Dawid Gondzik, Krystian
Klimczok z Imielina oraz Jan Sku−
tela – także z Lędzin. Sędzią zawo−
dów byli Józef Kaleta oraz Janusz
Gondzik, a wręczenia nagród ufun−
dowanych przez MOK dokonała
jego Dyrektor, Joanna Figura. Do−
datkowo, paczki pełne słodyczy dla
uczestników ufundowali Senator
Czesław Ryszka i Stowarzyszenie
„Pod Klimontem” wraz z jego Pre−
zesem, Januszem Freitagiem.

Z kolei, gdy rywalizacja szacho−
wa zmierzała ku końcowi, trwały
już mikołajkowe przedstawienia
dla dzieci, autorstwa grup teatral−

nych „Maska” (pt. „Tajemnicze
święta skrzata”) z Krakowa oraz
„Epidemia” z Bierunia. Kulmina−
cją przedstawienia artystów z Bie−
runia, jaka nastąpiła po pieczołowi−
tym procesie przygotowywania
oraz pakowania prezentów, było
ich uroczyste rozdanie licznie zgro−
madzonym dzieciom. Na zakoń−
czenie pierwszego dnia jarmarku,
dokonano także uroczystego wrę−
czenia nagród laureatom konkur−
sów zorganizowanych przez MOK
na Najładniejszą Kartkę Świąte−
czną i Szopkę Bożonarodzeniową.

Inicjatywę w zorganizowaniu
drugiego dnia „Jarmarku Bożona−
rodzeniowego 2015”, czyli w Mi−
kołaja w niedzielę 6 grudnia br.,
przejęła Miejska Biblioteka Publi−
czna w Lędzinach. Przybyłe gro−
madnie dzieci, pod okiem animato−

rek, pracownic biblioteki wykony−
wały przeróżne ozdoby choinkowe
w ramach działania „Zrób choinkę
marzeń”, przez co też i ta choinka
nabrała oryginalnego, tradycyjnego
wyglądu, pozbawionego azjatyc−
kiego kiczu. Kolejną propozycją
dla dzieci, było czytanie im świąte−
cznych bajek.Ostatnią propozycją
drugiego dnia był konkurs kolęd
i piosenek świątecznych. Nie było
indywidualnych wyróżnień i każdy
uczestnik konkursu otrzymał na−
grodę, będącą docenieniem stresu
i tremy, jakiej musieli doświadczyć
ci młodzi wykonawcy. Stoiska na
Placu Farskim oferowały piękne
rękodzielnicze wyroby, między in−
nymi ze znanej lokalnym klientom
„Zielonej Manufaktury”. 

Bogusław Żogała, 
Marcin Podleśny

Przedsmak Świąt 
na Placu Farskim

WYDARZENIA

Cieszy, że każde z mikołajkowych
spotkań Lędzińskiego Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
jest inne. Oczywiście, w ich progra−
mie są stałe punkty, jak np. wręcza−
nie okolicznościowych paczek przez
św. Mikołaja, czy uhonorowanie ofi−
cjalnych gości, ale ich otoczka oraz
kontekst co rok się zmieniają. 

Duża w tym zasługa całego zarządu

LSNRONiIR, a więc prezes Krystyny

Cuber, wiceprezesa Stefana Bogac−

kiego oraz Barbary Haśnik, Piotra

Szydłowskiego i Sławomira Piltza,

a także innych działaczy, którzy ściśle

ze sobą współpracują zarówno w trak−

cie przygotowywania, jak i przebiegu

tej, a także wszystkich pozostałych

imprez organizowanych przez stowa−

rzyszenie w ciągu roku. 

Podkreślali to również goście tego−

rocznego spotkania mikołajkowego,

które odbyło się w niedzielę, 6 gru−

dnia, w sali przyjęć restauracji Pinocy.

Burmistrz Krystyna Wróbel oraz wice−

starosta Henryk Barcik dziękując za

zaproszenie na tę uroczystość i skła−

dając serdeczne życzenia świąteczno−

noworoczne, gratulowali też LSNRO−

NiIR owocnej działalności, a także

osiągnięć i sukcesów, czego między

innymi wyrazem był tytuł „Organizacji

Roku 2014” w plebiscycie czytelni−

ków tyskiego tygodnika „Echo”. Do

ich życzeń i gratulacji przyłączyła się

też dyrektor hołdunowskiej SP 3, Mał−

gorzata Szeligiewicz, która przekazała

też 30 drobnych prezentów ręcznie

wykonanych przez szkolny Klub Eks−

presji Dziecięcej dla dzieci niepełno−

sprawnych. 

W rolę św. Mikołaja wcielił się po

raz kolejny Edward Szweda z Górek.

Wręczył on aż 148 paczek świąte−

cznych członkom stowarzyszenia.

Wielu spośród nich chętnie pozowa−

ło z nim do wspólnych zdjęć. Wcześ−

niej św. Mikołaj częstował dzieci

i młodzież cukierkami, bawił się też

z nimi na parkiecie. Wręczył również

okolicznościowe upominki oficjal−

nym gościom spotkania, oprócz wy−

żej wymienionych także dyrektor lę−

dzińskiego MOK−u, Joannie Figurze,

wicedyrektor PCPR – Gabrieli Bom−

bie, byłemu dyrektorowi OBK w Lę−

dzinach – Piotrowi Gojowi, obecne−

mu kierownictwu tegoż OBK – dyrek−

torowi Szymonowi Pawlicy i wicedy−

rektor Annie Kołodziejczyk oraz

przewodniczącemu koła RAŚ w po−

wiecie, a zarazem wiceprzewodni−

czącemu LFP – Markowi Brombo−

szczowi. Potem upominki wręczył

także całemu zarządowi LSNRO−

NiIR. 

Tradycyjnie oprawę muzyczną spot−

kania zapewnił Franciszek Moskwa

z MOK−u, członek honorowy stowarzy−

szenia. Oklaskiwano też znane już,

choć bardzo młode, hołdunowskie

wokalistki, siostry Julię i Zuzię Czuda−

jówny oraz jeszcze młodszego wyko−

nawcę, bo ucznia klasy II b z SP 1 Lę−

dziny, nagradzanego już kilkakrotnie

na różnych konkursach, recytatora Ni−

kodema Wojciecha. Podziwiano też

wyświetlany na dużym ekranie film

z przedstawienia jasełkowego we

wspomnianej SP 3, dedykowany wraz

z serdecznymi życzeniami bożonaro−

dzeniowymi i noworocznymi wszy−

stkim członkom i sympatykom

LSNRONiIR.

Przyłączamy się do powyższych gra−

tulacji i życzeń!

Mirosław Leszczyk

Spotkanie mikołajkowe osób niepełnosprawnych

Fragment spotkania mikołajkowego. 
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Przygotowywanie prezentów w wykonaniu grupy Epidemia
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GOSPODARKA ODPADAMI

Informujemy, że w dniu 1 października
2015 r. na terenie Gminy Lędziny zo−
stała wprowadzona segregacja nowej
frakcji odpadów – popiołu – wydzielo−
nego ze strumienia zmieszanych odpa−
dów komunalnych. 

Nieruchomości wyposażone do−
tychczas tylko w jeden pojemnik zo−
stały doposażone w kolejny 120 l
przeznaczony wyłącznie do groma−
dzenia popiołu z palenisk domo−
wych. W przypadku nieruchomości
posiadających dwa lub więcej po−
jemników – jeden, został wydzielo−
ny i odpowiednio opisany z przezna−
czeniem na gromadzenie popiołu. 

Popiół będzie odbierany w okre−
sie grzewczym, czyli od 1 paździer−
nika do 30 kwietnia jeden raz
w miesiącu, natomiast poza nim,
czyli od 1 maja do 30 września –
raz na dwa miesiące. Popiół w ilo−
ści większej niż przewidziana może
być gromadzony w odpowiednio
przygotowanych do tego celu wor−
kach, które w razie potrzeby będzie
można nieodpłatnie pobrać w nastę−
pujących miejscach 

Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów – ul. Fredry 98

tel. (32) 21 66 020

czynny w godzinach 

poniedziałek− piątek 

od 800 do 20,00

sobota od 9.00 do 13.00

siedziba EKOREC sp. z o.o. 
– ul. Lędzińska 47;
tel. (32) 326 79 90

czynne w godzinach 

od 7.00 do 15.00

Urząd Miasta Lędziny 
– ul. Lędzińskiej 55 

− Punkt Obsługi Mieszkańca
tel. (32) 21 66 511 wew. 150,

czynne w godzinach: 

poniedziałek 7.30 – 17,00

wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30

piątek od 7.30 do 14.00

Mieszkańcy, którzy uznają, że
objętość pojemnika jest niewy−
starczająca dla ich potrzeb, mogą
we własnym zakresie zakupić
(bądź wydzierżawić) dodatkowy
pojemnik z przeznaczeniem na
gromadzenie popiołu. Każda ilość
popiołu zostanie odebrana przez

przedsiębiorcę bez dodatkowych
opłat.

Poniżej podajemy przykładowe
koszty zakupu lub dzierżawy po−
jemników

EKOREC sp. z o.o.
zakup pojemnika:

pojemnik 120 l plastikowy na
kółkach – 62,00 zł/szt brutto

pojemnik 240 l plastikowy na
kółkach – 80,00 zł/szt brutto

dzierżawa pojemnika:pojemnik
120 l plastikowy na kołkach 5,50
zł/szt/m−c brutto

pojemnik 240 l plastikowy na
kołkach 7,00 zł/szt/m−c brutto

SITA sp. z o.o.
zakup pojemnika:

pojemnik 120 l plastikowy na
kółkach nowy – 88 zł/szt brutto

pojemnik 120 l plastikowy na
kółkach używany – 67 zł/szt brutto

pojemnik 240 l plastikowy na
kółkach nowy – 130 zł/szt brutto

pojemnik 240 l plastikowy na
kółkach używany – 72 zł/szt brutto

Apelujemy o niewrzucanie go−
rącego popiołu do pojemników.

INFORMACJA W SPRAWIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI POPIOŁU
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URZĄD MIASTA NIECZYNNY
Informujemy, że w dniu 24 grudnia br. 

Urząd Miasta będzie nieczynny. 
Za wszelkie utrudnienia wynikłe z tej kwestii, 

serdecznie przepraszamy.

W razie wystąpienia konieczności prosimy 
o kontakt pod następującymi numerami tel:

Urząd Stanu Cywilnego, tel. 734−129−384,

Straż miejska (w przypadkach zagrażających życiu lub zdrowiu):
tel. 600 279 573 (w terminie od 24 do 26 grudnia do godz. 8.00),

tel. 600 279 543 (w terminie od 26 grudnia, od 8.00 rano 

do 27 grudnia. do godz 7.00).

Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka Miejskiego
WAŻNE

Określenie warunków podpisania umów z użytkownikami
nieruchomości zabudowanych na komunalizowanej od 
2012 roku działce nr 1645/79, było głównym tematem spot−
kania z mieszkańcami Rachów.

Komunalizacja, czyli przekazanie gruntów należą−
cych do Skarbu Państwa na własność gminy, wiąże
się ściśle z przejęciem przez gminę obowiązków ad−
ministrowania takimi gruntami, a zgodnie z Ustawą
o finansach publicznych, również z obowiązkiem po−
bierania opłat typu podatek od gruntu i czynsz najmu.

Mieszkańców przybyłych na spotkanie najbardziej
interesowała wysokość opłat dla trzech sposobów wy−
korzystania gruntów, czyli: dla garaży samochodo−
wych, ogródków przydomowych i budynków gospo−
darczych typu komórka na opał.

Burmistrz Miasta zapewniła, że wysokość stawek
przyjętych dla poszczególnych sposobów korzystania
z gruntów jest ustalana na takim samym poziomie dla
całej gminy, a uzależniona będzie od sposobu wyko−
rzystania gruntu. W przypadku garaży samochodo−
wych będą to stawki analogiczne do tych, które obo−
wiązują użytkowników garaży na przykład na Hołdu−
nowie, czyli 1.10 zł + VAT za m2 miesięcznie.

W przypadku ogródków przydomowych będzie to
kwota 25 groszy + VAT za m2 powierzchni rocznie,

taka sama stawka będzie obowiązywała użytkowni−
ków budynków gospodarczych typu komórka na
opał.

Mieszkańcom zaproponowano zawarcie umów naj−
mu lub dzierżawy na okres 3 lat z możliwością prze−
dłużenia.

Marcin Podleśny

WAŻNE

Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami dzielnicy Rachowy

Mieszkańcy mieli wiele pytań.
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Ulica Paderewskiego z szansą 
na dofinansowanie

Projekt przebudowy ul. Paderewskiego w Lędzinach (na odcinku 0,280 km)

wraz z przebudową oświetlenia znalazł się na szóstym miejscu wstępnej listy

rankingowej w kategorii dróg gminnych, spośród 65 złożonych wniosków o do−

finansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury

drogowej na lata 2016−2019” na rok 2016.

Wojewoda śląski w dniu 26.11. br. zatwierdził wstępną listę rankingową

wniosków złożonych w ramach programu, a uzyskana ocena – w tym wypad−

ku 19,5 – ujęta w liście wstępnej jest średnią arytmetyczną ocen pięciu człon−

ków komisji. Ogółem wartość projektu wyniosłaby 1.778.066 mln zł, z czego

zarówno dofinansowanie, jak i wkład własny gminy wyniosłyby po połowie tej

kwoty (tj. 889.033 tys. zł).

Do dnia 15 grudnia br. wnioskodawcy mogą składać zastrzeżenia do

wyników oceny merytorycznej wniosków, które zostaną rozpatrzone do 30 gru−

dnia br. Marcin Podleśny

INWESTYCJE

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Lędzinach informuje, że wciąż – do wyczer−
pania wolnych miejsc – trwa nabór uzupełniający dzieci do żłobka. Karty
zgłoszenia, które należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w godzinach
jego pracy, można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej miasta
www.ledziny.pl lub w Urzędzie Miasta, pok. 109. 

UROCZYSTOŚCI

Po ubiegłorocznej barbórkowej wizy−
cie ówczesnej Premier Rządu RP Ewy
Kopacz, także i tegoroczne obchody
górniczego święta w ramach Kompanii
Węglowej S.A., zorganizowane zostały
w KWK Ziemowit. 

W piątek, 4 grudnia w cechowni
kopalni zgromadzili się przedstawi−
ciele załogi spółki oraz liczni przy−
byli goście, aby nie tylko podsumo−
wać mijający rok, ale i dokonać tra−
dycyjnego już nadania honorowych
szpad górniczych, odznaczeń „Za−
służony dla górnictwa RP” i „Za
długoletnią służbę” (wśród nich
Leon Stefanides z KWK Ziemo−
wit), czy stopni górniczych. Przed−
stawiono także „laureatów” nagro−
dy „Bezpieczny oddział”, przyzna−
wanej przez Wyższy Urząd Górni−
czy oraz fundację Bezpieczne Gór−
nictwo im. prof. Wacława Cybul−
skiego, a otrzymał ją oddział wydo−
bywczy G1 z kopalni Marcel oraz
oddział robót przygotowawczych
GRP5 z kopalni Jankowice.

Gości uroczystości, wśród któ−
rych znaleźli się parlamentarzyści,
samorządowcy, przedstawiciele du−
chowieństwa, nadzoru górniczego
i instytucji współpracujących z KW
przywitał dyrektor kopalni Piotr
Niełacny. Nawiązując do ogólnej
sytuacji w branży podkreślił, iż „ko−
palnia Ziemowit posiada złoże oraz
plany inwestycyjne. To nasz kapitał,
który powinien przekonać do inwe−
stycji w dalszy jej rozwój.” Dyrek−
tor Niełacny wskazał także, iż Zie−
mowit jest przygotowany na nowe
podejście do górnictwa. „Jeśli otrzy−
mamy swoją szansę, to ją wykorzy−
stamy” – akcentował dyrektor, przy−
pominając, że jednym z atutów ko−
palni jest możliwość zaspokajania
lokalnego rynku w słodką wodę. „Z
całą odpowiedzialnością mogę po−
wiedzieć, że kopalnia Ziemowit jest
bogata nie tylko w węgiel, ale także
szczyci się wspaniałą załogą. Skła−
dam hołd Waszej ciężkiej pracy.
Udało się nam stworzyć zespół lu−
dzi, którzy niezależnie od stanowis−
ka i kwalifikacji potrafią działać dla
dobra tej kopalni” – podsumował.

Do zebranych zwrócił się go−
szczący na barbórkowych obcho−
dach Wojciech Kowalczyk, wice−
minister skarbu, który przekazał ży−
czenia od ministra skarbu Dawida
Jackiewicza oraz ministra energii
Krzysztofa Tchórzewskiego. Głos
zabrał także Krzysztof Sędzikow−
ski, prezes Kompanii Węglowej
S.A., który na zakończenie wystą−
pienia podziękował wszystkim gór−
nikom i pracownikom Kompanii
i tym, którzy pomagają Spółce
przejść trudny okres – przyjaciołom
górnictwa – podkreślając jedno−
cześnie, że optymistycznie patrzy
w przyszłość, a asumptem do tego

jest fakt, iż już wkrótce 5 z kopalń
Spółki osiągnie rentowność. Wyra−
ził także nadzieję, iż w niedalekiej
przyszłości stanie się to udziałem
każdego z 11 zakładów KW S.A.

Wśród licznych życzeń dla załogi
Kompanii Węglowej znalazły się
słowa nadesłane przez prezydent
RP Andrzeja Dudę, premier Beatę
Szydło i ministra energii Krzyszto−
fa Tchórzewskiego. Uroczystość
zakończyła część artystyczna w
wykonaniu dzieci z przedszkola nr
2 w Lędzinach. Oprawę muzyczną
zapewniła orkiestra dęta kopalni
„Ziemowit” pod batutą Andrzeja
Zimnika. Marcin Podleśny

Barbórka 2015

Występy artystyczne dzieci z Przedszkola nr 2. 
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Sporo uwagi i skrajnych emocji
skupiało się ostatnio wokół Wasze−
go gimnazjum, niektóre z nich
były… jak policzek?

Można by tak powiedzieć, gdyby
skupić się tylko na tych niepozyty−
wnych opiniach. Na szczęście w ży−
ciu często sprawdza się maksyma
„Co nas nie zabija, to nas wzmacnia”.
I ja z całego tego zamieszania, które
zostało wywołane niefortunną roz−
grywką polityczną, staram się wy−
ciągnąć to, co najlepsze i skupić się
na tych pozytywnych emocjach,
a było ich w tej sytuacji całkiem spo−
ro. 

W świat poszła informacja, że
Gimnazjum nr 2 to słaba placów−
ka, co pozytywnego może wynik−
nąć z takiej informacji?

Okazało się, że całkiem sporo. Już
kilka godzin po ukazaniu się tego
niepochlebnego artykułu wokół
szkoły zaczęło się gromadzić wielu
przeciwników zaprezentowanej
w nim opinii. Oburzeni uczniowie,
absolwenci i rodzice zaczęli interwe−
niować i prosić, aby tej sprawy nie
pozostawiać bez komentarza, aby
walczyć o dobre imię naszej szkoły.
To właśnie ta oddolna inicjatywa,
oraz postawa solidarności ze szkołą,
którą wykazywali się rodzice, ucz−
niowie i absolwenci, była w tej całej
sytuacji nieoceniona i to ona niejako
zobligowała mnie do tego, żeby za−
prezentować mocne strony szkoły, na
których oni się skupili polemizując
z tym artykułem.

A jak polemizowali?
Zarówno rodzice, jak i uczniowie

złożyli na moje ręce listy z podpisa−
mi, w których zwracali się do autora
tekstu, wyrażając sprzeciw przeciw−
ko zawartych w nim informacjach.
Mnie najbardziej uderzył fragment
z listu uczniów. Pozwolę sobie zacy−
tować: „Prosimy, aby nie wrzucał nas
pan do jednego, tego najgorszego
worka, bo są wśród nas dzieci ambit−
ne, zdolne, świadome i myślące,
a Pan podcina nam skrzydła. Oświad−
czamy, że będziemy walczyć o dobre
imię szkoły, nie pozwolimy na roz−
powszechnianie bezpodstawnych,
krzywdzących opinii, dyskryminują−
cych nas uczniów, a przy okazji spo−
łeczność hołdunowską, którą tworzy−
my.” To ten wątek uświadomił mi, że
musimy walczyć na argumenty, bo
faktycznie nasze dzieci zostały na−
stygmatyzowane tą „gorszością”,
a jako pedagog mam świadomość, że
nie są ani lepsze, ani gorsze, bo sta−
nowią normalny wycinek społeczeń−
stwa. Ta sytuacja natomiast pokazała,
że są bardzo lojalne i solidarne. Sły−
szałam też, że zarówno uczniowie jak
i absolwenci w obronie dobrego
imienia szkoły uruchomili wsparcie
na facebook−u.

Uświadomienie sobie takich po−
staw u dzieci wymagało kryzysu?

Ten kryzys pozwolił na ich uze−
wnętrznienie, jednak ukształtowanie
takich cech wymaga wielu lat pracy
wychowawczej i jestem przekonana,
że profil, jaki wybrało nasze gimnaz−
jum w 2006 roku jest jednym z czyn−
ników, które pozwoliły naszą mło−
dzież tak ukształtować. Stanisław Ja−
chowicz pisał „I dziecinne serca
miękkie, można z nich co zrobić, tyl−
ko trzeba je zawczasu do cnoty spo−
sobić.” Nasza szkoła realizując pro−

gram integracji, nauczyła dzieci tole−
rancji i tego, że nikogo nie należy
oceniać, ani z góry przekreślać, bo
w każdym z nas drzemie jakiś poten−
cjał. Świat nie składa się z samych
profesorów. Piekarz, szewc, ślusarz
czy górnik są w społeczeństwie tak
samo potrzebni jak lekarz, nauczyciel
czy dziennikarz. 

Jachowicz napisał też „Cudze
chwalicie swego nie znacie, sami
nie wiecie co posiadacie.” Czym
gimnazjum nr 2 różni się od innych
szkół? 

Jako jedyna szkoła w powiecie,
uczymy czterech języków obcych:
niemieckiego, angielskiego, rosyj−
skiego i włoskiego. Umiejętności ję−
zykowe nasza młodzież może wyko−
rzystać praktycznie podczas wycie−
czek zagranicznych. Co roku organi−
zowana jest szkolna wycieczka do in−
nej stolicy europejskiej. Uczniowie
odwiedzili już Czechy, Niemcy,
Włochy. W tym roku zaplanowaliś−
my wyjazd na Litwę. Kultywujemy
śląskie tradycje, dbamy o to, by zwy−
czaje, kultura, język i strój pszczyń−
ski nie zaginął. Posiadamy bogate
zbiory regionalne zgromadzone w iz−
bie tradycji (meble, sprzęty gospo−
darstwa domowego, dokumenty i pa−
miątki historyczne). Zgromadziliśmy
bogatą kolekcję strojów śląskich – 30
strojów panieńskich oraz 70 komple−
tów mężatek (kiecki, jakle, chusty na
różne pory roku).

W 2006 r. wyszliśmy naprzeciw
oczekiwaniom i potrzebom społe−
cznym, i zaczęliśmy zajmować się
młodzieżą ze szczególnymi potrzeba−
mi edukacyjnymi. Od 2007 r szkoła
funkcjonujemy jako Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2.
Od tego czasu nasza szkoła prowadzi
szeroko zakrojoną działalność wy−
chowawczą i profilaktyczną. Zatru−
dnia pedagoga, psychologa, rehabili−
tanta, logopedę oraz specjalistów w
zakresie terapii pedagogicznej, reso−
cjalizacji i socjoterapii. Współpracu−
jemy z Poradnią Psychologiczno− Pe−
dagogiczną w Bieruniu oraz instytu−
cjami państwowymi (Policją, Sądem
Rejonowym, PCPR, MOPS). Od
siedmiu lat organizujemy powiatowe
warsztaty plastyczne „Interart” oraz
„Interbal” dla osób niepełnospra−
wnych. Jak już wspominałam, nasze
gimnazjum uczy integracji i toleran−
cji, a zdrową rywalizację wyzwala
w Konkursie o Puchar Dyrektora
Szkoły. 

Ile oddziałów integracyjnych ma
szkoła?

W tym roku szkolnym nasze gim−
nazjum ma 10 oddziałów. Pięć z nich
to oddziały integracyjne. Fachową
specjalistyczną opiekę znajdują u nas
uczniowie z orzeczeniami, w tym ro−
ku mamy ich 17−tu, oraz z opiniami
wydanymi przez poradnię psycholo−
giczno− pedagogiczną, takich ucz−
niów mamy 30−tu. Jak łatwo policzyć
blisko 50 dzieci wymaga indywidual−
nego podejścia do procesu nauczania.
Są to uczniowie wymagający dosto−
sowania form i metod pracy do indy−
widualnych niepełnosprawności. By
sprostać tym zadaniom, zapewnić na−
leżytą opiekę i właściwe kształcenie
wszystkim uczniom, traktujemy każ−
dego ucznia podmiotowo, indywi−
dualizując proces nauczania. Nasz
kadra systematycznie doskonali swój

warsztat. Wielu nauczycieli pode−
jmuje kolejne studia podyplomowe
i kursy kwalifikacyjne. Większość
nauczycieli to specjaliści z wielu
dziedzin pedagogiki.

A jak jest u Was z otwartością na
nowoczesne formy nauczania?

Jak każda szkoła uczymy tradycyj−
nych przedmiotów, ale staramy się
tradycję łączyć z nowoczesnością.
Chociaż nasza szkoła jest sędziwą
staruszką, to nie obawiam się powie−
dzieć, że jest szkołą na miarę XXI
wieku. A to dlatego, że systematy−
cznie zmieniamy swoje oblicze, po−
szerzamy zaplecze dydaktyczne,
wprowadzamy nowe technologie,
metody i sposoby nauczania. Od
dwóch lat pracujemy w oparciu
o dziennik elektroniczny, by ułatwić
kontakt i możliwość systematyczne−
go nadzoru zapracowanym rodzi−
com.

Aby uatrakcyjnić lekcje i uczynić
je bardziej przystępnymi, wykorzy−
stujemy wysokiej jakości sprzęt mul−
timedialny. Pracujemy metodami ak−
tywnymi, stosujemy różne formy
i sposoby oceniania, w tym ocenianie
wspierające. Posiadamy dwie tablice
interaktywne oraz multimedialne
rzutniki z wizualizerami. Wszystkie
sale wyposażone są w sprzęt TV
wraz z odtwarzaczami DVD, wszy−
stkie mają dostęp do Internetu. Dy−
sponujemy dobrze wyposażonymi
pracowniami dydaktycznymi, dwo−
ma pracowniami komputerowymi –
jedną z systemem Windows, drugą z
systemem MacOSX. Od czasu we−
jścia Polski do Unii Europejskiej
szkoła uczestniczyła w 14 projek−
tach. Najciekawsze z nich to: „Gim−
nazjaliści z przyszłością, otwarci na
ludzi i pracę”, „Dziennikarstwo –
sposób na życie”, „Co nas łączy”, czy
„Zabytki sakralne Lędzin” a także
„Język Angielski Paszportem do Eu−
ropy”. Dzięki nim młodzież mogła
w sposób eksperymentalny zgłębiać
tajniki nauk ścisłych, wyjeżdżała na
koncerty do teatrów muzycznych, fil−
harmonii, współpracowała z TVS.
Dzięki projektom polsko−czeskim
nawiązaliśmy 10−letnią współpracę
z Unicovem, polegającą na wymianie
uczniów, co zaowocowało wieloma
przyjaźniami. Jako jedyna w powie−
cie, nasza szkoła brała udział w pro−
jekcie „Comenius Asystentura”,
dzięki czemu uczniowie mogli uczyć
się języka włoskiego z udziałem nau−
czyciela z Włoskich Alp.

Czy wasza szkoła może się po−
szczycić jakimiś osiągnieciami?

W czasie piętnastu lat pracy z ucz−
niami nasza szkoła zdobyła certyfika−
ty: „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
„Śląska Szkoła Jakości”, „Szkoła
z klasą”, „Szkoła odkrywców talen−
tów”, „Cogito, Ego, Ago”. Przygoto−
wujemy uczniów do udziału w różne−
go rodzaju konkursach, nie tylko po−
wiatowych. Możemy poszczycić się
laureatami Wojewódzkich Konkur−
sów – z historii, finalistami z biologii,
wysokimi wynikami konkursów z ję−
zyków obcych, matematyki. Od lat
z sukcesem bierzemy udział w Woje−
wódzkim Konkursie Regionalnym
i „Śląskim Śpiewaniu”. W minio−
nych latach zespół wokalno− instru−
mentalny zajął I miejsce w rejono−
wym etapie konkursu piosenki „Śląs−
kie Śpiewanie”, a szkolny zespół tea−

tralny „Pneuma”, był wielokrotnie
nagradzany w różnego rodzaju kon−
kursach np. zdobył I i II miejsce
w Międzynarodowym Przeglądzie
Przedstawień Bożonarodzeniowych
„Radlińskie Betlejki” oraz w „Woje−
wódzkim Integracyjnym Przeglądzie
Widowisk Jasełkowych”.

Nasza szkoła odkrywa i rozwija ta−
lenty artystyczne. Dorobek uczniów
prezentujemy kilkakrotnie w każdym
roku szkolnym. Ogromną popularno−
ścią cieszą się organizowane przez
nas „Koncerty wiosenne”. Nasi ucz−
niowie odnoszą sukcesy sportowe.
Na szczególną uwagę zasługują sza−
chiści, którzy z większości zawodów
przywożą puchary. 

Promujemy swoich uczniów i ab−
solwentów w środowisku lokalnym.
W ubiegłych latach trzykrotnie
w Urzędzie Miasta odbyły się werni−
saże prac plastycznych absolwentów
szkoły. Wielu z nich wraca do pla−
cówki jako praktykanci przygotowu−
jący się do pracy z młodzieżą. Dzięki
absolwentom udało się nawiązać
współpracę z Telewizją Polską –
Ekoagentem oraz Uniwersytetem
Śląskim, gdzie młodzież uczestniczy
w zajęciach otwartych z fizyki i che−
mii oraz biologii.

Jednym z argumentów podnie−
sionych w tym budzącym emocje
artykule, było to, że absolwenci
waszego gimnazjum, ze względu
na słaby poziom nie dostają się do
dobrych szkół i uczelni.

Dzięki temu argumentowi przeko−
naliśmy się jak wielu naszych absol−
wentów może poszczycić się niebaga−
telnymi sukcesami zawodowymi. Jak
już wspominałam, oburzeniem zarea−
gowali także nasi absolwenci. Niektó−
rzy z nich dementowali tę opinię na fa−
cebook−u, inni napisali do szkoły
udzielając swojego wizerunku i auto−
rytetu, żeby obalić tę krzywdzącą opi−
nię. Dlatego bardzo bym chciała za−
prezentować niektóre sylwetki na−
szych absolwentów, a mamy się kim
pochwalić. W rankingu lędzińskich
szkół ośmioro naszych absolwentów
było najlepszymi w mieście. Dziś są
pracownikami naukowymi na wyż−
szych uczelniach, robią doktoraty.
Wielu z nich ukończyło międzywy−
działowe studia w języku angielskim.
Są programistami, odbywają staże na
uczelniach i w firmach w Wielkiej
Brytanii, Szwajcarii, Niemczech czy
Austrii. Należą do nich między inny−
mi tacy uczniowie jak Sandra Nato−
nik−Białoń, Mateusz Łyżwiński, Mag−
dalena Sroka, Irena Kwiatkowska,
Karolina Kwiatkowska, Kinga Łapiń−
ska, Marcin Jałowy, Piotr Kubasiak,
Jakub Łyżwiński, Bartłomiej Łyżwiń−
ski, Aleksandra Sroka, Dawid Klime−
ra, Marcin Iciek, Paweł Banaś, Adam
Banaś, Dawid Haśnik, Adam Żądło,
Grzegorz Żądło, Patrycja Kowalska,
Edyta Kowalska, Agata Kowalska,
Monika Oleksy, Mateusz Oleksy. Ab−
solwentami byłej SP 2 są Burmistrzo−
wie Władysław Trzciński, Mariusz
Żołna i obecna Burmistrz Krystyna
Wróbel, którzy zawsze bardzo ciepło
wypowiadali się o swojej szkole i nie
kryli zadowolenia, że właśnie do niej
chodzili (oni uczęszczali do szkoły za−
nim powstały gimnazja).

A jak to wypada w statystykach?
Co czwarty absolwent naszego

gimnazjum dziś jest absolwentem

wyższej uczelni lub studentem cieka−
wych kierunków prestiżowych uczel−
ni (tj. Uniwersytet Jagielloński, Aka−
demia Górniczo – Hutnicza, Polite−
chnika Śląska, czy Uniwersytet Śląs−
ki). Są wśród absolwentów przedsta−
wiciele wolnych zawodów: lekarze,
stomatolodzy, rehabilitanci, prawni−
cy, księża, teolodzy świeccy. W sze−
regach naszych absolwentów są
dziennikarze telewizyjni redagujący
własne programy w telewizji publi−
cznej, są dziennikarze radiowi, praso−
wi, liczne grono inżynierów – biote−
chnologów, biomedyków, energety−
ków, inżynierów górnictwa, geologii,
wielu nauczycieli różnych specjalno−
ści. Nasza szkoła posiada wspaniałe
relacje ze swoimi absolwentami
i obecnie współpracuje z nimi na
wielu płaszczyznach, wykorzystując
ich doświadczenie i możliwości do
promocji szkoły, do zachęcania ucz−
niów, by mieli swoje pasje i z uporem
je realizowali. Absolwenci bardzo
chętnie włączają się w życie szkoły,
prezentując swoje talenty podczas
uroczystości szkolnych, na wernisa−
żach.

Duży odsetek absolwentów zaczy−
na rozwój swojej kariery zawodowej
kończąc technika. Potem albo konty−
nuują naukę na uczelniach techni−
cznych, albo pracują w swoich zawo−
dach. Są wśród nich właściciele war−
sztatów rzemieślniczych, firm bu−
dowlanych, transportowych, warszta−
tów samochodowych i wielu innych
profesji. Choć nie wszyscy kończą
studia, to świetnie radzą sobie w do−
rosłym życiu. 

Jak szkoła wypada w analizach
wyników?

Jesteśmy szkołą wspierającą ucz−
nia. Co oznacza, że potrafimy dosto−
sować wymagania dla każdego ucz−
nia indywidualnie. Czynimy wszy−
stko, by każdy uczeń osiągnął sukces
na miarę swoich możliwości, by
wszyscy mieli szansę indywidualne−
go i wszechstronnego rozwoju. Każ−
dego roku szkoła dokonuje analizy
wyników egzaminu gimnazjalnego,
porównując je z wynikami spraw−
dzianu po szóstej klasie szkoły pod−
stawowej, zgodnie z wytycznymi
EWD (Edukacyjna Wartość Doda−
na). Dwa lata temu szkoła poddana
została całościowej ewaluacji zewnę−
trznej przeprowadzonej przez Kura−
torium Oświaty w Katowicach. Jej
wyniki wykazują, że gimnazjum bar−
dzo dobrze funkcjonuje w środowis−
ku lokalnym, wspaniałe przygotowu−
je uczniów do właściwego funkcjo−
nowania w społeczeństwie kształtu−
jąc oczekiwane postawy. Szkoła jest
bezpieczna, przyjazna uczniowi, po−
siada atrakcyjną ofertę edukacyjną,
która ciągle jest modyfikowana. 

Dziękuję za rozmowę.

Cudze chwalicie, swego nie znacie…
O mocnych stronach „słabego” podobno gimnazjum. O szczególnym profilu i sukcesach, tej najstarszej w mieście placówki, 

która pielęgnując tradycje kształci i wychowuje kolejne pokolenia lędzinian z LIDIĄ CIEPŁY−BUGARĄ – Dyrektor Gimnazjum nr 2
rozmawia Marcin Podleśny.
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W czwartkowe przedpołudnie, 15
października, pożegnaliśmy Czes−
ławę Kubistę, zasłużoną emeryto−
waną nauczycielkę matematyki
w hołdunowskich szkołach. Już
w ceremonii żałobnej, która odbyła
się w kaplicy cmentarnej, uczestni−
czyły tłumy mieszkańców. 

Mszę św. w intencji Zmarłej od−
prawił w kościele pw. Chrystusa
Króla ks. kanonik dr Józef Przybyła,
dobrze ją znający przez wiele lat.
Wygłosił on znakomitą homilię,
w której przypomniał drogę życiową
śp. Czesławy, homilię wzbogaconą

tradycyjnie o piękne łacińskie sen−
tencje. Podziękował w imieniu
Zmarłej jej córkom Dorocie i Kata−
rzynie, całej bliższej i dalszej rodzi−
nie, przyjaciołom, koleżankom i ko−
legom z pracy, znajomym, sąsiadom
i wszystkim pozostałym osobom to−
warzyszącym śp. Czesławie w jej
ostatniej ziemskiej drodze. Wyraził
też nieco żartobliwie nadzieję, jak to
jest w jego zwyczaju, że również na
jego pogrzebie tak wiele osób przy−
stąpi do sakramentu komunii św.
(ponad 100 osób). Także ceremonię
pogrzebową na hołdunowskim

cmentarzu odprawił ks. kanonik,
a grób Zmarłej pokryły liczne wień−
ce, kwiaty i znicze, będące przeja−
wem miłości, szacunku, uznania
i wdzięczności ze strony jej najbliż−
szych, licznych przyjaciół, koleża−
nek i kolegów, znajomych itp., a tak−
że uczniów i wychowanków.

Redakcja BIL−a przyłącza się do
wyrazów współczucia dla Najbliż−
szych śp. Czesławy Kubisty. Infor−
mujemy ponadto, że zgodnie z ży−
czeniem Zmarłej nie ukaże się
w prasie wspomnienie o niej. 

Mirosław Leszczyk

POŻEGANIE

Pożegnaliśmy Czesławę Kubistę

SYLWETKI

W piątkowe przedpołudnie, 16 paź−
dziernika, 90−letni goławianin Ferdy−
nand Szczypka gościł burmistrz Kry−
stynę Wróbel i kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego, Renatę Ścierską.
Panu Ferdynandowi towarzyszył syn
Andrzej i synowa Grażyna. Była to
już dziewiąta oficjalna wizyta przed−
stawicieli władz miasta złożona
w tym roku lędzińskim jubilatom ob−
chodzącym 90. bądź 95. urodziny. 

Po złożeniu panu Ferdynandowi

serdecznych gratulacji, życzeń uro−

dzinowych, bukietu pięknych kwia−

tów i zwyczajowej paczki z prezenta−

mi przez panią burmistrz i panią kie−

rownik, pozowano do wspólnych

zdjęć nie tylko w pokoju gościnnym,

ale także w pracowni plastycznej,

gdyż Jubilat jest malarzem i rzeźbia−

rzem nieprofesjonalnym. Gra ró−

wnież, jako samouk, na różnych in−

strumentach muzycznych, w tym na

skrzypcach, mandolinie i organach

elektronicznych, co nie omieszkał

zademonstrować gościom, którzy

nie kryli podziwu i uznania dla jego

pasji oraz artystycznych umiejętno−

ści.

Potem Ferdynand Szczypka ob−

szernie oraz z dużą swadą opowiedział

im o swoim życiu. Urodził się 7 paź−

dziernika 1925 roku w rodzinie robot−

niczej Marii (z domu Pudełko) i Jerze−

go Szczypków w miejscowości Zarze−

cze, która już nie istnieje, bowiem zo−

stała zalana przez wody powstającego

wtedy Jeziora Goczałkowickiego. Jako

kilkunastoletni chłopiec pracował

w okresie okupacji niemieckiej przy

transporcie pieczywa z piekarni w Za−

rzeczu do różnych okolicznych sklepów

spożywczych. W 1946 roku otrzymał

powołanie do Wojska Polskiego i słu−

żył w 30 Pułku Piechoty, który przez

półtora roku zwalczał oddziały Ukraiń−

skiej Armii Powstańczej, między inny−

mi w Bieszczadach. 

– Po powrocie z wojska rozpoczą−

łem pracę w KWK „Ziemowit” –

opowiada. – W dziale budowlanym

pracowała tam moja przyszła żona

Cecylia (z domu Ziółkowska), mie−

szkanka Błędowa w Chełmie Śl. Od

razu wpadła mi w oko i zaczęliśmy

ze sobą chodzić. 14 października

wzięliśmy ślub cywilny w chełmskim

USC, a ślub kościelny tydzień póź−

niej w chełmskim kościele pw. Trój−

cy Przenajświętszej. Wesele, łącznie

z poprawinami, mieliśmy w domu

panny młodej. Do tańca przygrywał

nam akordeonista. Po ślubie mie−

szkaliśmy przez pięć lat u Elżbiety

Muszalik w Goławcu, kuzynki żony,

a następnie przenieśliśmy się do

własnego domu, który wybudowaliś−

my właśnie w Goławcu przy ul. Cze−

remchy. Mieszkam w nim do dzisiaj.

On i żona zatrudnili się w 1954

roku w Przedsiębiorstwie Robót Inży−

nieryjnych w Mysłowicach, które wy−

konywało roboty w różnych kopal−

niach węgla kamiennego. Pan Ferdy−

nand przeszedł na rentę w 1978 ro−

ku i przez dziesięć lat pracował na

pół etatu w Straży Przemysłowej ko−

palni Ziemowit, po czym przyznano

mu emeryturę. Jego żona Cecylia

przeszła na emeryturę w 1987 roku,

a dwa lata później została zatrudnio−

na w goławieckiej SP 4 na pół etatu,

gdzie przepracowała 11 lat w cha−

rakterze sprzątaczki. Zmarła 1 sty−

cznia 2008 roku.

– Wychowaliśmy dwóch synów, An−

drzeja i Edwarda – kontynuuje Jubi−

lat. – Mam obecnie czworo wnuków:

Michalinę, Bogusława, Bożenę i Mar−

cina, bo jeden z nich, Krzysztof, już

nie żyje. Doczekałem się też trojga

prawnuków: Emilii, Eweliny i Oskara.

Od kwietnia 2007 roku mieszkam ra−

zem z wnuczką Michaliną, jej mężem

Adamem i prawnuczką Emilią. Opie−

kują się mną bardzo troskliwie, a po−

nadto starszy syn Andrzej, który już

jest emerytem, odwiedza mnie do

południa, gdy Michalina i Adam są

w pracy. Sprawdza czy wziąłem wszy−

stkie leki, a jak trzeba, to wozi mnie

do lekarza i pomaga w domowych

czynnościach, natomiast synowa

Grażyna dba o dobre obiadki dla

mnie i wraz z Michaliną o pełną mo−

ją lodówkę – podkreśla.

Wspomnijmy, że pan Ferdynand

nadal uprawia swoje pasje, chociaż

już dosyć rzadko. Jeśli tylko stan

zdrowia mu na to pozwoli, to idzie

do swojej domowej pracowni, by je−

szcze coś namalować, bądź zagrać

na skrzypcach czy na mandolinie.

Zwłaszcza, gdy towarzyszy mu pra−

wnuczka Emilia. Kto odwiedzi p. Fer−

dynanda, to może podziwiać mnó−

stwo jego obrazów, rzeźb i płasko−

rzeźb – głównie ze styropianu, a na

zewnątrz między innymi studnię

z piękną drewnianą obudową

w kształcie domku dla krasnolud−

ków czy wiatrak jego autorstwa.

Życzymy Panu wielu, wielu jeszcze

lat twórczego życia!

Mirosław Leszczyk

Pasjonuje go
malarstwo i muzyka

W pracowni Jubilata. 

F
o
to

 M
ir
o
s
ła

w
 L

e
s
zc

zy
k

Złote Gody (50 rocznica ślubu): Ro−

zalia i Alfred Machulec, Anna i Julian

Jasińscy, Jadwiga i Kazimierz Po−

miótł, Urszula i Jerzy Bromboszcz, El−

fryda i Jan Gosiewscy, Urszula i Ste−

fan Lech, Maria i Alfred Kapica, Lucia−

na i Zygmunt Kowalscy, Lidia i Zyg−

munt Hachuła, Jadwiga i Klemens

Wowro, Zofia i Ryszard Majka, Alfreda

i Franciszek Walus, Krystyna i Sylwe−

ster Wabno. 

Szmaragdowe Gody (55 rocznica
ślubu): Krystyna i Zygmunt Kula, He−

lena i Edward Ścierscy, Małgorzata

i Aleksander Obtułowicz, Stanisława

i Kazimierz Lustyk, Antonina i Emil

Piwowarczyk, Elfryda i Władysław

Białoń, Maria i Jan Bryjok, Irena i Pa−

weł Czarnynoga, Noelle i Ginter Mei−

ster.

Diamentowe Gody (60 rocznica ślu−
bu): Gertruda i Mieczysław Mrowiec,

Helena i Józef Maludy, Anna i Józef

Kuczmierczyk, Cecylia i Zygmunt Je−

zierscy.

90 urodziny: Franciszek Foltyn, Hele−

na Gibas i Maksymilian Cofała.

Jubilaci 2015 uczestniczący w spotkaniu

Tradycyjnie sentymentalnymi melodia−
mi powitał Franciszek Moskwa lędziń−
skich jubilatów świętujących w tym
roku złote szmaragdowe i diamentowe
gody, to jest 50−, 55 – bądź 60 –tą
rocznicę ślubu, a także 90− lub 95 –tą
rocznicę urodzin, którzy zgromadzili
się we wtorkowe południe, 1 grudnia,
w sali przyjęć hołdunowskiej restaura−
cji Pinocy. 

Następnie, w serdecznych sło−
wach podziękowała im za przyby−
cie kierownik Urzędu Stanu Cywil−
nego, Renata Ścierska, po czym
burmistrz Krystyna Wróbel złożyła
jubilatom okolicznościowe gratula−
cje oraz życzenia bożonarodzenio−
we i noworoczne. Do gratulacji
i życzeń przyłączył się też wicep−
rzewodniczący Rady Miasta,
Edward Urbańczyk. Kierownik
Ścierska przedstawiła jubilatom lę−
dzińskiego fotografa Jacka Filipia−
ka, pasjonata filmowania i robienia
zdjęć z samolotu, ale także w kopal−
nianych podziemiach, który w kilku
zdaniach opowiedział o swoich
ostatnich dokonaniach w tym
względzie, po czym zaprezentował
na dużym ekranie krótki autorski
film pt. „Miasto Lędziny”, czyli fo−
toprezentację (w tym zdjęcia z sa−
molotu) o historii i współczesności

naszego miasta z jego własnym ko−
mentarzem. Jubilaci oglądali ten
film z zapartym tchem.

Spotkanie prowadziła kierownik
R.Ścierska, która jak zwykle – pod−
kreślali to gremialnie jubilaci już
w jego trakcie, a także po – wpro−
wadziła niemalże rodzinną atmos−
ferę wśród zgromadzonych w tej
sali. – A jak upłynął Państwu czas,
pytałam zwyczajowo Was podczas
rozmów, a Wy wszyscy odpowia−
daliście jednakowo, że jak jeden
dzień – zagaiła, a potem, oczywi−
ście z pamięci, przypomniała daty
ślubów zawartych 50 lat temu
przez jubilatów obchodzących
w tym roku złote gody, łącznie 15
par małżeńskich. Wspomniała, że
w 1965 roku związek małżeński
w USC zawarło 87 par, najwięcej
tradycyjnie w październiku, czyli
po żniwach i wykopkach, zakoń−
czeniu prac, bo aż 17. Podobnie po−
witała jubilatów obchodzących 55
– tą, a następnie 60− tą rocznicę ślu−
bu. Bardzo miłym akcentem spot−
kania były krótkie wypowiedzi –
na prośbę p. kierownik – niektó−
rych par na temat okoliczności za−
poznania się, ślubów i wesel. Ró−
wnież 90−letnia Helena Gibas bar−
dzo chętnie podzieliła się swoimi
wspomnieniami. 

Po uczczeniu minutą ciszy i za−
dumy pamięci tegorocznych jubila−
tów, którzy zmarli nie doczekawszy
niniejszego spotkania, burmistrz
K.Wróbel wręczyła medale od Pre−
zydenta RP tym parom małżeń−
skim, które ich jeszcze w tym roku
nie otrzymały. Z kolei obecna na
spotkaniu oficjalna delegacja
Związku Polskich Spadochroniarzy
– Odział VII w Katowicach, w skła−
dzie: Kazimierz Stępień, Józef Bła−
szczyk (oficerowie w stanie spo−
czynku) i mł. podchorąży Krzysztof
Zocłoński, wręczyła 90−letniemu
Maksymilianowi Cofale okoliczno−
ściowy medal za zasługi dla wspo−
mnianego ZSP, czym sprawiła mu
bardzo miłą niespodziankę. Następ−
nie wszyscy jubilaci wraz przedsta−
wicielami władz miasta i oficjalny−
mi gośćmi pozowali do wspólnej
fotografii, tradycyjnie w wykona−
niu J.Filipiaka.

Dalsza część spotkania miała jak
zwykle charakter biesiady towa−
rzyskiej przy kawie, herbacie i ko−
łoczu, umilanej muzyką i śpiewem
F.Moskwy. Jubilatom, stopniowo
opuszczającym salę, R.Ścierska
wręczała tradycyjne czerwone róże,
świąteczne upominki i kalendarze
miejskie.

Mirosław Leszczyk

WYDARZENIA

Spotkanie choinkowe
z Jubilatami

Jubilaci ad 2015. 
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Czym zajmowała się Pani przez
rok swojego urzędowania? 

Realizacją programu wyborcze−
go, stworzonego na podstawie
oczekiwań i potrzeb społecznych
zgłaszanych przez mieszkańców.
Programu opracowanego przez mój
komitet wyborczy. Robię to,
o czym inni mówili, że zrobią.
Wspólnie z moimi radnymi wygra−
liśmy wybory. Uzyskaliśmy więc
od Lędzinian mandat zaufania do
jego zrealizowania. Zawarliśmy
z mieszkańcami umowę społeczną.
Na jej realizację mamy 4 lata. Mi−
nął rok, więc rozumiem, że czas
zdać relację z tego, co już udało się
zrobić.

A co udało się zrobić? Co uwa−
ża Pani za swój największy suk−
ces?

Z punktu widzenia naszego mia−
sta największym sukcesem jest
przyłączenie mieszkańców do ka−
nalizacji. Przypomnę, że to poważ−
ne zadanie objęłam po moich po−
przednikach. Plany były, ale pienię−
dzy na ich realizację w budżecie nie
przewidziano w wystarczającej ilo−
ści. 

Zmiany kadrowe w „Partnerze”,
dodam – konsultowane z miejskimi
radnymi, okazały się trafne. Nie
dość, że obniżyliśmy koszt przyłą−
czy średnio o 37% w stosunku do
tych, które zaproponowali mie−
szkańcom nasi poprzednicy. Osiąg−
nęliśmy wymagany w projekcie
efekt ekologiczny dużo mniejszym
nakładem środków niż zaplanowa−
no to wcześniej. To rezultat świet−
nej pracy nowego prezesa „Partne−
ra” Roberta Kamińskiego, który
przeorganizował pracę w firmie
tak, że jest ona bardziej efektywna.

Decyzje kadrowe w „Partne−
rze” okazały się trafione. A co
z drugą miejską spółką?

Z Spółką „Ekorec” problem był
dużo poważniejszy. Pierwsze eks−
pertyzy ekonomiczne, które otrzy−
małam, sugerowały wręcz likwida−
cję spółki. Było to zarówno dla
mnie, jak i dla Rady Miasta nie do
przyjęcia. Upoważniona przez ra−
dnych, przystąpiłam do poszukiwa−
nia rozwiązania dla tego problemu.
I tutaj podkreślę, że wspaniałym
partnerem okazały się związki za−
wodowe działające w spółce. Ich
racjonalne i odpowiedzialne pode−
jście zdecydowało o wypracowaniu
strategii ratowania firmy. Zmienio−
ny został zarząd. Spółka przystąpiła
do konsorcjum i wraz z „Maste−
rem” oraz „Sitą” będą wywozić od−
pady z Lędzin. „Ekorec” jest więc
na dobrej drodze, by stanąć stabil−
nie na własnych nogach. 

Wiele punktów waszego pro−
gramu odnosiło się do rozwoju
przedsiębiorczości w Lędzinach.
Co dotychczas udało się pani zro−
bić w tym zakresie?

Problem jak zachęcić przedsię−
biorców do inwestowania w na−
szym mieście był poruszany przez

wszystkich od dawna. Jednak do−
piero w tym roku, obecna Rada
Miasta uchwaliła zasady ulg i zwol−
nień podatkowych dla firm chęt−
nych do zainwestowania w naszym
mieście. Dlaczego tak późno? To
pytanie do moich poprzedników. 

Druga sprawa to kwestia terenów
pod inwestycje. Błyskawicznie,
gdy tylko pojawiła się taka możli−
wość, podjęłam działania w spra−
wie powołania w mieście specjalnej
strefy ekonomicznej. Myślę, że już
w przyszłym roku będziemy mogli
się pochwalić konkretami, a okolice
dawnej cegielni staną się magne−
sem, który przyciągnie inwestorów. 

A co z węzłem komunikacyj−
nym na Olszycach?

Właśnie chciałam o tym powie−
dzieć. Moje zaangażowanie w reali−
zację tego przedsięwzięcia wynika
z tego, że jest to bardzo ważna in−
westycja dla rozwoju naszego mia−
sta. Z tego wynikały moje wyjazdy
do Katowic, czy Warszawy. Bo tak
na dobrą sprawę, to wszelkie uzgo−
dnienia formalne są obecnie prowa−
dzone pomiędzy powiatem, inwe−
storem, a GDDKiA. Jednak jako
burmistrz Lędzin nie wyobrażałam
sobie nie zainicjowania działań,
zmierzających do budowy zarówno
samego węzła komunikacyjnego,
jak i centrum logistycznego w jego
pobliżu. W swoich działaniach idę
jeszcze dalej. W przyszłym roku
ma powstać koncepcja budowy
drogi łączącej ul. Lędzińską z pla−
nowanym węzłem na Olszycach.
Chcemy być gotowi do budowy tej
drogi jak najszybciej. 

Tereny po Drogbudzie to kolej−
ny atrakcyjny teren inwestycyjny
w naszym mieście. Jaki ma Pani
na niego pomysł?

Tak, to teren atrakcyjny. Ale bę−
dzie jeszcze bardziej interesujący
dla inwestorów, jeśli uda się poro−
zumieć z właścicielami działek są−
siednich, aby zaoferować nasze
miejskie tereny w pakiecie z inny−
mi. Już od maja prowadzę rozmo−
wy w tej sprawie. Mam nadzieję, że
zakończą się one powodzeniem.

Często podkreślała Pani, że
ważna jest integracja mieszkań−
ców...

Tak. Dlatego właśnie organizo−
waliśmy lokalne pikniki rodzinne
i różne inne imprezy, w tym chary−
tatywne. To wspaniała okazja do
integracji mieszkańców i rozmów
z nimi. To również szansa dla mnie.
Jako burmistrz mam okazję poznać
opinie mieszkańców na wiele tema−
tów z dala od urzędniczego gabine−
tu. Między innymi, dlatego posta−
nowiłam zorganizować „Dni Lę−
dzin” na miejskim stadionie. Wią−
zało się to oczywiście z potężnym
wyzwaniem logistycznym. Pragnę
dodać, że przeprowadzenie tej pier−
wszej w Lędzinach imprezy maso−
wej bez sprawności organizacyjnej
dyrektor MOK−u Joanny Figury nie
byłoby możliwe. Pozytywne opinie

mieszkańców dowiodły, że decyzje
zarówno, co do miejsca, jak i zapro−
szonych zespołów muzycznych by−
ły trafione. Na tego typu imprezach
muzyka taneczna sprawdza się bar−
dzo dobrze. Sugestie mieszkańców
w tym względzie okazały się bar−
dzo cenne i trafne. 

Z mojej inicjatywy odbyły się ró−
wnież zaniechane przez mojego po−
przednika obchody „Dożynek miej−
skich”. Nie można zapominać o tra−
dycji. Należy pamiętać, że Lędziny
są gminą o rolniczych tradycjach,
o ludziach nadal zmagających z tru−
dami pracy na roli. 

Cieszę się, że nasze lędzińskie
dożynki uświetniło swoją obecno−
ścią kilku parlamentarzystów, że
zwrócili na nas swoją uwagę. Dob−
rze, że udało się znaleźć środki za−
równo na dożynki miejskie, jak
i tradycyjne spotkania rolników
w mniejszych gronach rodzinnych.

Wszyscy w programach wybor−
czych pisali o remoncie Hołdu−
nowskiej, Gwarków, Murckow−
skiej i rondzie. A to przecież in−
westycja powiatowa...

Tak, zgadza się. Lędziny miały
jednak swój wkład finansowy w te
remonty. Dodatkowo wymieniliś−
my tyle słupów oświetleniowych na
ulicy Gwarków, na ile było nas
stać. Dołożyliśmy Powiatowi po−
nad 300 tys.zł na wykonanie kra−
wężników przy ul. Ułańskiej. No
i oczywiście połączyliśmy ulice Łu−
kasińskiego i Reymonta. Nie tylko
rowerzyści, ale również kierowcy
samochodów osobowych mogą się
cieszyć nową nawierzchnią wyko−

naną z frezu asfaltowego. Dzięki
współpracy ze starostwem powiato−
wym i Powiatowym Zarządem
Dróg, powstało może niezbyt sze−
rokie, ale jednak alternatywne połą−
czenie dla ciągu Lędzińska – Hoł−
dunowska. Przez wiele lat o tym
połączeniu tylko mówiono, a mnie
udało się je zrealizować.

Podobnie wielu wcześniej mó−
wiło o budowie żłobka...

Budowę żłobka miałam w swoim
programie wyborczym w roku
2010. Takie zapotrzebowanie zgła−
szali mieszkańcy od lat. Tym bar−
dziej się cieszę, że tę zapowiedź
wyborczą udało nam się już zreali−
zować. Moja propozycja, decyzja
Rady Miasta, no i praca miejskich
urzędników. To wszystko składa
się na sukces, bo otwarcie żłobka
w Lędzinach zaplanowane jest na
30 grudnia 2015 r.

Pani poprzednik starał się –
zdaje się dwukrotnie – o przyłą−
czenie Lędzin do KZK GOP. Pa−
ni również złożyła wniosek w tej
sprawie. Na jakim jest ona eta−
pie?

To kolejna sprawa, którą udało
się załatwić już w pierwszym roku
urzędowania. Obecnie czekamy na
decyzję ministerstwa. Wszystkie
formalności po naszej stronie oraz
wszystkich 28 gmin członków
KZK GOP zostały już dopełnione.
Stosowne uchwały rad wszystkich
miast zostały podjęte. Moja radość
jest tym większa, że odbyłam dzie−
siątki spotkań i rozmów telefoni−
cznych, aby sprawę doprowadzić
do pozytywnego finału.

Udało się odzyskać pieniądze
z remontu Przedszkola nr 2 w Lę−
dzinach, ale zdaje się nie wszy−
stkie. 

Miałam nadzieję na odzyskanie
4,8 mln zł. Na tyle złożyliśmy
wniosek. Niestety, błędy w proce−
durach przetargowych popełnione
za kadencji mojego poprzednika
spowodowały, że dostaliśmy ok.
1,8 mln mniej. Ale i tak te 3 mln to
dla naszej gminy kwota niebagatel−
na, która pozwoliła na większe do−
finansowanie do budowy przyłączy
kanalizacyjnych.

Wielką wagę przywiązywała
Pani podczas kampanii wybor−
czej do zmiany funkcjonowania
Urzędu Miasta. Czy pamięta Pa−
ni, co Pani wówczas mówiła?

Oto moje słowa: Jako burmistrz
będę pierwszym obywatelem mia−
sta, ale nie tym, który rządzi, ale za−
rządza. Zarządza w duchu służby.
Urząd miasta nie będzie siedzibą
władzy! Będzie miejscem bliskim
i przyjaznym mieszkańców, w któ−
rym jego problemy będą rozwiązy−
wane, a ni stwarzane. Droga do te−
go wiedzie nie przez zwalnianie lu−
dzi, ale jasne określenie ich zadań
i skuteczne ich egzekwowanie.
Kompetentni specjaliści – urzędni−
cy wyższego szczebla magistratu,
uprzejmi, doszkoleni i pomocni pra−
cownicy samorządowi, na stano−
wiskach zgodnych z ich kompeten−
cjami i predyspozycjami – to moja
recepta na dobrze funkcjonujący
urząd. 

I te obietnice udało się Pani
zrealizować?

A to już ocenią mieszkańcy. Ja
mogę powiedzieć, co udało mi się
zrobić. Na parterze budynku po−
wstał Punkt Obsługi Klienta oraz
kasa urzędu. Jest to szczególnie
istotne dla ludzi starszych, którym
chodzenie po schodach sprawia
kłopot. Coraz więcej osób korzysta
z wprowadzonego w tym roku
SMS−owego Systemu Powiadamia−
nia Mieszkańców. Wprowadzana
jest nowa strona internetowa nasze−
go miasta, która z założenia ma być
bardziej intuicyjna. To w bezpośre−
dni sposób czyni urząd bardziej
przyjaznym.

Ducha służby rozumiem w taki
sposób, że urząd powinien być dla
mieszkańca, który przychodzi za−
łatwiać swoje sprawy, a nie dla
urzędnika. Zdecydowana więk−
szość pracowników lędzińskiego
magistratu podziela to stanowisko,
ponieważ podczas rozmów z mie−
szkańcami słyszę wiele uwag
świadczących o poprawie funkcjo−
nowania urzędu. W czerwcu praco−
wnicy zakończyli udział w szkole−
niach z doskonalenia własnego po−
tencjału. O tym, że urząd jest miej−
scem bliskim i przyjaznym mie−
szkańcowi, w którym staramy się
rozwiązywać jego problemy świad−
czy chociażby liczba osób, które
przychodzą do mnie na poniedział−

Po prostu – realizuję 
nasz program

„Robię to o czym inni mówili, że zrobią…” – podsumowuje rok swojej pracy 
Burmistrz Lędzin – Krystyna Wróbel w rozmowie z Marcinem Podleśnym.
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kowe dyżury. Aby uniknąć nieprzy−
jemnych sytuacji, że ktoś długo
musi czekać na rozmowę, wprowa−
dziłam telefoniczną rejestrację na
konkretną godzinę. Szanuję w ten
sposób czas mieszkańców. Staram
się też być wszędzie tam, gdzie
otrzymam zaproszenie. Nie chcę ni−
komu sprawić przykrości.

Dużo czasu spędza Pani na pra−
cy? 

Staram się pogodzić wszystkie
swoje obowiązki służbowe, dlatego
bardzo często zdarza mi się przesie−
dzieć w pracy do późnych godzin
wieczornych. Ale jeśli mam do wy−
boru w ciągu dnia jakieś umówione
spotkanie, albo podpisywanie do−
kumentów, to tę drugą czynność
zostawiam na popołudnie. 

Zazwyczaj zmiany organiza−
cyjne budzą lęk, obawy a czasem
również bunt. Jak zmiany orga−
nizacyjne wprowadzano w Urzę−
dzie?

Stopniowo i w sposób przemyśla−
ny. Nie chciałam, żeby ktoś mi za−
rzucił, że robię czystki żeby wyeli−
minować ludzi mojego poprzednika.
Chciałam dobrze zapoznać się ze
specyfiką pracy poszczególnych ko−
mórek, możliwościami pracowni−
ków, a także niedociągnięciami
w niektórych obszarach. Cenne
w tym zakresie były uwagi praco−
wników przekazywane w rozmo−
wach i przeprowadzonych przeze

mnie ankietach. Na wiele decyzji or−
ganizacyjnych wpływ miały ró−
wnież uwagi zgłaszane przez mie−
szkańców. Była też taka, którą pod−
jęłam na wniosek radnych. Tak więc
zmiana organizacyjna w urzędzie
dokonana została po konsultacjach
z pracownikami, po uwzględnieniu
uwag mieszkańców i radnych.

Skąd więc niezadowolenie nie−
których pracowników?

Powodem mogą być zmiany or−
ganizacyjne, jakie wprowadziłam
i czas ich wprowadzania. Ich celem
była jednak poprawa funkcjonowa−
nia urzędu. Jednych awansowałam,
a innym zaproponowałam stano−
wiska bardziej zgodne z ich kompe−
tencjami i predyspozycjami, lepiej
wkomponowane w zakresy działań
poszczególnych wydziałów. Swoje
decyzje uzasadniłam pracownikom
podczas specjalnie w tym celu zor−
ganizowanego spotkania. Wprowa−
dziłam planowanie urlopów oraz
pisemne uzasadnianie wychodzenia
z urzędu w godzinach pracy. Oba te
rozwiązania powszechnie obowią−
zujące w innych instytucjach, ku
mojemu zdziwieniu spotkały się
z niezadowoleniem części praco−
wników. Podkreślę jedno. Zwolni−
łam tylko jedną osobę. Pozostali za−
chowali pracę i mogą się dzielić
swoją wiedzą i doświadczeniem ze
swoimi koleżankami i kolegami.
Każdy urzędnik, również ja, musi

sobie zdawać sprawę z tego, że pra−
cuje dla mieszkańców i że musimy
swoje obowiązki wykonywać w du−
chu służby. Nadszedł więc czas na
jasne określenie zadań i skuteczne
ich egzekwowanie. A to nie wszy−
stkim się podoba. Błędy szerego−
wego pracownika, w pierwszej ko−
lejności obarczają jego przełożone−
go, ale w ostatecznym rozrachunku
spadają na mnie jako na burmistrza.
Nie uchylam się od odpowiedzial−
ności. Ale w związku z nią, mam
prawo doboru takich współpraco−
wników, którzy dają gwarancję, że
będą zaangażowani w sprawy mia−
sta nie patrząc na zegarek. I zgodnie
z obowiązującym prawem to właś−
nie zrobiłam. Tak jak to robią inni
burmistrzowie, prezydenci, staro−
stowie i wójtowie. 

Jak Pani ocenia decyzję części
urzędników o utworzeniu związ−
ków zawodowych?

Nie mam zamiaru tego oceniać.
Pracownicy mają prawo do zrzesza−
nia się i dobrze, że z niego korzysta−
ją. Jako nauczycielka sama należa−
łam do związków zawodowych.
Dziwi mnie robienie z tego sensacji
i dorabianie podtekstów. Tym bar−
dziej, że związki zawodowe działa−
ją również w Urzędzie Miasta
w Bieruniu. Latem, gdy szukałam
rozwiązania dla problemów Ekore−
cu, to związki zawodowe tej firmy
okazały się być najlepszym partne−

rem do dyskusji. Mimo ogromnych
emocji wynikających z lęku praco−
wników o miejsca pracy, głosem
rozsądku w tej sprawie okazały się
właśnie związki. Dzisiaj pracowni−
cy tej firmy są już spokojni, a kryzys
zażegnany. Wspólnie wypracowa−
liśmy rozwiązanie, które pozwoliło
uratować miejsca pracy. Mam na−
dzieję, że w urzędzie będzie równie
odpowiedzialny partner. 

Jak układa się Pani współpraca
z Radą Miasta?

Całkiem poprawnie. Tam gdzie
jest dużo zadań do wykonania,
a środków nie na wszystko starcza to
wiadomo, że będzie dochodziło do
sporów. Pragnę podkreślić, że gdyby
nie współpraca z radnymi, to nie
zrealizowalibyśmy tak wielu –
w tym niezaplanowanych – zadań.
I za tę dotychczasową współpracę
pragnę w tym miejscu wszystkim ra−
dnym serdecznie podziękować. Ko−
lejnym poważnym wyzwaniem,
przed którym stoję razem z radnymi
to problem funkcjonowania Funda−
cji. Ale tę naszą wspólną troskę po−
dziela również inny partner – kopal−
nia „Ziemowit”. Jestem przekonana,
że znając obecną sytuację w górni−
ctwie, uda nam się znaleźć satysfak−
cjonujące wszystkich rozwiązanie.

Jak Pani skomentuje to, co pi−
szą w wydawnictwach kolporto−
wanych w Lędzinach Pani opo−
nenci?

Nie będę tego komentowała.
Myślę, że zrobią to moi prawnicy
po zapoznaniu się z ich treścią.

Czego życzyłaby Pani sobie po
roku urzędowania?

Tak jak każdy człowiek. Zdrowia
i dużo dobrych, życzliwych ludzi
wokół siebie. A jako burmistrz, tak
jak po 100 dniach urzędowania,
proszę mieszkańców o cierpliwość
i wyrozumiałość w utrudnieniach
komunikacyjnych. Tym razem do−
tkną one najprawdopodobniej mie−
szkańców ulicy Paderewskiego.
Wynika to z tego, że złożony w tym
roku przez nas wniosek „Przebudo−
wa ul. Paderewskiego wraz z budo−
wą oświetlenia drogowego w Lę−
dzinach” znalazł się na bardzo wy−
sokim 6 miejscu wstępnej listy ran−
kingowej „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktu−
ry drogowej na lata 2016−2019”.
Mam nadzieję, że projekt będzie
realizowany, a efekt tych prac bę−
dzie równie olśniewający, co na ul.
Hołdunowskiej. O innych planowa−
nych inwestycjach mam nadzieję
opowiedzieć kolejnym razem. 

Korzystając z okazji, chciała−
bym wszystkim mieszkańcom ży−
czyć, aby czas Świąt Bożego Na−
rodzenia był pełen radości, wy−
tchnienia, zatrzymania od codzien−
nego pędu i spędzenia go w ro−
dzinnym gronie.

Dziękuję za rozmowę.

Dobiegły końca prowadzone przez Po−
wiat Bieruńsko−Lędziński na terenie
Lędzin inwestycje w postaci przebudo−
wy i remontu ciągu dróg powiato−
wych, tj. ul. Murckowskiej i ul. Gwar−
ków wraz z budową ronda na skrzyżo−
waniu tychże ulic z drogą powiatową
– ulicą Hołdunowską, a także przebu−
dowy samej ul. Hołdunowskiej.

W ostatnim etapie realizacji in−
westycji, także dzięki sprzyjającym
warunkom atmosferycznym, zosta−
ły sfinalizowane wszystkie prace.
Przypomnijmy, zadanie pierwsze
było realizowane w ramach Naro−
dowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpie−
czeństwo – Dostępność – Rozwój.
Wartość wykonanych robót budow−
lanych to 4.136.423,43 zł brutto.
Przebudowę ul. Hołdunowskiej Po−
wiat zrealizował w ramach promesy
na usuwanie skutków klęsk żywio−
łowych. Wartość robót budowla−
nych wyniosła w tym wypadku
2.347.234,13 zł brutto.

Inwestycje drogowe w Lędzinach
są efektem współpracy miasta i sta−
rostwa w zakresie finansowania ro−
bót. Prace przy budowie ronda, uli−
cy Murckowskiej i ulicy Gwarków
były współfinansowane po poło−
wie, natomiast te na ulicy Hołdu−
nowskiej, na wniosek powiatu,
w całości zostały sfinansowane
z puli środków przeznaczonej na
usuwanie skutków klęsk żywioło−
wych, czyli tzw. „powodziówki”. 

Trwające kilkanaście miesięcy pra−
ce drogowe na głównych szlakach
komunikacyjnych miasta dobiegły
końca. I choć utrudnień w ruchu nie
brakowało, realizacja inwestycji po−
stępowała sprawnie, a jej owoce
w postaci kilometrów nowych cho−
dników, wybudowanych wedle naj−
nowszych technologii, dróg, czy fun−
kcjonalne rondo na skrzyżowaniu
głównych arterii miasta, będą służyć
mieszkańcom Lędzin przez wiele na−
stępnych lat. Marcin Podleśny

INWESTYCJE

Drogi powiatowe w pełnej krasie

Rondo - nocny widok od ul. Holdunowskiej. 
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Ulica Hołdunowska. 
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WAŻNE

Przedstawiamy stanowisko 
radnej Anny Wysockiej 
dotyczące przyszłości 

Straży Miejskiej w Lędzinach
Tak, jak zapowiadaliśmy

w swoim programie wyborczym
o losie Straży Miejskiej zdecydują
mieszkańcy. Na najbliższej sesji
Rady Miasta złożymy projekt
uchwały w sprawie przeprowa−
dzenia referendum gminnego do−
tyczącego likwidacji Straży Miej−
skiej w Lędzinach. W przyszłoro−
cznym budżecie są zarezerwowa−
ne środki na ten cel. W ten sposób
główna przyczyna, która przema−
wiała za tym, żeby odsunąć ter−
min głosowania w czasie, została
usunięta. Referendum zostanie
przeprowadzone w pierwszym
możliwym ustawowo terminie.
Pragnę przypomnieć, że więk−
szość radnych na sesji kwietnio−
wej nie zgodziła się na likwidację lędzińskiej Straży Miejskiej, chcąc
oddać głos w tej sprawie mieszkańcom. W ten sposób przychylamy się
do woli radnych i mieszkańców. Anna Wysocka

Anna Wysocka
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WYDARZENIA

Miejski Ośrodek Kultury wraz z Miej−
ską Biblioteką Publiczną w Lędzinach,
23 października br. zorganizował
w sali widowiskowo – kinowej
„Piast”, w pierwszą rocznicę tragi−
cznej śmierci, wieczór wspomnień lę−
dzinianki Brygidy Frosztęgi−Kmiecik
i jej najbliższych. 

Pomysłodawczynią zorganizo−
wania tego typu spotkania była
Beata Prasak, najlepsza przyjaciół−
ka Brygidy od czasów przedszkol−
nych, z którą była zżyta jak z rodzo−
ną siostrą. Dziennikarka TVP ro−
dem z Lędzin, zginęła wraz ze swo−
im mężem Dariuszem Kmiecikiem,
dziennikarzem TVN−u i synem Re−
migiuszem podczas ubiegłoroczne−
go, tragicznego wybuchu gazu
w katowickiej kamienicy. Rodzice
i krewni z obu stron, koledzy i kole−
żanki z przedszkola, szkoły po−
dwórka, przyjaciele i znajomi, oraz
przedstawiciele władz miasta, licz−
nie przybyli do lędzińskiej sali.
Część z nich przyjechała wprost
z Katowic, z katedry pw. Chrystusa
Króla, gdzie odbyła się msza św.
w intencji zmarłych dziennikarzy
i ich syna.

U progu Wszystkich Świętych,
trud prowadzenia wieczoru pełnego
emocji i drażliwych wspomnień,
przypadł dyrektor MOK Joannie
Figurze. Po oficjalnym przywita−
niu, zaprezentowano film pt. „Inny
film”, będący ostatnim, jaki wyre−
żyserowała zmarła dziennikarka.
Ten 50−minutowy dokument, reje−
strujący proces powstawania filmu
Marcina Kondraciuka „Droga do
zrozumienia”, był okazją do pozna−
nia niezwykłej wrażliwości Brygi−
dy w pokazywaniu problemów spo−
łecznych – w tym przypadku uczuć
i emocji, jakimi potrafią się dzielić

osoby niepełnosprawne biorące
udział w realizacji filmu. Po projek−
cji, bardzo ciepło wspominał swoją
koleżankę z planu reżyser Marcin
Kondraciuk. Dla ostudzenia emocji
po projekcji nastąpiła przerwa na
poczęstunek w holu lędzińskiego
magistratu, podczas której uczestni−
cy spotkania odświeżali swoje zna−
jomości bądź też integrowali się
z osobami związanymi ze śp. dzien−
nikarskim małżeństwem. 

W dalszej części spotkania, kole−
dzy z pracy, dziennikarze Izabela
Szukalska i Paweł Szot, dzielili się
wspomnieniami o swoich przyjacio−
łach oraz rzetelnych i sumiennych
śląskich dziennikarzach, których nie
pochłonęła kariera w stolicy, tylko
solidna pracau siebie, bo tak trakto−
wali Śląsk, jako swoje miejsce na
ziemi. „Brydzię” – jak ją nazywali –
postrzegano jako dobrego człowie−
ka i świetną, obsypywaną wieloma
nagrodami dziennikarkę. Zawsty−
dzała innych swą pracowitością, ale
też ceniła pracowitość u innych. Ja−
ko dziennikarka „Aktualności” i re−
porterka była perfekcjonistką. Zna−
ny był powszechnie jej emocjonalny
stosunek do bohaterów swoich re−

portaży, stąd też nie bez powodu na−
to spotkanie do Lędzin dotarł na
wózku inwalidzkim sparaliżowany
bohater jej reportażu Janusz Świtaj,
który dzięki niej odzyskał sens ży−
cia. Również, Dariusz Kmiecik po−
strzegany był w dziennikarskim śro−
dowisku jako doskonale przygoto−
wany ideał dziennikarza, reprezen−
tującego solidny dziennikarski fach.
Dariusz – solidna firma, Brygida –
jakość sama w sobie, w taki sposób
widziano to nie rywalizujące mię−
dzy sobą dziennikarskie małżeń−
stwo. 

Niestety, tragiczna śmierć zabrała
wspaniałych ludzi i ich synka, i nie
powstanie już jej planowany film
o Janku „Kyksie” Skrzeku. Na za−
kończenie spotkania wręczono ro−
dzicom Marii i Krzysztofowi Fro−
sztęgom, oraz Marii i Mirosławowi
Kmiecikom portret Brygidy, który
przez cały wieczór towarzyszył na
scenie, oraz kwiaty i znicze. Repor−
taż, w którym znalazł się wywiad
z Beatą Prasak i migawki z „Piastu”,
wypełniły całe specjalne wydanie
Magazynu Reporterów TVP Kato−
wice, wyemitowanego 28 paździer−
nika. Bogusław Żogała

„Brydzia” – Jakość sama w sobie

I.Szukalska i P.Szot. 
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WYDARZENIA

Uroczyste obchody Międzynarodowe−
go Dnia Osób Niepełnosprawnych
pod hasłem „Dobrze widzi się tylko
sercem. Najważniejsze jest niewido−
czne dla oczu” odbyły się w czwar−
tkowe przedpołudnie, 3 grudnia,
w sali gimnastycznej Szkoły Podsta−
wowej nr 3, już po raz drugi i miały
charakter miejski, gdyż udział
w nich wzięły również inne lędziń−
skie placówki oświatowo−wychowaw−
cze, a także Ośrodek Błogosławiona
Karolina. 

O randze imprezy świadczy też li−

czny w niej udział przedstawicieli

władz miasta z burmistrz Krystyną

Wróbel, przewodniczącą Rady Mia−

sta, Elżbietą Ostrowską, wiceprze−

wodniczącym RM, Edwardem Urbań−

czykiem, a także naczelnik Wydziału

Oświaty UM, Jolanty Paduch, wice−

dyrektor OBK, Anny Kołodziejczyk

oraz dyrektor G2, Lidii Ciepły−Bugara

i dyrektor ZS w Goławcu, Marii

Horst.

Przybywających do szkoły gości

witały w holu: pokonkursowa wysta−

wa prac plastycznych pt. „Zima jak

z bajki” oraz elfy, a właściwie

szczudlarze z teatru „Epidemia”

w Bieruniu, którego szef Michał Sa−

bat prowadził też całą imprezę, nato−

miast w sali gimnastycznej dyrektor

szkoły Teresa Samulak. Potem pub−

liczności zaprezentowali się, gorąco

oklaskiwani, laureaci konkursów

międzyszkolnych w poszczególnych

kategoriach wiekowych: tanecznego

pt. „Taniec dla św. Mikołaja”, muzy−

cznego pt. „Zimowy koncert” i sztu−

ki interpretacji teatralnej. Równie

gorąco oklaskiwano też szkolny ze−

spół muzyczny, prowadzony przez

Grzegorza Głodka, który przygotował

muzyczne niespodzianki oraz absol−

wenta SP 1, Remigiusza Kulę, który

pięknie tańczył wraz z grupą podo−

piecznych dzieci polkę i sambę. 

Nieco inny charakter miały wystę−

py wspomnianej grupy teatru „Epide−

mia”. Zaprezentowała ona spektakl

pantomimiczny, który oprócz walo−

rów artystycznych miał zwrócić dzie−

ciom i młodzieży zgromadzonym

w sali uwagę na sprawy bezpieczeń−

stwa, zarówno w pracy, np. podczas

prac budowlanych, jak i na drodze,

w tym także na sposoby ratowania

ludzi poszkodowanych w wypad−

kach. Nic dziwnego, że nie brakowa−

ło chętnych do uczestnictwa w po−

szczególnych elementach tego bar−

dzo wyrazistego spektaklu.

Długo oczekiwany św. Mikołaj naj−

pierw wręczył laureatom konkursów

nagrody i dyplomy, następnie wszy−

stkim uczestnikom tych konkursów

słodkie upominki. Dodajmy, że

w przerwie spotkania wszyscy zebra−

ni częstowani byli słodkimi piernika−

mi, soczystymi jabłkami i sokiem

z jabłek. Koordynatorami powyższe−

go przedsięwzięcia z ramienia SP

1 były nauczycielki: Małgorzata

Grzyb, Magdalena Achtelik−Arndt,

Katarzyna Pakuła−Krochmal i Beata

Brzozowska. Mirosław Leszczyk

Dobrze widzi się tylko sercem

Z ŻYCIA OSP

Całodniowe ćwiczenia strażaków
W niedzielę, 18 października, lędziń−
scy strażacy spędzili bardzo akty−
wnie, bo w ramach całodniowych
ćwiczeń. 

Do południa różne scenariusze

akcji bojowych, ratownictwa techni−

cznego i ratownictwa medycznego,

w tym symulacje pożaru samocho−

du, dostarczanie wody na duże od−

ległości, udzielanie osobom poszko−

dowanym w wypadkach samochodo−

wych z użyciem urządzeń hydrauli−

cznych itp., ćwiczyło 24 członków

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

w OSP Lędziny, którzy najpierw ucze−

stniczyli gremialnie w mszy św.

w pobliskim kościele św. Anny.

Po wspólnym obiedzie ćwiczyło

już 16 dorosłych członków czynnych

lędzińskiej OSP. Mieli oni między in−

nymi za zadanie opanować symulo−

wany wybuch paniki na dyskotece,

pożar w piwnicy i udzielić efektywnej

pomocy poszkodowanym w ciężkim

wypadku drogowym, w którym sa−

mochód dachował. Program ćwi−

czeń zarówno dla młodzieży, jak

i dla dorosłych strażaków, opraco−

wał i czuwał nad jego realizacją na−

czelnik Mariusz Drob. W podsumo−

waniu niedzielnych ćwiczeń,

a wcześniej także w obserwowaniu,

jak sobie radzili dorośli strażacy

w ratowaniu poszkodowanych pod−

czas wypadku drogowego – z uży−

ciem dwóch wozów bojowych (rato−

wnictwo techniczne i medyczne),

uczestniczyło liczne grono widzów,

a wśród nich również burmistrz Kry−

styna Wróbel i były wieloletni na−

czelnik lędzińskiej OSP, Jerzy Man−

taj. 

Burmistrz wręczała także dyplomy

i nagrody rzeczowe, ufundowane

przez Urząd Miasta Lędziny, dziesię−

ciorgu najwyżej ocenionym w ćwicze−

niach członkom MDP. Okazali się ni−

mi, kolejno: Klaudia Konefał, Magda

Jackowska, Paweł Kłoda, Paweł Pa−

talong, Patryk Busek, Patrycja Szy−

puła, Marcin Bistyga oraz Jakub Kie−

lesz i Mateusz Michalak. 

Mirosław Leszczyk

WYDARZENIA

Cieszy, że Miejski Ośrodek Kultury kontynuuje zapoczątkowa−
ną w 2013 roku tradycję wieczornic patriotycznych dla uczcze−
nia obchodów Święta Niepodległości. W tym roku została ona
wzbogacona o prelekcję pod dość przewrotnym tytułem „Pił−
sudski – Dmowski. Komu Polska zawdzięcza niepodległość?”.
Wygłosił ją w sali audiowizualnej przy Placu Farskim,
w czwartkowy wieczór, 12 listopada, Romuald Kubiciel, histo−
ryk i dyrektor LO w Bieruniu. 

Najpierw przypomniał w zarysie drogę polityczną
i wojskową Józefa Piłsudskiego, poczynając od jego
działalności w Polskiej Partii Socjalistycznej po organi−
zowanie Legionów, nazwanych potem Legionami Pił−
sudskiego oraz Romana Dmowskiego, począwszy od
działalności w Lidze Polskiej i Lidze Narodowej po
Stronnictwo Narodowo−Demokratyczne (endecja).
Wspomniał też o innych nurtach politycznych – chłop−
skim i socjaldemokratycznym. Bardzo przejrzyście na−
świetlił i podobieństwa i zasadnicze różnice pomiędzy

koncepcjami: federalistyczną, firmowaną przez obóz pił−
sudczykowski i inkorporacyjną, głoszoną przez endecję. 

Najbardziej wymowna i trafiająca do słuchaczy była ta
część wykładu R.Kubiciela, w której uzasadnił on swoje
przekonanie, iż zapytanie która z wymienionych wybit−
nych postaci była „ojcem” niepodległości Polski, prowo−
kuje dyskutantów do przytaczania argumentów i kontrar−
gumentów na rzecz którejś z tych osób. Stwierdził, że
obaj przyczynili się do odzyskania niepodległości, i co
najważniejsze – w końcu 1918 roku znaleźli się na wła−
ściwych miejscach, a ponadto potrafili w tym czasie
wznieść się ponad osobiste niechęci, a nawet wzajemną
nienawiść, nie wspominając już o ogromnych różnicach
politycznych.

W dalszej części wieczornicy wszyscy słuchacze za−
śpiewali wspólnie z zespołem „Lędzinianie” pod kierun−
kiem Franciszka Moskwy kilka pieśni patriotycznych,
poczynając od „Roty” Marii Konopnickiej, a na „Czer−
wonych makach” kończąc. Mirosław Leszczyk

Piłsudski czy Dmowski?

MALARSTWO

Mocnym akordem zakończył tegoroczną
działalność artystyczną Klub Plastyka
„Kontrast” w Lędzinach. W poniedziałko−
wy wieczór, 30 listopada, w holu nasze−
go magistratu odbył się wernisaż pople−
nerowej wystawy pt.„Od Lędzin po Lubel−
szczyznę” z cyklu „Widziane z Górki Kle−
mensowej”, będący plonem wakacyjnych
(28−30 sierpnia) wędrówek 22−osobowej
grupy członków i sympatyków klubu po
Kazimierzu Dolnym, Lublinie i Zamościu.  

Wśród 35 prezentowanych tu ob−
razów przeważają pejzaże i to raczej

nie miejskie a wiejskie, gdyż wielu
plastyków przeniosło na płótna swój
zachwyt skansenem, czyli Muzeum
Wsi Lubelskiej. Oczywiście, nie za−
brakło też architektury miejskiej,
zwłaszcza uroczych zakątków Kazi−
mierza Dolnego, a także budowli za−
bytkowych. Dodatkowo można po−
dziwiać bardzo nastrojową, znako−
micie oddającą klimat wspomnia−
nych wędrówek kontrastowiczów po

Lubelszczyźnie, wystawę zdjęć au−
torstwa Krystyny Boroń. W uroczy−
stym otwarciu powyższej ekspozycji
uczestniczyło ponad 30 osób, w tym
liczni przedstawiciele władz miasta
z burmistrz Krystyną Wróbel, prze−
wodniczącą Rady Miasta, Elżbietą
Ostrowską, sekretarz Joanną War−
chulską−Kopeć i naczelnik Wydziału
Oświaty, Jolantą Paduch oraz wice−
starosta Henryk Barcik. Przybyło

także troje przedstawicieli Robotni−
czego Stowarzyszenia Twórców
Kultury z Chełmka.

Cztery dni później, 4 grudnia, od−
był się kolejny wernisaż wystawy
prac Kontrastu, tym razem w galerii
SDK „Tęcza” w Tychach przy ul.
Niepodległości 188. Zgromadzono
tu ponad 40 obrazów o różnej tema−
tyce i wykonanych w różnej techni−
ce, zarówno przez malarzy bardzo
już doświadczonych, jak i tych, któ−
rzy malują dopiero od kilku lat, naj−
częściej pod kierunkiem doświad−

czonych członków klubu w ramach
cotygodniowych (piątkowych) nie−
odpłatnych warsztatów plasty−
cznych dla dzieci i młodzieży. Ot−
warcia tej ekspozycji dokonały
wspólnie, z ramienia organizatora,
czyli SDK „Tęcza” – specjalista
d.s. kultury Aleksandra Zadrożna,
a z ramienia zarządu Kontrastu –
przewodnicząca Beata Kozioł.
Wystawa będzie czynna do 27 sty−
cznia 2016 roku. Zachęcamy lędzi−
nian do jej obejrzenia!

Mirosław Leszczyk

Wystawy Kontrastu
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POEZJA

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzi−
nach w sali audio – wizualnej Placu
Farskiego, zorganizowała 3 grudnia br.
spotkanie autorskie, promujące naj−
nowszy tomik poezji Gabrieli Kotas,
poetki z Ławek.

Przedświąteczne, adwentowe
spotkanie rozpoczął występ laurea−
tów III miejsca VII Przeglądu
Twórczości Chrześcijańskiej „Ra−
zem”, przedszkolaki z zespołu „Sło−
neczne Promyki” z Przedszkola nr
1 w Lędzinach. Zaprezentowane
przez pięciolatków piosenki odda−
wały nastrój przedświątecznego
oczekiwania na Boże Narodzenie.
Dla maluchów znalazły się upomin−
ki, książki a także specjalnie prze−
czytany przez autorkę wiersz „Na
moim podwórku”. Twórczość skie−
rowana dla dzieci to równoległa
dziedzina ławeckiej poetki, nie ko−
lidująca z głównym nurtem twór−
czości kierowanej do dorosłych czy−
telników, do których rąk trafił naj−
nowszy tomik pt. „Uśmiech co−
dzienności”. 

Od ubiegłorocznego debiutu
(spotkanie w MBP Lędziny 11 gru−
dnia 2014 roku), kiedy gościła
z pierwszym tomikiem „Pogodna
dojrzałość”, wiele się wydarzyło
w życiu autorki. Swoją poezję pre−
zentowała w ponad trzydziestu au−
torskich spotkaniach w różnych pol−
skich miastach, w których często to−

warzyszy jej lubelska pisarka Moni−
ka Oleksa. Telewidzowie także
mieli ją już okazję poznać w TV
Mysłowice czy w programie „Pyta−
nie na śniadanie” w TVP 2.
Czwartkowemu spotkaniu towa−
rzyszył prezentowany na ekranie fil−
mik zmontowany przez poetkę,
a ukazujący przegląd
pamiątkowych fotografii dokumen−
tujących jej literackie wojaże w cią−
gu ostatniego roku. 

Spotkanie w formie wywiadu
przeplatanego czytanymi wiersza−
mi, prowadziła Agnieszka Kucha−
rewicz. Uczestnicy spotkania mogli
posłuchać zarówno wierszy z lite−
rackiego debiutu, jak i najnow−
szych. Gabriela Kotas w trakcie
dyskusji na temat swojego tworze−
nia, potwierdzała, że codzienność,
ta z pozoru szara i mało ciekawa,

dostarcza jej tematów i natchnienia.
Ludzie mogą mieć sokoli wzrok,
ale patrząc na te same rzeczy, widzą
je jednak inaczej. Inaczej też widzi
je Gabriela – poetka, postrzegająca
otaczający nas świat oczami serca
i duszy, dla której nagrody literac−
kie nie dają tyle satysfakcji ile peł−
ne sympatii i uznania e – maile od
czytelników, piszących na jej
blogu: dojrzalosc−gabi.blogspot−
.com Dojrzałe życie autorki się
zmieniło, potrafi realizować i speł−
niać marzenia, bo „... życie bez ma−
rzeń usycha...”. 

Na zakończenie literackiego wie−
czoru, miłośnicy poezji mogli zao−
patrzyć się w najnowsze wydawni−
ctwo i poprosić o wpis z dedykacją,
któremu za każdym razem towarzy−
szyła niebanalna sentencja. 

Bogusław Żogała

„Życie bez marzeń usycha”

Gabriela Kotas przysłuchuje się występowi przedszkolaków. 
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Cieszy, że miejscowe placówki kul−
turalne, tj. Miejski Ośrodek Kultury
i Miejska Biblioteka Publiczna, nie−
jako konkurują w organizowaniu dla
lokalnej społeczności otwartych
spotkań z ciekawymi ludźmi, a zwła−
szcza z prawdziwymi pasjonatami.

Martwi natomiast, iż nie zawsze

spotyka się to ze zrozumieniem ogó−

łu mieszkańców, a dziwi, że ludzie

najczęściej przekładają inne rozryw−

ki nad możliwość wysłuchania inte−

resujących opowieści, obejrzenia

ciekawych i nierzadko unikalnych

zdjęć, a wreszcie podyskutowania

z osobami, które mają nam wiele do

powiedzenia. Podobnie było w mi−

niony czwartkowy wieczór, 19 listo−

pada, kiedy to prelekcji Pawła Ko−

walczyka pt. „Czerwone drogi Auro−

ville. Wolontariat w Indiach i świat

tamilskich wiosek”, zorganizowanej

przez MBP, przysłuchiwało się zale−

dwie 10 osób.

Prelegent na wstępie przybliżył

słuchaczom historię Indii, liczących

obecnie około 1,3 mld mieszkań−

ców, ich różnorodność etniczną i re−

ligijną, bogactwo kultury i sztuki,

podkreślił też nadzwyczaj nierówno−

mierny podział dóbr w tym kraju, ale

także współistnienie nowoczesności

oraz tradycji, a także to, że Indie są

nie tylko kolebką duchowości, ale

de facto również największą demo−

kracją w dzisiejszym świecie, ze

względu na wybory polityczne prze−

prowadzane według demokraty−

cznych procedur. Następnie opowie−

dział o swoich zainteresowaniach

podróżniczych, najpierw po Polsce,

potem po krajach Europy i Azji.

W marcu 2010 roku zawitał do Indii,

a ściśle do Miasta Jutrzenki – Auro−

ville, w południowowschodnim sta−

nie Tamil Nadu, w charakterze wo−

lontariusza na pół roku.− Jest to mia−

steczko budowane od 1968 roku od

podstaw przez wolontariuszy wielu

krajów świata, przy wsparciu

UNESCO, rządu Indii i różnych orga−

nizacji rządowych oraz pozarządo−

wych, a także osób prywatnych –

mówił P.Kowalczyk – Aktualnie liczy

ono ponad 2 200 stałych rezyden−

tów z całego świata, w tym sporo

z Europy, a docelowo ma ich być 50

tysięcy. To wielki projekt, którego

realizacja opiera się na zasadach

zrównoważonego rozwoju i stworze−

nia poczucia więzi oraz wspólnoty lu−

dzi ponad wszelkimi podziałami –

podkreśla. 

Następnie, pan Paweł przebywał

w Indiach, w tym w Auroville, kilka−

krotnie. Poznał tam swoją żonę Su−

jathę, którą poślubił w 2013 roku

i zamieszkał z nią w indyjskim mie−

ście Bangalore. Za jej namową napi−

sał i wydał w ubiegłym roku swoją

pierwszą książkę, właśnie pt. „Czer−

wone drogi Auroville. Wolontariat

w Indiach i świat tamilskich wio−

sek”, którą można było nabyć po za−

kończeniu prelekcji wraz z dedyka−

cją autora.

Dobrze, że wśród słuchaczek były

trzy przedstawicielki młodzieży. –

Spotkanie z Pawłem Kowalczykiem

stanowiło dla mnie ciekawe i intere−

sujące przeżycie – zwierza się 22−

letnia lędzinianka Katarzyna Fachu−

ra – Prelegent przybliżył nam spo−

sób życia daleki od europejskich

standardów, w zgodzie z otaczającą

nas przyrodą i z zastosowaniem tak

zwanych zielonych technologii, czyli

daleki od globalizacji i wszechwła−

dzy światowej finansjery. Szkoda

tylko, że na tę prelekcję pofatygo−

wało się tak mało lędzinian – dopo−

wiada.

Mirosław Leszczyk

Paweł Kowalczyk o Indiach

Grupa słuchaczy z prelegentem.
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Z DZIAŁALNOŚCI MOK

W dniu 19 listopada 2015 r. w sali
widowiskowej „Piast”, odbył się VII
Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej
„Razem”, którego organizatorem był
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach.
Podczas Przeglądu, jury w składzie:
Jacek Piłatyk – przewodniczący, An−
na Sandecka, Ks. Krzysztof Sontag
i Ks. Bogusław Matuła wyłoniło zwy−
cięzców. 

W kategorii solistów i duetów

I miejsce wywalczyła Sonia Krzykaw−

ska (opiekun Bożena Durkalec) z Gim−

nazjum nr 2 w Bieruniu, II miejsce Da−

ria Ladrowska z Gminnego Gimnaz−

jum z Oddz. Integracyjnymi w Bojszo−

wach (opiekun: Katarzyna Giedwiłło),

a III miejsce: Wiktoria Siudyka, z opie−

kunem Dariuszem Siudyką. Wyróżnie−

niem uhonorowano Weronikę i Jaku−

ba Szostak.

Z kolei, w kategorii zespołów wokal−

nych i zespołów wokalno−instrumental−

nych I miejsce wyśpiewał „Konso−

nans”, z opiekunem Joanną Goc, II

miejsce zespół” Radość”, wraz z opie−

kun Anną Musiał działającym pod pa−

tronatem Miejskiego Ośrodka Kultury

w Lędzinach. III miejsce przypadło

w udziale „Słonecznym Promykom”,

Miejskie Przedszkole z Oddz. Integra−

cyjnymi nr 1 w Lędzinach, pod kierun−

kiem Renaty Iwan. Wyróżnienie otrzy−

mała ponadto Schola Dziecięca z; Pa−

rafii Mysłowice−Janów Miejski, wraz

z opiekunami: Agnieszką i Julą Mrozik.

Wszyscy zwycięzcy odebrali nagro−

dy w postaci statuetek, dyplomów,

nagród rzeczowych, a także otrzymali

powtórną szansę, by wystąpić pod−

czas uroczystej Gali Laureatów, jaka

odbyła się w dniu 26 listopada. 

Marcin Podleśny

Chrześcijańskie muzykowanie

Z inicjatywy MOK Lędziny, wielcy zwolennicy teatru z gru−
py teatralnej „Teatr Dla Dorosłych” z Bierunia, 27 listopa−
da br. zaprezentowali się na scenie sali „Piast” w Lędzi−
nach. Podopieczni Joanny Lorenc przedstawili dwie jedno−
aktówki po śląsku.

Jako pierwszą zagrano „Banhof” Krystiana Gałuszki,
który pisząc wiersze po śląsku, spróbował sił także
w dramatopisarstwie i chociaż jest to jego debiut z uży−
ciem śląszczyzny w tym gatunku twórczości, to już
zdobył za nią nagrody. „Banhof” to jednoaktówka
w czterech odsłonach, chociaż krótka, ale pokazująca
na przykładzie katowickiego dworca kolejowego,
pokręconą specyfikę śląskiej egzystencji, która tylko
w jednym pokoleniu musiała się umiejętnie dopasowy−
wać do bieżących przemian (Kattowitz – Katowice –
Stalinogród – Katowice). Drugą wystawioną sztuką by−
ła „Po ćmoku w Bieruniu” Marcina Melona. Po z po−
wodzeniem granym, ubiegłorocznym „Komisorzu Ha−
nusiku i Warszawioku”, jest to kontynuacja przygód
komisarza Hanusika, umiejscowiona w bieruńskich

realiach. Czarny humor w śląskim wydaniu, osadzony
w kryminalnej intrydze, przeplatanej motywami za−
czerpniętymi z śląskiej demonologii, nie pozwalał wi−
dzom się nudzić. Zebrani na sali widzowie uczestniczy−
li w przedstawieniu prezentującym kulturę, może
i określaną przez niektórych, jako ta pisana przez małe
„k”, ale za to pełną autentycznej wiary w teatr i sztukę.
Powstały z potrzeby serca teatr amatorsko, ale ciekawie
aktorsko, ma bardzo dobry kontakt z własną, prawdzi−
wą widownią, szukającą okazji do obcowania ze sztu−
ką podawaną w śląskim sosie.

Reżyserem całości była Joanna Lorenc, a w gronie
występujących aktorów znaleźli się starsi i młodsi
przedstawiciele różnych grup zawodowych – Łukasz
Drobik, Michał Kucz, Kuba Łasicki, Damian Smolorz,
Wiktoria Piętakiewicz, Sławomir Rosowski, Janusz
Watoła. W gronie aktorek znalazła się także lędzinian−
ka Dagmara Kupczyk, która po za dyrektorowaniem
w Szkole Podstawowej w Imielinie, spełnia się na sce−
nie.

Bogusław Żogała

TEATR

Śląskie jednoaktówki w „Piaście”

We wtorek, 18 listopada, w dniu wspo−
mnienia Błogosławionej Karoliny Kózkó−
wny, odbyła się w Ośrodku Błogosławio−
nej Karoliny w Lędzinach doroczna uro−
czystość odpustowa. 

Mszę św. koncelebrowało sześciu
księży z Caritas Archidiecezji Kato−
wickiej oraz z powiatu bieruńsko−lę−
dzińskiego pod przewodnictwem ks.
Krzysztofa Bąka, dyrektora tejże
Caritas. Homilię wygłosił ks. To−
masz Nowak, pełniący od niedawna
obowiązki dyrektora lędzińskiego
OBK. Podczas tej uroczystej Eucha−
rystii nie zabrakło serdecznych po−
dziękowań i słów podziwu dla doko−
nań Piotra Goja, dyrektora tegoż
OBK przez niemalże 13 lat, do 30

września br., ze strony dyrektora ks.
Bąka i innych księży, współpraco−
wników oraz podopiecznych OBK.
Na pamiątkę wspólnie przeżytych
lat Piotr Goj otrzymał wiązanki
kwiatów oraz liczne upominki,
w tym pejzaż znanego lędzińskiego
malarza Jana Śmiłowskiego, listy
gratulacyjne i statuetki.

Nie zabrakło też podziękowań od
prezesów okolicznych stowarzyszeń
na rzecz osób niepełnosprawnych,
władz powiatu bieruńsko−lędziń−
skiego ze starostą Bernardem Be−
dnorzem i wicestarostą Henrykiem
Barcikiem, lędzińskiej burmistrz
Krystyny Wróbel, radnego sejmiku
województwa śląskiego – Piotra
Czarnynogi, dyrektor Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie – Lidii
Żurek, byłego lędzińskiego burmi−
strza Wiesława Stambrowskiego,
a także dyrektorów ośrodków Cari−
tas z Archidiecezji Katowickiej oraz
okolicznych miejskich czy gmin−
nych ośrodków pomocy społecznej.

Dodajmy, że Piotr Goj otrzymał
10 października br. w Warszawie
nagrodę Ubi Caritas za całokształt
swojej owocnej działalności, a pod−
czas ostatniej sesji Rady Powiatu
Bieruńsko−Lędzińskiego, 19 listopa−
da, został uhonorowany za ogromny
wkład pracy w zorganizowanie, roz−
budowę i rozwój OBK w Lędzinach.
Dołączamy się do tych podziękowań
i gratulacji.

Mirosław Leszczyk

Odpust w OBK i pożegnanie dyrektora Piotra Goja
WYDARZENIA



10

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY 
informuje o przeznaczeniu do sprzedaży 

– w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
– niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, ob−
ręb Lędziny, arkusz mapy 12 przy ul. Blych, oznaczonej jako działka numer 59/9 o powierzchni 0,2203
ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku RIVb (grunty orne).
Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wy−
dział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I−SP wpisane jest upra−
wnienie wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych i nie dotyczy zbywanej nierucho−
mości. W Dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – prawo drogi
nie dotyczące zbywanej nieruchomości. Ponadto wpisane jest ostrzeżenie o prowadzonym przed Sądem Rejo−
nowym w Tychach pod sygn. akt I NS 837/14 postępowaniu o ustanowienie służebności drogi koniecznej przez
działki numer 2880/4 I 2881/4 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Lędzinach, sta−
nowiącej działkę numer 440/82. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Zapisy Działu I−SP i Działu III
przeniesione zostaną do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przed−
miotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.
W/w nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę
Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), działka zlokalizowana jest
na terenach mieszkaniowo−usługowych.
Realizacja inwestycji – na przedmiotowej nieruchomości – wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki za−
budowy, wydanej na wniosek inwestora.

Cena wywoławcza nieruchomości: 130 000,00 zł 
(słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 

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. 

Wadium ustalone zostało na kwotę: 13 000,00 zł
(słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100).

Wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie do dnia 11 grudnia 2015 r. na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z do−
piskiem w tytule wpłaty: wadium na działkę numer 59/9 o powierzchni 2203 m2 położoną w Lędzinach przy
ul. Blych. 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 11.00 
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami
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 informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości po−
przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzę−
du Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

W budynku Powiatowego Centrum Spo−
łeczno – Gospodarczego w Lędzinach 24
listopada br. Powiatowy Komitet Oby−
watelski – Klub Dawców Krwi zorgani−
zował spotkanie, podczas którego wrę−
czano legitymacje i odznaczenia Zasłu−
żonych Honorowych Dawców Krwi, oraz
okolicznościowe dyplomy za osobiste
poświęcenie, zaangażowanie i ofiarowa−
nie daru życia, oraz propagowanie idei
Honorowego Krwiodawstwa. 

Do tych dyplomów dołączono je−
szcze upominki w postaci powiato−
wych i gminnych wydawnictw, któ−
re wręczali: poseł z okręgu katowic−
kiego Michał Wójcik, starosta po−
wiatu bieruńsko–lędzińskiego Ber−
nard Bednorz, burmistrz Lędzin
Krystyna Wróbel, wiceprzewodni−
czący Rady Miasta Zdzisław Rudol,
prezes stowarzyszenia Krzysztof
Pawlas i jego prawa ręka Małgorza−
ta Sobiech.

W zależności od stopnia krwio−
dawczej aktywności, w dowód uzna−
nia za najpiękniejszy dar humanitar−
ny jakim jest bezinteresowne długo−
letnie oddawanie krwi, uhonorowa−
no następujące osoby: jako III sto−
pień wśród kobiet (5 l oddanej krwi)
– Bogusława Żołna, Halina Smo−
lorz, Małgorzata Święcicka, Magda−
lena Majchrowska, Marzena Maty−
jaszczyk, III stopień wśród męż−

czyzn (6 l oddanej krwi) – Jarosław
Tarasiuk, Mirosław Steciuk, Arka−
diusz Kubicki, Przemysław Sza−
rzyński, Sebastian Kowalczyk, Mi−
kołaj Pugacz, Rafał Wisiorek, Mar−
cin Kozioł, Łukasz Stolecki, Krzy−
sztof Chromik, Grzegorz Woźnica
i Tomasz Michalski, II stopień (12 l
oddanej krwi) – Mirosław Steciuk,
Krzysztof Pawlas i Tomasz Gałązka,
I stopień (18 l oddanej krwi) – Miro−
sław Steciuk, Ryszard Pawłowski,
Jacek Sieradzki, Jan Lahor i Krzy−
sztof Bortel.

Ze sprawozdania prezesa Krzy−
sztofa Pawlasa można się było do−
wiedzieć ile krwi oddano podczas
przeprowadzonych tegorocznych
akcji (około 62 l), ilu jest aktywnych
dawców na tle sześćdziesięciu sied−
miu zdeklarowanych klubowiczów,
itp. Korzystając z okazji zacnych go−
ści, sugerował by Rada Powiatu
podjęła jakieś działania na rzecz pre−
ferencji krwiodawstwa, by mieć
swoje zasoby krwi zabezpieczające
potrzeby powiatu. Starosta powiato−
wy po 28 latach przerwy dał się na−
mówić na ponowne oddawanie krwi
będącej darem życia. Swoją postawą
chce w obliczu niedawnych zama−
chów terrorystycznych w Paryżu,
promować ruch krwiodawczy w po−
wiecie. Również poseł Michał Wój−
cik podczas tej pierwszej wizyty

w naszym powiecie, zachęcał do
dzielenia się sobą z innymi i uakty−
wniania społeczeństwa do oddawa−
nia krwi.Działający formalnie od
pięciu lat klub, współpracujący
z Regionalną Stacją Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach,
oraz z oddziałem PCK w Bielsku –
Białej, przeprowadza co roku kilka
cyklicznych akcji zachowując odpo−
wiednie odstępy czasowe potrzebne
na regenerację krwiodawców.

Odnotujmy, iż szósta, zarazem
ostatnia w tym roku, akcja honoro−
wego krwiodawstwa, zorganizowa−
na przez Klub Dawców Krwi przy
Stowarzyszeniu Powiatowy Komitet
Obywatelski przy współpracy z Re−
gionalną Stacją Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach,
odbyła się w piątek, 13 listopada,
przed budynkiem Powiatowego
Centrum Społeczno−Gospodarcze−
go. 

Koordynatorem tej akcji, podob−
nie jak poprzednich, była lędzi−
nianka Małgorzata Sobiech. – Or−
ganizujemy je co dwa miesiące,
najbliższa odbędzie się więc w sty−
czniu przyszłego roku, też przed
budynkiem PCSG w Lędzinach –
mówi. – W tegorocznych akcjach
uczestniczyło ponad 200 osób, któ−
re oddały honorowo łącznie ponad
61 litrów krwi. Bogusław Żogała 

Dawcy krwi odznaczeni
WYDARZENIA

WYDARZENIA

W budynku PZŁ „Błędówka” na Błędowie w goławieckim
lesie, 8 listopada br. proboszcz hołdunowskiej parafii
Chrystusa Króla, ks. Marek Płaza, po raz trzeci odprawił
polową mszę św. do Opatrzności Bożej przez wstawienni−
ctwo św. Huberta, z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże i życie wie−
czne dla żywych i zmarłych członków Koła Łowieckiego
„Łabędź”. 

Mszy towarzyszyła gra kwartetu hejnalistów z Uni−
wersytetu Rolniczego w Krakowie oraz klawisze Marka
Gwoździa. Modły do św. Huberta wznosiły też dzieci
z Goławca, które współpracują z łowczymi i dostarcza−
ją im zebrane żołędzie i kasztany. Myśliwskiej oprawy
mszy dopełnili sokolnicy i poczet sztandarowy, w skład
którego weszli lędzinianie Eugeniusz Hachuła i Franci−
szek Mateja. Dziękowano organizatorom za mszę, za

dary w naturze, a wdowa po długoletnim skarbniku ko−
ła Rudolfie Michaliku, dziękowała za blisko 60 lat obec−
ności wśród kolegów myśliwych. Nowym skarbnikiem
od jesieni jest Sylwia Malcharek. Na zakończenie było
jeszcze błogosławieństwo dla myśliwych i odśpiewano
uroczyste „Te Deum laudamus”.Po mszy zaproszono na
poczęstunek przygotowany przez żony myśliwych.
Sponsorem był Jacek Poliwczak, który także jest człon−
kiem liczącego 33 osoby koła. Obecny prezes Grzegorz
Brom i łowczy Jan Labus przybliżyli zakres działalno−
ści koła, temat hodowli i plany łowieckie. Po poczęstun−
ku i odprawie, myśliwi i naganiacze wyruszyli na wy−
znaczone rewiry, 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 

Msza polowa 
w „Błędówce”

Poczet sztandarowy PZŁ Łabędź. 
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BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży 
– w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 

– niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Hołdu−
nów, arkusz mapy 2 przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3350/291 o powierzchni
0,1073 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją G.676, symbol użytku PsVI (pastwiska trwałe).
Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00019070/7
prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I−SP wpi−
sane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych i nie dotyczą zbywanej nie−
ruchomości. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. Zapisy działu I−SP w/w księgi wieczystej zostaną prze−
niesione do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobo−
wiązań względem osób trzecich.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym
przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XV/113/07 z dnia 27.09.2007 r., zgodnie z którym położona jest na terenie
oznaczonym symbolem 3MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 30
listopada 2015 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości: 99 900,00 zł 
(słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) 

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%. 
Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 990,00 zł

(słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie do dnia 19 stycznia 2016 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lę−
dziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpła−
ty: wadium na działkę numer 3350/291 o powierzchni 1073 m2 położoną w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej). 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami 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. Lędziń−
skiej 55, publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publi−
cznej oraz zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny. 
Ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl. 
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Prawo spadkowe stanowi, iż
z chwilą śmierci spadkodawcy
przechodzą na jego spadkobierców
prawa i obowiązki majątkowe zmar−
łego. Powyższa zasada ma kapital−
ne znaczenie, gdyż bliscy spadko−
dawcy często nie wiedzą, iż dzie−
dziczy się po zmarłym nie tylko
majątek w postaci pieniędzy, sa−
mochodu czy domu, ale również je−
go długi i zobowiązania. 

Na szczęście zarówno spadko−

dawcy ustawowi, jak i osoby obe−

jmujące spadek na podstawie te−

stamentu nie muszą przyjmować

spadku z długami. Zgodnie z pol−

skim prawem spadkobierca może

spadek odrzucić, przyjąć cały spa−

dek bez ograniczenia odpowie−

dzialności za długi spadkowe

(tzw. przyjęcie proste) lub przyjąć

spadek z ograniczeniem odpowie−

dzialności za dług spadkowe (tzw.

przyjęcie z dobrodziejstwem in−

wentarza). Spadkobiercy mający

wiedzę, iż spadkodawca pozosta−

wił po sobie wyłącznie długi lub

długi znacząco przewyższają war−

tość pozostawionego majątku po−

winni w terminie sześciu miesięcy

od dowiedzenia się o tytule do

swojego powołania (zazwyczaj bę−

dzie to związane z chwilą dowie−

dzenia się o śmierci spadkodaw−

cy) złożyć przed sądem lub nota−

riuszem oświadczenie o odrzuce−

niu spadku. Na skutek odrzucenia

spadku spadkobierca nie będzie

zobowiązany do spłaty długów,

ale również nie odziedziczy mająt−

ku pozostawionego przez zmarłe−

go i będzie traktowany jak osoba,

która nie dożyła śmierci spadko−

dawcy. Odwrotnie będzie wygląda−

ła sytuacja, gdy wiemy, że spad−

kodawca nie pozostawił po sobie

żadnych długów. W takim przypad−

ku najlepszym rozwiązaniem jest

przyjęcie spadku wprost. W celu

przyjęcia spadku wprost, spadko−

biercy powinni w terminie sześciu

miesięcy od dowiedzenia się o ty−

tule swojego powołania złożyć

oświadczenie przed sądem lub

notariuszem, iż spadek przyjmują.

Przyjęcie spadku wprost jest dob−

rym rozwiązaniem tylko w przypad−

ku, gdy mamy pewność, iż spad−

kodawca nie zaciągnął przed

śmiercią żadnych zobowiązań.

W przeciwnym wypadku, jeżeli

okaże się, iż zmarły pozostawił po

sobie długi, a spadkobiercy przy−

jęli spadek wprost, to będą za

długi spadkowe odpowiadać ca−

łym swoim majątkiem, nawet jeże−

li ich wysokość jest większa niż

wartość odziedziczonego po zmar−

łym majątku. Najczęściej w prakty−

ce możemy, jednak spotkać się

z sytuacją polegającą na tym, że

spadkobiercy nie mają pewności

czy zmarły pozostawił po sobie

długi lub długi zmarłego są mniej−

sze albo mają podobną wysokość,

jak wartość odziedziczonego ma−

jątku. W takim przypadku najlep−

szym rozwiązaniem będzie przyję−

cie spadku z dobrodziejstwem in−

wentarza. Przyjęcie spadku z dob−

rodziejstwem inwentarza następu−

je na wniosek spadkobiercy, jeże−

li zostanie złożone w tym przed−

miocie odpowiednie oświadczenie

przed sądem lub notariuszem lub

z mocy samego prawa, jeżeli

w terminie sześciu miesięcy od

dowiedzenia się o tytule swojego

powołania spadkobiercy nie złożą

żadnego oświadczenia w przed−

miocie przyjęcia lub odrzucenia

spadku. W przypadku przyjęcia

spadku z dobrodziejstwem inwen−

tarza spadkobiercy odpowiadają

za długi spadkowe do wartości

otrzymanego spadku. Oznacza to,

iż spadkobierca w najgorszym wy−

padku, gdy długi są równe lub

przewyższają wartość spadku nic

nie zyska, ale również nic nie

straci. Spadkobierca zyska nato−

miast wtedy, gdy długi, które ma

obowiązek spłacić są mniejsze niż

wartość majątku spadkowego po−

zostawionego przez zmarłego.

Spadkobierca przyjmujący spadek

z dobrodziejstwem inwentarza mu−

si sporządzić prywatny wykaz in−

wentarza, w którym jest zobowią−

zany ujawnić cały odziedziczony

majątek i jego wartość oraz wyso−

kość i rodzaj długów spadkowych

lub zlecić odpłatne sporządzenie

spisu inwentarza komornikowi.

Spadkobiercy mają obowiązek

sporządzić prywatny wykaz inwen−

tarza z należytą starannością i nie

mogą ukrywać majątku odziedzi−

czonego po spadkodawcy.

Oświadczenie o odrzuceniu

spadku, przyjęciu spadku wprost

lub z dobrodziejstwem inwentarza

spadkobiercy składają przed nota−

riuszem, przed sądem rejonowym

miejsca zamieszkana spadkobier−

cy lub sądem rejonowym, przed

którym toczy się już postępowanie

spadkowe.

Prawo spadkowe jest jednym

z najbardziej skomplikowanych

dziedzin prawa, więc w celu unik−

nięcia tragicznych w skutkach kon−

sekwencji, spadkobiercy przed

podjęciem jakichkolwiek decyzji

powinni skontaktować się z adwo−

katem w celu rozwiązania wszel−

kich powstałych wątpliwości.

Szanowni Czytelnicy! Jeżeli nur−

tują Was inne problemy prawne

z chęcią Wam pomogę. Proszę

o nadsyłanie wiadomości na e−mail

zapy ta j@adwokat − s za jdak .p l ,

a w kolejnym artykule postaram

się rozwiązać Państwa wątpliwości

dotyczące kwestii prawnych.

Paweł Szajdak 
Adwokat z Lędzin 
tel. 508 810 835

Jak nie odziedziczyć 
długów spadkowych?

ADWOKAT RADZI... CZ. III

„Do każdego człowieka należy pod−
chodzić z szacunkiem, ze zrozumie−
niem i z pomocą. Każdy wiek wiele
wnosi do codziennego życia. Nie moż−
na drugiego człowieka naginać do
swoich wyobrażeń – należy szanować
go takim jakim jest.” To jedna z bar−
dzo wielu ważnych porad, którą skie−
rowali nasi seniorzy przedstawicielom
młodszego pokolenia. 

Niestety wszystko, co dobre, kie−
dyś się kończy. Końca dobiega tak−
że projekt „LASSO – Laboratorium
Aktywności Społecznej Starszych
Osób” współfinansowany ze środ−
ków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata
2014−2020.

W ramach projektu zorganizowa−
liśmy serię warsztatów artysty−
cznych, tanecznych, rehabilitacyj−
nych, zajęć z języka obcego, rozwo−
ju osobistego, a także zdrowego sty−
lu życia. Dodatkowo nasi seniorzy
wybrali się na wycieczkę do Krako−
wa, a także aktywnie zaangażowali
się w opracowanie przedstawienia
teatralnego, przygotowanie audio−
booka ze śląskimi bajkami, a także
pozowali w przepięknej sesji zdję−
ciowej. W ramach projektu powstał
przewodnik aktywności seniora,
przewodnik po Lędzinach oraz pa−
miątkowy kalendarz na rok 2016.

„Jestem młoda. Mam dopiero 77
lat i chcę się nieustannie uczyć”,
„Chcę jak najlepiej wykorzystać ży−
cie, które mam jeszcze przed
sobą”....Te inspiracje seniorów
przekonują nas, iż przeprowadzone
działania, jeszcze bardziej wzmoc−
niły entuzjazm seniorów do akty−
wnego działania i nieustannego roz−
woju. Projekt LASSO, to nie tylko
wspaniałe atrakcje oraz dobra zaba−
wa. Projekt dał także możliwość
głębszej refleksji nad samym sobą.
Był to czas, podczas którego wyty−
czaliśmy śmiałe cele na przyszłość
oraz odkrywaliśmy nasze wewnę−

trzne marzenia. Wszystko to odby−
wało się w atmosferze zaufania, ra−
dości i nie rzadko chwil wzruszenia. 

Zakończenie to dobry moment na
podziękowania. I choć wiemy, że
słowa to zdecydowanie za mało,
pragniemy wyrazić ogromną
wdzięczność za pomoc, zaangażo−
wanie oraz wsparcie, które otrzy−
maliśmy od partnera projektu –
Miejskiego Ośrodka Kultury w Lę−
dzinach. 

Naszym kochanym seniorom
oraz wszystkim osobom, które
wspierały nas przy realizacji pro−
jektu pragniemy życzyć pięknych
Świąt Bożego Narodzenia spędzo−
nych w gronie najbliższych. Mamy
także nadzieję, iż Nowy Rok przy−
niesie wszystkim spełnienie ma−
rzeń, a naszej Fundacji możliwość
realizacji kolejnego projektu adre−
sowanego dla mieszkańców Lę−
dzin. 

„Laboratorium Aktywności
Społecznej Starszych

Osób – LASSO” 
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy

i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
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PŁYWANIE

Czterech lędzińskich medalistów
W środę 18 listopada br. na pływalni krytej w Lędzinach odbyła się I run−

da cyklu Międzyszkolnej Ligi Pływackiej w roku szkolnym 2015/ 16. 

Runda ta zgromadziła na starcie rekordową liczbę zawodników, bowiem

aż 204, wywodzących się z czterech klubów: UKS „Orka” Lędziny jako go−

spodarz, UKS „Sprint” Katowice, UKS „Karlik” Katowice i MKS MOS Kato−

wice. 40−osobowa reprezentacja pływaków z Lędzin zdobyła 4 medale: Mar−

cel Kostyra zajął drugie miejsce w wyścigu na 100m stylem klasycznym, Ju−

lia Badura zdobyła trzecie miejsce rywalizując na 50m stylem motylkowym,

Amelia Gluch była druga na 25m stylem grzbietowym, natomiast Kacper Kaj−

dewicz „wypływał” drugie miejsce na 50m stylem klasycznym. Zawodników

do startu przygotowali: Adam Morkisz, Sebastian Wala i Marcin Jawor.

Marcin Podleśny

MODELARSTWO

W sobotnie przedpołudnie, 31 paź−
dziernika, Zarząd Powiatowy Ligi
Obrony Kraju zorganizował w hali
sportowej ośrodka Centrum w Lędzi−
nach szóstą już edycję powiatowych
zawodów modeli samochodów RC,
czyli zdalnie sterowanych. 

Rywalizowało tu łącznie 27 zawo−

dniczek i zawodników ze szkół pod−

stawowych i gimnazjów, głównie

z powiatu bieruńsko−lędzińskiego,

ale także z Tychów i Mysłowic, któ−

rzy zaprezentowali 35 modeli. W ka−

tegorii szkół podstawowych zwycię−

żył Dominik Skrobisz z SP 3 Bieruń

przed Erykiem Mrozkiem z SP 4 Lę−

dziny Goławiec i Jerzym Bieńkiem

z SP 1 Lędziny, rywalizację gimnazja−

listów wygrał Paweł Jochemczyk z G

6 w Mysłowicach, który wyprzedził

Kacpra Mrozka z G 1 Bieruń i Grze−

gorza Bieńka z G 11 Tychy, a najlep−

szymi w kategorii open okazali się

wspomniani już Kacper Mrozek,

Grzegorz Bieniek i Paweł Jochem−

czyk. Ponadto puchary starosty bie−

ruńsko−lędzińskiego otrzymały naj−

lepsze drużyny – SP 3 Bieruń wśród

szkół podstawowych i G 6 Mysłowi−

ce wśród gimnazjów. Otwarcia zawo−

dów dokonała przewodnicząca Rady

Miasta Lędziny, Elżbieta Ostrowska,

natomiast puchary, medale, nagro−

dy rzeczowe i dyplomy – ufundowa−

ne przez starostwo bieruńsko−lędziń−

skie – wręczał wicestarosta Henryk

Barcik w towarzystwie prezesa ZP

LOK, Franciszka Musioła, kierowni−

ka zawodów Janusza Musika i sę−

dziego głównego Marka Lizaka. Mło−

dym modelarzom towarzyszyła li−

czna grupa rodziców, rodzeństwa

i opiekunów, gorąco i emocjonalnie

ich dopingująca.

Mirosław Leszczyk

Zawody modeli 
samochodów zdalnie sterowanych

SKAT

Gospodarzami turnieju skatowego
VIII Górniczego Grand Prix Polski by−
ły: Skat Klub OSP Lędziny i WZZ
„Sierpień 80” przy KWK „Ziemowit”
w Lędzinach. Zawody, z udziałem aż
368 skacistek i skacistów, odbyły
się w niedzielę, 22 listopada, w hali
sportowej ośrodka „Centrum” w Lę−
dzinach. 

W zawodach zwyciężył Henryk Pola−

czek (Silesia Tarnowskie Góry), wyp−

rzedzając Stanisława Klenczara (Sokół

Wola), Mariana Pielacza (GKS Dąb Ga−

szowice) – otrzymali oni puchary, Sta−

nisława Piekarczyka (Silesia Tarnow−

skie Góry), Dawida Michalskiego (Skat

Mindset Jastrzębie) i Zbigniewa Szum−

skiego (Sakop 4 Asy Bytom). Puchara−

mi uhonorowano też najlepszą wśród

kobiet, czyli Lidię Segeth (Unia Bieruń)

– była 44 w kategorii open, najlepsze−

go seniora – wspomnianego Z.Szum−

skiego i najlepszego juniora – Marcina

Łapuszka (SK Wyry), który był dziewią−

ty w kategorii open.

Funkcję kierownika pełnił lędzinia−

nin Krzysztof Kołodziejczyk, prezes

zarządu Okręgu PZSkat w Tychach,

a sędziego głównego Piotr Czypion−

ka, prezes zarządu Okręgu PZSkat

w Katowicach. Rozegrano dwie serie

po 48 rozdań.

Turniej zorganizowano z wielką

pompą, w jego otwarciu uczestniczy−

li przedstawiciele dyrekcji KWK „Zie−

mowit” i WZZ „Sierpień 80”, orkie−

stra dęta zagrała hymny: państwowy

i górniczy, a hala udekorowana zo−

stała sztandarami i emblematami

górniczymi. W części oficjalnej wój−

towi Chełmu Śl. – Stanisławowi Ja−

godzie, wręczono Złotą Odznakę

PZSkat za 20−letnie wspieranie dzia−

łalności lokalnych klubów skato−

wych. W podsumowaniu zawodów

uczestniczyli przedstawiciele dyrek−

cji kopalni i „Sierpnia 80”, a nagro−

dy rzeczowe i gratyfikacje pieniężne

otrzymało 58 najwyżej sklasyfikowa−

nych skaciorzy.

Mirosław Leszczyk

Górnicze mistrzostwa skatowe

Najlepszy junior, najlepsza kobieta, najlepszy senior. 
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PIŁKA NOŻNA

To była wyjątkowa jesień dla zespo−
łów MKS−u Lędziny. Seniorska drużyna
występująca w klasie okręgowej już
jedenasty sezon, po raz pierwszy
w tym okresie wywalczyła tytuł mi−
strzów jesieni, a ponadto w rozgryw−
kach Pucharu Polski awansowała do
finału na szczeblu Podokręgu, w któ−
rym to zmierzy się z III−ligowym
Pniówkiem Pawłowice. To nie wszy−
stko, bowiem sukcesy świętowały ze−
społy młodzików i trampkarzy, które
pod wodzą trenera Mirosława Wowro,
uzyskały awanse odpowiednio III oraz
II ligi.

Na dorobek punktowy MKS−u,
tj. 35 punktów, składa się 19 pun−
ków wywalczonych w Lędzinach
oraz 16 na wyjeździe. Lędzinianie
jesienią zdobyli 33 gole, tracąc ich
tylko 6. Przedstawiony wyżej doro−
bek strzelecki stawia nas na pier−
wszym miejscu w lidze pod wzglę−
dem liczby zdobytych oraz stra−
conych goli! Statystycznie MKS
tracił 0,40 gola na mecz, zdobywa−
jąc natomiast 2,20 gola na spotka−
nie (MKS nie trafił do siatki
w dwóch z rozegranych spotkań,
z kolei czyste konto bramkarza po−
zostawało aż w 10 pojedynkach je−
sieni).

Lędzinianie u siebie odnotowali
6 zwycięstw, jeden remis i jedną
porażkę, notując bilans bramkowy
19−3, natomiast na wyjeździe wy−
walczyli 16 oczek (5 wygranych,
1 remis i 1 porażki, bramki 14−3). 

Bramki (33) w lidze dla MKS−u
jesienią zdobywali:

11 – Śliwa,
9 – Stworzyjan,
6 – Uniejewski,
3− Kapela,
1 – Gadaj, Karlik, Michał Nagi,

Nikodem Nagi.
W rundzie jesiennej trener Idczak

skorzystał łącznie z 21 zawod−
ników, a więc kadra MKS−u była
stosunkowo wąska. Dwaj gracze

rozegrali wszystkie 15 ligowych
spotkań w pełnym wymiarze, a by−
li to Mateusz Roszak oaz Grzegorz
Bednarek.

W Pucharze Polski MKS rozegrał
natomiast trzy zwycięskie spotka−
nia (1:0 z Sokołem Wola, 3:2
z Pniówkiem II oraz 2:1 z GTS Boj−
szowy), a bramki zdobywali
w nich: 2 – Ingram i Stworzyjan
oraz Śliwa, Nikodem Nagi – po je−
dnej. Te wygrane dały MKS−owi
awans do finału rozgrywek Pucharu
Polski na szczeblu Podokręgu Ty−
chy, gdzie po raz ostatni MKS sku−
tecznie (zwycięsko) rywalizował
w 2002 r. Całościowy bilans jesieni
to zatem 14 zwycięstw, 2 remisy
i 2 porażki.

Zespół młodzików (rocznik 2003
i młodsi) po zajęciu I miejsca
w grupie D1 rozgrywek IV ligi,
w których to lepszym bilansem bez−
pośrednich spotkań zdystansował
Leśnika Kobiór, w spotkaniach ba−
rażowych o awans do III ligi dwu−
krotnie pokonał LKS Łaka, naj−
pierw 3:2 w Lędzinach, a następnie

2:1 w Łące, pieczętując tym samym
sukces w postaci awansu III ligi.
Najskuteczniejszymi piłkarzami ze−
społu byli Paweł Bierut (11 goli)
i Stanisław Kołodziej (autor 10 tra−
fień). Z kolei, trampkarze MKS−u
(zawodnicy z rocznika 2001 i młod−
si) decydujące o awansie do II ligi
(grupa południowa) wyjazdowe
spotkanie z Polonią Łaziska Górne
rozstrzygnęli na swoją korzyść,
zwyciężając 6:4. Podopieczni Mi−
rosława Wowro odnieśli ważne
zwycięstwo i awansując na I miej−
sce w tabeli III ligi rozgrywek tys−
ko−bielskich (grupa 5, C1), zakoń−
czyli je z dorobkiem 23 punktów
i siedmioma zwycięstwami na kon−
cie, przy tylko dwóch remisach.
Najlepszymi strzelcami zespołu je−
sienią okazali się Dariusz Niemiec
i Adrian Brzezina, autorzy odpo−
wiednio 11 i 10 goli.

Wszystkim zespołom gratuluje−
my dobrej postawy, życząc podob−
nych sukcesów i upragnionych
awansów także i w wiosennej rywa−
lizacji. Marcin Podleśny

Lider i finalista Pucharu Polski,
a młodzież z awansami

SZACHY

Klub Szachowy „Górnik” Lędziny kon−
tynuuje wieloletnią już tradycję orga−
nizowania indywidualnych i drużyno−
wych mistrzostw miejscowych szkół
podstawowych i gimnazjów w sza−
chach. 

We wtorek, 17 listopada, w sali
ośrodka Centrum, odbyło się uro−
czyste podsumowanie tych turnie−
jów. Burmistrz Krystyna Wróbel
wraz z wiceprzewodniczącym Ra−
dy Miasta – Edwardem Urbańczy−
kiem i radnym Januszem Gondzi−
kiem wręczyli puchary, dyplomy
i nagrody rzeczowe (ufundowane
przez lędziński magistrat), wszy−
stkim uczestnikom mistrzostw – 30
nagród indywidualnych oraz nagro−
dy dla członków pięciu szkolnych
czteroosobowych drużyn. Indywi−
dualnie najlepszymi szachistami
w kategorii szkół podstawowych
okazali się, odpowiednio: wśród
dziewcząt – Maria Wanot, Joanna
Michalec i Sandra Segeth, a wśród
chłopców – Sebastian Smoleń, Ra−
fał Wojtala i Paweł Palka, nato−
miast w kategorii gimnazjów, od−
powiednio: Anna Arendarska

i Magdalena Tam (startowały tylko
dwie dziewczyny) oraz Jakub Wa−
not, Grzegorz Niesyto, a także Pa−
weł Soblik i Szymon Freitag (obaj
otrzymali puchary za III miejsce).
Drużynowym mistrzem Lędzin
wśród szkół podstawowych została
reprezentacja SP 4 (Sebastian Smo−
leń, Paweł Palka, Kacper Czyrwik
i Jakub Kempiński) przed SP 1 i SP
3, natomiast w kategorii gimnazjów
zespół G 1 (Szymon Freitag, Woj−

ciech Płonka, Kamil Ścierski i Pa−
weł Kłoda) przed G 2. W podsumo−
waniu wyników turniejów uczestni−
czyli wszyscy dyrektorzy lędziń−
skich szkół podstawowych i gim−
nazjalnych, a indywidualne oraz
drużynowe zawody zorganizowali
i sędziowali działacze KSz „Gór−
nik” – Bogusław Dzierżak (wielo−
letni prezes klubu) oraz Józef Kale−
ta i Paweł Kwaśniewski.

Mirosław Leszczyk

Szachowe mistrzostwa lędzińskich szkół

Medaliści ze szkół podstawowych. 

Kamil Uniejewski, nie tylko filar obrony, ale i autor 6 goli. 
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