
– Jestem przekonany, że ministerstwo ma jak 
najlepsze intencje wobec realizacji tej inwesty-
cji. Planujemy w tym celu spotkanie burmistrzów 
Lędzin i Bierunia z ministrem Jerzym Szmitem 
w Warszawie. Wszystko jeszcze raz należy omówić, 
projekt ponownie zatwierdzić i dopiero wtedy bę-
dzie można przejść do etapu realizacji – oznajmił  
senator Czesław Ryszka na posiedzeniu połączo-
nych komisji. 

Na drodze krajowej nr 1  
przepełnienie
Poprzedni rząd obiecał wybudowanie w ciągu 
kilku lat 40-kilometrowego odcinka drogi ekspre-

sowej między węzłami Kosztowy II w Mysłowicach 
a Suchym Potokiem w Bielsku-Białej. Budowa 
tego fragmentu drogi ma kluczowe znaczenie 
nie tylko dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego, 
ale także dla całej wschodniej części aglomeracji 
górnośląskiej.

Obecnie ruch tranzytowy, który powinien przebie-
gać przez brakujący odcinek S1, odbywa się dro-
gą krajową nr 1 na odcinku Tychy – Bielsko-Biała 
oraz na drodze krajowej nr 44 na odcinku Tychy 
– Oświęcim. Natężenie ruchu na odcinkach tych 
dróg należy do najwyższych w Polsce. 

Budowa S1 to szansa na 
szybszy rozwój miasta
Rada Miasta Lędziny jednogłośnie opowiedziała 
się za jak najszybszym rozpoczęciem budowy S1. 
Uzasadnia to następująco: „Brak planowanej dro-
gi ekspresowej negatywnie wpływa na możliwości 
rozwojowe miasta, ponieważ utrudnia pozyskanie 
inwestorów chętnych do prowadzenia działalności 
ze względu na ograniczenia logistyczno-komuni-
kacyjne, a co za tym idzie, ogranicza możliwość 
tworzenia nowych miejsc pracy na terenie miasta 
Lędziny oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego”. 
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SĄ FUNDUSZE  
NA PADEREWSKIEGO

Gmina Lędziny otrzyma 
środki na gruntowną 
przebudowę i modernizację  
ul. Paderewskiego.

Koncerty, występy artystyczne dzieci i młodzieży, 
pokazy ratownictwa przygotowane przez strażaków 
z OSP Lędziny, występ orkiestry dętej KWK Ziemowit, 
licytacje, 80 wolontariuszy i… imponujący efekt:  
52 778 zł – tyle udało się uzbierać w naszym mieście 
w ramach 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

Zmiany w budżecie miasta na 2016 r., 
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 
miasta, powołanie pełnomocnika Rady 
Miasta do spraw młodzieży, tematy 
dotyczące dróg, szkolnictwa i ceny wody  
– relacja z 22. sesji Rady Miasta.

30 grudnia ub.r. odbyło się uroczyste 
otwarcie nowego żłobka, który  
pomoże pomieścić 32 dzieci w wieku  
od 20 tygodni do 3 lat. Maluchy 
uczęszczają do placówki od 4 stycznia.
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Dofinansowanie pochodzi z budżetu pań-
stwa, z tzw. schetynówek, i zostało przyznane  
w ramach Programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019. Dzięki tym środkom jeszcze w tym 
roku zrealizowany zostanie projekt pod nazwą 
„Przebudowa ul. Paderewskiego wraz z budo-
wą oświetlenia drogowego w Lędzinach”.

Celem inwestycji będzie poprawa bezpieczeń- 
stwa użytkowników ruchu drogowego, a szcze- 
gólnie dzieci uczęszczających do Szkoły Pod-
stawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 
im. Karola Miarki w Lędzinach.

Inwestycja obejmie:
1. Przebudowę skrzyżowania z poszerzeniem  
 jezdni do 6 m; pozostały odcinek drogi  
 będzie miał szerokość minimum 5 m.

2. Poszerzenie chodnika usytuowanego  
 bezpośrednio przy jezdni  
 (docelowo do 2 m).

3. Ujednolicenie szerokości chodnika  
 zlokalizowanego za pasem zieleni 
 lub za miejscami postojowymi (do 1,5 m).

4. Budowę dwóch nowych zatok  
 autobusowych wraz z peronami.

5. Montaż dwóch progów zwalniających  
 w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

6. Wprowadzenie strefy ograniczonej  
 prędkości do 30 km/h na całym  
 modernizowanym odcinku drogi.

7. Budowę w pasie drogowym  
 40 miejsc parkingowych.

8. Budowę nowej sieci oświetlenia 
 drogowego (15 latarni).

NA S1 TRZEBA BĘDZIE 
POCZEKAĆ

ZAGRALIŚMY  
DLA WOŚP

NOWE  
UCHWAŁY

MIEJSKI ŻŁOBEK  
JUŻ OTWARTY
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Na mapie droga ekspresowa S1 jest już gotowa. Katowicki oddział GDDKiA rekomenduje  
ją do wykonania w wariancie E. Na razie jednak nikt nie jest w stanie powiedzieć, kiedy rozpocznie  
się budowa. Powód? Zmienił się rząd, a nowy minister infrastruktury i budownictwa  
Andrzej Adamczyk musi się z tym tematem zapoznać.

RADA MIASTA LĘDZINY OPOWIADA SIĘ ZA BUDOWĄ ODCINKA S1:  
„BRAK PLANOWANEJ DROGI EKSPRESOWEJ NEGATYWNIE WPŁYWA  
NA MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE MIASTA, PONIEWAŻ UTRUDNIA 
POZYSKANIE INWESTORÓW CHĘTNYCH DO PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA LOGISTYCZNO-
-KOMUNIKACYJNE, A CO ZA TYM IDZIE, OGRANICZA MOŻLIWOŚĆ 
TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY NA TERENIE MIASTA LĘDZINY  
ORAZ POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO”.

WIADOMOŚCI Z MIASTA

PRZEBUDOWYWANY ODCINEK 
DROGI MA 280 M DŁUGOŚCI. 
ŁĄCZNY KOSZT INWESTYCJI 
JEST SZACOWANY  
NA 1 778 066 ZŁ. WKŁAD 
WŁASNY GMINY TO 889 099 ZŁ.  
STAROSTWO POWIATU 
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO 
WSPARŁO GMINĘ KWOTĄ  
110 000 ZŁ, CO STANOWI  
12,37 PROC. WKŁADU 
WŁASNEGO. WNIOSKOWANA 
DOTACJA NA ZADANIE  
TO 889 033 ZŁ.  

dalej str. 2

Senator Czesław Ryszka podczas obrad komisji infrastruktury namawiał samorządowców do wystosowania stanowiska w sprawie S1
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Wiąże się to z koniecznością wyodrębnienia 
w gospodarstwach domowych, które są ogrze-
wane paliwem stałym, pojemników do selektyw-
nej zbiórki popiołu. 
– Właściciele nieruchomości mogą dowolnie 
dysponować posiadanymi pojemnikami i prze-
znaczać je na odpady zmieszane lub popiół. – 
wyjaśnia Renata Zazakowny, kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górni-
czych UM w Lędzinach.
– Podobnie jak w przypadku popiołu istnieje 
możliwość gromadzenia i odbierania odpadów 
zmieszanych w workach. Należy jedynie pamię-
tać o konieczności wystawienia worków przed 
nieruchomość w dniu wywozu odpadów zmie-
szanych, aby nie było wątpliwości co do koniecz-
ności ich zabrania – dodaje.

Terminy odbiorów
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta popiół bę-
dzie odbierany w okresie grzewczym, czyli od  
1 października do 30 kwietnia, raz w miesią-

cu, natomiast poza sezonem, czyli od 1 maja 
do 30 września – raz na dwa miesiące. Popiół 
w ilościach większych niż przewidziana może 
być gromadzony w odpowiednio przygoto-
wanych do tego celu workach, które w razie 
potrzeby można nieodpłatnie pobrać w kilku 
miejscach w Lędzinach. Będą dostępne: w punk-
cie selektywnego zbierania odpadów przy 
ul. Fredry 98, w siedzibie firmy EKOREC przy  
ul. Lędzińskiej 47 oraz w punkcie obsługi miesz-
kańców w Urzędzie Miasta. 

– Mieszkańcy, którzy uznają, że objętość pojem-
nika jest niewystarczająca dla ich potrzeb, mogą  
we własnym zakresie kupić lub wydzierżawić  
dodatkowy pojemnik – mówi Renata Zazakowny.  
– Każda ilość popiołu zostanie odebrana bez  
dodatkowych opłat. Koszt zakupu pojemnika 
120-litrowego to 68 zł, natomiast 240-litrowego 
– 80 zł. Wydzierżawienie pojemnika 120-litro-
wego kosztuje 5,50 zł miesięcznie, a pojemnika 
240-litrowego – 7 zł miesięcznie. 

Magdalena Kutynia

DYLEMATY WOKÓŁ STRAŻY 

Gmina Żory jako pierwsza na Śląsku zrezygnowa-
ła ze straży miejskiej. – Głównym powodem tej 
decyzji był fakt, że koszt utrzymania strażników 
był niewspółmierny z efektami ich pracy – mówi  
Bronisław Pruchnicki z Urzędu Miasta Żory. – Obec-
ność straży miejskiej nie poprawiała bezpieczeń-
stwa w mieście, dlatego postanowiliśmy ją zlikwi-
dować, a zaoszczędzone pieniądze zainwestować 
w dodatkowe etaty dla policjantów – wyjaśnia.  
W Siemianowicach Śląskich z kolei straż miejska 
ma się nieźle. – W naszym mieście strażnicy miej-
scy mają bardzo dobrą opinię – tłumaczy Piotr  
Kochanek, rzecznik UM w Siemianowicach Ślą-

skich. – Dbają o sprawy związane z ładem publicz-
nym, na których mieszkańcom szczególnie zależy. 
Policja nie zajmuje się tymi sprawami, bo ma zupeł-
nie inny zakres obowiązków. 

Rafał Czarnuch, komendant straży miejskiej  
w Lędzinach, przypomina, że w tym mieście nie ma 
komisariatu policji. – Podlegamy, jako gmina, pod 
Komendę Powiatową Policji w Bieruniu, która jest 
wspólna dla wszystkich pięciu gmin powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego. Lędzińska straż miejska jest 
zawsze na miejscu i służy pomocą mieszkańcom 
miasta – tłumaczy. 

Tak zdecydowała Rada Miasta na grudniowej sesji. Wniosek o przeprowadzenie referendum w spra-
wie likwidacji straży miejskiej złożyło 4 radnych – Anna Wysocka, Hubert Handy, Janusz Gondzik  
i Edward Urbańczyk. Wniosek, zgodnie z ustawowymi terminami, zakładał przeprowadzenie głoso-
wania w trzeciej dekadzie lutego. I ten termin nie spodobał się części radnych, którzy stwierdzili, 
że to okres ferii i może nie być wymaganej frekwencji. Na ferie zimowe wyjeżdżają głównie dzieci, 
a te przecież nie głosują – odpowiadali zwolennicy referendum. Trudno sobie wyobrazić sytuację,  
że 13 tys. mieszkańców uprawnionych do głosowania nagle wyjeżdża na ferie – mówił radny  
Karol Kolny. Patrząc w tych kategoriach, to nie ma dobrego terminu, bo w każdy weekend, również  
zimowy, zawsze ktoś gdzieś wyjeżdża. A to na narty w pobliskie Beskidy, a to po prostu poza miasto. 
Pomysł przesunięcia referendum o miesiąc spotkał się ze sprzeciwem radnych z komitetu Krystyny 
Wróbel. Bo jeśli termin lutowy ze względu na ferie jest zły, to co dopiero mówić o głosowaniu 
w Niedzielę Palmową albo w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego? Ostatecznie za wnioskiem 
o referendum głosowali radni: Hubert Handy, Karol Kolny, Tadeusz Kowalczyk, Zdzisław Rudol, Hali-
na Sinder i Anna Wysocka. Przeciw głosowali radni, którzy startowali z listy PiS, którzy, ze względów 
oszczędnościowych, chcieli likwidacji straży miejskiej bez przeprowadzania referendum. Przypomnij-
my, że projekt stosownej uchwały złożyli oni w kwietniu 2015 r., ale Rada Miasta też tej uchwały nie 
przyjęła. Radni z klubu „Mała Ojczyzna” nie poparli żadnej propozycji dotyczącej straży miejskiej.

Pilnują porządku czy tylko nakładają mandaty? 
Pełnią ważną rolę w społeczności lokalnej  
czy marnotrawią pieniądze podatników?  
Czy Lędzinom potrzebna jest straż miejska? 
Poniżej kilka argumentów za i przeciw. 

1. OCHRONA PORZĄDKU PUBLICZNEGO.
Podczas pełnienia codziennej służby nasi funkcjonariusze ujawniają nie-

legalne wysypiska śmieci. Niedawno takie wysypisko zlokalizowano przy  

ul. Murckowskiej. Dzięki podjętym działaniom udało się ustalić osobę od-

powiedzialną za tę sytuację. Została ona ukarana mandatem i zobowią-

zana do uprzątnięcia śmieci. 

2. KONTROLA RUCHU DROGOWEGO
I CZUWANIE NAD PORZĄDKIEM.
W dni targowe, w soboty i czwartki, funkcjonariusze straży miejskiej dba-

ją o poprawność ruchu drogowego w okolicach ul. Fredry, gdzie znajdu-

je się targ. Reagujemy na wszystkie zgłoszenia mieszkańców dotyczące 

wykroczeń drogowych. Wiele czynności z tym związanych podejmujemy 

z własnej inicjatywy. 

3. WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁAŚCIWYMI 
PODMIOTAMI W ZAKRESIE RATOWANIA 
ŻYCIA I ZDROWIA OBYWATELI ORAZ POMOCY 
W USUWANIU AWARII TECHNICZNYCH I SKUTKÓW 
KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH.
W trakcie codziennych patroli w okresie zimowym zwracamy szczególną 

uwagę na osoby bezdomne, którym grozi śmierć wskutek wychłodzenia 

organizmu. Tej zimy uratowaliśmy życie dwóm bezdomnym i przetranspor-

towaliśmy ich do ośrodka Dom Nadziei. Ponadto podczas zeszłorocznych 

nawałnic patrolowaliśmy teren pod kątem ujawniania powalonych drzew, 

które mogły zagrażać życiu lub zdrowiu mieszkańców. Niedawno nasza 

współpraca z policją doprowadziła do odnalezienia zaginionej osoby.

4. WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANIZATORAMI 
I INNYMI SŁUŻBAMI W OCHRONIE PORZĄDKU 
PODCZAS ZGROMADZEŃ I IMPREZ MASOWYCH.
Zabezpieczamy wszelkie imprezy miejskie i kościelne, takie jak: Dni  

Lędzin, dożynki miejskie, pikniki rodzinne, orszak Trzech Króli, finał WOŚP, 

festyn „Nie śpimy – pomagamy” czy Bieg Utopca.

5. KONWOJOWANIE DOKUMENTÓW, 
PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH LUB WARTOŚCI 
PIENIĘŻNYCH DLA POTRZEB GMINY.
Na co dzień funkcjonariusze straży miejskiej asystują przy przewożeniu 

gotówki zgromadzonej w kasie Urzędu Miasta Lędziny do ING Banku 

Śląskiego.

6. OCHRONA OBIEKTÓW KOMUNALNYCH 
I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.
W ramach służby kontrolowane są pod kątem przestępstw i wypadków 

takie miejsca jak place zabaw czy ośrodek wypoczynkowy „Zalew”.  

I tak podczas kontroli placu zabaw znajdującego się przy ul. Stadiono-

wej funkcjonariusze straży miejskiej ujawnili brakujące śruby w drabince  

dla dzieci. Zapobiegli tym samym ewentualnemu wypadkowi.

7. DOPROWADZANIE OSÓB NIETRZEŹWYCH 
DO IZBY WYTRZEŹWIEŃ LUB MIEJSCA ICH 
ZAMIESZKANIA.
Zadanie to jest realizowane w toku wykonywania czynności służbowych. 

Niedawno podczas służby przy ul. Lędzińskiej zauważono mężczyznę  

będącego w stanie mocnego upojenia alkoholowego. Ponieważ stwarzał 

zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa, ustalono numer telefonu  

do jego ojca. Ten został o problemie poinformowany i po podpisaniu 

oświadczenia zaopiekował się synem.

O TYM, JAK ZE SWOICH 
OBOWIĄZKÓW WYWIĄZUJE 
SIĘ LĘDZIŃSKA STRAŻ  
MIEJSKA, OPOWIADA  
JEJ KOMENDANT  
RAFAŁ CZARNUCH.

Magdalena Kutynia

LĘDZINY TERAZ

TEMAT MIESIĄCA

Burmistrz Lędzin Krystyna Wróbel zapowiada,  
że spotka się w najbliższym czasie z ministrem 
Adamczykiem i konkretnie omówi kwestię 
budowy brakującego fragmentu S1. Senator 
Czesław Ryszka zapewnia, że dołoży wszelkich 
starań, by przyśpieszyć rozpoczęcie inwestycji.

KORZYŚCI Z BUDOWY 
40-KILOMETROWEGO 
ODCINKA DROGI 
EKSPRESOWEJ S1:

1. Rozładowanie natężenia ruchu 
drogowego na drodze krajowej  
nr 44 (odcinek Tychy – Oświęcim) 
oraz drodze krajowej nr 1  
(Tychy – Bielsko-Biała). 

2. Zwiększenie bezpieczeństwa. 

3. Przyciągnięcie inwestorów dzięki 
dobrej infrastrukturze drogowej,  
co w przyszłości zaowocuje  
tworzeniem nowych miejsc pracy.

4. Rozwój przemysłu w mieście i powie-
cie (np. kopalnia Ziemowit zwiększy 
ograniczoną do tej pory eksploatację 
złóż w obszarze administracyjnym 
miasta).  

 

Magdalena Kutynia

CO W PRAWIE PISZCZY

POPIÓŁ – ZBIERAMY 
ODDZIELNIE!
Od 1 października 2015 r. w Lędzinach 
obowiązuje nowy przepis dotyczący segregacji 
odpadów. Zgodnie z nim popiół musi być 
zbierany w osobnym pojemniku. 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW 
I KOMPETENCJI STRAŻY MIEJSKIEJ   

WNIOSEK O REFERENDUM ODRZUCONY.
STRAŻ MIEJSKA ZOSTAJE.

1. PODEJMOWANIE INTERWENCJI 
W SPRAWACH ZWIĄZANYCH 
Z OCHRONĄ PORZĄDKU 
PUBLICZNEGO:
• zakłócanie spokoju i porządku publicznego,
• uciążliwości związane z osobami bezdomnymi  
 i żebrzącymi,
• niewłaściwe utrzymanie czystości (zaśmiecanie  
 miejsc publicznych, niewłaściwe gromadzenie  
 i usuwanie odpadów komunalnych),
• nieprawidłowy postój pojazdów,  
 nieprawidłowości w ruchu pieszych,  
 rowerzystów, motorowerzystów,
• bezpańskie zwierzęta,
• uszkodzenia mienia i urządzeń użyteczności  
 publicznej,
• spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.

2. PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE, SPRAWY UTRZYMANIA 
CZYSTOŚCI:
• zakłócanie spokoju przez osoby spożywające  
 alkohol na terenie nieruchomości, w parkach,  
 na skwerach itp.,
• zakłócanie spokoju poprzez głośne  
 odtwarzanie muzyki,
• niewykonywanie obowiązków nałożonych  
 na administratorów, właścicieli posesji  
 (odśnieżanie, usuwanie nieczystości, błota itp.),
• nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem  
 placówek handlowych – sprzedaż alkoholu lub  
 papierosów nieletnim,
• handel obwoźny, obnośny, odbywający się  
 w miejscach innych niż targowiska  
 bez wymaganego zezwolenia,

• brak pokryw studzienek burzowych,  
 kanalizacyjnych lub zapchane, niedrożne  
 studzienki burzowe,
• osoby bezdomne przebywające w piwnicach,  
 klatkach schodowych posesji czy tzw.  
 pustostanach.

3. OCHRONA ŚRODOWISKA:
• wycinka drzew, krzewów, niszczenie terenów  
 zielonych – trawników, 
• wypalanie traw, spalanie nieczystości,
• długotrwałe składowanie odpadów  
 budowlanych, komunalnych (gruz  
 poremontowy, papa, szkło, papier, zgrabki itp.),
• uszkodzone drzewa stwarzające zagrożenie  
 dla bezpieczeństwa osób, utrudniające  
 widoczność użytkownikom drogi,
• wycieki nieczystości, przepełnione szamba,  
 wycieki substancji chemicznych,
• padłe zwierzęta domowe i dzikie,
• spalanie odpadów w piecach i kotłach  
 domowych.

4. RUCH DROGOWY:
• parkowanie w strefach zamieszkania  
 i strefach ruchu,
• nieprawidłowe parkowanie na chodnikach,  
 zieleńcach, placach zabaw,
• blokowanie, zajmowanie bez uprawnień  
 miejsc wyznaczonych inwalidom,
• parkowanie we wjazdach (wyjazdach)  
 do posesji, garaży,
• zastawianie dostępu do klatek schodowych,
• dziury i wyrwy w jezdni, uszkodzone,  
 brudne i nieczytelne znaki drogowe,
• nieprawidłowe zabezpieczenie robót  
 w pasie drogowym.

dokończenie ze str. 1
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rozpoczęliśmy nowy rok, a to oznacza planowanie 
i wyznaczanie nowych celów. Rok 2016 jest dla 
Lędzin szczególny – to rok jubileuszu 25-lecia sa-
morządności. Każdy z nas ma własną, idealną wizję 
samorządności. Dla jednych to możliwość oddania 
głosu, dla innych – czynnego udziału w wyborach. 
Jeszcze inni uważają, że samorządność to przede 
wszystkim robienie czegoś dobrego dla społeczności 
lokalnej – czegoś, co znajduje wyraz w konkretnym 
przedsięwzięciu. Wszyscy mają rację.

Mnie jednak najbliższa jest ta trzecia grupa,  
bo w niej tkwi największa siła – inicjatywa.  
Bez niej nie byłoby zadań do zrealizowania ani celów  
do osiągnięcia. Nie byłoby też naszego samorządne-
go miasta, które powstało dzięki inicjatywie i praco-
witości społeczników. To oni 25 lat temu zrealizowali 
pomysł wyodrębnienia Lędzin z obrębu administra-
cyjnego Tychów. Do tego grona należał Jan Ryszka, 
ojciec lędzińskiej samorządności. Z ogromnym ża-

lem przyjęliśmy wiadomość o jego śmierci – trudno 
będzie świętować jubileusz samorządności bez jej 
ikony.

Ten szczególny rok będzie okazją, by uczcić pracę 
samorządowców – będziemy starali się wspierać 
i dostrzegać każdą oddolną inicjatywę. Zaczęli-
śmy od wydania kalendarza na 2016 r., którego 
bohaterami są działacze naszych miejskich orga-
nizacji społecznych, po to by podkreślić ich trud. 
Z tego względu również odmieniliśmy naszą gazetę  
samorządową.

Właśnie teraz, w roku jubileuszu, oddajemy w Wa-
sze ręce pierwszy numer BIL w nowej szacie gra-
ficznej, by pokazać, że „Lędziny Teraz” to gazeta 
otwarta na mieszkańców naszego miasta. Mam 
nadzieję, że ta forma komunikacji Wam się spodo-
ba – przyświecała nam bowiem idea, by była to ga-
zeta nie tylko dla Was, ale i o Was, dlatego oprócz 

najważniejszych tematów dotyczących miasta  
będziemy w niej prezentować Wasze opinie,  
pomysły i zrealizowane przez Was projekty.

W tym numerze piszemy m.in. o tym, dlaczego bu-
dowa drogi S1 jest kluczową inwestycją dla naszego 
miasta, jakie są oczekiwania mieszkańców Hołdu-
nowa oraz dlaczego nie rozwiązano Straży Miejskiej 
w Lędzinach. Zachęcamy także, by poznać „pozy-
tywnie zakręconą” Ingrid Biolik. Ponadto w gazecie 
znalazły się informacje o planach MKS-u, propozycje 
na ferie zimowe, a dla relaksu – fotorelacje z miej-
skich imprez kulturalnych oraz wydarzeń w szkołach 
i przedszkolach. 

Zapraszam do lektury, może znajdziecie tu siebie.
     
  

Zawsze dla Was
   Krystyna Wróbel

SZANOWNI 
MIESZKAŃCY,

Z RATUSZA

Uchwała o przyjęciu Lędzin do KZK GOP została 
podjęta w lipcu ubiegłego roku. Stało się to tak 
szybko za sprawą determinacji burmistrz Krystyny 
Wróbel, przychylności prezesa KZK GOP Romana 
Urbańczyka oraz zrozumienia przedstawicie-
li związku – aby miasto mogło zostać do niego 
przyjęte, potrzebna była zgoda wszystkich jego 
członków.

Nie wystarczyło jednak samo przyjęcie uchwały. 
Gdyby do końca grudnia zatwierdzony przez mini-
stra statut KZK GOP nie został opublikowany przez 
wojewodę, całą procedurę trzeba by było przepro-
wadzić od nowa. 

– Bardzo pomocnymi w tej sprawie okazali się 
senator Czesław Ryszka oraz posłowie z naszego 
okręgu – mówi Krystyna Wróbel. – Wielką życz-
liwość okazał też wojewoda Jarosław Wieczorek, 
który doprowadził do finalizacji procedury – dodaje. 
– Cieszę się, że tę sprawę udało się doprowadzić 
do pozytywnego finału. Nie będziemy już musieli 
co roku w grudniu drżeć o to, czy od stycznia z Lę-
dzin będzie można dojechać autobusem do Kato-
wic czy Mysłowic – mówi Krystyna Wróbel.

 
 
 

Magdalena Kutynia

Piętnastoma głosami uchwalono: zmiany w budżecie 
miasta na 2016 r., zmiany w wieloletniej prognozie 
finansowej miasta, zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie 
ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach.

Tak – dla drogi  
ekspresowej.  
Cena wody bez zmian
Cena wody dostarczanej mieszkańcom przez RPWiK  
w Tychach pozostaje na poziomie z 2015 r., czyli 8,69 zł  
za 1 m3. To już drugi rok, gdy ceny wody w Lędzinach 
nie rosną. Przypomnijmy, że w zeszłym roku RPWiK  

zaproponował podniesienie taryfy o 0,14 zł. Ostatecz-
nie cena została zmniejszona do obowiązującej obec-
nie. I tak pozostanie, pomimo tego, że Rada Miasta 
nie przyjęła uchwały o przedłużeniu obowiązywania 
taryfy z roku 2015 na rok bieżący. W dalszej kolejności 
jednogłośnie przyjęto uchwały w sprawie stanowiska 
dotyczącego budowy drogi ekspresowej S1.

Jednomyślność  
w sprawach szkolnictwa
Jednomyślnie głosowano także za zmianą uchwały 
Rady Miasta dotyczącej określenia granic obwodów 
szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na 
terenie gminy Lędziny. Piętnastoma głosami przyjęto 
uchwały o określeniu kryteriów drugiego etapu rekru-
tacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez 

gminę Lędziny oraz dokumentów niezbędnych do po-
twierdzenia tych kryteriów, a także kryteriów naboru 
do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, 
dla których organem prowadzącym jest gmina Lędziny, 
w przypadku postępowania rekrutacyjnego dla kandy-
datów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Jedyna niezgodność radnych, z jaką mieliśmy do czy-
nienia na styczniowej sesji, dotyczyła powołania peł-
nomocnika Rady Miasta do spraw młodzieży. Tu głosy 
podzieliły się 9:5 (jedna osoba wstrzymała się od gło-
su). (Więcej piszemy o tym na str. 8).
Obrady przebiegły sprawnie i trwały krótko –  
niewiele ponad godzinę.

 

Magdalena Kutynia

ZGODA BUDUJE –  
NOWE UCHWAŁY, 
KONKRETNE DZIAŁANIA   
Na ostatniej, 22. sesji Rady Miasta podejmowano tematy dróg, szkolnictwa 
i cen wody. Radni wykazali się dużą sprawnością – obrady trwały 
bardzo krótko – i jednomyślnością, ponieważ większość uchwał przyjęto 
jednogłośnie.  

LĘDZINY  
W KZK GOP

NIERUCHOMOŚCI  
OD KOMPANII 

Przynależność do tego związku komunikacyjnego 
oznacza, że mieszkańcy miasta nie muszą się martwić 
o to, czy będą mieli połączenie autobusowe z innymi 
miastami aglomeracji.

Kompania Węglowa SA zaproponowała gminie Lędziny 
przejęcie nieruchomości, które stanowią elementy 
ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez 
mieszkańców miasta. 
Chodzi o tereny znajdujące się w obrębie bloków 
inżynieryjnych oraz osiedla Ziemowit. Przejęcie 
tych gruntów miałoby się odbyć na zasadzie da-
rowizny.

Działki, które Kompania Węglowa zamierza prze-
kazać, stanowią jej własność lub prawo użytko-
wania wieczystego. Urząd Miasta Lędziny wyraził 
zgodę na nieodpłatne nabycie tych nieruchomości, 
będzie się to jednak wiązało z koniecznością wyre-
montowania dróg znajdujących się na tym obsza-
rze i wybudowania tam parkingów. 

Przejęcie nieruchomości nastąpi w dwóch eta-
pach. W pierwszej fazie przejęte zostaną działki 
zajęte pod drogę przy ul. Ratusz, działki w rejonie 
ul. Zawiszy Czarnego oraz działki pod drogami na 
terenie osiedli przy ul. Gwarków i Hołdunowskiej. 
W drugiej – działki zajęte pod drogi w rejonie  
ul. Zawiszy Czarnego oraz osiedli przy ulicach:  
Pokoju, Lędzińskiej i Kolonia Piast. 

Magdalena Kutynia

Rada Miasta w czasie jednego z głosowań

Burmistrz Krystyna Wróbel

numer 1(150)/luty 2016
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27 stycznia w sali Szkoły Podstawowej nr 3  
w Lędzinach odbyło się spotkanie mieszkańców 
dzielnicy Hołdunów z przedstawicielami władz mia-
sta i służb mundurowych. Pojawili się na nim: bur-
mistrz Krystyna Wróbel, komendant straży miejskiej  
Rafał Czarnuch, radni reprezentujący mieszkańców 
Hołdunowa, naczelnicy niektórych wydziałów oraz 
przedstawiciele bieruńskiej policji. – Jesteśmy tu po 
to, by omówić bieżące problemy dzielnicy. Wspól-
nie postaramy się im zaradzić – zaczęła zebranie  
Krystyna Wróbel. 

Od parkingów 
po zarobki

Mieszkańców przybyło tak wielu, że trudno było 
się pomieścić w przygotowanej na tę okoliczność 
sali. Chętnych do zabrania głosu nie brakowało. 
– Samochody pędzą po Hołdunowskiej jak oszala-
łe, szczególnie wieczorem – irytował się Zbigniew  
Liszka. – Policja za słabo patroluje tę drogę, a bywa 
tam naprawdę niebezpiecznie. Poza tym na osiedlu 
brakuje miejsc parkingowych, a ul. Szewczyka jest 
tak wąska, że samochody mają trudność, by się 
wyminąć. Niektórzy kierowcy parkują auta wzdłuż 
drogi, co sprawia, że jest ona praktycznie nieprze-
jezdna – wymieniał. Komendant Rafał Czarnuch 
zapewnił, że straż miejska postara się rozwiązać ten 
problem, posyłając tam więcej patroli. Mieszkańcy 
mówili też o zaśmieconych ulicach i narzekali na 

częste braki w dostawie prądu. Panie sprzątaczki ze 
szkoły podstawowej domagały się podwyżek płac, 
które od siedmiu lat pozostają na niezmienionym 
poziomie. Burmistrz Krystyna Wróbel, nawiązując 
do wieloletnich zaniechań, przedstawiła swoje pla-
ny dotyczące placówek oświatowych na rok 2016.  
Na ten rok przewidziane zostały: wymiana ogrodze-
nia przy Gimnazjum nr 2, naprawa drogi dojazdowej 
do SP nr 3, montaż klimatyzacji w kuchni w Przed-
szkolu nr 2 i budowa parkingu przy SP nr 1. – Pro-
blemów zgłaszanych przez środowisko oświatowe 
w ciągu ostatnich lat jest dużo więcej – mówiła bur-
mistrz – a środki budżetowe są ograniczone. Trudno 
je wszystkie rozwiązać w ciągu pierwszego roku 
urzędowania – dodała. Burmistrz zadeklarowała 
podwyżki zamrożonych płac po analizie możliwości 
finansowych gminy i wyrażeniu zgody przez Radę 
Miasta.

Czy w Hołdunowie  
będzie bezpieczniej? 

Ewa Kosteczko zwróciła uwagę na problem chuli-
gaństwa w Hołdunowie. – Pod sklepem monopo-
lowym stoją pijacy, którzy zaczepiają ludzi, kręcą 
się wokół idących do szkoły dzieci. Ktoś musi z tym 
zrobić porządek – irytowała się. Rafał Czarnuch, 
wysłuchawszy wszystkich uwag, obiecał zwiększyć 
częstotliwość kontroli również na tym obszarze. 

Zapowiedź ta wywołała burzliwą dyskusję na temat 
istnienia w Lędzinach straży miejskiej. Poruszony 
został temat referendum w sprawie jej likwidacji. 
Anna Wysocka – inicjatorka wniosku o przepro-
wadzenie referendum w sprawie likwidacji straży 
miejskiej – wyjaśniła, że Rada Miasta nie poparła 
tej propozycji zgłoszonej na sesji w grudniu 2015 r. 
Zgodnie ze składanymi obietnicami i oczekiwaniami 
części mieszkańców zaproponowała radnym aby 
głosowanie odbyło się w najszybszym ustawowo 
możliwym terminie. Niestety za wnioskiem głoso-
wali jedynie radni z komitetu wyborczego Krystyny 
Wróbel. – Pozostali, tłumacząc się niedogodnym 
terminem, projektu uchwały nie poparli – dodała 
radna Wysocka. Taka postawa większości radnych 
zdziwiła niektórych uczestników spotkania, którzy 
stwierdzili, że do każdego terminu będzie można 
wnosić zastrzeżenia. Bo to albo święta, albo ładna 
pogoda i część mieszkańców wyjedzie za miasto, 
albo wakacje. Jeśli straż miejska istnieje i nie jest 
planowana jej likwidacja, to niech jest bardziej wi-
doczna – taki był wniosek uczestników spotkania.

Na zakończenie Krystyna Wróbel obiecała częściej 
organizować tego typu zebrania, by na bieżąco 
zdawać relacje z wykonanych zadań i wysłuchi-
wać opinii mieszkańców na temat bezpieczeństwa  
w Hołdunowie, które dla wszystkich jest priorytetem. 

Magdalena Kutynia

Czołową inwestycją zrealizowaną w 2015 r. przez 
gminę Lędziny był nowoczesny żłobek miejski przy 
ul. Paderewskiego 7. Jest to pierwsza tego typu 
placówka w historii Lędzin. Prace nad budową żłob-
ka rozpoczęły się w sierpniu i przebiegły zgodnie 
z harmonogramem. Uroczyste otwarcie odbyło się  
30 grudnia. Inwestycja została zrealizowana w ra-
mach Resortowego programu rozwoju instytucji 
opieki na dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch”. Cał-
kowity koszt budowy żłobka zamknął się w 800 tys. zł.  
Gmina wyłożyła 160 tys. zł, a 640 tys. zł pochodziło 
z dofinansowania.

Dla środowiska
W 2015 r. zakończył się projekt „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w gminie Lędziny”, zrealizo-
wany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal-
nej „Partner”. W ramach zadania zmodernizowane 
zostały dwie oczyszczalnie ścieków, zbudowano 90 
km kanalizacji sanitarnej oraz prawie 45 km desz-
czowej. Unowocześniono ponad 3 km istniejącej 
już sieci kanalizacyjnej. Powstały również nowe 
przepompownie ścieków. Liczba osób z dostępem 

do kanalizacji zwiększyła się dzięki temu do 10 tys. 
Koszt inwestycji to 169 mln zł, z czego 104 mln zł 
pochodzą z Funduszu Spójności Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycje nad zalewem
Od kilku lat trwa gruntowna modernizacja i roz-
budowa Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego  
„Zalew”. Co roku realizowane są nowe zadania, dzię-
ki którym w ośrodku przybywa atrakcji. W minionych 
latach wybudowano na jego terenie skatepark oraz 
zadaszone korty tenisowe o nawierzchni ceglastej. 
Odrestaurowany został basen otwarty. W 2015 r.  
wykonano prace ogrodnicze i zdobnicze, dzięki któ-
rym poprawiła się estetyka obiektu. Jeszcze przed 
rozpoczęciem sezonu wakacyjnego wybudowano 
oświetlone alejki spacerowe, postawiono ławeczki 
i posadzono zieleń. Oświetlony został też skatepark, 
a obok niego powstał nowoczesny plac zabaw. Poza 
tym wyremontowany został parking znajdujący się 
w pobliżu ośrodka. Zarówno parking, jak i ścieżki 
spacerowe zostały przystosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Koszt wszystkich inwestycji 
zrealizowanych w 2015 r. nad zalewem to ponad  
620 tys. zł, z czego 85 proc. pochodzi z dofinansowa-
nia ze środków Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Zgodnie z potrzebami 
mieszkańców

W ramach zeszłorocznego budżetu partycypacyj-
nego zostały zrealizowane te projekty, na których 
mieszkańcom zależało najbardziej. W Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Karola Miarki powstały Multi-
medialna Pracownia Językowa oraz Centrum Infor-
macji Biblioteki. Pierwsza inwestycja kosztowała 
23 tys. zł, druga – 22 tys. zł. Sala multimedialna 
została wyposażona w 16 stanowisk ze słuchaw-
kami, ułożonych w literę „U”, tablicę interaktyw-
ną, specjalny ekran, rzutnik i laptop. Urządzenia te 
pozwalają na wykorzystanie nowoczesnych technik 
dydaktycznych. Ich celem ma być poprawa efek-
tywności nauczania języków obcych. Inwestycja 
objęła też położenie w sali nowej podłogi, poma-

lowanie ścian i zakupienie nowoczesnych mebli. 
Szkolne Centrum Informacji to nowoczesna biblio-
teka wyposażona w komputery, wózek biblioteczny, 
kontener mobilny, nowe regały oraz kanapę i pufy 
dla dzieci. Sala biblioteczna została odmalowana, 
ozdobiona fototapetą i nowocześnie urządzona, 
aby mogła stać się przestrzenią na miarę czasów.  

Wspólnie z powiatem 
Obecny wygląd ulic: Hołdunowskiej, Murckowskiej, 
Gwarków i Ułańskiej to efekt współpracy Lędzin z 
powiatem. Miasto dołożyło pieniądze do remontu 
ulicy Murckowskiej i Gwarków oraz ronda na ich 
skrzyżowaniu z ul. Hołdunowską. Wymianę oświe-
tlenia na ul. Hołdunowskiej i Gwarków sfinanso-
wano w całości z budżetu gminy. Miasto dołożyło 
również do wymiany krawężników na ul. Ułańskiej. 

 
 

Magdalena Kutynia

CO W DZIELNICY

WARTO ROZMAWIAĆ.  
SPOTKANIE WŁADZ MIASTA 
Z MIESZKAŃCAMI
Poprawa bezpieczeństwa i zaprowadzenie porządku publicznego to tematy  
najmocniej dyskutowane podczas spotkania władz miasta z mieszkańcami Hołdunowa.  
Czy jest możliwe rozwiązanie przynajmniej części poruszonych problemów? 

DZIAŁO SIĘ – RELACJA  
Z IMPREZ KULTURALNYCH

Hołdunowska młodzież oazowa pod opieką ks. Marka 
Leszczyny, przy aprobacie proboszcza Marka Płazy 
z parafii Chrystusa Króla, zorganizowała pierwszy 
hołdunowski orszak Trzech Króli. Barwna procesja 
przeszła ulicami: Ułańską, Miłą, Fredry i Szewczyka.

PIERWSZY  
TAKI ORSZAK  
W LĘDZINACH

Na członków orszaku czekało 200 
żółtych koron. W rolę trzech mędr-
ców wcielili się jeźdźcy na co dzień 
uprawiający hippikę w stajni Gold 
Cavallo. Orszak spod zabytkowej ka-
pliczki w Smardzowicach poprowadził  
ks. Leszczyna w przebraniu króla Mel-
chiora w towarzystwie dwóch amazo-
nek. Przemarszowi towarzyszyły kolędy 
i modlitwy. Nad bezpiecznym przej-
ściem lędzińskimi ulicami czuwała straż 
miejska. Wszyscy, którzy dotarli do ko-
ścioła, by pokłonić się Dzieciątku Jezus, 
mieli okazję uczestniczyć w pięknym 
wieczorze kolędowym, podczas które-
go do wspólnego śpiewania zachęcał 

Piotr Hulin, uczestnik drugiej edycji „Bitwy na głosy”, członek drużyny Edyty Górniak. Przy akompania-
mencie gitary i keyboardu w śpiewie wspomagał go brat Adam z narzeczoną Joanną Sadło. Oprócz kla-
sycznych kolęd można było usłyszeć współczesne pastorałki, przeplatane tekstami z Biblii. W kościele 
panowała niezwykła, świąteczna atmosfera, wszyscy chętnie włączali się do wspólnego kolędowania. 
Już dziś cieszymy się na kolejny hołdunowski marsz Trzech Króli w przyszłym roku.

Bogusław Żogała 

W nowym roku dokonuje się zwykle podsumowań i bilansu osiągnięć minionych 12 miesięcy. My na łamach nowej gazety miejskiej chcemy 
dokonać przeglądu wszystkich pomyślnie zakończonych ubiegłorocznych inwestycji w gminie Lędziny. Sukcesów na tym polu było wiele.

2015 ROKIEM ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI

ZGODNIE Z ŻYCZENIEM LĘDZINIAN, 
WYRAŻONYM W GŁOSOWANIU 
NAD BUDŻETEM OBYWATELSKIM, 
ZREALIZOWANE ZOSTAŁY  
NA TERENIE GMINY NASTĘPUJĄCE 
INWESTYCJE:

• plac fitness przy ul. ks. Kontnego  
(budowa kosztowała 50 tys. zł);

• siłownia „pod chmurką” na terenie Zespołu 
Szkół w Goławcu (koszt realizacji tego  
projektu wyniósł niecałe 50 tys. zł);

• plac zabaw przy wiadukcie  
na ul. Murckowskiej (budowa  
kosztowała blisko 70 tys. zł);

• monitoring placu zabaw zainstalowany  
na ul. Grunwaldzkiej (koszt inwestycji  
to ponad 6,5 tys. zł).

Ewa Kosteczko
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W niedzielę, 10 stycznia lędzińska młodzież wy-
ruszyła pod kościoły, na skwery i miejskie place, 
by kwestować na rzecz WOŚP. Pieniądze zbierało 
80 wolontariuszy – 49 uczniów Powiatowego  
Zespołu Szkół w Lędzinach, 12 z okolicznych szkół 
podstawowych i gimnazjalnych oraz 19 z Zespołu 
Szkół w Wesołej. Główną atrakcją tegorocznego 
finału były występy artystyczne dzieci i młodzieży 
z przedszkoli i szkół – można je było obejrzeć w sali 
kinowo-widowiskowej Piast. – Dzieci pracują nad 
choreografią przez długie miesiące, jednak rzadko 
mają okazję zaprezentować się szerszej publiczno-
ści – mówi Krystyna Wróbel, burmistrz miasta. – 
Taka uroczystość jak finał WOŚP daje im możliwość 
wystąpienia przed dużą widownią. Dlatego bardzo 
nam zależało, żeby program imprezy był bogaty 
w występy uczniów – wyjaśnia.

Wielki finał finału
Wieczorem odbyły się dwa koncerty – zagrały ze-
społy Radość i Znajomi. Dodatkową atrakcją były 
pokazy ratownictwa przygotowane przez straża-
ków z OSP Lędziny oraz występ orkiestry dętej KWK 
Ziemowit. Między występami odbyła się licytacja, 
w ramach której uzbierano 12 550 zł. W trakcie 
trwania imprezy w budynku Urzędu Miasta czynny 
był sklepik WOŚP, w którym sprzedawano produkty 
ufundowane przez sponsorów. Do kupienia były 
obrazy namalowane przez plastyków z lędzińskiej 
grupy Kontrast oraz kalendarze ufundowane przez 
UM. Ze sprzedaży uzbierano 10 013 zł. 

W ludziach moc
Jak co roku uroczystość poprowadził bierunianin 
Michał Sabat. Akcję koordynowała Joanna Figura, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, a szefem lę-
dzińskiego sztabu WOŚP była Justyna Pilch z Po-
wiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach. – Orkiestra 
zagrała w Lędzinach już po raz trzynasty. Przez 
wiele lat wspólnie z mieszkańcami pracowałam 
nad przygotowywaniem finałów w naszym mieście 
i traktuję tę inicjatywę jako nasze wspólne dzieło – 
mówi burmistrz Krystyna Wróbel. – Bardzo się cie-
szę, że po objęciu przeze mnie urzędu burmistrza 
znaleźli się inni społecznicy, którzy kontynuują tę 
wspaniałą pracę na rzecz pomocy dzieciom i lu-
dziom starszym – dodaje.

Magdalena Kutynia

W sobotnie popołudnie 16 stycznia 
na tradycyjnym opłatku spotkali 
się członkowie Rejonowego Koła 
Pszczelarzy Bieruń, skupiającego 
hodowców z Lędzin, Bierunia, 
Imielina i Chełma Śląskiego.

WARTO ROZMAWIAĆ.  
SPOTKANIE WŁADZ MIASTA 
Z MIESZKAŃCAMI

52 778 zł – tyle udało się uzbierać w Lędzinach w ramach 24. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To więcej niż w ubiegłym roku.

Strażacy lędzińskiej OSP wybrali nowe władze 
– w tym roku wcześniej niż w minionych latach, 
bo już 24 stycznia. Obrady odbyły się w ramach 
dorocznego walnego zebrania jednostki. 

WŁADZE   
OSP WYBRANE

Obradom podczas styczniowego zebrania spra-
wozdawczo-wyborczego przewodniczył dh Sta-
nisław Brzeskot, skarbnik zarządu. Na początku 
uczestnicy spotkania wysłuchali sprawozdania 
z działalności OSP w 2015 r. i zatwierdzili pro-
gram działalności na kolejny rok. Następnie jed-
nogłośnie udzielono absolutorium zarządowi za 
okres sprawozdawczy. Wyboru nowych władz, na 
kolejną pięcioletnią kadencję, dokonano w głoso-
waniu jawnym. 

Nowy zarząd
W skład zarządu weszli: dh Grzegorz Patalong – 
prezes, dh Mariusz Drob – naczelnik, dh Tomasz 
Jackowski – zastępca naczelnika, dh Barbara 
Markiecka – sekretarz i dh Stanisław Brzeskot 
– skarbnik. Nową komisję rewizyjną tworzą: dh 
Piotr Czerniak – przewodniczący, dh Grzegorz 
Leisner – zastępca przewodniczącego i dh Ma-
ciej Sagan jako członek. Przedstawicielami naszej 
jednostki strażackiej w zarządzie Oddziału Powia-
towego ZOSP RP zostali wybrani panowie Brze-
skot i Czerniak, natomiast delegatami na zjazd 
powiatowy ZOSP RP – panowie Patalong, Drob, 

Jackowski oraz dh Marek Spyra. Ten ostatni został 
koordynatorem ds. współpracy zaprzyjaźnionych 
jednostek strażackich w Lędzinach i bawarskim 
Mitterteich.

Ważne obietnice
W spotkaniu wzięła udział burmistrz Krystyna 
Wróbel, która gorąco podziękowała lędzińskim 
strażakom za sumienną służbę i niesienie pomocy 
osobom poszkodowanym w pożarach i wypad-
kach drogowych. Zapewniła, że władze miasta 
wygospodarują środki finansowe na zakup po-
trzebnego sprzętu strażackiego i wyasfaltowanie 
drogi dojazdowej do remizy. Komendant miejski 
PSP w Tychach, st. brygadier dh Kazimierz Utrata, 
zapewnił, że tyska PSP jak co roku zorganizuje 
szkolenia i ćwiczenia bojowe, w których wezmą 
udział także lędzińscy strażacy. Gośćmi honoro-
wymi spotkania byli wicestarosta Henryk Barcik 
i st. brygadier dh Piotr Szojda, zastępca komen-
danta miejskiego PSP w Tychach.

Mirosław Leszczyk

ZAGRALIŚMY 
DLA WOŚP

DZIAŁO SIĘ – RELACJA Z IMPREZ KULTURALNYCH

LĘDZINIANIE  
WSPÓLNIE  
POWITALI  
NOWY ROK

OPŁATEK, KOLĘDY, TOAST  
I SPRAWY BIEŻĄCE 
PSZCZELARZY

Tradycyjny sylwester miejski pod chmurką odbył 
się na parkingu przy Urzędzie Miasta. Mieszkańcy, 
którzy skorzystali z zaproszenia Krystyny Wróbel, 
burmistrz miasta, i Miejskiego Ośrodka Kultury, 
już pół godziny przed północą mogli uczestniczyć 
w zabawie muzycznej, którą poprowadził DJ Ice 
Kay. Kiedy odezwały się dzwony, kuranty i wystrze-
liły korki szampanów, zebrani z entuzjazmem za-
częli sobie składać noworoczne życzenia. Burmistrz 

Krystyna Wróbel w krótkim przemówieniu życzyła 
wszystkim lędzinianom wszelkiej pomyślności – 
do życzeń dołączyli się radni, głównie z okręgów 
hołdunowskich, i naczelnicy niektórych wydziałów.  
Na końcu również mieszkańcom udostępniono 
mikrofon, by mogli publicznie podzielić się dobrym 
słowem. Wszystkich śmiałków nagrodzono lędziń-
skim kalendarzem na 2016 r.

Bogusław Żogała

WYNIKI LICYTACJI W RAMACH  
LĘDZIŃSKIEGO FINAŁU WOŚP: 

• złote serce ufundowane przez Szkołę 
Podstawową nr 3 kupili pracownicy KWK 
Ziemowit za 1000 zł; 

• złote serce ufundowane przez Uniwersytet 
Trzeciego Wieku kupiła burmistrz Krystyna 
Wróbel za 1300 zł;

• złote serce ufundowane przez Radę Mia-
sta kupił w imieniu wszystkich lędzińskich 
radnych wiceprzewodniczący RM Zdzisław 
Rudol za 2200 zł;

• złote serce ufundowane przez Klaudię 
i Leszka Dolinów kupił Marek Bromboszcz 
za 1250 zł;

• złote serce ufundowane przez pracow-
ników MOK i UM kupił Rafał Kubiak za 
1650 zł;

• roczny dostęp do internetu SBL.NET kupił 
Grzegorz Moskwa za 350 zł;

• roczny dostęp do internetu SBL.NET kupiła 
Beata Kucharska za 150 zł;

• tort ufundowany przez Andrzeja Newiaka 
z Goławca kupiła Renata Ziaja za 350 zł;

• tort ufundowany przez Szkołę Podstawo-
wą nr 3 kupili pracownicy KWK Ziemowit 
za 400 zł;

• złoty pierścionek ufundowany przez Ewę 
Stanzlik kupił Arkadiusz Dyjeciński za 
3300 zł;

• koszulkę reprezentacji Polski w piłce 
nożnej z podpisami piłkarzy ufundowaną 
przez pracowników KWK Ziemowit kupili 
Klaudia i Leszek Dolinowie za 1500 zł.

Ze względu na chorobę po raz pierwszy od lat spotkania nie po-
prowadził kapelan koła, proboszcz parafii w Lędzinach-Górkach  
ks. Ryszard Breguła. Zastąpił go prezes koła Tadeusz Mateja.  
Życzeniom, rozmowom i ucztowaniu przy kołoczu towarzyszyło śpie-
wanie kolęd z akompaniamentem akordeonu bierunianina Karola  
Czypionki. Wśród gości był hodowca Franciszek Urbańczyk  
z Chełma Śląskiego, który obchodzi w tym roku 80. urodziny.  
Dla solenizanta przygotowano urodzinowy upominek – okoliczno-
ściową książkę.

Rozmowy wokół miodu
Większość rozmów toczyła się wokół tegorocznego sezonu hodow-
lanego. Prezes Tadeusz Mateja przedstawił plan działania zarządu 
koła. W 2016 r. jego prace będą się koncentrowały na programach 
pomocowych dla pszczelarzy nieobjętych dopłatami unijnymi, 
wprowadzeniu ujednoliconego programu walki z warrozą i innymi 
chorobami pszczół oraz organizacji konferencji na temat ochrony  
i propagowania uprawiania rodzimych drzew i krzewów miodo-
dajnych. 

Mirosław Leszczyk

Walne zgromadzenie

numer 1(150)/luty 2016
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ORGANIZATOR:
FUNDACJA  
ROZWOJU SPORTU, 
KULTURY FIZYCZNEJ  
I TURYSTYKI
 

Blok imprez rekreacyjno-sportowych jest przezna-
czony dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i średnich – 15-26 lutego, w godz. 9-13 
(z wyłączeniem sobót i niedziel)
 
W PROGRAMIE:

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
Hala sportowa, VI piętro

W zajęciach biorą udział uczniowie klas III-IV 
i V-VI szkół podstawowych oraz szkół gimnazjal-
nych i średnich

Terminarz:

15 lutego, godz. 9-13 – zgłaszanie zespołów
16 lutego, godz. 9-13 – losowanie grup, zawody
18 lutego, godz. 9-13 – zawody
19 lutego, godz. 9-13 – finały,  
 puchar dla króla strzelców
26 lutego, godz. 10 – wręczenie nagród  
 (hala sportowa, VI piętro)

TURNIEJ KOSZYKÓWKI 
Hala sportowa, VI piętro

W zajęciach biorą udział uczniowie szkół gimna-
zjalnych i średnich (dziewczęta, chłopcy)

Terminarz:

17 lutego  
 godz. 9-13 – zawody  
 godz. 9-10 – indywidualny konkurs  
 rzutów osobistych   
 godz. 9-10 – konkurs celności 
26 lutego  
 godz. 10 – wręczenie nagród  
 (hala sportowa, VI piętro)

TURNIEJ UNIHOK – hala sportowa, VI piętro
W zajęciach biorą udział uczniowie szkół  
podstawowych – klas IV-VI

Terminarz:

23 lutego  
 godz. 9-13 – zawody 
 godz. 9-10 – zawody w grze w dwa ognie 
26 lutego  
 godz. 10 – wręczenie nagród  
 (hala sportowa, VI piętro)

TURNIEJ SIATKÓWKI 
Hala sportowa, VI piętro

W zajęciach biorą udział uczniowie szkół gimna-
zjalnych i średnich (dziewczęta, chłopcy)

Terminarz:

17 lutego 
 godz. 9-13 – zawody 
 godz. 9-10 – konkurs celności 

Szkoły podstawowe i gimnazjalne
26 lutego 
 godz. 10 – wręczenie nagród  
 (hala sportowa, VI piętro)

TURNIEJE TENISA STOŁOWEGO 

Sala tenisa stołowego, pokój 81, V piętro 

W zajęciach biorą udział uczniowie szkół  
podstawowych, gimnazjalnych i średnich

Terminarz:

15-19 lutego, godz. 9-13 
22-25 lutego, godz. 9-13
26 lutego, godz. 10 – wręczenie nagród  
(hala sportowa, VI piętro)

GRY ZRĘCZNOŚCIOWE (PIŁKARZYKI)  
Kawiarnia, IV piętro

W zajęciach biorą udział uczniowie szkół  
podstawowych, gimnazjalnych i średnich

Terminarz:

15-19 lutego, godz. 9-13 
22-25 lutego, godz. 9-13
26 lutego, godz. 10 – wręczenie nagród  
(hala sportowa, VI piętro) 

PŁYWALNIA KRYTA – II piętro
Basen czynny codziennie od 15 do 26 lutego
(z wyłączeniem sobót i niedziel), w godz. 9-14; 
odpłatność za 1 godz. – 4 zł

Wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach 
sportowych będą codziennie otrzymywać drobne 
upominki (słodycze) – około godz. 12

WYCIECZKI W GÓRY 
Przejazd autokarem w góry (Szczyrk, Wisła, Ustroń 
– miejscowość do uzgodnienia przed wyjazdem). 
Zapisy (niezbędny PESEL) codziennie  
od 15 lutego, od godz. 9 w sklepie Euro-Sport 
(parter budynku „Fundacji”). Wyjazdy w dniach: 
16 lutego, 18 lutego,  
23 lutego, 25 lutego (wtorki, czwartki),  
w godz. 7.15-7.30

ORGANIZATOR
MIEJSKI OŚRODEK 
KULTURY

Terminarz:

15 lutego, godz. 11-13
• Chemia bez tajemnic
• Pokazy eksperymentów chemicznych
• Warsztaty z eksperymentami

16 lutego, godz. 11-13
• W świecie przyrody
• Pokaz eksperymentów chemicznych  

z wykorzystaniem wody i powietrza
• Warsztaty biologiczne z wykorzystaniem  

roślin i drożdży

17 lutego, godz. 11-13
• Dwa żywioły
• Pokaz „Doświadczenia w płomieniach”
• Warsztaty z suchym lodem „Lodowa kraina”

18 lutego, godz. 11-13
• Plastyka inaczej
• Rozwijanie kreatywności i wyobraźni u dzieci
• Pokaz Eko-Logicznie
• Warsztaty „Artystyczny recykling”
18 lutego, godz. 11-13 
• Balonowy zawrót głowy
• Warsztaty „Balonowe eksperymenty”
• Pokaz modelowania balonów

22 lutego, godz. 9.30-14.00 – wyjazd  
do Multikina w Tychach

Sala widowiskowo-kinowa Piast

23 lutego, godz. 13-14
Pokaz iluzjonistyczny Magik Apollino

24 lutego, godz. 11-13 – przedstawienie  
„Opowieści z zimowej doliny” – warsztaty 
teatralne

25 lutego, godz. 11-13 – przedstawienie  
„Podarunek królowej gór” – warsztaty teatralne

26 lutego, godz. 11-13 – przedstawienie  
„Opowieść o czarodziejskim ogrodzie”  
– warsztaty teatralne

Zapisy na ferie – od 1 lutego 2016 r.  
– przyjmuje MOK w Lędzinach przy  
ul. Hołdunowskiej 39, tel.: 32 326 78 33,  
e-mail: mokledziny@o2.pl, www.mokledziny.pl
 

ORGANIZATOR 
MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA

Terminarz:

Biblioteka Centralna, ul. Lędzińska 86  
15-19 lutego

15 lutego, godz. 10-13 – „Mój pamiętnik z ferii” 
– zajęcia plastyczne – tworzenie pamiętnika

16 lutego, 10-13 – „Zimo, baw się z nami” – 
gry i zabawy: kalambury, rebusy, krzyżówki

17 lutego, godz. 10-13 – „Spotkanie z bajką” 
– słuchanie audiobooków i tworzenie do nich 
ilustracji

18 lutego, godz. 10-13 – „Zima za oknem” – 
konkurs plastyczny

19 lutego, godz. 10-13 – „Muzyczne zabawy  
dla wszystkich” – karaoke (piosenki zimowe)  
i bal karnawałowy

Filia, ul. Hołdunowska 39, 22-26 lutego

22 lutego, godz. 10-13 – „Zima w tęczowych 
kolorach” – zajęcia literacko-plastyczne

23 lutego, godz. 10-13 – „Razem weselej” – 
zagadki, rebusy, krzyżówki i łamigłówki

24 lutego, godz. 10-13 – „Ekozabawy  
dla małych i dużych” – zajęcia twórcze  
pokazujące, jak ciekawie i mądrze wykorzystać 
materiały recyklingowe

25 lutego, godz. 10-13 – „Zagadki sówki  
dla mądrej główki” – zagadki, rebusy, krzyżówki 
i łamigłówki

26 lutego, godz. 10-13 – „Bal przebierańców” 
– zajęcia plastyczne, tworzenie kolorowych masek 
i strojów bohaterów bajkowych zakończone 
zabawą taneczną

KULTURALNIE DONOSIMY – KALENDARZ IMPREZ MIEJSKICH ZAPLANOWANYCH NA NASTĘPNY MIESIĄC

Osoby, które wybiorą się do tyskiego muzeum,  
będą mogły się przekonać, jak dawniej wyglądało 
życie, którego rytm wyznaczały pory roku, na histo-
rycznej ziemi pszczyńskiej. Spostrzegawczy widzo-
wie na współczesnych fotografiach z pewnością 
rozpoznają lędzińskie twarze. Wystawa wieńczy 
projekt „Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej”, 
realizowany także w Lędzinach. Jego partnerem jest 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3  
im. E. Abramowskiego w Katowicach. Uczniowie 

przedmiotów fotograficznych pod kierunkiem na-
uczyciela Artura Solowskiego fotografowali nowo-
czesne gospodarstwo Franciszka Matei w Lędzi-
nach-Górkach. Sesję fotograficzną koordynowała 
Agnieszka Szymula z Działu Etnologii tyskiego mu-
zeum. Jesienią, 14 i 17 października, odbyły się 
kolejne sesje dokumentujące współczesne go-
spodarstwa rolne. O ile wcześniejsze, w Jajostach  
i Jedlinie, inscenizowane według scenariusza Aloj-
zego Lyski, dotyczyły prac polowych sprzed lat  

(sianokosy, żniwa i wykopki), o tyle zdjęcia robio-
ne na terenie Lędzin prezentują współczesny obraz 
ludzi zmagających się z trudem pracy w gospodar-
stwach rolnych.

Pasja hodowlana
Lędzińskie środowisko rolnicze okazało się tak otwar-
te i chętne do współpracy, że koordynatorzy projektu  
postanowili zrobić tu kolejne zdjęcia. Od 17 paź-

NASI LUDZIE  
W TYSKIM MUZEUM  
Do 16 kwietnia w Dawnej Młótowni, czyli siedzibie Muzeum Miejskiego  
w Tychach przy ul. Katowickiej, można zwiedzać wystawę „Od myszy  
do cesarza wszyscy żyją z gospodarza”, która powstała dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców Lędzin. 

DZIAŁO SIĘ – RELACJA Z IMPREZ KULTURALNYCH

dziernika kontynuowano dokumentację fotograficz-
ną zarówno w Lędzinach-Górkach, jak i u młodych  
lędzińskich hodowców drobnego inwentarza i dro-
biu ozdobnego. Pasji tej oddają się dwaj uczniowie 
Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach – Jakub 
Wójcik i Łukasz Piekorz. Obaj od dziecka fascynują 
się hodowlą i są kontynuatorami wieloletnich ślą-
skich tradycji. Jakub, uczeń trzeciej klasy, mieszka-
jący w Smardzowicach, specjalizuje się w hodowli 
drobnego inwentarza, zaś Łukasz z klasy pierwszej, 
mieszkający w Zamościu, może pochwalić się raso-
wymi królikami i kurami, z którymi jeździ na wysta-
wy. Jego zwierzęta można było oglądać na murawie 
stadionu podczas zeszłorocznych Dni Lędzin. 

Więcej niż wystawa
Owocem projektu dofinansowanego ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go i objętego honorowym patronatem Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma być nie tylko 
tyska wystawa. Powstanie także publikacja, do 
której być może trafią fotografie z wizyt muze-
alników u lędzińskich rolników oraz materiały 
pozyskane w trakcie przeprowadzania ankiet  
badawczych.

 
Bogusław Żogała

Jak spędzić ferie w mieście? Lędzińskie organizacje znają na to sposoby. Poniżej prezentujemy programy przygotowane  
dla młodych lędzinian przez Fundację Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki, Miejski Ośrodek Kultury  
i Miejską Bibliotekę Publiczną.

FERIE W LĘDZINACH
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Największym hitem zimowego okienka transfe-
rowego jest powrót Tomasza Matyska. 27-letni 
pomocnik ostatni raz grał dla MKS w sezonie 
2010/2011 i – jak podaje oficjalna strona MKS  
– dotychczas rozegrał z nimi 97 spotkań, zdobywa-
jąc 52 gole. Matysek wraca z Nadwiślanej Góry, eki-
py, z którą awansował z IV do II ligi! Warto dodać, 
że w sezonie 2013/2014 piłkarz ten został uznany 
przez czytelników portalu sportowasilesia.com  
za najlepszego zawodnika III ligi i zdobył Złoty But 
– wyróżnienie redakcji.

Kolejnym wzmocnieniem naszych piłkarzy jest 
Dawid Frąckowiak. Bramkostrzelny napastnik grał 
dla Lędzin w sezonie 2008/2009 i w trakcie jed-
nej rundy trafiał aż 12 razy. Ostatnio występował  
w IV-ligowej Spójni Landek – w sezonie 
2014/2015 zdobył 34 gole i został królem strzel-
ców bielskiej ligi okręgowej. 

– Nadal rozglądamy się za wzmocnieniami.  
Nie powiedzieliśmy jeszcze w tym temacie ostat-
niego słowa, zaś w obrębie naszych zaintereso-
wań są szczególnie juniorzy – mówi Sebastian 
Idczak, trener zespołu.

W toku przygotowań do sezonu podopieczni  
Idczaka rozegrali jak dotąd dwa mecze kontrolne, 
oba z drużyną GKS Tychy. 17 stycznia MKS uległ 
tyskim juniorom 1:4 (1:1), a gola dla lędzinian 
zdobył wspomniany Frąckowiak. 

Z kolei 23 stycznia lędzińscy futboliści zremiso-
wali z rezerwami GKS 1:1, a trafienie w pierwszej  
połowie zaliczył Norbert Stworzyjan. Kolejnymi 
sparingpartnerami lędzińskiej drużyny będą ZET 
Tychy, Polonia Łaziska Górne, Krupiński Suszec 
oraz LKS Bobrek (liga okręgowa Wadowice). 

Wznowienie ligowych rozgrywek jest przewidziane  
na 19 marca.

Marcin IciekZawody zostały rozegrane w sześciu kategoriach 
wiekowych, z podziałem na chłopców i dziewczęta. 
Wśród chłopców zwycięzcami w poszczególnych 
kategoriach wiekowych zostali: Paweł Popiela, Filip 
Król, Klaudiusz Śmietana, Kacper Morkisz, Bartosz 
Kriegler i Marcin Majda. Wśród dziewcząt wygrywały:  
Marta Góra, Paulina Piwko, Anastazja Wójciak, 
Amelia Pioskowik, Magda Leszczyńska. Nagrody 

w postaci medali i dyplomów wręczyły burmistrz  
Krystyna Wróbel i przewodnicząca Rady Miasta 
Elżbieta Ostrowska. Zawody były podsumowaniem 
czteromiesięcznych zajęć treningowych. Młodych 
pływaków prowadzą trenerzy: Adam Morkisz,  
Sebastian Wala i Marcin Jawor.

Marcin Iciek

Młodzież lędzińskiego PZS-u grała na bardzo 
wysokim poziomie. Zawodnicy wykazali się do-
brą techniką gry oraz świetną kondycją fizyczną 
i psychiczną. Grali rozsądnie, zgodnie z przepisami 
i przede wszystkim zespołowo. Dziewczęta wygrały 
z drużyną bieruńskiego Liceum Ogólnokształcącego 
im. Powstańców Śląskich wynikiem 7:3, zaś druży-
na chłopców pokonała bieruńskie Liceum Ogólno-
kształcące im. Powstańców Śląskich wynikiem 17:7.

W kolejnym meczu żeńska drużyna lędzińskiego 
PZS-u rozgromiła przeciwniczki z PZS w Bieruniu 
wynikiem 10:3, uzyskując tym samym tytuł mistrza 
powiatu szkół ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej. 
W ostatnim meczu niepokonana okazała się rów-
nież męska drużyna z PZS Lędziny, która przypieczę-
towała swoje zwycięstwo nad bieruńskim PZS-em 
wynikiem 10:3 i zdobyła tytuł mistrza powiatu szkół 
ponadgimnazjalnych, zapewniając sobie awans do 
etapu rejonowego.

DRUŻYNA DZIEWCZĄT: 
 
Dominika Krolak klasa 3la
Karolina Milerska  klasa 3la
Anna Stolecka klasa 3la
Patrycja Zieleniewska klasa 1lac
Kornelia Kaleta klasa 2la
Magdalena Gryc klasa 2la
Wiktoria Żernik  klasa 1la
Marta Bąk klasa 1lc

12 lutego 
O godzinie 18 w sali audiowizualnej na Placu Far-
skim odbędzie się koncert kwintetu instrumentów 
dętych „Quintesencja”. Organizatorem imprezy jest 
Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach. 

13 lutego 
O godzinie 18 w dużej sali restauracji Pinocy od-
będzie się koncert włoskich przebojów. Wystąpi 
duet Marco Antonelli & Halina Benedyk, znany  
z sopockiego przeboju „Frontiera”, z którym w 1984 r.  
zajął trzecie miejsce na festiwalu. Po 26 latach para 
wraca na scenę, a przed lędzińską publicznością  
wykona covery najlepszych włoskich przebojów.

14 lutego
W sali audiowizualnej na pl. Farskim o godz. 18 
rozpocznie się walentynkowy spektakl słowno- 
-muzyczny pt. „Pociąg relacji: kobieta – mężczyzna”. 
Będzie to żartobliwa podróż w głąb relacji damsko-
-męskich, która ujawni kilka prawd o związkach 
i spojrzy na nie z przymrużeniem oka. Wstęp jest 
bezpłatny. Dla każdego uczestnika spektaklu restau- 
racja Bohema, która znajduje się na pl. Farskim, 
przewidziała deser w specjalnej cenie. 

18 lutego
O godzinie 17 w sali na piętrze Miejskiej Biblioteki 
Publicznej odbędzie się spotkanie autorskie Jana 
Mazurkiewicza – „Poeci i pisarze niepokorni”. 
Wstęp wolny.

20 lutego
O godzinie 18 ruszy kolejna edycja festiwa-
lu stworzonego przez muzyków zespołu In Spe  
dla fanów mocnego rocka – III IN SPE METAL FEST. 
Impreza odbędzie się w budynku Fundacji Rozwo-
ju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki. Na scenie  
zaprezentuje się pięć zespołów rockowych.

27 lutego
Lędzińska grupa metalowa Axe Crazy zagra kon-
cert w Krakowie. Na scenie pubu Hard Rock Music 
przy ul. Grodzkiej 42 zagrają też takie zespoły jak 
Roadhog, Hatrix i Violation. Impreza rozpoczyna się 
o godz. 18.30. Wszystkim fanom zespołu Axe Crazy 
polecamy zapisać tę datę!

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO  
ZAPOWIEDŹ WYDARZEŃ KULTURALNYCH

WZMOCNIENI  
POWROTAMI – 
MKS  
POSZERZA 
KADRĘ

PŁYNĘLI  
PO PUCHAR 
BURMISTRZA

LĘDZIŃSCY 
SZCZYPIORNIŚCI  
GÓRĄ

Lider katowickiej I grupy okręgówki szuka wzmocnień przed wiosenną 
walką o awans do IV ligi. W poszukiwaniach klub stawia przede 
wszystkim na piłkarzy sprawdzonych, takich, którzy grali już wcześniej  
w drużynie z ul. Stadionowej. Do drużyny dołączyli Tomasz Matysek  
i Dawid Frąckowiak – obaj doskonale znani lokalnym kibicom.

Tuż przed świętami, 21 grudnia, na krytej 
pływalni w Lędzinach odbyły się zawody 
pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Lędziny 
i Przewodniczącej Rady Miasta. Na starcie 
zameldowało się 72 zawodników – głównie  
z UKS „Orka” Lędziny.

W styczniu odbyły się mistrzostwa szkół 
ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej chłopców 
i dziewcząt. Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół 
w Lędzinach nie mieli sobie równych.

NA SPORTOWO – RELACJE Z IMPREZ SPORTOWYCH

TOMASZ MATYSEK  
ZOSTAŁ UZNANY PRZEZ 
CZYTELNIKÓW PORTALU 
SPORTOWASILESIA.COM  
ZA NAJLEPSZEGO  
ZAWODNIKA III LIGI  
I ZDOBYŁ ZŁOTY BUT – 
WYRÓŻNIENIE REDAKCJI.

DAWID FRĄCKOWIAK W SEZONIE 
2014/2015 ZDOBYŁ 34 GOLE 
I ZOSTAŁ OKRZYKNIĘTY KRÓLEM 
STRZELCÓW BIELSKIEJ LIGI 
OKRĘGOWEJ.

W STYCZNIU LĘDZIŃSCY 
FUTBOLIŚCI ZREMISOWALI 
Z DRUŻYNĄ GKS 1:1.

CZY WIESZ, ŻE…?

MKS Lędziny  
ma aż sześć drużyn 
w różnych kategoriach 
wiekowych?

Są to:
SENIORZY
JUNIORZY
TRAMPKARZE
MŁODZIKI
ORLIKI
ŻAKI

Na królu strzelców się
nie kończy

MKS w czasie meczu. Fot. arch. MKS Lędziny

DRUŻYNA CHŁOPCÓW:

Marek Jurowicz klasa 4a
Krystian Świercz  klasa 4a
Rafał Mróz  klasa 4a
Dariusz Syc klasa 4a
Jacek Ryczan klasa 4a
Radosław Oleś  klasa 4c
Mateusz Olej  klasa 4c
Michał Urbańczyk  klasa 4a
Dawid Grzybowski  klasa 4c
Mateusz Pacwa  klasa 4c
Wojciech Pozieł  klasa 1e
Mateusz Buzek   klasa 1di
Krzysztof Stróżyński  klasa 1di
Bartosz Jasiukajcz  klasa 1la Magdalena Kutynia

numer 1(150)/luty 2016
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Adepci piłkarskiego rzemiosła wszystkich ka-
tegorii wiekowych tym razem wcielili się w role 
kibiców i śledzili rywalizację swoich rodziców 
z trenerami. Pokazowy mecz wygrała ekipa trene-
rów w stosunku 4:0 (0:0). Następnie odbyła się 
gala, na której nagrodzono wyróżniających się  
 

młodych futbolistów z poszczególnych drużyn. 
Na uroczystości stawili się przedstawiciele władz 
miasta, zarząd klubu oraz delegat Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej Podokręgu Tychy.

 

Marcin Iciek

Na mocy uchwały przyjętej na sesji Rady Miasta 28 stycznia Marcin Majer, 
organizator słynnej goławieckiej akcji „Nie śpimy – pomagamy”,  
został pełnomocnikiem Rady Miasta ds. młodzieży.

Od grudnia ubiegłego roku najbardziej 
potrzebujący lędzinianie znowu otrzymują darmową 
żywność. Dzieje się tak za sprawą Ingrid Biolik, 
ich dynamicznej krajanki, która zainicjowała 
w Lędzinach program proponowany przez  
Bank Żywności. 

– W ciągu półtora roku zorganizowaliśmy kilka-
naście imprez charytatywnych, w trakcie których 
zbieraliśmy pieniądze na operację Jacka Jankiela – 
opowiada o swojej działalności Majer. – Zebraliśmy  
225 tys. zł. Do przeprowadzenia operacji potrzeba 
350 tys. zł, brakuje więc już niewiele – dodaje. 

Dobra energia  
uwolniona
Przypomnijmy, że pierwszy charytatywny festyn na 
rzecz chorego na mukowiscydozę osiemnastolatka 
z Goławca odbył się latem 2014 r. Ponieważ wyda-
rzenie to przyniosło dobre efekty, grupa młodych lę-
dzinian pod przywództwem Marcina Majera zaczęła 
systematycznie urządzać rozmaite imprezy: turnieje 
sportowe, koncerty, występy kabaretowe i tańce przy 

śląskich szlagierach. – To, co w tej akcji było naj-
wspanialsze, oczywiście poza faktem przybywania 
środków na koncie Jacka, to niesamowita energia, 
która uwolniła się w młodych ludziach – mówi świe-
żo upieczony pełnomocnik ds. młodzieży. – Znalazło 
się wielu chętnych do pomocy i zaangażowania się 

w coś ważnego. To pokazuje, jak dużo zapału ma 
młodzież. Pełniąc swoją nową funkcję, będę się sta-
rał walczyć, by młodzi lędzinianie mieli warunki do 
realizacji swoich pomysłów i angażowania się we 
wszelką działalność społeczną – zapowiada. 
 
Kontrkandydatem Marcina Majera w wyborze na 
to stanowisko był radny Tomasz Kwoka, zapropo-
nowany na sesji przez radnego Janusza Gondzika. 
Kandydaturę Majera natomiast wysunął radny  
Aleksander Koziol. W głosowaniu jawnym dziewięć 
głosów oddano na Majera (Handy, Kolny, Kowalczyk,  
Koziol, Ostrowska, Rudol, Wysocka, Sinder i Kostyra), 
na Kwokę zagłosowało pięć osób (Fojcik, Gondzik,  
Urbańczyk, Żmijewski i Kula). Sam zainteresowany – 
Tomasz Kwoka – wstrzymał się od głosu. 

Magdalena Kutynia

– O programie współfinansowanym z FEDA do-
wiedziałam się z audycji telewizyjnej „Rączka go-
tuje”, w której wypowiadał się prezes Śląskiego 
Banku Żywności Jan Szcześniewski – opowiada 
Ingrid Biolik. – Po audycji skontaktowałam się 
z nim telefonicznie, a on mi doradził, żeby w tej 
sprawie zwrócić się do władz gminy. Do współ-
działania namówiłam mojego znajomego Miro-
sława Leszczyka. Udaliśmy się do burmistrz Kry-
styny Wróbel, która błyskawicznie przekazała tę 
sprawę dyrektorce lędzińskiego MOPS-u Agacie 
Kukier. Na efekty nie trzeba było długo czekać – 
podkreśla z nieukrywaną satysfakcją.

– W ramach pomocy potrzebujący otrzymują 
zestawy składające się z co najmniej sześciu 
rodzajów artykułów spożywczych – wyjaśnia 
Mirosław Laszczyk, jeden z organizatorów akcji. 
– W zestawach są: makarony, ryż, kasza, kawa 
zbożowa, płatki kukurydziane, mleko, sery, soki, 
dżemy, koncentraty, mielonka wieprzowa, cukier 
biały i olej rzepakowy – wymienia. Pierwsza z pię-
ciu dostaw żywności została przysłana do Lędzin 
w dniach 22-25 grudnia. Terminy kolejnych zo-
staną zaplanowane po konsultacjach z Bankiem 
Żywności. Osoby zainteresowane skorzystaniem 
z takiej pomocy będą z wyprzedzeniem informo-
wane o terminach dostarczania żywności. 

Mirosław Laszczyk i Magdalena Kutynia

NOWY  
PEŁNOMOCNIK  
RADY MIASTA  
DS. MŁODZIEŻY

DARMOWA 
ŻYWNOŚĆ DLA 
POTRZEBUJĄCYCH

CO W PROGRAMIE  
I DLA KOGO?
16 grudnia Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Lędzinach zawarł z Bankiem 
Żywności w Częstochowie umowę na re-
alizację zadań w zakresie dystrybucji arty-
kułów spożywczych w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. Do programu 
zakwalifikowano 200 osób z naszego mia-
sta, spełniających 150 proc. kryterium do-
chodowego ustawy o pomocy społecznej. 
Dla gospodarstw jednoosobowych jest to 
kwota 951,00 zł, a dla gospodarstw wielo- 
osobowych – 771,00 zł na jedną osobę.

Turniej szachowy został rozegrany w trzech rundach: w Sosnowcu, Rudzie 
Śląskiej i Imielinie. W ogólnej klasyfikacji pierwsze miejsce zajęła drużyna 
Ośrodka Kultury Grodziec I (18 pkt). Na drugim miejscu ex aequo znalazły się 
drużyny: MOK Lędziny (14 pkt) i MKSz Diagonalia Imielin II (14 pkt). Nagrodą 
za wysoką pozycję w klasyfikacji generalnej był puchar oraz dyplom.

Trenerem lędzińskich szachistów jest Dawid Gondzik, a kierownikiem klubu 
– Janusz Gondzik. 

SUKCES  LĘDZIŃSKICH 
SZACHISTÓW
Drużyna MOK Lędziny zajęła drugie miejsce w Turnieju Szachowym 
Juniorów o Puchar Ryszarda Dorsa i Krystiana Klimczoka 2015/2016. 
W rozgrywkach wzięło udział 10 zespołów z województwa śląskiego. 

RAFAŁ LISZKA
JAKUB WANOT
MARIA WANOT
PATRYK MAJER
MATEUSZ MANZEL

RAFAŁ WOJTALA
SZYMON FRAITAG
ANNA ALEKSANDERSKA
GRZEGORZ NIESYTO

W LĘDZIŃSKIEJ DRUŻYNIE GRALI:

PIŁKARSKO  
I RODZINNIE
17 grudnia w hali lędzińskiego 
PZS-u odbyło się niecodzienne spotkanie 
młodych piłkarzy MKS Lędziny i ich rodzin.  

NA SPORTOWO – RELACJE Z IMPREZ SPORTOWYCH

DZIAŁAMY PRO BONO

– ZAKŁADAM, ŻE DZIĘKI 
PEŁNIONEJ PRZEZE MNIE 
FUNKCJI WSPÓŁPRACA 
MŁODZIEŻY Z URZĘDEM 
MIEJSKIM BĘDZIE FORMALNIE 
ŁATWIEJSZA I MOŻE PRZYNIEŚĆ 
LICZNE OWOCE – POWIEDZIAŁ 
PO GŁOSOWANIU MARCIN 
MAJER.

Marcin Majer. Fot. Radosław Wojnar

Mirosław Leszczyk i Ingrid Biolik (od lewej w drugim rzędzie)
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nictw książkowych dotyczących regionu, takich jak 
„Słownik biograficzny ziemi pszczyńskiej” i „Śląska 
mapa regionu”. Przyczynił się także do promocji 
historii i współczesnych zagadnień socjologicznych 
miasta Lędziny w ramach serii zeszytów lędzińskich 
„Widziane z Górki Klemensowej” czy monogra-
fii historycznej miasta „Lędziny – zarys dziejów”. 
Wraz z Radą Miasta II kadencji, której przewodni-
czył, ufundował dzwon z inskrypcją „Jan Paweł II 
Papież Polak”, by uczcić 225-lecie odnowionego 
i murowanego kościoła pw. św. Klemensa. Wspierał 
również działalność lędzińskiego zespołu folklory-
stycznego Lędzinianie.
 
Jako przewodniczący Rady Miasta zainaugurował 
współpracę z prof. Wiktorem Zinem i prof. Fran-
ciszkiem Serafinem – których praca na rzecz Lędzin 
predestynowała do nadania im tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta. Wrodzoną empatię i wrażliwość 

potrafił zaszczepić w swoich współpracownikach. 
Solidaryzował środowiska radnych, nauczycieli, 
społeczników, co po wybuchu reaktora jądrowe-
go w Czarnobylu zaowocowało zorganizowaniem  
wakacji dla 20 ukraińskich dzieci.

Honorowy Obywatel
Lędzin

Jan Raszka urodził się 8 lutego 1933 r. Z pocho-
dzenia bojszowianin, był absolwentem Uniwersy-
tetu Łódzkiego, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, 
magistrem biologii ze specjalnością mikrobiologia. 
Od 1954 r.mieszkał w Lędzinach, przez 28 lat był 
związany zawodowo z KWK Ziemowit. Od 10 marca 
1990 r. do grudnia 1991 r. pełnił funkcję przewodni-
czącego Lędzińskiego Komitetu Obywatelskiego. Był 
radnym Rady Miejskiej w Tychach (od 27 maja 1990 r.  
do 21 maja 1991 r.) oraz przewodniczącym I i II 
kadencji Rady Miasta Lędziny (od 22 maja 1991 r.  
do 28 marca 1996 r.).
 
Prywatnie mąż, ojciec dwóch córek i syna, dziadek 
dziesięciorga wnucząt i czworga prawnucząt.

Renata Ziaja

a następnie rozbudowania obecnego ratusza miej-
skiego z salą widowiskowo-kinową.

 Ambasador kultury
Jan Raszka był inicjatorem wielu przedsięwzięć 
kulturalnych, m.in. spotkania młodzieży dekanatu 
bieruńskiego na Górce Klemensowej, wydawania 
wspólnie z sąsiednimi gminami gazety samorzą-
dowej „Rodnia” oraz współfinansowania wydaw-

11 stycznia 2016 r. odszedł od nas na zawsze Jan Raszka. Z ogromnym żalem 
przyjęliśmy tę wiadomość, bo nie ma chyba lędzinianina, który nie doceniałby 
jego zasług dla naszej społeczności. 

16 stycznia odbył się pogrzeb Jana Raszki – społecznika, działacza samorządowego, byłego 
radnego Rady Miejskiej w Tychach, przewodniczącego Rady Miasta Lędziny I i II kadencji, 
Honorowego Obywatela Miasta Lędziny, jednego z ojców odrodzonej samorządności 
w naszym mieście, a także w innych gminach obecnego powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

WSPOMNIENIE 
O JANIE RASZCE

POŻEGNALIŚMY  
IKONĘ LĘDZIŃSKIEJ  
SAMORZĄDNOŚCI

Ojciec samorządności
Współpracownicy i znajomi zgodnie podkreślają, 
że odeszła ikona lędzińskiej samorządności, ojciec 
odnowionych struktur samorządowych miasta, 
który walczył o jego samodzielność i odłączenie 
od Tychów. Znajomi mówią o nim: człowiek roz-
tropny, z ogromną charyzmą, posiadający rzadką 
umiejętność wyważania podejmowanych decy-
zji. Był szanowany za wysoką kulturę osobistą, 
etyczne postępowanie i życzliwość dla wszystkich 
współpracowników. Zachował bezpartyjność i pro-
mował wartości chrześcijańskie. Potrafił słuchać, 
był otwarty na argumenty, chętny do pomocy 
i współpracy.

Oddany społecznik
Dzięki jego pracowitości, zaangażowaniu spo-
łecznemu, rozumieniu potrzeb mieszkańców, 
poszanowaniu śląskiej tradycji i uwarunkowań hi-
storycznych lędzinianie zyskali własną tożsamość 
administracyjną, herb zgodny z symboliką histo-
ryczną przyjętą przez pierwszych rajców w XVIII w.  
oraz pierwszy statut gminy. Bez jego zaangażowa-
nia mieszkańcy niebędący pracownikami kopalni 
Ziemowit nie mieliby dostępu do badań w przy-
chodni specjalistycznej. Nie zrealizowano by in-
westycji dotyczących szkół i przedszkoli, budowy 
krytej pływalni, poczty, kuchni miejskiej, Domu 
Dziennego Pobytu Seniora. To z jego inicjatywy 
utworzono MZOZ i MZE Lędziny. Także jego decy-
zje doprowadziły do przejęcia od KWK Ziemowit, 

Wszystkim tym, którzy byli z nami 
w najtrudniejszych chwilach, 

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 
naszego śp. JANA RASZKI, 

składamy serdeczne podziękowania 

Rodzina

Po wyprowadzeniu z kaplicy cmentarnej urny  
z prochami Zmarłego kondukt pogrzebowy, pro-
wadzony przez poczty sztandarowe z Urzędu Mia-
sta Lędziny i górników z parafii pw. św. Klemensa  
w Lędzinach, udał się na Klemensową Górkę  
(Klimont), gdzie w zabytkowym XVIII-wiecznym  
kościele pw. św. Klemensa została odprawiona msza 
żałobna. Koncelebrowali ją: ks. proboszcz Józef  
Kracla, ks. kanonik dr Józef Przybyła i emerytowa-
ny proboszcz parafii ks. Tadeusz Orszulik. W homilii  
ks. Kracla przybliżył sylwetkę i zasługi śp. Jana  

Raszki, podziękował też licznie zgromadzonym 
w kościele mieszkańcom Lędzin i okolicznych miej-
scowości za uczestnictwo w nabożeństwie. Oso-
biste wspomnienie Zmarłego i refleksje na temat 
Jego działalności, przeplatane pięknymi łacińskimi 
sentencjami, wygłosił ks. Przybyła, a podczas mszy 
świętej grał na organach i śpiewał Ryszard Madera.
  
Jan Raszka został pochowany na cmentarzu parafii 
pw. św. Anny w Lędzinach. Ceremonię pogrzebową 
odprawił ks. Kracla, który w imieniu najbliższej ro-

dziny Zmarłego podziękował wszystkim towarzyszą-
cym Mu w jego ostatniej ziemskiej drodze, obecnej 
burmistrz i samorządowcom. Wyrazy szczerego 
współczucia żonie Genowefie oraz innym najbliż-
szym członkom rodziny śp. Jana Raszki złożyło mnó-
stwo osób.

Cześć Jego pamięci!

Mirosław Laszczyk

Z KART HISTORII

JAN RASZKA BYŁ SZANOWANY 
ZA WYSOKĄ KULTURĘ OSOBISTĄ, 
ETYCZNE POSTĘPOWANIE 
I ŻYCZLIWOŚĆ DLA WSZYSTKICH 
WSPÓŁPRACOWNIKÓW. 
POTRAFIŁ SŁUCHAĆ, BYŁ 
OTWARTY NA ARGUMENTY, 
CHĘTNY DO POMOCY  
I WSPÓŁPRACY.

DZIĘKI JEGO ZAANGAŻOWANIU 
ZREALIZOWANO WIELE 
INWESTYCJI DOTYCZĄCYCH 
M.IN. SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, 
BUDOWY KRYTEJ PŁYWALNI, 
UTWORZONO MZOZ I MZE 
LĘDZINY, A TAKŻE DOSZŁO DO 
PRZEJĘCIA OD KWK ZIEMOWIT 
RATUSZA MIEJSKIEGO.

Uroczystości pogrzebowe w kościele św. Klemensa

numer 1(150)/luty 2016
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Na uroczyste otwarcie Żłobka Miejskiego 
w Lędzinach przybyło wielu gości, wśród nich: starosta  
bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz, przewodniczą-
ca Rady Powiatu Anna Kubica, przedstawiciele władz 
sąsiednich gmin oraz lędzińscy radni miejscy i pra-
cownicy Urzędu Miasta Lędziny. Po przecięciu wstę-
gi przez burmistrz Krystynę Wróbel, dyrektor żłobka 
Patrycję Wardęgę oraz zaproszonych gości w sali 
widowiskowo-kinowej Piast rozpoczęła się oficjalna 
część uroczystości, której towarzyszyły występy dzieci 
z Przedszkoli nr 1 i nr 2 w Lędzinach. – Udało nam 
się spełnić jedno z naszych marzeń – powiedziała 
w swoim krótkim przemówieniu burmistrz miasta.  
– Realizacja tego wcale niełatwego zadania pokaza-
ła, że nie ma rzeczy niemożliwych – dodała.

Chętnych do zabawy  
było wielu
Po południu, w trakcie godzin otwartych dzieci po raz 
pierwszy bawiły się wspólnie w nowo otwartym żłob-
ku. – Oprócz dzieci zapisanych już do naszej placów-
ki i ich rodziców przybyły inne zainteresowane osoby. 
Tego popołudnia wszystkie wolne miejsca w żłobku 
zostały wyczerpane – opowiada Patrycja Wardęga, 
dyrektor żłobka miejskiego. Przypomnijmy, że pra-
cuje w nim osiem wykwalifikowanych opiekunek.  
Wewnątrz budynku mieszczą się dwie sale zabaw 
(w każdej z nich jest suchy basen) i sypialnia. Wszyst-
kie zabawki zostały dobrane z uwzględnieniem moż-
liwości i potrzeb dzieci, aby zapewnić im maksymalny 
rozwój psychomotoryczny. 

Magdalena Kutynia

30 grudnia ub.r. odbyło 
się uroczyste otwarcie 
placówki. Dzieci 
uczęszczają do nowego 
żłobka od 4 stycznia. 

MIEJSKI ŻŁOBEK JUŻ OTWARTY

TYLE DZIECI W WIEKU OD 20 TYGODNI DO 3 LAT MOŻE POMIEŚCIĆ 
MIEJSKI ŻŁOBEK.32

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Roli prelegenta podjął się Maciej Mastalski, który 
w ramach tematu „Polska – to warto zobaczyć” 
barwnie i emocjonalnie opowiadał o podróżach au-
tostopem, które odbywa wspólnie z żoną. Marzenia 
o takim podróżowaniu urzeczywistnił dopiero po 
przejściu na emeryturę, a pomogły mu w tym natura 
i doświadczenie włóczykija. 

Zawsze tu i teraz
Przybliżając piękno Podlasia, Lubelszczyzny i Dolne-
go Śląska, pan Maciej zachęcał słuchaczy, by otwo-
rzyli się na zwiedzanie kraju i docenili piękno tego, 
co mamy u siebie, jak również by nie rezygnowali  
ze swoich młodzieńczych marzeń i biorąc z niego 
przykład, wyruszali w świat po duchowe i este-
tyczne doznania. O tym, że słowa zachwytu pana 
Macieja nie były bez pokrycia, świadczyły piękne 
fotografie m.in. z Drohiczyna, Grabarki, Roztocza, 
ze Srebrnej Góry i z wielu innych ciekawych miejsc. 
Podróżowanie autostopem, bez planu, stwarza 
okazję do odbierania miejsc wszystkimi zmysłami, 
tu i teraz. Najcenniejszy w tym wszystkim, jak twier-
dził prelegent, był kontakt z żywym człowiekiem, 
z życzliwością tamtejszych mieszkańców oraz ich 
mentalnością. 

A swoje znacie?
Maciej Mastalski opiekuje się sekcją turystyki przy 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Tychach i to wła-
śnie jej członkom 11 i 12 grudnia pokazywał Lędzi-
ny i Hołdunów, dokąd przeprowadził się w ubiegłym 
roku z Tychów. W trakcie wycieczek dowiódł swoim 
słuchaczom, że chociaż Lędziny nie są Krakowem, 
to znajduje się w nich wiele ciekawych miejsc, 
a miasto ma niezwykle bogatą historię. Wielce  
pomocni w przekazywaniu wiedzy o Lędzinach 
byli ks. dr Józef Przybyła i proboszcz ks. Marek 
Płaza z parafii Chrystusa Króla w Hołdunowie, 
ks. dr Adam Malina z hołdunowskiej parafii św. Trój-
cy oraz Piotr Sztwiertnia.

Bogusław Żogała

AUTOSTOPEM  
PRZEZ POLSKĘ
O tym, że pasja może towarzyszyć komuś przez całe życie i przełamywać 
codzienność, przekonały się osoby, które skorzystały z zaproszenia 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach i 14 stycznia przybyły  
na pl. Farski na prelekcję z cyklu „Ludzie i ich pasje”.

POZYTYWNIE ZAKRĘCENI – PREZENTACJA SYLWETEK AKTYWNYCH LĘDZINIAN

OD JESIENI UBIEGŁEGO ROKU,  
CO CZWARTEK MACIEJ 
MASTALSKI PROWADZI 
W LĘDZIŃSKIM MOK-U KOŁO 
TURYSTYCZNE, NA KTÓRYM 
PREZENTUJE CIEKAWE MIEJSCA.

Maciej Mastalski (czwarty od lewej) ze słuchaczami

Na zdjęciu od lewej: Krystyna Wróbel, Elżbieta Ostrowska, Zdzisław Rudol, Bernard Bednorz,  
Janusz Freitag, Anna Kubica
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Składniki 
4 PORCJE

300 g polędwiczek wieprzowych
3 łyżki wytrawnego sherry
4 łyżeczki oleju sezamowego
1 łyżka jasnego sosu sojowego
1 pęczek dymki
200 g groszku cukrowego
340 g chińskiej kapusty pak choi
250 g chińskiego makaronu jajecznego
1 łyżka oleju arachidowego

Sposób przygotowania
PRZYGOTOWANIE: 15 MIN, GOTOWANIE: 7 MIN  

Usunąć z wieprzowiny nadmiar tłuszczu i pokroić ją w poprzek na plastry 
grubości 5 mm, a następnie każdy plaster na paski, również grubości 5 mm. 
Przełożyć do miski z sherry, łyżeczką oleju sezamowego i sosem sojowym. 
Wymieszać, aby składniki dobrze się połączyły, odstawić do zamarynowania 
na czas przygotowania warzyw.

Dymkę przekroić w poprzek na pół, a następnie pokroić wzdłuż w piór-
ka. Strączki groszku przekroić wzdłuż na pół. Pak choi oczyścić i porwać  
na kawałki wielkości dużego kęsa.

Zagotować duży garnek wody. Wrzucić makaron i zamieszać, przykryć, 
zmniejszyć ogień i gotować około 3 min albo zgodnie ze wskazówkami  
na opakowaniu, aż makaron będzie miękki.

Mocno rozgrzać wok lub dużą patelnię, wlać olej arachidowy i rozprowadzić 
go po dnie, obracając naczynie w różne strony. Wrzucić kawałki wieprzowi-
ny, odsączone lekko z marynaty, i smażyć metodą stir fry na dużym ogniu 
przez 3 min, aż mięso lekko się zrumieni i zmięknie. Wyjąć z woka i odstawić.

Wrzucić do woka groszek i smażyć metodą stir fry przez 30 s. Dodać dymkę 
oraz pak choi i smażyć jeszcze minutę. Dołożyć wieprzowinę wraz z mary-
natą i smażyć metodą stir fry 1-2 min, aż potrawa zacznie mocno wrzeć. 
Kapusta powinna nieco zmięknąć, ale jednocześnie być nadal lekko krucha.

Starannie odsączyć makaron, wymieszać z pozostałymi 3 łyżeczkami oleju 
sezamowego, przełożyć na ogrzane talerze. Nałożyć wieprzowinę z warzy-
wami i podawać.

zakładu szewskiego ze względu na niekorzyst-
ne dla rzemiosła zmiany przepisów i zatrudnił się  
w lędzińskiej kopalni Piast, włączonej w 1972 r.  
do kopalni Ziemowit. Na emeryturę przeszedł 
w 1985 r., zmarł 21 lat później, w wieku 84 lat. 
– Przeżyłam 61 lat w szczęśliwym związku mał-
żeńskim i nadal cieszę się miłością najbliższych 
– mówi jubilatka. – Mieszkam z córką Elżbietą, 
zięciem Eugeniuszem oraz wnuczką Anną i jej 
mężem Mateuszem. Doczekałam się 10 wnuków  

i 16 prawnuków. Raduję się z wszystkich odwie-
dzin bliższej i dalszej rodziny, a zwłaszcza z wizyt 
wnuków i prawnuków. Od 10 lat nie mogę wycho-
dzić z domu ze względu na zły stan zdrowia. Mam 

jednak zapewnioną całodobową, wszechstronną 
opiekę domowników. Co miesiąc odwiedza mnie 
też ks. Józef Kracla – dopowiada.

Życzymy pani Agacie jeszcze długich lat życia 
wśród kochających ją dzieci, wnuków i prawnu-
ków!

Mirosław Leszczyk

Agatę Noras, która kilka dni wcześniej obchodzi-
ła 90. urodziny, odwiedziły 8 stycznia Krystyna  
Wróbel, burmistrz Lędzin, i Renata Ścierska,  
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Złożyły jubilatce 
życzenia i wręczyły jej bukiet kwiatów, okoliczno-
ściowy list gratulacyjny i prezent. Pani Agacie towa-
rzyszyła liczna rodzina – była wspólna fotografia, 
a potem rozmowy przy kawie i herbacie, głównie 
o drodze życiowej jubilatki, jej potomkach, ale też 
o współczesnych problemach nurtujących mieszkań-
ców Lędzin.

Tu wszystko się zaczęło
Jubilatka urodziła się 4 stycznia 1926 r. w Smar-
dzowicach w rodzinie Łucji (z domu Górnik) i Jana 
Bogackich. Jej ojciec był górnikiem lędzińskiej  
kopalni Piast, a także powstańcem śląskim. Pani 
Agata miała braci Karola i Szczepana oraz siostry 
Gertrudę i Helenę – wszyscy już nie żyją. Przed 
ślubem pracowała w kuchni obsługującej pra-
cowników budujących ówczesną kopalnię węgla 
kamiennego Gunthergrubbe (obecnie Ziemowit). 
Z przyszłym mężem Janem Norasem poznała 
się w trakcie jednej z zabaw – grał na sakso-
fonie i klarnecie. Ślub cywilny wzięli 28 marca  

1945 r. w hołdunowskim urzędzie gminnym, 
a kościelny – 2 kwietnia w lędzińskim kościele  
pw. św. Klemensa. Zamieszkali w wynajętym 
mieszkaniu w budynku obok dawnego probostwa 
parafii ewangelicko-augsburskiej w Hołdunowie. 

Pan Jan założył tam prywatny warsztat szewski, 
ale już w maju 1945 r. został powołany do wojska 
i przez dwa lata zakład prowadziła pani Agata.
Potem małżonkowie rozpoczęli budowę własnego 
domu na działce przy ul. Rachowy w Lędzinach 
(obecnie ul. Olimpijska). Przeprowadzili się do tego 
domu w połowie lat 50. ubiegłego wieku, pani 
 Agata mieszka w nim do dziś. 

Najważniejsza  
jest rodzina

Agata i Jan Norasowie wychowali czterech synów: 
Józefa, Kazimierza, Edwarda i Jerzego oraz cór-
kę Elżbietę. Pan Jan zrezygnował z prowadzenia  

Ma 90 lat, z tego 61 przeżyła w szczęśliwym związku 
małżeńskim. W 1978 r. została odznaczona Złotym 
Krzyżem Zasługi. Doczekała się 10 wnucząt i 16 
prawnucząt. Jest pełna optymizmu, cieszy się miłością 
najbliższych i w styczniu odebrała list gratulacyjny 
oraz prezent urodzinowy od władz miasta Lędziny. 

NASZA JUBILATKA 
AGATA NORAS

W 1978 R. AGATA NORAS ZOSTAŁA 
ODZNACZONA ZŁOTYM KRZYŻEM 
ZASŁUGI ZA WYCHOWANIE  
AŻ CZTERECH SYNÓW GÓRNIKÓW. 

„PRZEŻYŁAM 61 LAT 
W SZCZĘŚLIWYM ZWIĄZKU 
MAŁŻEŃSKIM I NADAL CIESZĘ SIĘ 
MIŁOŚCIĄ NAJBLIŻSZYCH”.

KRZYŻÓWKA 
PANORAMICZNAKOLACJA WALENTYNKOWA

Ten przepis udowadnia, że dania typu stir fry wcale nie muszą być skomplikowane. 
Polędwiczki wieprzowe krótko marynujemy, a potem smażymy metodą stir fry 
z zielonymi warzywami. Podane z pożywnym chińskim makaronem jajecznym  
tworzą pełnowartościowy posiłek.

W WOLNEJ CHWILI

W WOLNEJ CHWILI

Jubilatka i jej goście

Źródło: www.allrecipes.pl

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

Trzy pierwsze osoby otrzymają kalendarz miejski na 2016 r.

Wydawca: 
Urząd Miasta Lędziny

Redaktor naczelna: Renata Ziaja
Redaktorzy: Magdalenia Kutynia, Mirosław Leszczyk, Bogusław Żogała, Marcin Iciek

Projekt i skład: Time4
Druk: Polskapresse Sosnowiec
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Na podstawie art. 11 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 201 r.,  
poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały XXII/170/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 
28 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Lędziny.

Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lędziny dotyczy obszarów położonych w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach:

1) na północ od drogi krajowej S1,

2) na południe od drogi krajowej S1.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Lędziny.

Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny 
z podaniem imienia, nazwiska, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia 
nieruchomości, której dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2016 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w postaci elektronicznej:

• opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifi-
kowanego certyfikatu, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub,

• opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów Ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 235 lub,

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Szczegółowe określenie granic obszarów objętych zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Lędziny i tekst ww. uchwały znajdują się: 

1. do wglądu w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, 

2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny http://www.ledziny.pl/ – Biuletyn Informacji 
Publicznej.

Burmistrz Miasta Lędziny 
mgr Krystyna Wróbel

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r.,  
poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XXII/171/16 Rady Miasta Lędziny  
z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny 
z podaniem imienia, nazwiska, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia 
nieruchomości, której dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2016 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w postaci elektronicznej:

• opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifi-
kowanego certyfikatu, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub,

• opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów Ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 235) lub,

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Szczegółowe określenie granic obszaru objętego planem i tekst ww. uchwały znajdują się: 

1. do wglądu w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, 

2.  na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny http://www.ledziny.pl/ – Biuletyn Informacji 
Publicznej.

Burmistrz Miasta Lędziny 
mgr Krystyna Wróbel

OGŁOSZENIA
W sprawie przystąpienia do zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lędziny dla obszarów 
położonych w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego 
w Lędzinach 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego  
w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach 

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – 
w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej o całkowitej powierzchni 5,8282 ha, położonej w Lędzinach w województwie śląskim,  
powiecie bieruńsko-lędzińskim, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 1, w rejonie ul. Hołdunowskiej 
i drogi krajowej S1, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją G.1167, składającej się z działek: Własność ww. nieruchomości jest wpisana –  
na rzecz Gminy Lędziny – w księdze wieczystej KA1T/00039163/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, Wydział V Ksiąg Wieczy-
stych. W dziale I-SP wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej – prawo służebności gruntowej niedotyczące 
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Działy III i IV są wolne od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem 
osób trzecich.

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą  
nr LXII/421/10 z 30 czerwca 2010 r., który wyznacza następujące przeznaczenie: działka nr 2587/31 – teren drogi wewnętrznej, symbol planu KDW, działka  
nr 2588/31 – teren zieleni izolacyjnej, symbol planu ZI, działka nr 2589/31 – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, 
symbol planu PU.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 500 000 zł 
(słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100). 

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług według obowiązującej stawki na podstawie Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 

Wadium zostało ustalone na kwotę 450 000 zł  
(słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie do 17 lutego 2016 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice  
04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium – pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości  

o łącznej pow. 5,8282 ha, rejon ul. Hołdunowskiej i S1.

Przetarg odbędzie się 23 lutego 2016 r., o godz. 11 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,  
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 także na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Lędziny (www.ledziny.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja dla użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,  
stanowiących własność gminy Lędziny

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego  
– bez osobnego wezwania – w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Opłaty można uregulować w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na rachunek bankowy:  
ING Bank Śląski SA 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130 (konto dochodowe).

Wysokość opłat można sprawdzić w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny  
II piętro, pok. 203-204, tel. 32 216 62 91, 216 63 01, 216 65 11 do 513 wew. 135, 128.

Informacja dla dzierżawców gruntów przeznaczonych pod ogródki przydomowe

Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów przeznaczonych pod ogródki przydomowe wnosi się – bez osobnego wezwania – w terminie do 31 marca każdego roku, 
z góry za dany rok. Wpłaty mogą być dokonywane w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na rachunek bankowy:  
ING Bank Śląski SA 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130 (konto dochodowe).

Wysokość opłat można sprawdzić w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny II piętro, pok. 203-204,  
tel. 32 216 62 91, 216 63 01, 216 65 11 do 513 wew. 135, 128.

Informacja dla najemców gruntów przeznaczonych  
pod garaże/budynki gospodarcze

Opłaty z tytułu najmu gruntu pod garaże/budynki gospodarcze wnosi się – bez osobnego wezwania –  
w następujących terminach:

I KWARTAŁ 2016 R. – DO 10 MARCA 2016 R.
II KWARTAŁ 2016 R. – DO 10 CZERWCA 2016 R.
III KWARTAŁ 2016 R. – DO 10 WRZEŚNIA 2016 R.
IV KWARTAŁ 2016 R. – DO 10 GRUDNIA 2016 R.

Wpłat można dokonać w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na rachunek bankowy:  
ING Bank Śląski SA 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130 (konto dochodowe).

Wysokość opłat można sprawdzić w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego  
Urzędu Miasta Lędziny (II piętro, pok. 203-204, tel. 32 216 62 91, 216 63 01, 216 65 11 do 513 wew. 135, 128).

URZĄD STANU 
CYWILNEGO 
W LĘDZINACH PROSI 
O ZGŁASZANIE OSÓB, 
KTÓRE W TYM ROKU 
OBCHODZĄ 50. I 60. 
ROCZNICĘ ŚLUBU 
ORAZ 90. URODZINY. 
JUBILATÓW MOŻNA 
ZGŁASZAĆ NA 
PARTERZE URZĘDU 
MIASTA. 

Nr działki Opis użytku Symbol użytku Powierzchnia w hektarach

2587/31 grunty orne, łąki trwałe, drogi, nieużytki RV, ŁV, dr, N 0,2122, 0,0220, 0,0035, 0,0360

2588/31 grunty orne, łąki trwałe, drogi, nieużytki RV, dr, N 0,2195, 0,0035, 0,0120

2589/31
grunty orne, łąki trwałe, łąki trwałe, łąki trwałe, 
drogi, rowy, nieużytki

RV, ŁIV, ŁV, ŁVI, dr, W, N 1,3567, 0,9214, 0,9437, 1,2925, 0,1674, 0,0345, 0,6033

i

i

i

numer 1(150)/luty 2016


