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Tydzień Polsko-Czeski 

zakończony!

Tydzień Polsko-Czeski w liczbach
Ilość dni: 8
Ilość gości z Lędzin: ponad 300 osób
Ilość autokarów: 7
Ilość wystaw: 3
Najdłuższy pobyt: 3 dni dzieci i młodzież
Największe wydarzenie dnia: „Eko-Jarmark”   
Największe wydarzenie nocy: 
„Negaton & Rebellions Party”

Dobiegło końca największe tegoroczne 
międzynarodowe wydarzenie kulturalne, w którym 
udział wzięli mieszkańcy miasta Lędziny. Relacja z 
imprezy w tym numerze.

ZAPOMNIANY CHODNIK
Ponadto w tym numerze:

·  Kamil Pakuła - jego rzeźby, malarstwo i rysunki

·  Rowerowa wyprawa jednego z mieszkańców 

Lędzin wzdłuż polskiego wybrzeża

· Czy to koniec sporu o ulicę Lipcową?

 ·  Rozpoczynamy współpracę z Radiem Express 92,3

·  Informacja dotycząca zmian w funkcjonowaniu 

targowiska miejskiego w Lędzinach

· Wybory do Forum Młodzieży Lędzińskiej

Konkurs wiedzy 

o Unii Europejskiej rozstrzygnięty
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Szanowni czytelnicy! Minęło już sporo czasu, od momentu na-
wiązania współpracy naszej redakcji z redakcją radia Mega. W tym 
czasie stacja ta zmieniła nazwę i profi l, który znacząco przybliżył 
nasze pola działania. W dn. 16 października sfi nalizowaliśmy roz-
mowy i podpisaliśmy intencyjną umowę o współpracy naszej gaze-
ty i radia. Będziemy się teraz wspólnie starali o to, by do naszych 
mieszkańców zarówno drogą radiową i poprzez naszą lokalna prasę 
docierało do was jak najwięcej informacji z życia miasta i regionu. 
Zapraszamy do lektury i na antenę 92,3 fm.

Marek Spyra, Zdzisław Kantor

Express FM 92,3
Radio Express FM powstało 2 września 2006 r. i nadaje na 

częstotliwości 92,3 fm. Wcześniej działało przez 10 lat pod nazwą 
Radio Plesino i radio Mega. Redakcja i studio mieszczą się obecnie 
w Tychach. 

Radio swoim zasięgiem obejmuje praktycznie całą aglomerację 
oraz kilkanaście miejscowości na południe od Tychów. Po zmianach 
jakie zaszły w naszej stacji główna misją, która staramy się obecnie 
wdrażać w życie jest dostarczanie najświeższych informacji z regio-
nu, z kraju i ze świata; nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie dzieją 
się rzeczy ważne, kontrowersyjne, a czasem zabawne. Podjęta właś-
nie współpraca z Miesięcznikiem Miejskim BIL, dobrze państwu 
znanym, przyczyni się z pewnością do tego, iż również na naszej 
antenie pojawią się informacje o państwa mieście.

Grupa pracowników w radiowym newsroomie dba o to, by 
przekazać wszystkie informacje w ciekawy i przystępny sposób. 
Za pracę całego działu informacyjnego odpowiada Anna Tabaka-
Makuchowska - osoba niezwykle doświadczona i odpowiedzialna, 
która doskonale zna się na dziennikarskim rzemiośle. 

Radio Express FM stawia przede wszystkim na informacje re-
gionalne. Jesteśmy największym i najrzetelniejszym źródłem infor-
macji na Śląsku, które dociera do coraz większej rzeszy odbiorców. 

Oprócz informacji Express FM serwuje również najlepszą 
muzykę, na którą składają się najnowsze hity z list przebojów jak 
i największe, dobrze znane przeboje sprzed lat. Tworzeniem bazy 
muzycznej w naszym radiu zajmuje się Marcin Rachubka - niesa-
mowity DJ i gwiazda wieczornego pasma Radia Express FM, na 
które składają się „Lista przebojów XXL”, pozdrowienia słuchaczy 
i liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Dla miłośników satyry 

i humoru też mamy ciekawe propozycje. Felietony Piotra Filasa to 
region i nie tylko w krzywym zwierciadle. Nic nie umknie uwadze 
autora: rzeczy śmieszne, nonsensowne i irytujące, arogancja wła-
dzy, urzędnicze absurdy, nieżyciowe przepisy. A do tego spora daw-
ka uwag o nas samych! 

Codziennie od poniedziałku do piątku o 7:50, a o 9:50 i 15:50 
nadjeżdża „Gibki cug do wieści - z twojego placu, historie kiere 
mrożom krew w żyłach, informacje ło kierych godo sie durś i nało-
krongło. Ło tym co godomy bydom sie bajtle uczyć w budzie. Gibki 
cug to program dlo tych, kierzy paczom na świat bez różowe bryle.” 
Prowadzący - Piotr Łapa.

Radio Express wita codziennie swoich słuchaczy już o 5:00 
rano, podając informacje, doniesienia z porannej prasy, prognozę 
pogody i oczywiście wyśmienitą muzykę. Tak wcześnie do pra-
cy wstają nasi dziennikarze informacyjni i Olek Gortat, który jest 
również redaktorem naczelnym Radia Express. O 8:40 pojawia się 
na antenie „Przedział służbowy”: tu sadzamy naszych porannych 
gości. Oko w oko z Izabelą Janoszek spotykają się samorządow-
cy, urzędnicy, związkowcy, ale także sportowcy, społecznicy i lu-
dzie z pasja. Ci, którzy maja wpływ na nasze życie, bohaterowie 
aktualnych wydarzeń w regionie, ci którzy mają słuchaczom coś do 
zaoferowania. Właśnie w tym programie 27 października w piątek 
gościem będzie Marek Spyra, redaktor BIL-a, lędzinianin z krwi i 
kości, dzięki któremu udało nam się sfi nalizować współpracę Radia 
Express FM oraz Miesięcznika Miejskiego BIL. W programie poru-
szone zostaną najważniejsze problemy dotyczące gminy.

Od godziny 9:00 słuchaczom towarzyszy Emilia Sawicka, któ-
ra zawsze ma do zaoferowania najlepszą muzykę i garść biletów do 
kin i teatrów do rozdania dla naszych słuchaczy, a o 13:00 na ante-
nie pojawia się Urszula Żbikowska, która prowadzi „Popołudnio-
wy magazyn reporterski” oraz „czułe słówka”, czyli pozdrowienia 
słuchaczy. Od 17:00 za sterami „Wieczornego expressu” pojawia 
się wyżej wspomniany już Marcin Rachubka, który z naszymi słu-
chaczami jest do godziny 23:00.

Włącz Radio Express FM - od nas dowiesz się co dzieje się w 
Twoim mieście. Mówimy o tym, czym żyje nasz region. Radio Ex-
press FM to Twoja muzyka przez cały dzień i najwięcej informacji 
ze Śląska. Chcesz się przekonać - sprawdź nas na 92,3 fm. Można 
nas tez słuchać i oglądać w internecie -na stronie www.radioexpress.
pl znajdziecie najnowsze newsy i więcej informacji o rozgłośni.

Redakcja Radia Express FM 92,3

RADIO EXPRESS 92,3 & BIL

Wsółpraca Radia Express FM 92,3 i Miesięcznika Miejskiego BIL rozpoczęta! 
Na zdj. od lewej: Marek Spyra - redaktor naczelny Miesięcznika Miejskiego 
BIL oraz Olek Gortat - redaktor naczelny Radia Express FM.

Na antenie prezenter Radia Express FM 92,3 Emilia Sawicka.

W nawiązaniu do zamieszczonego obok 
pisma mieszkańców Lędzin pragniemy po-
informować o aktualnym stanie rzeczy dot. 
przedmiotowej sprawy. Zakończony został I 
etap modernizacji ulicy Lędzińskiej. W su-
mie inwestycja ta kosztowała prawie 1,8 mln 
złotych, z czego pól miliona to wkład gminy 
Lędziny.

Inwestycja na jednym z głównych trak-
tów komunikacyjnych Lędzin planowała była 
od dawna. Niestety Starostwo nie otrzymało 
na nią pieniędzy z Funduszu Marszałkow-
skiego, w wyniku, czego inwestycję chciano 
wykonać, ale w mniejszym wymiarze. Plany 
starostwa objęły dlatego tylko położenie no-
wej nakładki asfaltowej wraz z okrawężni-
kowaniem ulicy, ale bez położenia nowych 
chodników. Na taką propozycję Starostwa 
nie przystał burmistrz Lędzin Władysław 
Trzciński, który wystąpił do Rady Miasta 
Lędziny i po burzliwej dyskusji RM Lędziny 
wyraziła zgodę na przekazanie 500 tys. zł na 
nowe chodniki. Przygotowano odpowiedni 
montaż fi nansowy i przystąpiono do przy-
gotowania przetargu. Burmistrz miasta był 
przekonany, że przetarg ten obejmuje także 
położenie nowych chodnika na rozpoczętej 
w 2004 roku inwestycji. Chodzi tutaj dokład-
nie o chodnik na odcinku ulicy Lędzińskiej 
od ul. Jagiellońskiej do ulicy Wapiennej. Jak 
się niestety okazało przetarg nie obejmował 
dokończenia tej inwestycji, warto dodać, że 
w 2004 roku, na tym odcinku Lędzińskiej 
(wlot od strony Bierunia) położono jedynie 
nową nakładkę drogową pozostawiając sta-
re, nierówne chodniki. Podczas przekazy-
wania placu budowy w ramach niedawnej 
modernizacji ulicy Lędzińskiej Burmistrz 
został poinformowany o dwóch, nieznanych 
mu wcześniej faktach. Po pierwsze, że w 
przeprowadzonym przetargu nie uwzględ-
niono wymiany chodników na odcinku ulicy 
Lędzińskiej od ul. Jagiellońskiej do Wapien-
nej oraz o tym, ze w ramach inwestycji po-
łożona zostanie nowa nakładka asfaltowa na 
ulicy Jagiellońskiej. Burmistrz Miasta jedno-
znacznie stwierdza, że nikt nie uzgadniał z 
nim tych decyzji.  

W wyniku takich decyzji grupa miesz-
kańców mieszkająca wzdłuż tego niedokoń-
czonego odcinka złożyła pisemny protest na 
biurko burmistrza miasta, który następnie 
przesłany został do Przewodniczącego Rady 
powiatu pana Joachima Pinocego i Zarządu 
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Po wstępnej kalkulacji dokonanej po 
zakończeniu modernizacji Lędzińskiej przez 
starostwo wynikało, że w ramach tej inwe-
stycji zostało zaoszczędzone ok. 150 tys. 
W związku z powyższym burmistrz miasta 
wystąpił z propozycją montażu fi nansowego, 
w ramach którego gmina Lędziny partycypo-
wała by wspólnie z powiatem w dokończeniu 
inwestycji z roku 2004, tj. położeniu nowego 
chodnika. Niestety w trakcie trwania rozmów 
środki, którymi dysponował powiat stopnia-
ły do ok. 50 tys. zł. Z danych szacunkowych 
wynika, że wymiana chodnika na tym odcin-
ku o długości 508 mb. kosztowałaby ok. 205 
tys. Sytuacja, w której gmina musiałaby więc 
dołożyć do tej inwestycji trzykrotnie więcej 
niż powiat, czyli ok. 155 tys. jest dla obec-
nych władz miasta niedopuszczalna. Tym 
bardziej, że Lędziny od dawna partycypują 
w kosztach utrzymania dróg powiatowych 
na terenie miasta. Tylko ostatni sezon zimo-
wy i związane z nim odśnieżanie to suma 
200 tys zł, która obciążyła budżet gminny, a 
nie powiatowy. Burmistrz Miasta dwukrot-
nie zwracał się z pismem o częściową refun-
dację poniesionych przez Lędziny kosztów, 
do dnia dzisiejszego nie otrzymał nawet od-
powiedzi na wystosowane pisma. Kolejnym 
przykładem są ul. Ofi cerska i Ułańska, po 
których odbywa się wywóz węgla. Koszty 
zwiane z utrzymaniem na nich czystości po-
krywane są również z gminnej kasy.

Co dalej z chodnikiem na wspomnia-
nym powyżej odcinku ulicy Lędzińskiej nie 
wiadomo. Trwają rozmowy, jeżeli zakończą 
się fi askiem temat zostanie otwarty do przy-
szłego roku.

Jeżeli temat ulicy Lędzińskiej jako dro-
gi powiatowej został wywołany to należy 
się do niego ustosunkować, przytaczając 
fakty i konkretne liczby, tym bardziej, że w 

opublikowanym w Tygodniku „Echo” /nr. 42 
(2606) z dn. 18.10.06r./ artykule pt. „Drogi 
w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Drogi 
- nerw gospodarki.” pojawia się sporo nie-
ścisłości. Według starostwa Powiatowego w 
Bieruniu wydatki na drogi powiatowe wy-
niosło w trakcie trwania ostatniej kadencji - 
2002-2006, ok. 15 mln zł. Z analizy artykułu 
wynika, że w Lędzinach mamy 36 km dróg 
powiatowych, tymczasem w rzeczywisto-
ści jest ich 38,9 km, co daje 38,5% udzia-
łu we wszystkich drogach powiatowych w 
naszym powiecie. Wg. starostwa do końca 
br. w Lędzinach wyremontowanie zostanie 
w sumie ok. 7 km dróg powiatowych, wy-
starczy wyjść na miasto i policzyć i od razu 
widać, że nijak ma się to do rzeczywistości. 
Wystarczy podliczyć: Lędzińska - 1,5 km, 
Szenwalda 0,75 km, Murckowska 0,48 km, 
Podmiejska 0,5 km, daje to maksimum 3,3 
km. Wobec tego nasuwa się pytanie, gdzie 
pozostałe 3,7 km wyremontowanych rzeko-
mo dróg powiatowych? Skutki fi nansowe 
to: Lędzińska - ok. 1,8 mln, Szenwalda ok. 
600 tys., Murckowska ok. 280 tys., Pod-
miejska ok. 300 tys; w sumie ok. 2,98 mln 
zł. W ramach tych prawie 3 mln zł znajduje 
się jednak kwota 650 tys., którą wyasygno-
wało na remonty tych dróg miasto Lędziny. 
Wynik prostego rachunku matematycznego 
pokazuje jednoznacznie, że z całej wydat-
kowanej przez powiat w ostatniej kadencji 
kwoty 15 mln zł, zaledwie ok. 15 % trafi ło 
na drogi powiatowe w Lędzinach. Nasuwa 
się więc pytanie, dlaczego w czasie tej ka-
dencji drogi powiatowe w Lędzinach zostały 
w tak znaczącym stopniu zaniedbane w od-
niesieniu do Bierunia i innych gmin naszego 
powiatu? To pytanie kierujemy do naszych 
radnych funkcyjnych w powiecie panów 
Marka Bani - Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki i Rozwoju Powiatu, Joachima 
Pinocego - Przewodniczącego Rady Powia-
tu oraz Czesława Orzegowskiego - Członka 
Zarządu Powiatu. Liczymy, że wytłumaczy-
cie Państwo w najbliższym czasie naszym 
mieszkańcom ten stan rzeczy. 

Redakcja
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W dn. 2 października br. do Kancelarii 
Ogólnej Urzędu Miasta wpłynęło pismo dot. 
modernizacji ulicy Lędzińskiej i wymiany 
chodników wzdłuż tej drogi. Ponieważ spra-
wa do dnia dzisiejszego nie została rozpa-
trzona, a ostatnie perturbacje w jej temacie 
wskazują, że raczej nie ma szans na jej po-
zytywne zakończenie poniżej zamieszczamy 
treść pisma mieszkańców przedmiotowego 
odcinka ulicy Lędzińskiej. 

„Zwracam się do Powiatowego Zarządu 
Dróg okręgu Bieruńsko-Lędzińskiego o do-
kończenie prac mających na celu wymianę 
chodnika i mostów przed posesjami przy 
ulicy Lędzińskiej od numeru 182 do końca 
chodnika tejże ulicy, do numeru 232.

Prośbę ustną składaliśmy w Powiatowym 
Zarządzie Dróg okręgu Bieruńsko-Lędziń-
skiego około trzy lata temu, zaraz po położe-
niu nowego asfaltu na tym odcinku drogi. 

Obecny stan chodnika, a szczególnie 
wjazdów do posesji jest w stanie tragicznym, 
gdzie najpełniejszy obraz jakości tego od-
cinka, szczególnie wjazdów do posesji jest 
widoczny zaraz po deszczach lub odwilży. 
Gdzie podkreślamy, że każdorazowe wejście 
do domu, przy warunkach nie sprzyjających 
temu stanowi rzeczy, kończy się wodą w bu-
tach, lub między odwilżą, a mrozem lodowi-
skiem, co zaznaczamy może doprowadzić do 
tragicznych sytuacji.

Poziom mostków w niektórych miej-
scach jest niższy od poziomu jezdni w miej-
scu najwyższym o ~50 cm. 

Aktualny, tragiczny stan podkreśla obraz 
powstały w wyniku prac jakie przebiegały na 
tym odcinku w ostatnich tygodniach. 

Biorąc pod uwagę równoczesny po-
stęp prac ubiegłych tygodni, przy wymianie 
chodnika i asfaltu ulicy Lędzińskiej okolice 
ronda i do numeru Lędzińska 182, jesteśmy 
oburzeni, że zakończenie odcinka chodników 
i mostów przed wjazdem do posesji przy ul. 

Lędzińskiej od numeru 182 do numeru 232 
czyli końca chodnika, trwa aż trzy lata licząc 
od zakończenia położenia nowego asfaltu na 
tymże odcinku.

Po przytoczeniu wyżej wymienionych 
opisów liczmy na podjęcie pozytywnej decy-
zji, która doprowadzi ta problemową i uciąż-
liwą sytuację do zakończenia jeszcze w tym 
roku kalendarzowym.”

Z Poważaniem mieszkańcy ul. Lędziń-
skiej. Pod listem podpisało się 14 mieszkań-
ców.

Kopia tego pisma trafi ła również do 
Burmistrza Miasta Lędziny, który przekazał 
ją do rozpatrzenia Zarządowi Powiatu oraz 
Przewodniczącemu Rady Powiatu Joachi-
mowi Pinocemu.

Rozpatrzenie skargi winno nastąpić 
podczas najbliższego posiedzenia Rady Po-
wiatu, które odbędzie się w dn. 26.10.2006 o 
godz. 13:00 w sali kinowo-teatralnej w Bie-
runiu przy ul. Spiżowej 4.           Redakcja

ZAPOMNIANY CHODNIK
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Pragnę Państwa po-
informować, że rozpo-
częliśmy realizację I eta-
pu Programu Likwidacji 
Niskiej Emisji w Gminie 
Lędziny. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach swoją decyzją WF/OA/4209/66/06/2618/
ŁF/2006 z dnia 04.09.2006r. wyraził zgodę na udzielenie dofi nanso-
wania na realizację I etapu zadania.

Następstwem tej decyzji była zorganizowania w dniach 7-8 
października 2006 roku w godzinach od 10:00 do 16:00 na terenie 
bazy Zakładu Usług Komunalnych 

przy ul. Fredry w Lędzinach, Giełda Wykonawców. Na Giełdę 
zostali zaproszeni wszyscy Wykonawcy prac termomodernizacyj-
nych zakwalifi kowani do Programu Likwidacji Niskiej Emisji oraz 
Inwestorzy uczestniczący w I etapie.

Niestety kilka zakwalifi kowanych fi rm, z bliżej nieokreślonych 
powodów, nie skorzystało z zaproszenia i nie wzięło udziału w Gieł-
dzie. Licznie przybyli natomiast Inwestorzy - Uczestnicy Programu. 
Z danych Operatora wynika, że z 97 Inwestorów, z zaproszenia na 
Giełdę, skorzystało ponad 70. Mieszkańcy mieli możliwość dokona-
nia wyboru potencjalnych Wykonawców, których zakres działalności 
obejmuje: modernizację kotłowni, zabudowę dodatkowego źródła cie-
pła, modernizację instalacji c.o., docieplenie ścian zewnętrznych, 
 docieplenie stropów, stropodachów, stropów nad ostatnią 
kondygnacją, stropów nad piwnicą oraz dachów, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej.

Giełda została ofi cjalnie otwarta przez Burmistrza Miasta Wła-
dysława Trzcińskiego, krótko po godzinie 10. Burmistrz przywitał 
wszystkich Wystawców oraz obecnych Inwestorów. Przypomniał 
w skrócie zasady Programu oraz zachęcił do owocnej współpracy 
Wystawców z Inwestorami. Wyraził również zadowolenie z faktu, 
iż Program wszedł w fazę realizacji inwestycji.

Podczas Giełdy każdy Uczestnik Programu miał możliwość 
odebrania od Operatora Programu swojego zakresu prac na I etap, 
oraz podpisania Oświadczenia o akceptacji, otrzymanego listownie 
Regulaminu „Kompleksowej termomodernizacji budynków miesz-

kalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej 
Emisji w Gminie Lędziny dla etapu I-go (2006/2007)”. 

Uczestnicy mieli sposobność obejrzenia przygotowanych przez  
Wystawców ekspozycji oraz zapoznania się ich ofertami. Mieli rów-
nież możliwość dokonania wstępnych uzgodnień oraz umówienia 
się na wizję lokalną w celu przygotowania kosztorysów oferto-
wych.

Przygotowany przez 
Wykonawcę kosztorys 
Inwestor musi przedłożyć 
Operatorowi Programu 
do weryfi kacji. Po zaak-
ceptowaniu kosztorysu 
przez Operatora zostaną 
zawarte umowy cywil-
noprawne pomiędzy In-
westorem (Uczestnikiem Programu) a Wykonawcą, i Inwestorem a 
Operatorem Programu. 

Umowy podpisywane będą w obecności Operatora, na przygo-
towanych przez niego wzorach umów z uwzględnieniem korzyst-
nych warunków dla Inwestora. Podpisanie umów stanowi podstawę 
do rozpoczęcia inwestycji.

I etap Programu zamyka się z końcem maja 2007 roku. Etap ten 
jest podzielony na dwa podetapy wynikające z wypłacenia zagwa-
rantowanego przez WFOŚiGW dofi nansowania w dwóch transzach, 
co wynika z podpisanej umowy w dniu 02.10.2006r. na realizację 
Programu, pomiędzy Urzędem Miasta a WFOŚiGW:
 � zakończenie I podetapu – 31 grudnia 2006 roku,
 � zakończenie II podetapu – 31 maja 2007 roku.

Inwestorzy którzy chcą realizować swoje prace w I podetapie 
zobligowani są złożyć kosztorys u Operatora Programu nie później 
niż do 20 października 2006 roku. W przypadku zaplanowania rea-
lizacji inwestycji w II podetapie kosztorys ten należy dostarczyć po 
nowym roku.

Pragnę Państwu przypomnieć, że rozpoczęcie II etapu Programu 
jest uwarunkowane terminowym zakończeniem prac I etapu do 31 
maja 2007 roku i poprawnym rozliczeniem środków z WFOŚiGW 
do 30 czerwca 2007 roku. Mam nadzieję, że inwestycje podejmowa-
ne w ramach Programu będą realizowane sprawnie i terminowo oraz 
przyczynią się do ograniczenia poziomu niskiej emisji na terenie 
miasta już w najbliższym sezonie grzewczym.             Robert Sitko

Zespół ds. Zarządzania Energią i Środowiskiem

DŁUGO OCZEKIWANA GIEŁDA 
WYKONAWCÓW

Doświadczenia z wdrażania Europej-
skiego Funduszu Społecznego w latach 2004-
2006, oraz perspektywy na przyszłość. 

26 września odbyła się w Sali kinowej 
Urzędu Miasta Lędziny konferencja Regio-
nalnego Ośrodka Szkoleniowego Europej-
skiego Funduszu Społecznego z siedzibą 
Katowicach. Spotkanie to zorganizowały 
Organizacje Pozarządowe Katowic przy 
współudziale PCOP w Lędzinach i wspar-
ciu technicznym Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Lędzinach. Celem konferencji było 
omówienie dotychczasowych osiągnięć w 
dziedzinie szkoleń sieci ROSzEFS w Polsce 
i ukazanie nowych możliwości szkolenio-
wych na lata 2007-2013. Patronat nad kon-
ferencją objął starosta bieruńsko-lędziński 
Piotr Czarnynoga.

Dla Organizacji Pozarządowych uczest-
niczących w tym programie pomocowym 
skierowanym na tę część społeczeństwa, 
która zagrożona jest wykluczeniem z ryn-
ku pracy konferencja ta stała się okazją do 
wymiany doświadczeń a także ukazanie 
nowych możliwości wspomagania grup 
społecznych, które w dzisiejszych warun-
kach trudnego rynku pracy nie radzą sobie z 
zatrudnieniem. Na konferencji obecni także 
byli wicestarosta powiatu Bernard Bednorz, 
który omówił dotychczasowe dokona-
nia powiatu w tym zakresie oraz bur-
mistrz Lędzin Władysław Trzciński, 
który poproszony o głos przez prezesa 
Stowarzyszenia Wspierania Organi-
zacji Pozarządowych „MOST” w Ka-
towicach Annę Szelest podzielił się z 
zebranymi doświadczeniami gminy 
Lędziny w aplikowaniu w Gminie Lę-
dziny o Unijne środki pomocowe.

Na konferencji obecni byli także ze 
swoimi pedagogami uczniowie Lędzińskie-
go gimnazjum nr 1, którzy interesują się 
problematyka Unii Europejskiej. To uczest-
nictwo młodzieży w konferencji wraz z 
członkami Organizacji Pozarządowych było 
dla nich niewątpliwie poglądową lekcją i 
praktycznym  uczestnictwem w bezpośred-
niej realizacji założeń Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w naszym regionie.

KaTe

Konferencja ROSzEFS 
w Lędzinach

Obecność naszego kraju w Unii Europejskiej pozwala na coraz 
szersze nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Szczególnie 
ludzie młodzi mają do dyspozycji wiele niedostępnych dotąd możli-
wości i dobrze się dzieje, gdy w należyty sposób z nich korzystają.

We wrześniu postanowiliśmy wykorzystać jedną z takich nada-
rzających się okazji, by zorganizować coś ciekawego i atrakcyjnego 
dla młodzieży lędzińskiej i nawiązaliśmy współpracę z biurem po-
selskim eurodeputowanej prof. Genowefy Grabowskiej, a jej owo-
cem był zorganizowany przez nas konkurs wiedzy o Unii Europej-
skiej pt. „Bliżej Unii”.

W ramach wspomnianego konkursu wiedzy o Unii Europej-
skiej, który zorganizowaliśmy w ostatnich dniach września w lę-
dzińskich Gimnazjach i Powiatowym Zespole Szkół na Ziemowi-
cie, rozdaliśmy w sumie 1500 kuponów konkursowych! Konkurs 
odbył się pod patronatem prof. Genowefy Grabowskiej, posła do 
Parlamentu Europejskiego.

Przygotowaliśmy takie, pytania, aby z jednej strony konkurs nie 
był zbyt łatwy, i każdy z uczestników musiał poszperać w różnych 
leksykonach, czy też źródłach internetowych, a z drugiej strony, by 
pytania nie odstraszyły swą szczegółowością naszej młodzieży. A 
oto zestaw pytań, na które musieli odpowiedzieć, ci którzy chcieli 
powalczyć o główną nagrodę, którą było zaproszenie do Brukseli 
wystosowane przez prof. Genowefę Grabowską. 

Pytanie 1. Kiedy jest obchodzony Dzień Europy? Pytanie 2. 
Kto jest autorem muzyki hymnu Unii Europejskiej? Pytanie 3. W 
którym roku Polska podpisała układ o stowarzyszeniu ze Wspólno-
tami Europejskimi oraz państwami członkowskimi? 

W każdej z czterech szkół znajdowały się plakaty informujące 
o konkursie i urny, do których należało wrzucać gotowe odpowie-
dzi. Spośród rozdanych przez nas kuponów spłynęło 250. Można 
by się w tym miejscu zastanawiać czy to dużo czy mało. A to prze-
de wszystkim dlatego, że czytając internetowe fora można odnieść 
wrażenie, że młodzież lubi sobie ponarzekać jakaż to skromna oferta 
spędzania wolnego czasu, przygotowywana jest dla nich w mieście. 
Najwidoczniej w przypadku wielu z nich kończy się na narzekaniu. 
Jednak z drugiej strony to aż 250 osób, które w mniej bądź więcej 
udany sposób, postarały się poszukać odpowiedzi na konkursowe 
pytania.  

Po sprawdze-
niu wszystkich ku-
ponów okazało się, 
że najtrudniejsze 
było trzecie pytanie. 
Wielu uczniów błęd-
nie zinterpretowało 
pytanie traktując je 
jako wejście Pol-
ski do UE. Czytając 
niektóre odpowiedzi 
można się było do-
brze uśmiać, najza-
bawniejsze z nich 
dotyczyły drugiego 
pytania. A mogliśmy 
się dowiedzieć, iż np. 
autorem hymnu UE 
jest znanym wszyst-
kim amerykański ra-

per Eminem, Mozart a nawet Piłsudski. Ostatecznie do fi nałowego 
losowania dopuściliśmy 40 poprawnie wypełnionych kuponów.

Losowanie odbyło się w ostatni wrześniowy czwartek o godz. 
18:00 w kinie „Piast”. Oprócz naszej trójki, która podjęła się organi-
zacji tego konkursu na losowanie przybyła Małgorzata Jędrzejczak, 
asystentka eurodeputowanej prof. Genowefy Grabowskiej oraz bur-
mistrz miasta Władysław Trzciński.

W tym miejscu warto dodać, że po długich rozmowach z biu-
rem poselskim prof. Grabowskiej udało nam się uzyskać dodatkowe 
miejsce w autobusie, który 10 października wyjechał z Katowic do 
Brukseli. Dzięki temu już przed losowaniem wiadomo było, że nie 
jedna, ale dwie osoby spośród fi nałowej 40, wyjadą jako reprezen-
tanci naszego miasta do Brukseli.

By nie przeciągać informujemy i jeszcze raz gratulujemy zwy-
cięzcom konkursu, którymi zostali Aleksandra Hachuła i Łukasz 
Bistyga. Dla czwórki z grona pozostałych jego uczestników, dzięki 
wsparciu naszego burmistrza, przygotowaliśmy równie atrakcyjne 
nagrody. Wśród pozostałych osób rozlosowaliśmy nagrody rzeczo-
we - odtwarzacze muzyczne MP 3, które otrzymali: Marta Chwię-
dacz, Beata Krenzel, Jakub Bodziony, Przemysław Kwaśniew-
ski.

Warto jeszcze dodać, że młodzież lędzińska była poinformo-
wana tylko o jednej nagrodzie, tej głównej, tj. jednoosobowym 
wyjeździe do Brukseli. Reszta owiana była tajemnicą. Dodatkowe 
nagrody miały zwiększyć szansę, tych którzy aktywnie włączyli się 
w konkurs i starannie odnaleźli odpowiedzi na konkursowe pytania. 
Tak też się stało, bo z grona 40 osób, aż 6 zostało nagrodzonych. 
Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się aktywizować coraz 
większą grupę młodych ludzi z Lędzin, tak by sami włączali się 
w akcje skierowane do nich. Oby nie potwierdzało się w waszym 
przypadku powiedzenie, że „życie to suma niewykorzystanych 
okazji”. Namawiamy! - nie przechodźcie koło nich obojętnie, wy-
korzystujcie każdą nadarzającą się sposobność, każdą ofi arowaną 
przez fortunę szansę. Zwycięzcy naszego konkursu obiecali nam, 
że po powrocie podzielą się wrażeniami z wizyty w Europarlamen-
cie i Brukseli. Jeszcze raz gratulujemy Oli i Łukaszowi wyjazdu do 
Brukseli, a Marcie, Beacie, Jakubowi i Przemkowi miłego słuchania 
ulubionej muzyki na konkursowych odtwarzaczach MP 3.

Organizatorzy konkursu:
Marek Spyra, Marek Nowak, 

Marcin Piecha, Grzegorz Szarzyński

BRUKSELA WITA!!!
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Budujemy „Mosty” 
Polsko-Czeski Tydzień zakończony

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, w dniach 
od 9 do 16 września w Uničovie odbywał się Tydzień 
Polsko-Czeski zorganizowany wspólnym staraniem 
naszego partnerskiego miasta w Republice Czeskiej 
i Lędzin. 

Cykl imprez składających się na to różnorodne 
w swym wymiarze, ośmiodniowe wydarzenie zainau-
gurowała „muzyczna wizyta” lędzińskiego kolektywu 
„Negaton”. Ze strony polskiej zaprezentowali się: Witoch, 

Tomsia, Unsinn, Kiee i W.RG.S, czeskich „Rebellions” reprezen-
towali: Jamauba, Czenda, Waran. „Negaton&Rebellions Party” cie-
szyło się dużym zainteresowaniem miejscowej młodzieży. Wzięła 
w nim również udział liczna grupa młodych Lędzinian. Bezsprzecz-
nie należy stwierdzić, 
że impreza ta była przy-
słowiowym „strzałem w 
dziesiątkę”. Reminiscen-
cje zaplanowanego na 
pierwszą noc Tygodnia 
„Negaton&Rebellions 
Party” można prześledzić 
na internetowej stronie 
kolektywu: www.negaton.
republika.pl.    

Na sobotnią inaugu-
rację zaplanowano rów-
nież otwarcie wystawy 
uczniów miejscowych szkół średnich, opowiadającej o stosunkach 
polsko-czeskich na przestrzeni dziejów oraz wystawy plakatu fi lmo-
wego, przygotowanej przez dyrektora lędzińskiego MOK-u Bernar-
da Szczecha. Druga z tych wystaw korespondowała z 
„Klubem Polskiego Filmu”, który odbywał się od po-
niedziałku do środy, a w ramach którego zaprezento-

wano dorobek naszej kinematografi i - fi lmy Wajdy, 
Kieślowskiego, Zanussiego oraz innych wybitnych 
twórców polskiego kina.

W ramach Tygodnia odbyła się również wystawa 
polskiej książki, która miała miejsce w pięknie odre-
staurowanym budynku biblioteki. Książki przekaza-
ne na potrzeby tej ekspozycji, ufundowane przez na-
sze miasto, wzbogaciły miejski księgozbiór Uničova. 
Odtąd w naszym partnerskim mieście będzie wydzie-

lony spe-
cjalny dział 

polskiej książ-
ki.
We wtorek do 

Uničova  zawitali lę-
dzińscy seniorzy oraz 
grupa pracowników 
Urzędu Miasta. Prze-
tarli oni szlak dla ko-
lejnych grup wycieczkowych z naszego miasta. Przedstawiciele 
lędzińskiego magistratu przy tej sposobności zapoznali się ze struk-
turą i sposobem działania czeskiego urzędu. Tradycyjnie w drodze 
powrotnej zawitali do barokowej bazyliki na Świętym Wzgórzu i 
do Ołomuńca. 

We czwartek, przybyła do Uničova ponad 60 osobowa grupa 
uczniów lędzińskich szkół i wychowanków MOK, wraz z towarzy-
szącymi im opiekunami. Rywalizowano w konkurencjach lekkoat-

letycznych oraz odbył się mecz piłki możnej. Lekko-
atletyka okazała się domeną Czechów. Nasi pokonali 

„na głowę” swych czeskich rówieśników w zmaganiach piłkar-
skich. Niemniej, najistotniejszy nie był tu wcale wynik, ale moż-

liwość wzajemnego 
poznania się grup 
rówieśniczych z obu 
krajów. MOK repre-
zentowała młodzież 
uzdolniona plastycz-
nie, która wzięła 
udział w plenerze 
malarskim. Jego 
plon zostanie wkrót-
ce zaprezentowany 
w ramach wystawy 
poplenerowej w Lę-
dzinach, a następnie 

zawędruje również Uničova. Młodzi Lędzinianie powrócili do do-
mów w sobotę wieczorem, czyli w ostatnim dniu, obfi tującego w 
ciekawe wydarzenia Tygodnia.

W sobotę wieńczącą Pol-
sko-Czeski Tydzień w Uničo-
vie odbył się „Eko-jarmark”. 
Cykliczna impreza odbywającą 
się w mieście naszego partnera 
już od wielu lat, ale tym razem 
odbyła się z udziałem Lędzin i 
Lędzinian. Swój dorobek zapre-
zentowali pszczelarze i seniorzy 
parający się różnorodnym ręko-
dziełem. Na miejskim stoisku 
obok materiałów promujących 
Lędziny znalazły się nasze lokal-
ne i polskie specjały: znakomite 
„całuski” - nadziewane ciastecz-
ka biszkoptowe w kształcie ust, 
oblanych czerwoną pomada, 
przygotowanych przez Spółdzielnię „Jedność”, doskonałe wyroby 
rybne „Admirała”, pożądane przez Czechów „Krówki” oraz piwo 
„Tyskie”. Na rynku rozegrano również symultanę szachową. Z mię-
dzynarodowym mistrzem szachów Milanem Žurkiem grało jedno-
cześnie sześciu lędzińskich szachistów. Trzy partie wygrał mistrz, a 
trzy zremisowano. Czeski mistrz z uznaniem wyraził się o poziomie 
reprezentowanym przez nasz Klub Szachowy. Ten kontakt praw-
dopodobnie zaowocuje już wkrótce międzynarodowym turniejem 

szachowym w Lędzinach. Tego dnia Uničov wprost rozbrzmiewał 
polską mową. Przez jego rynek i ulice przewinęło się blisko 200 
Lędzinian. 

 W trakcie całego Tygodnia Czechy odwiedziło ponad 300 
mieszkańców naszego miasta. Do Czech wyjechało siedem auto-
karów. W wyjazdach wzięli udział przedstawiciele: „Negatonu”, 
Stowarzyszenia Młodych Panteon, Polskiego Związku Katolicko 

Społecznego, Klubu Seniora przy MOPS, Klubu Seniora przy MKS 
Lędziny, Klubu Szachowego Górnik Lędziny, Klubu Skatowego 
OSP Lędziny, Klubu Skatowego Klimont, Towarzystwa Kulturalne-
go im. Anielina Fabery, Koła Pszczelarskiego, Klubu Plastyka Kon-

trast. Dzieci i Młodzież repre-
zentowali uczniowie SP1, SP4, 
G1, G2, G3 oraz wychowan-
kowie MOK. Towarzyszyli im 
opiekunowie - nauczyciele wy-
mienionych szkół. Większa gru-
pa środowiska nauczycielskiego 
zawitała do Uničova w piątek. 
Część swego pobytu poświęci-
li oni na wymianę poglądów na 
temat funkcjonowania placówek 
szkolnych z miejscowymi peda-
gogami. 

W sobotnie popołudnie, na 
zakończenie Tygodnia Polsko-
Czeskiego, burmistrz Uničova 
Jarmila Kapràlovà wydarzenia 

tych siedmiu dni podsumowała słowami: … „Polsko-Czeski Ty-
dzień” jest wspólnym sukcesem naszych miast, sukcesem między-
narodowym na nie notowaną dotąd przez oba miasta skalę”. 

Przebywający wraz z Mieszkańcami na wieńczącym całość 
imprez „Eko-jarmarku” burmistrz Władysław Trzciński wyraził 
nadzieję, iż rok przyszły będzie równie owocny, albo i lepszy dla 
społeczności miast partnerów. Obiecał dołożyć wszelkich starań by 
tak się właśnie stało.   

Zdecydowaną część kosztów organizacji przedsięwzięcia, po-
bytu dzieci 
i młodzieży 
w Uničo-
vie wraz z 
opiekuna-
mi pokryte 
zostały ze 
ś r o d k ó w 
p o z y s k a -
nych z UE. 
P ieniądze 
ze środków 
w ł a s n y c h 
gmin wyasygnowali również: burmistrz Lędzin Władysław Trzciń-
ski, oraz burmistrz Uničova Jarmila Kapràlovà. Dorośli uczestnicy 
ponieśli jedynie symboliczny koszt pobytu. 

Ufamy, że koordynując to skomplikowane i wymagające wielu 
zabiegów przedsięwzięcie udało nam się przybliżyć wszystkim jego 
uczestnikom Morawy i nasze miasto partnerskie Uničov. Mamy na-
dzieję, że wynieśliście Państwo wiele miłych i wyłącznie dobrych 
wrażeń - naprawdę staraliśmy się!

  Koordynatorzy i współorganizatorzy
Tygodnia Polsko-Czeskiego w Uničovie: 

Zdzisław Kantor, Marek Spyra
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W dniach 10.09. - 29.10.
br., zgodnie z przyjętą trady-
cją, trwa kolejna, VII edycja 
Festiwalu Jesień Organowa. 
Koncerty odbywają się, po-
dobnie jak co roku, w kościo-
łach miast i gmin powiatu.

W Lędzinach miały miej-
sce trzy koncerty: w kościele 
Chrystusa Króla, w koście-
le św. Klemensa oraz w św. 
Anny.

W pierwszym z nich, 
usłyszeć można było prof. 
Juliana Gembalskiego - zna-
komitego organistę, któremu 
towarzyszyła Elżbieta Grodz-
ka-Łopuszyńska - sopran. W 
programie znalazły się utwo-
ry: J. S. Bacha, J. Haydna 
oraz J. Gembalskiego. Występ 

został gorąco przyjęty przez zgromadzoną publiczność, która licz-
nie wypełniła koncertowe wnętrze.

W niedzielę, 1 października, u św. Klemensa odbył się drugi 
z koncertów. Utwory wielkich mistrzów: J. S. Bacha, G. F. Haen-
dla i F. Mendelsona wykonali Arkadiusz Bialic, na  organach i Ag-
nieszka Kaczmarek-Bialic, na harfi e. Ten, nad wyraz udany, koncert 
zachwycił zgromadzonych niecodziennym połączeniem brzmienia 

obu tych oryginalnych instrumentów.  
Kościół św. Klemensa niemal po brzegi był wypełniony melo-

manami. Ławy świątyni zajęto co do ostatniego miejsca, a wielu z 
przybyłych na to muzyczne wydarzenie musiało wysłuchać go sto-
jąc. Niemniej, było warto!

Podczas ostatniego koncertu w Lędzinach, w dn. 15 październi-
ka br., z utworami: J. S. Bacha i F. Liszta wystąpili: skrzypek Piotr 
Pławner i organista Marek Toporowski. Ta muzyczna uczta odbyła 
się w kościele św. Anny.

Pozostałe dwa koncerty Festiwalu będą miały miejsce w 
Bojszowach (22.10.br., godz. 18.00, kościół Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela) i Bieruniu (29.10.br., godz. 18.00, kościół św. Bartło-
mieja).

Ostatnie dwa spotkania z muzyką klasyczną zapowiadają się 
bardzo interesująco. Polecamy gorąco!

Zdzisław Kantor, Marek Spyra

II Przegląd Orkiestr Dętych w Powiecie Bieruńsko-Lę-
dzińskim udał się znakomicie. Dopisała pogoda i … licznie przy-
była publiczność, a to dla imprezy plenerowej mocno sprzyjająca 
okoliczność. 24 września b.r. rynek bieruński rozbrzmiewał zatem 
dźwiękami trąbek, puzonów, klarnetów, oraz wszelkich innych in-
strumentów, niekoniecznie zresztą dętych.

Przegląd rozpoczął przemarsz orkiestr na rynek z towarzysze-
niem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w Bierunia Nowe-
go i Bierunia Starego. Koncertowały: Orkiestra Dęta OSP w Woli, 
Orkiestra Dęta KWK „Brzeszcze-Silesia” Ruch II w Czechowicach 
Dziedzicach, Orkiestra Dęta KWK „Ziemowit” w Lędzinach, 
pod kierownictwem Bronisława Latochy, Orkiestra Dęta KWK 
„Brzeszcze-Silesia” Ruch I w Brzeszczach, Orkiestra Dęta KWK 
„Wesoła” w Mysłowicach, Orkiestra Dęta KWK „Piast” w Bieru-
niu. Prowadzenie koncertu spoczęło na barkach Mirosława Neinerta 
(teatr „Korez”), a kierownictwo muzyczne Andrzeja Sapińskiego. 
W godzinach wieczornych, występy orkiestr zakończyło wręczenie 
dyplomów i statuetek uczestnikom Przeglądu. 

Po zakończeniu części koncertowej rozpoczęła się biesiada i 
zabawa taneczna. Wystąpił Zespół „3 i PÓŁ”, który specjalizujący 
się w tz. coverach. Swing, rock and roll, rock, folk i najnowsze hity 
popowe, do późna, rozbrzmiewały ze sceny.

Imprezie towarzyszyły prezentacja i konkurs fl orystyczny, po-
kaz baniek mydlanych, atrakcje laserowe oraz wystawa „Orkiestry 
dęte - kartki z dziejów”, na której zaprezentowano, z konieczności 
skróconą, historię koncertujących w ramach Przeglądu zespołów. 
Osobną część wystawy stanowiły stare, ale jakże frapujące, nieuży-
wane już przez orkiestry dęte, instrumenty muzyczne. Dla dzieci 
było „malowanie buź”, dla wszystkich degustacja znakomitych „ca-
łusków” - nadziewanych ciasteczek biszkoptowych w kształcie ust, 
oblanych czerwoną pomada, przygotowanych przez Spółdzielnię 
„Jedność”, oraz stoiska gastronomiczne serwujące potrawy i napo-
je. Swą ofertę zaprezentowały również zgromadzonej publiczności 
fi rmy z branży muzycznej.

Bezpieczeństwa imprezie zapewnili Straż Miejska i Jednostki 
OSP z Bierunia oraz Agencja Ochrony Mienia „Ziemowit” z Lę-
dzin. Organizatorem Przeglądu był Powiat Bieruńsko-Lędziński, 
wsparty przez Urząd Miasta w Bieruniu i Bieruński Ośrodek Kultu-
ry.           Zdzisław Kantor

To tytuł projektu współfi nansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych. W Mysłowicach odbyła się pierwsza 
z cyklu Konferencji w ramach wspomnianego Projektu, która miała 
na celu dotarcie do możliwie najliczniejszego grona pracodawców 
i przekazanie szerokiej gamy informacji dotyczących zatrudniania 
osób niepełnosprawnych. 

Prezydent Miasta Mysłowice Grzegorz Osyra skierował do 
Burmistrza Miasta Lędziny Władysława Trzcińskiego podziękowa-
nie za współpracę przy realizacji projektu „Niepełnosprawny nie 
znaczy niepotrzebny”, propagowanie jego idei i wsparcie działań 
zmierzających do zwiększenia szans na zatrudnienie i równoprawne 
funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Dbałość o osoby niepełnosprawne jest zadaniem szczególnej 
troski i spotyka się każdorazowo z zainteresowaniem ze strony 
władz Lędzin.

      Redakcja

Trwa VII Festiwal Jesień Organowa 
w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim

JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH 
TAKA SIŁA …

„Niepełnosprawny nie znaczy niepotrzebny”

Z dniem 09.10.2006 roku, administrator targowiska miejskiego 
został zobowiązany do przekazania fi rmie prowadzącej jego przebu-
dowę całości terenu objętego rozbudową. W związku z taką sytuacją 
zaszła konieczność kolejnego przemieszczenia stanowisk handlo-
wych w inne miejsce. Niestety, ze względu na znaczne zmniejszenie 
powierzchni niezbędnym okazać się może ograniczenie liczby sta-
nowisk handlowych.

Jednocześnie, poczynając od dnia 12.10.2006r. do odwołania 
będzie obowiązywał zakaz wjazdu samochodami osobowymi na 
targowisko od strony poczty. Zakaz będzie dotyczył dni targowych 
- czwartek i sobota.

Realizacja tak szeroko zakrojonej inwestycji nie jest zagadnie-
niem prostym i wymaga pogodzenia wielu sprzecznych interesów 
- osób prowadzących działalność handlową, klientów, fi rmy reali-
zującej prace budowlane oraz, co wydaje się niepodważalnym prio-
rytetem, spełnienie wymogu zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
korzystających z urządzeń targowiska i bezpieczeństwa realizowa-
nych robót. 

W związku z zaistniałymi utrudnieniami administrator targowi-
ska przeprasza klientów i wszystkie osoby prowadzące działalność 
handlową za powstałe niedogodności.

Jako Burmistrz Miasta zwracam się jednocześnie o zrozumie-
nie sytuacji i kieruję gorący apel o wyrozumiałość do wszystkich 
korzystających z urządzeń targowiska miejskiego jak i okolicznych 
pawilonów handlowych oraz zapewniam, że służby miejskie dołożą 
wszelkich starań by ograniczyć do minimum komplikacje wiążące 
się z trwającymi robotami budowlanymi.

Kompleksowe i docelowe rozwiązanie tego uciążliwego prob-
lemu nastąpi po zakończeniu prac modernizacyjnych t.j. do czerwca 
2007 roku. Za zaistniałą sytuację jak i wynikające uciążliwości w 
imieniu władz miasta serdecznie przepraszam. Pamiętajmy jednak, 
że po zakończeniu tej obecnie największej inwestycji w naszym 
mieście będziemy posiadali jedno z najnowocześniejszych targo-
wisk w tym rejonie, które oprócz spełniało będzie nie tylko funkcje 
handlową.           Burmistrz Miasta

Władysław Trzciński

Parking samochodowy na wzgórzu Klemensowym pamięta do-
skonale początek lat 90-tych. Nie trudno się domyślić, że tabor sa-
mochodowy mieszkańców miasta była wówczas o wiele skromniej-
szy niż dzisiaj. Sytuacja parafi an i innych zmotoryzowanych wier-
nych pogarszała się z roku na rok. Sprawa nie była jednak prosta, 
ponieważ tereny okalające świątynię p.w. św. Klemensa nie należą 
do gminy Lędziny. Jednakże ze względów bezpieczeństwa zarówno 
kierowców jak i pieszych problem ten wymagał interwencji.

W związku z powyższym stanem Urząd Miasta rozpoczął per-
traktacje dot. przejęcia gruntów przylegających do obecnego par-
kingu. W dn. 11.10. br. w UM Lędziny doszło do spotkania bur-
mistrza miasta Władysława Trzcińskiego wraz z przedstawicielami 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej SAD, która to jest dysponentem 
gruntów na Górce Klemensowej. W trakcie tego spotkania bur-
mistrz miasta zaproponował dokonanie zamiany części działki bę-
dącej własnością Spółdzielni o pow. ok. 5000 m2 na część działki 
gminy o ekwiwalentnej powierzchni położonej przy ul. Lędzińskiej 
i ul. Strzyżówka w bezpośrednim sąsiedztwie działek spółdzielni. 
W dn. 18.10.2006 zarząd spółdzielni wyraził zgodę na zamianę 
gruntów. Tym samym spodziewać się możemy, że już wiosną roku 
przyszłego ruszą pracę związane z rozbudową istniejącego parkingu 
o dalsze 50 miejsc.

Marek Spyra 

Historia dotycząca ulicy Lipcowej w Lędzinach ciągnie się od 
wielu lat, a mieszkańcy miasta równie długo są widzami tej zacie-
kłej i niepotrzebnej batalii. Przedmiotem sprawy jest ulica umożli-
wiająca, a właściwie w ostatnich latach uniemożliwiająca dojazd do 
znajdujących się przy niej posesji. Mieszkaniec jednej z posesji od 
wielu lat stara się udowodnić, że jest prawowitym właścicielem tej 
ulicy, a tym samym, jego zdaniem, inne osoby korzystające z tejże 
drogi robią to nielegalnie i nie mają do tego prawa. Jest to jedno-
znaczne z utrudnionym dojazdem do posesji znajdujących się za bu-
dynkiem tegoż mieszkańca. Na przestrzeni lat nie udało się znaleźć 
polubownego rozwiązania sprawy dlatego trafi ła ona do sądu.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że burmistrz miasta Lę-
dziny już w 2004 roku wydał zarządzenie dotyczące ustanowienia 
przepisów porządkowych, wydanych w celu zapewnienia porządku, 
spokoju i bezpieczeństwa publicznego na ulicy Lipcowej w Lędzi-
nach. Sytuacja, w której znaleźli się pozostali mieszkańcy tej ulicy 
wymagała od burmistrza miasta natychmiastowego zajęcia stanowi-
ska. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym dają mu prawo do de-
cydowania o takich przepisach w przypadkach niecierpiących zwło-

ki, jeżeli jest to nie-
zbędne dla ochrony 
życia lub zdrowia 
obywateli oraz dla 
zapewnienia po-
rządku i bezpie-
czeństwa publicz-
nego. Takie oko-
liczności zaistniały 
wówczas w przy-
padku ul. Lipcowej. 
Ulica Lipcowa jest 
ulicą dla wszyst-
kich i powinna być 
bezwzględnie prze-
jezdna, zarówno 
dla mieszkańców, 
jak i innych użyt-
kowników, a prze-
de wszystkim, i to 
nie powinno budzić 
żadnych wątpli-
wości – dla służb 

medycznych, przeciwpożarowych, pojazdów służb komunalnych. 
Sytuacje, w których mieszkańcy przedmiotowej ulicy spotykali się 
z blokowaniem dojazdu do posesji są niedopuszczalne.

Po wieloletniej batalii i wielu staraniach sprawa ta nareszcie 
została załatwiona. W dn. 3.X. br. do UM Lędziny wpłynęło zawia-
domienie z Sądu Rejonowego w Tychach V Wydział Ksiąg Wie-
czystych informujące o tym, iż działka, na której znajduje się ulica 
Lipcowa wpisana została do Ksiąg Wieczystych i przechodzi na 
własność gminy Lędziny. Gmina zostanie teraz zobowiązana do wy-
płaty fi nansowego zadośćuczynienia z tytułu przejęcia tego gruntu. 
Tym samym uznać należy, że problem ulicy Lipcowej w Lędzinach 
został zakończony z korzyścią dla mieszkańców miasta.

Redakcja 

Informacja w sprawie funkcjonowania 
targowiska miejskiego „DROGA WOLNA”

WIĘKSZY PARKING
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  Zgodnie z Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku 
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 
rok 1998 był dla Polski rokiem, w którym została za-
kończona produkcja wyrobów zawierających azbest, 
a wśród nich najbardziej rozpowszechnionych płyt 
falistych. Jedyny wyjątek stanowi azbest włóknisty i 
wyroby zawierające azbest lecz nie posiadające dotąd 
zamienników. 
Azbest został zakwalifi kowany przez Prawo Ochrony 
Środowiska do substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Te i 
wiele innych aktów prawnych nakłada na posiadaczy 
oraz zarządców wyrobów azbestowych obowiązek 
ich inwentaryzowania oraz przestrzegania specjal-
nych procedur podczas prac przygotowawczych do 
usuwania tych wyrobów, jak również ich transportu 
i składowania. 
W związku z postępującym zużyciem tych materia-
łów, rosnącą świadomością o zagrożeniu jakie stwa-
rza azbest oraz zwiększającą się potrzebą podnoszenia 
estetyki wykończenia obiektów budowlanych mamy 
do czynienia z coraz częstszym usuwaniem pokryć 
cementowo-azbestowych i wymiany ich na inne. Pro-
ces usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie 
z przyjętym w roku 2002 „Programem usuwania az-
bestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych 
na terytorium Polski” ma zostać zakończony w prze-
ciągu 30 lat. Proces ten uzależniony jest od stopnia 
zamożności właścicieli obiektów oraz możliwości do-
fi nansowania tych działań przez instytucje państwo-
we. Mając na celu stworzenie właściwych warunków 
zdrowotnych dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz 
ochronę środowiska naturalnego, przyjmowane są 
na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim 
programy usuwania azbestu. Programy te są w ścisłej 
relacji z celami zdefi niowanymi w „Programie usu-
wania azbestu i wyrobów zawierających azbest stoso-
wanych na terytorium Polski” jako:
 •  oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz 

usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów za-
wierających azbest,

 •  wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowot-
nych u mieszkańców Polski spowodowanych az-
bestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwa-
runkowań,

 •  spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziały-
wania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w 
określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia 
wymogów ochrony środowiska,

 •  stworzenie odpowiednich warunków do wdroże-
nia przepisów prawnych oraz norm postępowania 
z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w 
Unii Europejskiej. 

  Wspominaliśmy w jednym z numerów o tym, że 
przygotowujemy się do opracowania „Programu usu-
wania azbestu na terenie Gminy Lędziny”. 
Przygotowywany Program ma na celu: 
  - identyfi kację skali problemu przez określenie 
obecności i ilości materiałów azbestowych,
  -  opisanie możliwości deponowania zdemontowa-

nych odpadów niebezpiecznych,
  -  przedstawienie celów strategicznych i procedur 

postępowania, 
  -  przybliżenie zagrożeń, jakie istnieją podczas nie-

umiejętnego postępowania z materiałami zawiera-
jącymi azbest,

  -  przedstawienie uwarunkowań realizacyjnych Pro-
gramu w zakresie rozwiązań prawno-instytucjo-
nalnych oraz źródeł fi nansowania.

  W dniu 18 sierpnia zakończyła się inwentaryza-
cja budynków, posiadających materiały azbestowe. 
Głównym źródłem danych o rozmieszczeniu i ilości 
azbestu na terenie Miasta był przeprowadzony spis z 
natury w formie ankiet wśród mieszkańców objętych 
realizacją programu. Ankietyzacja została przepro-
wadzona przez pracowników Firmy Ekokonsulting. 
Ankieterzy odwiedzili wszystkie obiekty na terenie 
Gminy, co dało rzeczywisty obraz ilości materiałów 
zawierających azbest.
Do tego celu opracowano dwa wzory ankiet. Pierwszy 
zawierał informacje o wyrobach zawierających azbest 
oraz miejscu ich wykorzystywania, jak również oce-
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niany był stan i możliwość bezpiecznego użytkowa-
nia obiektów pokrytych płytami azbestowymi. Drugi 
wzór ankiety wykorzystywany był w przypadkach 
kiedy właściciele obiektów zakończyli wykorzystanie 
wyrobów zawierających azbest. Postawione pytania 
miały zobrazować ile i jaki rodzaj  wyrobów zawie-
rających azbest znajduje się na terenie gospodarstw 
indywidualnych (z wyszczególnieniem domu miesz-
kalnego jedno- i wielorodzinnego, obiektu gospo-
darczego, itp.), obiektach edukacyjno-sportowych i 
sakralnych. Ponadto w ankiecie poruszone zostały za-
gadnienia dotyczące stanu technicznego pokryć 
azbestowych, jak również planowanego termi-
nu usunięcia wyrobów zawierających azbest. 
Uzyskane odpowiedzi odzwierciedliły stopień 
pilności demontażu pokryć azbestowych. Obok 
pytań o ilość, rodzaj i stan zachowania wyro-
bów azbestowych ankieta obejmowała także 
pytania o nazwę, miejsce i adres zarządzające-
go nieruchomością oraz tytuł prawny do użyt-
kowanej nieruchomości. 
  Z przeprowadzonych ankiet wynika, że na 
terenie Gminy znajduje się 226 obiektów po-
krytych azbestem, co stanowi 5,88 % wszyst-
kich obiektów na terenie Miasta, w tym:
 - 141 domów mieszkalnych jednorodzin-
nych,
 - 2 domy mieszkalne wielorodzinne,
 - 5 bloków mieszkalnych,
 - 15 garaży,
 - 62 budynki gospodarcze,
 - 1 obiekt edukacyjno-sportowy.
  Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 
wynika, że najwięcej materiałów zawierających az-
best zlokalizowanych jest na indywidualnych domach 
mieszkalnych oraz obiektach gospodarczych zlokali-
zowanych na terenie Gminy. 
  Budownictwo było branżą, w której najczęściej 
wykorzystywano materiały zawierające azbest, co ma 
swoje odzwierciedlenie w wynikach przeprowadzonej 
ankietyzacji. Na terenie Miasta azbest wykorzystywa-
ny był głównie jako materiał izolacyjny stosowany do 
termoizolacji obiektów budowlanych.
  Rodzaje dociepleń wykonanych z materiałów za-
wierających azbest przedstawia poniższe zestawie-
nie.

  Przeprowadzona ankietyzacja wykazała, że na te-
renie Lędzin najwięcej materiałów zawierających az-
best wykorzystywana była do ocieplenia elewacji ze-
wnętrznej ścian budynków (ponad 50% materiałów). 
Obiekty całkowicie ocieplone azbestem stanowią 
mniej niż 1 % wszystkich materiałów zawierających 
azbest (są to 2 obiekty).
  Zbiorcze zestawienie, obejmujące zarówno po-
dział ze względu na rodzaj obiektu jak i pokrycia, 
materiałów zawierających azbest zlokalizowanych na 
terenie miasta przedstawione zostały poniżej.

Postępowanie z materiałami zawierającymi azbest.
  Zgodnie z wymaganiami przepisów wykonaw-
czych możliwe są dwa sposoby postępowania z mate-
riałami zawierającymi azbest:
- zabezpieczenie wyrobów niezakwalifi kowanych do 
usunięcia,
-  usunięcie wyrobów, których dalsze użytkowanie 

stwarza zagrożenie dla środowiska i ludzi.
  Zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest 
ma na celu ich ochronę przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi oraz atmosferycznymi, a także przed moż-
liwością negatywnego oddziaływania na środowisko. 
W tym celu dozwolone jest:
1.  zabudowanie przestrzeni, w której zlokalizowane 

są materiały zawierające azbest, szczelną przegro-
dą bez naruszania samego wyrobu,

2. pokrycie wyrobów lub powierzchni zawierających 
azbest szczelną powłoką wy-
konaną ze środków głęboko 
penetrujących mających za 
zadanie związanie azbestu.  
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p
Lp. Rodzaj pokrycia Ilo�� azbestu [m2] Ilo�� azbestu [Mg] 
1 Ocieplenie elewacji zewn�trznej 16 543,00 181,97
2 Pokrycie dachu 11 545,00 127,00
3 Pokrycie dachu i elewacji zewn�trznej  280,00 3,08

��cznie 28 368,00 312,05

Lp. Rodzaj obiektu Rodzaj pokrycia Ilo�� azbestu 
[m2]

Ilo�� azbestu 
[Mg] 

1 Blok mieszkalny Ocieplenie elewacji zewn�trznej 3 300,00 36,30

Ocieplenie elewacji zewn�trznej 12 743,00 140,17

Pokrycie dachu 3 681,00 40,492 Dom mieszkalny 
jednorodzinny Pokrycie dachu oraz elewacja 

zewn�trzna 220,00 2,42

Ocieplenie elewacji zewn�trznej 255,00 2,81

Pokrycie dachu 154,00 1,693 Gara�
Pokrycie dachu oraz elewacja 
zewn�trzna 60,00 0,66

Ocieplenie elewacji zewn�trznej 70,00 0,77
4 Dom mieszkalny 

wielorodzinny Pokrycie dachu 120,00 1,32

5 Obiekt edukacyjno-
sportowy Pokrycie dachu 150,00 1,65

Ocieplenie elewacji zewn�trznej 175,00 1,93
6 Obiekt gospodarczy 

Pokrycie dachu 7 440,00 81,84

2
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Warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest.
  Wykonawca robót związanych z usuwaniem azbe-
stu powinien posiadać wszystkie stosowne zezwolenia 
w zakresie gospodarowania odpadami, przeszkolić 
zatrudnionych pracowników, opracować szczegóło-
wy plan prac, posiadać niezbędne zaplecze technicz-
ne, zgłosić prace budowlane. Przed rozpoczęciem de-
montażu wyrobów zawierających azbest należy:
-  zabezpieczyć obiekt oraz teren wokół niego przed 

rozprzestrzenianiem się pyłów azbestu poprzez izo-
lowanie od otoczenia obszaru prac dzięki zastoso-
waniu odpowiednich osłon (np. folii),

-  w sposób widoczny ogrodzić teren z zachowaniem 
bezpiecznej odległości od traktów komunikacyj-
nych dla osób pieszych (nie mniej niż 1 m przy sto-
sowaniu osłon),

-  umieścić tablicę ostrzegawczą o treści: „Uwaga! 
Zagrożenie azbestem” oraz „Osobom nieupoważ-
nionym wstęp wzbroniony”,

-  skompletować wyposażenie techniczne umożliwia-
jące prawidłowy przebieg prac budowlanych,

-  przygotować stanowiska gromadzenia odpadów za-
wierających azbest, zabezpieczone przed 
dostępem osób niepowołanych.

Szacunkowe koszty „Programu…” 
Ogólny koszt realizacji „Programu…” będzie wyni-
kiem następujących elementów:
 1)  kosztu usunięcia wyrobów zawierających azbest 

oraz transportu i unieszkodliwienia powstałych 
odpadów,

 2)  kosztu wykonania nowych pokryć dachowych 
oraz izolacji termicznej ścian.

Na całkowity koszt usunięcia materiałów zawierają-
cych azbest składają się dwa elementy:
 1)  koszt usunięcia materiałów zawierających azbest 

z obiektu budowlanego,
 2)  koszt transportu i unieszkodliwienia odpadów za-

wierających azbest.
Dla celów „Programu…” przyjęto następujące wskaź-
niki cenowe:
 1)  cena usunięcia materiałów zawierających azbest 

– 30 zł/m2 netto,
 2)  cena transportu i unieszkodliwienia odpadów az-

bestowych – 200 zł/Mg netto.
Całkowity koszt usunięcia wszystkich materiałów za-
wierających azbest w Gminie Lędziny oszacowano na 
poziomie 851 tys. PLN netto, natomiast koszt trans-
portu odpadów oraz ich unieszkodliwienia na pozio-
mie ok. 63 tys. PLN netto.
  Szacunkowe koszty usunięcia, transportu oraz 
unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest 
zlokalizowanych na terenie miasta przedstawia po-
niższa tabela.

Średni koszt pokrycia dachu wynosi ok. 33,00 zł/m2 
netto.
Średni koszt ocieplenia dachu wynosi ok. 18,00 zł/m2 
netto.
Średni koszt nowego pokrycia ścian bocznych kształ-
tuje się na poziomie 73,00 zł/m2 netto.
  Jak widać koszty usunięcia, transportu i unie-
szkodliwienia wyrobów zawierających azbest, a także 
koszty nowego pokrycia dachu oraz elewacji ścian ze-
wnętrznych są bardzo wysokie i zdecydowanie prze-
wyższają możliwości fi nansowe zarówno Gminy jak i 
mieszkańców. Powstaje więc konieczność starania się 
o środki pieniężne z zewnętrznych źródeł fi nansowa-
nia, dlatego też już w przyszłym roku  zostaną podjęte 
działania o dofi nansowanie ze środków budżetowych 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej.         Jolanta Wasielewska

Zespół ds. Zarządzania Energią i Środowiskiem

Lp. Rodzaj obiektu Koszt usuni�cia netto [PLN] Koszt wywozu i unieszkodliwienia
netto [PLN]

1 Blok mieszkalny 99 000,00 z� 7 260,00 z�
2 Dom mieszkalny jednorodzinny 499 320,00 z� 36 616,80 z�
3 Dom mieszkalny wielorodzinny 5 700,00 z� 418,00 z�
4 Gara� 14 070,00 z� 1 031,80 z�
5 Obiekt edukacyjno-sportowy 4 500,00 z� 330,00 z�
6 Obiekt gospodarczy 228 450,00 z� 16 753,00 z�

��cznie 851 040,00 z� 62 409,60 z�

3

95 lat, czyli już od prawie wieku członkowie Ochot-
niczej Straży Pożarnej niosą pomoc naszym miesz-
kańcom. Kilka generacji budujących historię 
tej jednostki zapisało się w znaczący sposób na 
kartach historii naszego miasta. Nie zważając na 
trud i znoje tego ciężkiego rzemiosła zawsze go-
towi są stać na straży, by chronić mienie Lędzinian. 
Ochotnicy tej jednostki poprzez swoją działalność i 
bezinteresowność wypracowali sobie nieskazitelną 
opinię. W tym roku w dn. 23-24.09. ich trud został nagrodzony 
i należycie uczczony. Tą nagrodą była uroczystość upamiętniająca 
95-lecie działalności naszej jednostki.

W sobotę 23 września w kościele p.w. św. Anny odbyła się uroczy-
sta msza święta w intencji wszystkich strażaków odprawiona w parafi i 
św. Anny w Lędzinach. Modlitwę swoim śpiewem uświetnił występ 
Chóru „Florian”. Ponadto w nabożeństwie uczestniczyły poczty sztan-
darowe: jednostek strażackich z zaprzyjaźnionego miasteczka Mitter-
teich w Bawarii, Bierunia Starego i Bierunia Nowego, Czarnuchowic 
oraz rolników. Po zakończonej mszy świętej członkom jednostki wrę-
czono odznaki za wysługę lat w OSP Lędziny.

W niedzielę 24 września pod lędzińską strażnicą odbyła się głów-
na uroczystość. Apel rozpoczęto o 12:00, a poprowadził go młodszy 
brygadier PSP Tychy Piotr Szojda, który następnie złożył meldunek 
prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Śląskiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Alojzemu Gąsiorczykowi. Spikerem prowadzącym 
uroczystość był Jan Kasprzyk.

Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło reprezentacji z 
wszystkich okolicznych jednostek strażackich. Ponadto na tegoroczne 
obchody przybyli strażacy z naszego miasta partnerskiego Uničov, z 
jednostki Strelice, strażacy z Bawarii z Mitterteich oraz  zaprzyjaźniona 
jednostka OSP Krauszów.

Na stronach upamiętniających obchody 95-lecia OSP Lędziny za-
mieściliśmy rys historyczny naszej jednostki, przemówienie Prezesa 
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Władysława Trzcińskiego jak rów-
nież barwną galerie fotografi czną.

Marek Spyra, Zdzisław Kantor

Zarys działalności od 1911-2006.
OSP Lędziny powstała w dniu 14 maja 1911 r. z inicjatywy szty-

gara kopalni Oskara Morawca. W zebraniu uczestniczyło 27 członków 
czynnych i 27 wspierających. W tym to dniu wybrano pierwszy zarząd, 
przyjęto statut i regulamin straży. Wypada wymienić tych pierwszych 
członków zarządu - a byli nimi:  Oskar Morawiec - przewodniczący 
straży i I Ogniomistrz, Handy Stefan - z-ca przewodniczącego i jako 
II Ogniomistrz, Gottscholk – sekretarz, Jarosz – kasjer, Mendrowski 
– gospodarz, poza tym członkami zarządu zostali Pan Ficek, Paweł Hol-
kis i Urbańczyk Karol. Przyjęty statut, regulamin. skład zarządu został 
zatwierdzony przez Urząd policji w Bieruniu w dniu 18.06.1911 r a na-
stępnie przyjęty przez odpowiednie instancje Powiatu Pszczyńskiego w 
dniu 23.10.1911. 

Pierwszą siedzibą jednostki OSP był lokal pana Haśnika. W roku 
1924 - jednostka liczyła 28 członków,  a w skład zarządu wchodzili:  
Konieczny Karol, Stańczyk Tomasz, Morawiec Oskar, Hachuła Jakub, 
Mendrowski Karol, Żogała Jan. W dniu 13.06.1925 roku w Lędzinach 
wybuchł groźny pożar - spaleniu uległo 8 domów, 5 stodół, 8 chlewów 
i kilka wozowni. Poparzeniu uległo kilka osób w tym jeden strażak. 
Trzeba dodać że ze względu na wielkość pożaru w jego gaszeniu brały 
udział jednostki OSP z Urbanowic, Krasów, Bierunia, Brzezinki, Straży 
Fabrycznej z Czułowa, Straży Zawodowych z Giszowca, Nikiszowca 
i Mysłowic oraz ze Związku Sikawkowego Smordzowice. Jednostka 
OSP Lędziny otrzymała za „dzielność okazaną przy gaszeniu pożaru”- 
LIST Pochwalny od Rady Naczelnej Głównego Związku Straży Pożar-
nych. List Pochwalny ten jest naszym najstarszym dokumentem i jest w 
naszej Kronice OSP.

W roku 1925 wybrano Nad strażakiem Jana Żogałę. Natomiast w 
listopadzie tego samego roku przyjęto w poczet członków „Klub Man-
dolinistów”. W dniu 16.01 1927r. na prezesa OSP wybrano Pawła Spy-
rę. Sekretarzem został Jan Tomala, skarbnikiem -Ludwik Szczygieł, og-
niomistrzem Jakub Hachuła. Na nad strażaka wybrano Karola Długaja. 

 Od tego czasu jednostka działa bardzo sprawnie. Pro-
wadzone są akcje bojowe, odbywają się regularne zebrania 

i ćwiczenia - prowadzone przez Jakuba Hachułę. 
Działa Klub Mandolinistów który poprzez swoją 
działalność pomaga fi nansowo jednostce. 

W roku 1931 jednostka na swoje 20 lecie za-
kupiła sztandar. Stan jednostki w tamtym okresie 
wynosił 44 członków. Ulega zmianie siedziba jed-

nostki - która mieściła się obok sali u państwa Dom-
żoła. Jednostka w tamtym okresie posiadała taki sprzętem 

jak- sikawka czterokołowa konna, drabina Szczerbowskiego, 
drabina przystawną, 2 drabiny hakowe, 4 bosaki 6m. węza ssawnego 
i 15 m węża tłocznego, 20 hełmów, pasów i mundurów, 6 toporków. 
Jednostka miała wiele sukcesów i osiągnięć. Jednak wybuch wojny za-
kończył ten wspaniały okres a ówczesny prezes jednostki Paweł Spyra 
wraz z innymi wybitnymi mieszkańcami Lędzin został zamordowany 
przez hitlerowców i wrzucony do Przemszy.

Czas wojny to czas zawieszenia działalności. Z jednostki OSP zo-
staje zabrany sztandar który niemal w „cudowny” sposób zostaje zabez-
pieczony do czasu zakończenia wojny, aby w końcu ponownie trafi ć do 
jednostki. Z zapisów wynika, że jednostka OSP Lędziny już 26 maja 
1945 roku ponowiła swoją działalność. Jednymi z pierwszych, którzy 
się aktywnie włączyli byli: Handy Klemens, Urbańczyk Jan, Siwek Jan, 
Chrostek Paweł, Kaleta Franciszek, Karkoszka Franciszek.

Po wojnie stan sprzętu niemal nie uległ zmianie! Od 1946 roku ko-
mendantem OSP był Jan Żogała. W zarządzie z biegiem czasu pojawia-
ją się nowi ludzie tacy jak: Szostek Alojzy, Domżoł Franciszek, Ciepły 
Jan, Hudziec Bolesław, Pieczka Jan i Paweł, Sienkan Bolesław, Kapias 
Franciszek, Loska Feliks Bromboszcz Karol, Goj Józef, Płaczek Jerzy.

W roku 1957 remiza OSP mieściła się w baraku gdzie obecnie wy-
budowany jest kościół św. Anny. W 1956 roku jednostka otrzymuje z 
demobilu wojskowego - samochód ciężarowy II Reno- który po doko-
naniu remontu przez pana August Homańczyk z Zamościa stał się sa-
mochodem strażackim. W tych latach też rozpoczęto pierwsze działania 
wybudowania strażnicy OSP w obecnym miejscu, aby w 1960 już na 
stałe rozpocząć działalność. W tamtym okresie lat 60-tych w kierow-
nictwie OSP Lędziny pojawiają się nazwiska Pawła Norasa, Edmunda 
Szczypióra. W roku 1962-63 jednostka otrzymuje wóz bojowy GBM-
Star 25, a dziesięć lat później samochód terenowy GBM Star 266.

Lata 1960-80 Lędziny zostają włączone do powiatu Tyskiego. I 
Tychy dbały o potrzeby jednostki. Ważniejsze wydarzenia z tamtego 
okresu to: seria pożarów „Fińskich Domków „ na Hołdunowie, pożar 
Torfowiska na Smordzowicach - gaszono pożar 14 dni, pożar lasu na 
Zamościu - spłonęło 84 ha lasu, udział jednostki w gaszeniu rafi nerii w 
Czechowicach –Dziedzicach, udział w gaszeniu kościoła św. Walentego 
w Bieruniu. W tych latach jednostka liczy 40 osób. W latach 1973-81 
działała sekcja żeńska w składzie: Noras Krystyna, Karkoszka Urszula I 
Lidia, Domżoł Urszula, Kapustka Urszula, Piwko Teresa, Gasz Urszula, 
Hachuła Lidia, Jałowy Teresa, Szostek Barbara, Kawała Maria. - ich 
największe osiągniecie to zajęcie I miejsca na zawodach rejonowych 
w 1977 roku. 

Prezesem do 1981 jest Bolesław Sienkan. Natomiast po śmierci B. 
Sienkana w latach 1981-83 funkcje prezesa pełni Bogusław Szarzyń-
ski. Jak pamiętamy był to okres Stanu Wojennego, jednak jednostka 
dalej funkcjonowała. W roku 1984 nastąpiła „reaktywacja” jednostki. 
Z funkcji naczelnika zostaje odwołany dh Paweł Noras. Z inicjatywy 
radnych Jana Kasprzyka i Stanisława Brzeskota w 1986 roku zorgani-
zowano zebranie, na którym wybrano całkowicie nowe władze OSP. 
Prezesem został Władysław Brzozowski, naczelnikiem Jerzy Man-
taj, a czł. zarządu:  Jerzy Płaczek, Ryszard Hachuła, Franciszek Bula 
Franciszek Kapias, Tadeusz Sikora Stanisław Brzeskot, a gospodarzem 
został Marian Domagała - po jego śmierci Bolesław Kapustka. Wybra-
no Komisję rewizyjną w składzie:  Jan Kasprzyk. Klemens Kapica i 
Paweł Wowro. Do jednostki przybywają nowi - młodzi ludzie. Ciągle 
prowadzone są prace remontowe, które doprowadziły do uruchomienia 
działalność sali na I piętrze. Rozpoczyna się organizowanie pierwszych 
wesel, imprez i ponownie dochodowych – dyskotek. Dzięki działaniom 
prezesa W. Brzozowskiego w grudniu 1987 roku jednostka otrzymuje 
wóz bojowy Jelcz- GCBA -004 z Komendy Rejonowej w Tychach. Tym 
samym stajemy się pełnowartościowa jednostką OSP. W OSP pojawili 
się w tamtym okresie tacy młodzi strażacy jak: Uszok K., Patalong P., 
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Szanowni Zaproszeni Goście,
Druhny i Druhowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lędzinach!

Bogu na chwałę, Ludziom na pożytek!
To hasło na sztandarach jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych wyznaczy-
ło społeczną rolę, jaką przyszło Wam, nie-
jednokrotnie z narażeniem życia, z wielkim 
mozołem wypełniać. 

Przez pokolenia Strażacy z Lędzin byli 
mu wierni. Ratowali życie i mienie, stając 
przed coraz trudniejszymi zadaniami towa-
rzyszącymi rozwojowi techniki i cywilizacji. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lędzinach 
powstała przed 95-ciu laty z potrzeby nie-
sienia humanitarnej pomocy dla potrzebują-
cych wsparcia i ratunku przed zagrożeniem 
zdrowia, życia i mienia, powstałym w wyni-
ku pożarów i wszelkich innych klęsk, jakie 
niosły za sobą nieprzychylne człowiekowi 
żywioły.

Ochotnicy tej jednostki służyli i służą 
Ojczyźnie, Regionowi, Miastu i ludności 
Naszego lędzińskiego środowiska - bezin-
teresownie i z pełnym zaangażowaniem. 
Takim działaniem zaskarbili sobie zaufanie i 
szacunek miejscowego społeczeństwa, a tak-
że władz samorządowych i państwowych.

Jako Burmistrz Miasta Lędziny, ale i 
jako Wasz Zwierzchnik, składam serdeczne 
podziękowania za działalność ratowniczą, 
bezinteresowną służbę drugiemu człowieko-
wi, za strzeżenie dorobku kultury narodowej 
i Polskiej Racji Stanu, oraz – co nader istot-
ne – za wychowanie młodzieży w duchu pa-

triotyzmu i pomocy drugiemu człowiekowi. 
Przez Wasze zaangażowanie w sprawy 

naszej Małej Lędzińskiej Ojczyzny, buduje-
cie w rezultacie autorytet i pomyślność Na-
szego Kraju. 

Największym dorobkiem, jego nieza-
przeczalną wartością, a można by nawet 
rzec, wielkim skarbem polskiego pożarni-
ctwa, a zatem i tego naszego lędzińskiego, 
są ludzie - wybitni fachowcy, bezgranicznie 
oddani i z odpowiedzialnością  wykonujący 
swe trudne zadania.

95 lat to dużo! W tym czasie przez na-
sze strażackie szeregi przewinęły się liczne 
zastępy druhów i druhen - wiele następują-
cych po sobie pokoleń społeczników. Nie ma 
chyba w naszych Lędzinach drugiej takiej 
Organizacji, która by zawsze, bez względu 
na okoliczności, tak w czasie pokoju, jak i 
wojny, dobie sukcesów, oraz momentach 
klęsk, była wierna swemu Miastu i Jego 
Mieszkańcom. 

Po latach zmiennej prosperity, dziś, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Lędzinach, na-
leży do najlepszych na Śląsku. Wypracowa-
ła sobie ważne miejsce pośród doborowych 
jednostek strażackich całej Rzeczypospolitej.

Doskonale wyposażona, dysponująca 
nowoczesnym sprzętem niezbędny w straża-
ckim rzemiośle, staje ramię w ramię z zawo-
dowymi jednostkami strażackimi, do walki z 
ogniem, klęskami żywiołowymi i służy po-
mocą w zakresie ratownictwa drogowego.

Wielką troską Władz Miasta, moją jako 
Burmistrza Lędzin, oraz Prezesa Zarządu 
Powiatowego Ochotniczych Straży Pożar-
nych, jest doprowadzenie remontu naszej 

Strażnicy OSP do rychłego fi nału i przekaza-
nie jej na własność LĘDZIŃSKIEJ BRACI 
STRAŻACKIEJ - Jednostce OSP, która ze 
wszech miar zasłużyła sobie na godną sie-
dzibę, miejsce do pracy i treningów, gdzie 
będą się wykuwać w boju, szkoleniach i 
społecznie użytecznej pracy na rzecz Mia-
sta, Regionu i Kraju nowe zastępy LĘDZIŃ-
SKICH STRAŻAKÓW.          

Chwała Wam za Wasze piękne postawy 
i wszelkie dotychczasowe dokonania!

Raz jeszcze serdecznie dziękuję Wam za 
ofi arną i pełną poświecenia służbę, za trudy 
ponoszone w walce z groźnym żywiołem, za 
skuteczną ochronę tego, co dla naszej pro-
fesji jest najważniejsze: życia i zdrowia na-
szych rodzin i obrony naszego majątku. 

Życzę Wam zrealizowania wszystkich 
planów i zamierzeń oraz dużo satysfakcji z 
wykonywana swej trudnej i odpowiedzial-
nej, ale jakże społecznie potrzebnej, huma-
nitarnej pomocy. 

 Niech św. Florian – wielki patron STRA-
ŻAKÓW – szczodrze otacza Was swoją opie-
ką i wstawiennictwem we wszelkich Waszych 
działaniach oraz w życiu rodzinnym.  Oby 
zawsze sprawiał, iż wszyscy wyjeżdżający 
na akcje ratownicze wracali szczęśliwie do 
domu, a Mieszkańcy naszego Miasta mogli 
spać spokojnie, mając takich ludzi niosących 
im ratunek w każdej potrzebie.

Szczęść Wam Boże!
Władysław Trzciński

Burmistrz Miasta Lędziny
Prezes Oddziału Powiatowego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Kajdasz P., Kawała B., Hachuła K., Latusek K., Cyganik A., Mierny D., 
Tomiczek K., Busek P., Larysz M., Kowalski L., Czardybon R., Drobny 
A., Hachuła D., Kłakus I., Chromik K.

W 1989 roku jednostka otrzymuje wóz bojowy - Żuk -LGM z mo-
topompą. 

Okres do 1991roku można określić jako czas wytężonej pracy i 
budowania od podstaw działalności w OSP Lędziny. Następują kolejne 
zmiany w zarządzie- prezesem zostaje Stanisław Brzeskot, a następnie 
Andrzej Wanot. Jednostka bierze udział w gaszeniu pożaru w Kuźni 
Raciborskiej, startuje w zawodach sportowo-pożarniczych (są pierwsze 
sukcesy).

Rok 1991 to uroczystość 80-lecia. Jest pierwsza duża impreza w 
skali miasta Lędziny z udziałem nowowybranych władz miasta. Są 
obecni przew. Jan Raszka, burmistrz Władysław Trzciński, sekretarz 
Irena Hałupnik. Śpiewa zespół „Ziemowitki” - potem przekształcony 
na Lędzinianki. Po uroczystości dochodzi do spotkania władz OSP z 
władzami miasta i podpisania tzw. umowy-użyczenia budynku strażni-
cy. Jednostka administruje całym obiektem, a UM ponosi koszty jego 
utrzymania. Jako lokalna władza sprawuje działalność kontrolną nad 
bieżącą działalnością. 

Najważniejsze wydarzenie w okresie 1991-2002 to w roku 1992: 
zakupiony zostaje trzeci wóz bojowy GCBA-6/32, udział w pożarze 
lasu w Kosztowach, 1993- wybranie na prezesa Honorowego - dh Fran-
ciszka Kopiasa, powstaje Skat Klubu OSP Lędziny, 1995- włączenie 
jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, 1996 - wy-
konanie i przekazanie „repliki” starego sztandaru z 1931, 1996 - nawią-
zanie kontaktów z OSP Krauszów, 1998- udział w uroczystościach w 
Krauszowie na przekazaniu wozu bojowego, 1998- powstanie Zarządu 
Powiatowego Z OSP pow.Tyskiego i usytuowanie pierwszej siedziby 
w OSP Lędziny, 2001- otrzymanie Złotego medalu „ Za zasługi dla po-
żarnictwa”, 2001- powstanie chóru „Florian”, otrzymanie Honorowego 

tytułu „Zasłużony dla miasta Lędziny”, wykonanie nowego parkingu 
przed budynkiem. 

W roku 2003 dochodzi do tzw. „zmiany warty”. Wybrano nowy 
zarząd w składzie:

Prezes Piotr Patalong, v-ce prezes Piotr Czerniak, naczelnik Łu-
kasz Oszek, sekretarz Joanna Iwan, skarbnik - Krystyna Piątek, z-ca 
naczelnika Mariusz Drob i Piotr Busek. Wybrano komisję rewizyjna w 
składzie: Dudziński Łukasz, Chrobok Henryk, Gańcorz Darek. Nowy 
zarząd przystępuje do przyśpieszonych działań w temacie szkolenio-
wym, zakupuje się nowy sprzęt. Powoli zmienia się wizerunek jednost-
ki i budynku. 

W roku 2004 zakupiony zostaje nowoczesny wóz bojowy Mits-
hubishi Canter. W 2004 zarząd powiatowy nawiązuje kontakty zagra-
niczne z strażakami w Bawarii- dzięki kilku spotkaniom dochodzi do 
zacieśnienia współpracy i udaje się w 2005 zorganizować wyjazd Chóru 
„Florian” na Bawarię z tzw kolędowaniem w kościołach powiatu Tirs-
chenreuth.  Również do sukcesu można zaliczyć wyjazd 14 osobowej 
grupy młodych strażaków wiosną tego roku do jednostki OSP Mitter-
teich, którą gościmy na naszej uroczystości. Nawiązujemy kontakty ze 
strażakami naszego miasta partnerskiego Unicov. Wznawiamy współ-
pracę ze strażakami z Krauszowa. 

Szanowni zebrani w takim rysie historycznym wypada wspomnieć 
o tych naszych działaczach, którzy odeszli na tzw. „wieczną wartę”. O 
niektórych już była mowa.  Jednak wypada wspomnieć o:  Janu Toma-
li - ostatnim z grona przedwojennych strażaków, następny to Edmund 
Szczypior- naczelnik OSP, Feliks Loska- czł. zarządu, Fraciszek Kapias 
- prezes honorowy - długoletni skarbnik, Edmund Żogała- działacz po-
wojenny, Paweł Noras - długoletni naczelnik. Darek Mierny zastępca 
naczelnika, Tomiczek Kazimierz, Czarnynoga Leszek. Chylimy czoła 
przed nimi i będziemy pamiętać o ich wysiłku i dokonaniach. Cześć 
ich pamięci! 

Odznaczeni złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:
• dh Hachuła Piotr
• dh Patalong Piotr
• dh Noras Krystyna

Odznaczeni srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:
• Czerniak Piotr
• Popiela Szymon
• Wilczek Zygmunt

Odznaczeni brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:
• Kapustka Maria
• Lubecki Piotr

Odznaczeni odznaką „Strażak Wzorowy”:
• Iwan Joanna
• Homańczyk Renata
• Socik Agnieszka
• Krzyżowska Sonia
• Jackowski Tomasz
• Busek Piotr
• Mondry Mateusz
• Maślorz Alojzy
• Kuźnik Barbara

Odznaczeni odznaką brązową „MDP”:
• Bromboszcz Teresa
• Grzywa Mariola
• Piekorz Magda
• Urbańska Klaudia
• Okoń Małgorzata
• Latocha Bożena
• Zelek Anna
• Latocha Bartłomiej
• Strauch Piotr

Odznaczeni odznaką srebrną „MDP”:
• Dziura Mariusz
• Patalong Grzegorz

Odznaczeni wysługą lat 15:
• Bromboszcz Mariusz
• Oszek Łukasz
• Piątek Krystyna

Odznaczeni wysługą lat 10:
• Strauch Klemens
• Szypuła Krzysztof
• Dudziński Łukasz
• Losoń Arkadiusz

Odznaczeni wysługą lat 5:
• Homańczyk Renata
• Socik Agnieszka
• Strauch Marcin
• Kuźnik Barbara
• Krzyżowska Sonia
• Iwan Joanna
• Noras Łukasz 

6 października 2006r na 
pływalni krytej w Radlinie 
rozegrana została III Runda 

Ligi Klubów Śląskich 13–latków. Zawodniczka lędzińskiej „Orki”, 
Barbara Włodarczyk zajęła w tych zawodach I miejsce na dystansie 
100m stylem zmiennym oraz III lokatę na dystansie 200m stylem 
dowolnym. W zawodach brała udział także jej klubowa koleżanka, 
Marta Miłkowska która zajmowała miejsca w pierwszych dziesiąt-
kach swoich konkurencji.

Również 6 października tyle że na pływalni MKS Pałac Mło-
dzieży w Katowicach rozegrana została III Runda Ligi Klubów Ślą-
skich Dzieci 11 – letnich. Zawodniczka lędzińskiej „Orki”, Sylwia 
Papiernik zajęła II miejsce na dystansie 100m stylem zmiennym. 
Tuż za podium uplasował się Tomasz Kurtok na dystansie 200m 
stylem grzbietowym oraz sztafeta chłopców 4*100m stylem zmien-
nym, która płynęła w składzie: Tomasz Kurtok, Adrian Pomietło, 
Marcin Malczyk, Bartosz Oleś. W zawodach tych startowała także 
Anna Kruk. Grupę 11–latków do zawodów przygotowywała trójka 
trenerów: Joanna Poradzisz, Marcin Jawor i Sebastian Wala. 

Redakcja

Czwartek 12 paź-
dziernika był w Lędzi-
nach dniem weteranów 
sportu lędzińskiego. W tym dniu na Trutowisko Hamerla w lesie 
Murckowskim przybyli członkowie Klubu Seniora przy MKS Lę-
dziny, ponadto działacze klubu, jego członkowie i sympatycy. Było 
to już trzecie spotkanie w tym roku. Tym razem inicjatorem był Jan 
Mazurkiewicz, redaktor naczelny „Echa”, który z okazji 50-lecia 
„Echa” postanowił porozmawiać z mieszkańcami naszego miasta – 
sportowcami, o dotychczasowej działalności Klubu i gazety. Warto 
w tym miejscu dodać, że nasz Klub stanął przed wielu lat na podium 
w ramach Turnieju zorganizowanego przez Tygodnik „Echo”. Im-
preza została zorganizowana przez Emila Piątka, a oprócz licznych 
gości uczestniczyli w niej także m.in. burmistrz miasta Władysław 
Trzciński, kapelan sportowców ks. Jerzy Gopek, a także nasz re-
dakcyjny kolega Marcin Podleśny, który reprezentował najmłodsze 
pokolenie działaczy lędzińskiego klubu.

Marek Spyra

Dnia 19 października bieżącego roku w sali widowiskowo-ki-
nowej „Piast” Urzędu Miasta Lędziny zostało zorganizowane spot-
kanie mające na celu prezentację unikalnego fi lmu, w którym boha-
terami są osoby niepełnosprawne osiągające sukcesy i realizujące 
się zawodowo. Inicjatorami tego godnego naśladowania przedsię-
wzięcia była Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, Starostwo 
Powiatowe, Urząd Miasta Lędziny. Podczas spotkania doszło do 
rozmowy z bohaterami tego fi lmu i ekspertami do zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych oraz obecnymi i potencjalnymi pracodawcami. 

Celem zorganizowanego spotkania był przekaz podstawowych 
informacji dotyczących sukcesów zawodowych osób niepełno-
sprawnych w Polsce. Przedstawione zostały korzyści jakie płyną z 
zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, podstawowe warunki jakie 
trzeba spełnić, aby stworzyć i sfi nansować stanowisko pracy dla 
osoby niepełnosprawnej, jak również pomoc w zaistnieniu na rynku 
pracy i zmiana jakości życia osób niepełnosprawnych.   

Ponadto każdy uczestnik spotkania otrzymał bezpłatną bro-
szurę informacyjną oraz multimedialną prezentację z ważnymi in-
formacjami o możliwościach znalezienia pracy i zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych.     

Redakcja

Z KALENDARZA 
„ORKI”

WETERANI SPORTU

„PEŁNOSPRAWNY SUKCES. 
PROMOCJA NOWEJ INTEGRACJI”

Zarząd OSP Lędziny składa 
serdeczne podziękowanie 
Urzędowi Miasta Lędziny, 
Stanisławowi Brzeskotowi, 

Hubertowi Hachule
i Firmie Ekoland za wsparcie 

okazane przy organizacji 
imprezy upamiętniającej 

95-lecie jednostki. 
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Wstęp
Mapa Andreasa Hindenberga jest najstarszą wielkoskalo-

wą mapą gospodarczą na obszarze Polski. Dodać także należy, iż 
jest ona pierwszą mapą, która, tak dokładnie przedstawiła obszar 
pszczyńskiego wolnego państwa stanowego. 

Obecnie znajduje się w Archiwum Państwowym w Katowicach 
- w jego pszczyńskim oddziale terenowym. Składa się z 12 ręcznie 
wykonanych części. Każda sekcja ma wymiary 74 cm x 86 cm. Ca-
łość jest ujęta w kolorze tj. rzeki i stawy mają różne odcienie błęki-
tu, zwierzęta leśne i pnie drzew oznaczono kolorem rudawym, łąki 
żółtym, grunty orne brązowymi paskami, dachy kościołów czerwo-
nym ,natomiast drzewa leśne czarnym bądź czarnozielonym..

Legenda mapy przybliża nam postać autora. Dowiadujemy się 
z niej że był on “ziębickim inżynierem”, “architektem wojskowym 
książąt śląskich brzesko - lignicko-ziembickich”, “notariuszem pub-
licznym”. W dolnych partiach mapy sam o sobie pisze że jest : „sta-
rym sługą baronów Promnitzów”. 

U genezy jej powstania były wydarzenia związane z wojną 30 
letnią, a co za tym idzie ze zniszczeniami, jakie ze sobą niosła. W 
roku 1624 ziemie te splądrowali Lisowszczycy. Następujące po tym 
wydarzenia tak oto w swej kronice opisuje H. W. F. Schaefer: „w 
latach 1626 - 1631 grasował tutaj Mansweld ze swoimi zbieranymi 
hordami, mordował, niszczył i palił. Jego konie wprowadzone do 
piwnic zamkowych tratowały w archiwum dokumenty, akta i pisma, 
które służyły im za podściółkę. (...) w 1627 Pszczynę splądrowali 
Duńczycy. W 1637 zjawili się tutaj ponownie polscy kozacy, przed 
którymi uciekli burmistrz, rada miejska i połowa mieszkańców.” 
Sporządzenie tej mapy miało ułatwić Promnitzom oszacowanie 
strat. Ponadto utrwalić miała na przyszłość ich stan posiadania (ob-
wód granic wynosił 38 mil i 26 łańcuchów tj. ok. 250 km).

Obejmuje ona swoim zasięgiem scharakteryzowaną w poprzed-
nim rozdziale  ziemie pszczyńską a także obszar tzw. Mysłowiczy-
zny: Mysłowice, Brzęczkowice, Brzezinka, Słupna, Szopienice, 
Bogucice, Brynów, Załęże. W swej częsci północno - zachodniej 
zaznaczono także m. in.: Dąb, Świętochłowice. Kochłowice, Bu-
jaków, Paniowy, Bielszowice, Nowa Wieś. Przedstawiony teren 
ma powierzchnie w przybliżeniu 1600 km² i jest tak dokładnie od-
wzorowany, że w zasadzie pokrywa się z obecnymi układami ad-
ministracyjnymi miast Górnego Śląska. Poczynając od północy są 
to południowe tereny: Katowic, Chorzowa, Świętochłowic i Ruda 
Śląska. Praktycznie w całości pokazane zostały: Mysłowice, Tychy, 
Lędziny, Mikołów, Łaziska, Orzesze, Pszczyna, Żory (wschodnia 
część), Jastrzębie, Czechowice - Dziedzice (północna część), a tak-
że m. in. Zebrzydowice, Pawłowice i Gierałtowice.

Mapa A. Hindenberga odznacza się bardzo bogatą treścią przy 
tym ujmując całościowo topografi e terenu kładąc przy tym nacisk 
na kwestie gospodarcze posiadłości pszczyńskiej. Autor na swój 
sposób starał się oddać najbardziej widoczne wypukłości terenu: 
fragment Płaskowyżu Rybnickiego ( w rejonie Jastrzębia i Pielgrzy-
mowic), Garb Mikołowski(okolice Orzesza i Mokrego, Bujakowa 
i Paniowych), Garb Lędziński (Góra św. Klimunta), Garb Imieliń-
ski. Zaznaczone zostały także w stoki koło Czechowic - Dziedzic 
i Oświęcimia. Efekt pagórkowatości uzyskał dzięki wyrysowaniu 
cieniowanych na brązowo pagórków i charakterystycznego wygię-
cia linii pasm ról.

c.d.n
Marek Nowak

Poniżej:
Fragment mapy A. Hindenberga (przerys) przedstawiająca Lędziny 
(m.in. kościół św. Klemensa) i Bieruń (pokazany został wielki staw 
rybny o powierzchni kilkuset hektarów)
Źródło: Płyta multimedialna, pod. red . A. Złoty, Pszczyna 2000.

Mapa ziemi pszczyńskiej 
Andreasa Hindenberga z 1636 roku.

Od 13 października w Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bie-
runiu przy ul. Turystycznej 1 zobaczyć można II Wystawę Dorobku 
Wydawniczego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego „W kręgu pi-
sanego słowa”.

Na wystawie pokazane zostaną książki, czasopisma, mapy, fol-
dery, katalogi, wydawnictwa okolicznościowe (w tym multimedial-
ne) powstałe w latach 2002-2006, wydane przez powiat bieruńsko-
lędziński, poszczególne miasta i gminy, instytucje i wydawnictwa, 
prace będące dziełem twórców mieszkających w powiecie oraz 
wydawnictwa na temat powiatu, powstałe w innych ośrodkach. Z 
braku tak ważnej instytucji kultury, jaką jest Powiatowa Bibliote-
ka Publiczna, ekspozycja ta po części wypełnia istniejącą lukę. Jest 
impulsem do zebrania i przedstawienia szerokiemu gronu zainte-
resowanych bogactwa i rozmaitości dorobku wydawniczego w po-
staci konkretnych dzieł oraz ich opisów w katalogu towarzyszącym 
wystawie.

Jak stwierdza starosta bieruńsko-lędziński Piotr Czarnynoga, 
przemiany ustrojowe 1989 roku, powszechny dostęp do poligrafi i i 
zniesienie cenzury zaowocowało gwałtownym rozwojem ruchu wy-
dawniczego, także w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Znaczącym 
impulsem było uzyskanie przed piętnastu laty samodzielności przez 
Bieruń, Lędziny i Bojszowy, potem przez Imielin i Chełm Śląski. 
Wzrosło zainteresowanie historią, dorobkiem i kulturą poszczegól-
nych miast, gmin i całego regionu. Nie tylko miejscowi twórcy i 
badacze, literaci, publicyści oraz fotografi cy i fi lmowcy piórem i 
zdjęciami odpowiedzieli na to zapotrzebowanie. Zaczęło pojawiać 
się coraz więcej coraz bardziej wartościowych i piękniej wydanych 
książek, albumów, opracowań, a także nowych fi lmów. Przeszłość 
i teraźniejszość oraz to, co powstaje na naszych oczach, lokalne 
inicjatywy społeczne i samorządowe zaczęto szerzej przedstawiać 
na łamach prasy. Powstały nowe lokalne tygodniki, dwutygodniki, 
miesięczniki, a także gazety parafi alne. Poszczególne miasta i gmi-
ny poprzez książki, albumy, katalogi, foldery, programy imprez i 
inne wydawnictwa okolicznościowe zaczęły dokumentować i pro-
mować najwartościowsze dokonania i wydarzenia.

Proces ten trwa nadal, a nawet się nasila. Do tradycyjnych i 
najbardziej popularnych nośników, jakimi są druk i fotografi a, nie 
wspominając o ogromnych możliwościach zapisu przekazów tele-
wizyjnych i radiowych, dołączyły nowe media: płyty kompaktowe, 
internet, prezentacje multimedialne.

Jak prężny jest ruch wydawniczy w naszym powiecie prezen-
tujemy na organizowanej po raz drugi wystawie „W kręgu pisanego 
słowa”, ukazującej dorobek miast, gmin, a także Powiatu Bieruń-
sko-Lędzińskiego w tym zakresie w latach 2002-2006.

Współorganizatorem wystawy jest Miejski Ośrodek Kultury w 
Lędzinach.

Pragniemy nadmienić, że na tegorocznej wystawie znajdą się 
m.in. archiwalne numery Miesięcznika Miejskiego BIL oraz kilka 
tytułów książkowych naszego redakcyjnego kolegi Zdzisława Kan-
tora.

Redakcja we współpracy z Marianem Ryglewiczem

Nie tak dawno w holu Urzędu Miasta można było zobaczyć 
przygotowaną przez nasz Miejski Ośrodek Kultury wystawę twór-
czości Kamila Pakuły, 20 letniego mieszkańca Lędzin. Kamil jest 
absolwentem Liceum Plastycznego w Katowicach, zanim jednak 
ruszył na głęboką wodę był uczniem tutejszego Gimnazjum nr 1. 
Miniona wystawa  - malarstwo, rzeźba, rysunki, to owoc ostatniego 
roku pracy, wszystkie wchodzą w skład dyplomu Kamila pod tytu-
łem „Mutacja”.

Kamil Pakuła: „Przede wszystkim ideą tej pracy było skonfron-
towanie sztuki ze współczesnym światem, coraz bardziej anonimo-
wym, coraz szybszym, i towarzyszącym nam natłokiem informacji. 
Podobną treść zawarłem również w mojej pisemnej części pracy. W 
tej wystawie chodziło mi głównie o jak najprostszy wyraz i spon-
taniczność ruchu, o pokazanie jak najprostszych gestów, bo tylko 
takie liczą się w dzisiejszym szybkim świecie. Wierzę, że nawiązana 
przez mnie współpraca z ludźmi z MOKu- przyczyni się do tego, że 
nie będzie to ostatnia na-
sza wspólna wystawa”.

Kamil o począt-
ku swojej artystycznej 
aktywności: „…Zaczy-
nałem chyba tak jak 
wszystkie dzieci. Łapa-
łem kredki do ręki, gdy 
miałem parę lat, rysowa-
łem to co przychodziło 
mi na myśl i tak pozosta-
ło do teraz”. 

Przyszłościowe pla-
ny Kamila są już skonkretyzowane, jako można przypuszczać jest 
to Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, grafi ka warsztatowa. 
Jego dotychczasowe hobby to przede wszystkim sztuka.

Bernard Szczech, dyrektor MOK Lędziny: „…Kamil przygo-
towuje się do kolejnej wystawy, o tematyce górniczej, ta wystawa 
jeśli uda się ją zorganizować towarzyszyłaby tegorocznym uroczy-
stościom barbórkowym w naszym urzędzie. Po naszych rozmowach 
jestem przekonany, że nasza współpraca z pewnością będzie konty-
nuowana w przyszłości.”

Cieszymy się z faktu, że w młodym pokoleniu naszych miesz-
kańców drzemie artystyczny duch. Mamy nadzieję, że takich osób 
będzie coraz więcej, i że każda z nich znajdzie odpowiednie miejsce 
w świecie sztuki i poprzez swój własny indywidualny styl dotrze 
nie tylko do mieszkańców Lędzin. W ostatnich dniach Polska jest 
dumna z 23-letniego studenta z Poznania, który wygrał konkurs na 
logo Unii Europejskiej w jej 50-tą rocznicę. Być może już wkrótce 
i Kamil dołączy do grona osób, z których dumna będzie nasza spo-
łeczność.                Marek Spyra

U PROGU ARTYSTYCZNEJ DROGI

Rysunki Kamila Pakuły. Na zdj /od lewej/ Ilona Cuber-Cebula, 
Kamil Pakuła, Helena Szabrańska. 

Rzeźby Kamila Pakuły zachwyciły 
przybyłych gości.

WYSTAWA OTWARTA
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Minął już prawie rok od 
ostatnich wyborów parlamen-
tarnych. Wybory te wyłoniły 
z grona mieszkańców nasze-
go powiatu jednego posła, 
którym z list partii obecnie 
rządzącej, czyli PiS-u został 
Alojzy Lysko. Wydarzenia 
ostatnich dwóch miesięcy spo-
wodowały, że temat ten stał się 
ponownie gorący. Warto przy-
pomnieć, że drugim kandyda-
tem z terenu powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego, który zdo-
był w poprzednich wyborach 
również wysoką, ale niestety 
na ten czas niewystarczającą 
pozycję, był Józef Berger. By 

zostać posłem z list Platformy Obywatelskiej zabrakło mu wówczas 
zaledwie 24 głosów, czyli niewiele.

We wrześniu br. Andrzej Sośnierz objął stanowisko szefa Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Tym samym zgodnie z obowiązującym 
w Polsce prawem zrzekł on się mandatu poselskiego, a jego miejsce 
w sejmie zajął właśnie kandydat z naszego powiatu - Józef Ber-
ger. Józef Berger ma 58 lat, od wielu lat pełni funkcję dyrektora w 
bieruńskim Liceum Ogólnokształcącym. Urodził się w Lędzinach, 
po ślubie wraz z żoną zamieszkał w sąsiednim Bieruniu. Najbliższa 
rodzina posła, w tym znany naszym mieszkańcom, jego ojciec Wil-

helm Berger, nadal mieszka w Lędzinach. To wszystko sprawia, że 
nowy poseł z naszego powiatu nader blisko związany jest zarówno 
z Lędzinami jak i Bieruniem. Tym samym nasz niewielki powiat 
liczy obecnie aż dwóch posłów. Pragniemy pogratulować panu Jó-
zefowi Bergerowi objęcia nowego stanowiska, i mamy nadzieję, że 
jako poseł RP znacząco przyczyni się do rozwoju całego powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego. Ponadto zamierzamy wprowadzić na łamy 
BIL-a nową rubrykę, w której pan Jozef Berger przybliży nam swo-
je zamiary jak również pracę poselską.

Marek Spyra, Zdzisław Kantor 

Szanowny Pan
Józef  Berger

Poseł na Sejm RP
Z prawdziwą satysfakcją przyjąłem informację, że w ostatnich 

dniach został  Szanowny Pan członkiem Parlamentu Rzeczpospolitej 
Polskiej. W ten sposób nagrodzone zostały wszelkie Pańskie stara-
nia o powodzenie naszej lokalnej społeczności, w tym mieszkańców 
Lędzin. Radość jest tym większa, że z naszym miastem wiążą Pana 
silne związki rodzinne, a mieszkańcy Lędzin, w Pańskiej osobie 
mogą upatrywać godnego orędownika swoich ważkich spraw. 

Ze swej strony, pragnę Panu gorąco powinszować tego wielkie-
go sukcesu i życzyć by praca w Parlamencie RP była owocną, tak 
dla Polski, jak i naszej lokalnej społeczności. Życzę niespożytych 
sił w codziennych zmaganiach o lepszy los dla naszej Ojczyzny, 
Górnego Śląska i naszego Miasta. 

Łączę wyrazy głębokiego szacunku
Burmistrz Miasta Lędziny

Władysław Trzciński

ZDARZYŁO SIĘ W SEJMIE

„… To co dotyczy Górki Klemensowej (…) słów brakuje by 
to naturalne piękno opisać. Tak Ojcze! Błogosławione niech będzie 
Imię Twoje […] Myślę, że piękno natury, które gołym okiem z Górki 
Klemensa można zobaczyć, dla następnych generacji zostanie…”

Izydor Borzucki

2 października br. w holu Urzędu Miasta Lędziny spotkali się 
mieszkańcy naszego powiatu związani od lat z jego życiem kultu-
ralnym. Tym razem okazja była podwójna: dziesięciolecie istnienia 
Klubu Plastyka Kontrast oraz kolejna już - jubileuszowa, wysta-
wa związana z tegoroczną edycją pleneru malarskiego Widziane 
z Górki Klemensowej. Spotkanie rozpoczęła Helena Szabrańska, 
przewodnicząca „Kontrastu”, która podziękowała wszystkim przy-
byłym gościom za wsparcie i pomoc okazaną przez ostania dekadę. 
Ponadto zaproszeni goście, a było ich prawie 70, otrzymali z rąk 
pani Heleny pamiątkowe dyplomy-podziękowania. W tym uro-
czystym dniu pani Helena odebrała także podziękowania i kwiaty 
od ks. dziekana Józefa Przybyły, burmistrza miasta Władysława 
Trzcińskiego oraz starosty powiatu bieruńsko-lędzińskiego Piotra 
Czarnynoga. Specjalnie z okazji 10-lecia panie Beata Rother i Anna 
Musioł przygotowały występ artystyczny dzieci z Przedszkola nr 2. 
O okrągłym jubileuszu i minionych latach porozmawialiśmy także z 
Heleną Szafrańską, laureatką tegorocznej nagrody Clemens w dzie-
dzinie Pro Kultura.              Marek Spyra

BIL: Które wydarzenia zapoczątkowały działalność Klubu Plastyka 
Kontrast?
H. Sz.: W 1991 roku na wzgórzu św. Klemensa odbyła się uroczy-
stość upamiętniająca 225 rocznicę istnienia tej górującej nad naszym 

miastem świątyni. Na wzgórze Klemensowe przybył wówczas m.in. 
biskup Damian Zimoń. To było duże wydarzenie wymagające upa-
miętnienia, a zarazem okazja do spotkania naszych lokalnych twór-
ców. W 1995 po raz pierwszy zorganizowany został plener malarski 
„Widziane z Górki Klemensowej”. Wśród osób, które z pewnością 
zapisały się na kartach tworzących naszą historię był m.in. Arka-
diusz Banaś, który kiedyś prowadził kółko plastyczne przy dawnym 
domu kultury. W 1995 po raz pierwszy odbył się plener malarski 
– Widziane z Górki Klemensowej, przybyli goście z wszystkich po-
bliskich miejscowości. Wówczas postanowiono, że było dobrze, aby 
taki plener organizować co roku. Wśród osób tworzących Kontrast 
był Mirosław Leszczyk, motor do wszystkiego, co związane jest z 
działalnością społeczną w Lędzinach. Ponadto Mirosław Kubista, 
Jan Śmiłowski, Marek Lizak, Józek Białożyt, Maria Pawlik i moja 
skromna osoba, czyli Helena Szabrańska. Napisaliśmy statut i zare-
jestrowaliśmy się jako Klub Plastyka Kontrast. Ofi cjalna rejestracja 
nastąpiła w 1996 roku. Przez pierwsze lat nasza współpraca z Urzę-
dem opierała się przede wszystkim na materialnym wsparciu. Ze 
strony UM Lędziny pomagał nam pan Krzysztof Bednarczyk, który 
był odpowiedzialny za środki fi nansowe, a my w tym czasie zajmo-
waliśmy się stroną organizacyjną plenerów i wystaw. Na przestrzeni 
tych 10 lat udało nam się jednak trzykrotnie samodzielnie przygo-
tować plenery „Widziane z Górki Klemensowej”. Znaczące zmiany 
nastąpiły wraz z powołaniem do życia Miejskiego Ośrodka Kultury, 
z którym staramy się na bieżąco współpracować i razem działać.
BIL: Jak kształtował się na przestrzeni minionego dziesięciolecia 
skład osobowy Klubu?

H.Sz.: W czasie ostatniej dekady liczba członków Klubu Plastyka 
Kontrast kształtowała się pomiędzy 20-25 osobami. Obecnie liczy-
my 22 aktywne osoby. Mamy w naszym gronie grupę dzieci, jednak 
ich liczba ciągle się zmienia. Ponadto możemy się także poszczycić 
kilkoma wychowankami „Kontrastu”, do których należą m.in.: Aga-
ta Wojtala - jest obecnie na III roku Liceum Plastycznego, Renata 
Gołdon - absolwentka Liceum o rozszerzonym profi lu plastycznym 
w Tychach, Dominika Myszkowska - obecnie studentka wyższej 
szkoły plastycznej, kierunek nauczycielski w Raciborzu, Monika 
Łataś - Technikum Plastyczne w Katowicach i Monika Kostyra.
BIL: Plany i marzenia na kolejne lata?
H.Sz.: Zawsze uważam, że naszym dużym sukcesem jest po pro-
stu fakt, że jesteśmy. I gdybym miała teraz określić moje marzenie 
związane z Klubem Plastyka Kontrast, to będzie brzmiało ono po-
dobnie. Chciałabym po prostu, abyśmy w kolejnych latach również 
mieli okazje do spotykania się, działania i tworzenie, tak by poprzez 
nasze zmagania rozwijać naszą śląską, lędzińską kulturę. Ważne jest 
również, aby towarzyszyła nam grupa ludzi, która z potrzeby serca 
wspierała będzie nasze działania.

/Rozmawiał Marek Spyra/

WIDZIANE Z GÓRKI KLEMENSOWEJ

Po kilkumiesięcznych przygo-
towaniach oraz prawnej akceptacji 
Urzędu Miasta Lędziny ustalono, że 
wybory do nowego organu reprezen-
tującego lędzińską młodzież odbędą 
się 27 października 2006 roku w sali 
widowiskowo kinowej „Piast” o go-
dzinie 17:00.

Kandydatów należy zgłaszać do 
25 października do godz. 10:00 w se-
kretariatach szkół (gimnazja i PZSZ) 
oraz pod adresem internetowym 
smpanteon@interia.pl (lub www.fo-
rum.panteon.prv.pl).

Zgłoszenie powinno zawierać 
następujące dane: imię, nazwisko, 
wiek, szkoła, zainteresowania.

Szczegółowe informacje będą 
dostępne lada dzień w szkołach.

Dla wszystkich tych, którzy oso-
biście wezmą udział w głosowaniu 
w piątek 27 października wspólnie z 

Miejskim Ośrodkiem Kultury przy-
gotowaliśmy seans fi lmowy.

Mamy nadzieje, że ta grupa mło-
dzieży, która od początku starała się 
wspólnie z nami powołać instytucję, 
która stworzy podwaliny pod to, by 
nasza młodzież i studenci z terenu 
Lędzin jeszcze aktywniej włączyli 
się w życie społeczno-kulturalne nie 
zawiedzie nas i tym razem. 

Prosimy również o pomoc ro-
dziców, by przekonali własne dzie-
ci do tego, że warto angażować się 
w życie miasta. Przecież to właśnie 
młode pokolenie Lędzin kiedyś bę-
dzie decydowało o losach naszego 
miasta, dlatego warto by już teraz 
spróbowali swoich sił w Forum 
Młodzieży Lędzińskiej. Zaprasza-
my wszystkich do współpracy  
     

Młodzi Samorządni

STOWARZYSZENIE
MŁODYCH 
„PANTEON”

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ ROZWOJU

SPORTU

PRZYSZŁOŚĆ MIASTA W TWOICH RĘKACH!!! - WEŹ UDZIAŁ 
W WYBORACH DO FORUM MŁODZIEŻY LĘDZIŃSKIEJ
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Zapewne większość z ‘Lędzinioków’ zna panią Felicję i Pa-
wła Domżoła.   Rzeczą bezsporna jest fakt, że rodzina Domżołów 
już dawno wpisała się w karty lędzińskiej historii. Oboje są można 
rzec z dziada pradziada związani z Lędzinami. Pani Felicja, z domu 
Okoń, urodziła się i mieszka w Lędzinach. Ojciec pana Pawła po-
chodził z Bijasowic, rodzina jego mamy - z domu Gryc od pokoleń 
mieszka w Lędzinach.

W budynku, w którym mieszkają kiedyś mieścił się sklep spo-
żywczy GS, w nim przez długie lata pracowała pani Felicja. Tuż za 
ścianą mieszkał pan Paweł. Jak więc można się domyślić poznali 
się po prostu ‘po sąsiedzku’. Pan Paweł przez 35 lat pracował ‘na 
dole’, był budowniczym szybów kopalnianych. Pracował w tzw. 
dziale pionowym. Oboje doskonale pamiętają, że ślubu cywilnego 
udzielała im niejaka pani Stolecka. Wówczas siedziba urzędu gminy 
Lędziny mieściła się w budynku przy ulicy Asnyka, obecnie siedzi-
ba Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Natenczas Lędziny były 
jeszcze gminą wiejską. Państwo Domżoł mają dwie córki i jednego 
syna oraz czterech wnuków. W tym roku przypada 50-rocznica za-
warcia przez nich związku małżeńskiego.

Po wojnie pan Paweł był jednym z budowniczych tymczaso-
wego kościoła św. Anny. Starsi mieszkańcy doskonale pamiętają 
tą drewnianą świątynię, która chociaż z założenia miała tylko tym-
czasowo służyć jako kościół, doskonale sprawowała tą funkcję do 
końca lat osiemdziesiątych. Zapewne dla naszych mieszkańców 
nie jest tajemnicą, iż kościół ten powstał z poniemieckich baraków 
wojskowych. Pan Paweł wspomina, że aby go wybudować musiano 
rozebrać aż trzy takie baraki w sąsiednich Kosztowach, by potem 
po przewiezieniu ich do Lędzin, wznieść z nich jedną świątynię. Z 
historycznych ciekawostek pan Paweł wspomina jeszcze fakt, iż po 
wojnie wieża kościelna była w połowie zniszczona.

Opowiadając o naszych czcigodnych jubilatach nie możemy 
nie wspomnieć o „Sali u Domżoła”. Wielu spośród długoletnich 
par małżeńskich, które przedstawiamy na łamach BIL-a poznała się 
właśnie w tym miejscu. Wydaje nam się, jednak że tejże sali, która 
w minionym wieku znacząco zapisała się na kartach naszej historii, 
należy poświęcić osobny artykuł, dlatego do tego miejsca powróci-
my w kolejnym numerze BIL-a. Tymczasem życzymy pomyślności 
na dalsze lata życia.              Marek Spyra 

Pani Irena urodziła się w Tychach. Jej ojciec pracował na kopalni w 
Lędzinach, dlatego gdy w Hołdunowie powstało Osiedle Domków 
Fińskich rodzina przeprowadziła się do jednego z nowo wybudo-
wanych. Pan Paweł pochodzi ze Smardzowic. Karierę zawodową 
rozpoczynał w Katowicach w Zakładach Wytwórczo-Specjalnych 
Maszyn Elektronicznych. W 1952 związał się z Kopalnią „Ziemo-
wit”, początkowo jako członek orkiestry górniczej. Po dwóch latach 
został pracownikiem kopalni. Do 1983 pracował jako elektromon-
ter, a obecnie od 23 lat jest na emeryturze. Pomimo tego do dnia 
dzisiejszego gra w orkiestrze kopalnianej.

Podczas naszych spotkań zawsze staramy się dowiedzieć, gdzie 
poznali się nasi czcigodni jubilaci. Tą parę połączyła jedna z wesel-
nych potańcówek „U Rudego”. Warto nadmienić, że pół wieku temu 
w Lędzinach wesela obchodzone było zgoła inaczej aniżeli dzisiaj. 
Wówczas normą byłą, że mieszkańcy pobliskich domów mogli 
przyjść na salę weselną i wspólnie z gośćmi bawić się do białego 
rana. Na ślubnym kobiercu stanęli w nieistniejącym już kościele 
Chrystusa Króla, a do ślubu jechali dyrektorskim ‘moskwiczem’. 
Są szczęśliwymi rodzicami dwojga synów i jednej córki. Doczekali 
się już trojga wnucząt. W tym roku mija 50 lat, od dnia w którym 
powiedzieli sobie pamiętne „tak”. 

Dla miłośników historii ziemi lędzińskiej mamy jeszcze jed-
ną ciekawą informację. W miejscu, gdzie obecnie mieszkają nasi 
jubilaci kiedyś miała przebiegać niemiecka autostrada na wschód. 
To właśnie tutaj Adolf Hitler planował zbudować autostradę łączącą 
Niemcy z Rosją. Zapewne gdyby mu się udało, znając polskie rea-
lia, jeszcze do niedawna obok Lędzin biegła by autostrada z betono-
wych płyt, jak ta w kierunku Wrocławia.

Naszym jubilatom składamy jeszcze raz gorące życzenia dal-
szego trwania w zdrowiu i miłości.

Marek Spyra

Pani Cecylia jest rodowitą Lędzinianką. Pan Sylwester pocho-
dzi z Mysłowic, jednak jego życie zawodowe związało go z Lędzi-
nami. Myślę, że trafnym będzie stwierdzenie, że to właśnie dzięki 
kopalni „Ziemowit” poznał swoją przyszłą żonę. Jednym z jego ko-
palnianych kolegów był brat pani Cecylii, który z pewnością nie był 
świadom tego, że za jego sprawą ta dwójka już wkrótce stanęła na 
ślubnym kobiercu.

Pan Sylwester w 1948 powrócił z wojska. W 1950 roku zwią-
zał się z „Ziemowitem”. Warto dodać, że kopalnia było dopiero w 
budowie. Dwa lata później, po oddaniu jej do eksploatacji, podjął 

L Ę D Z I Ń S C Y  J U B I L A C I

Felicja i Paweł Domżoł

Irena i Paweł Gierlotka

Cecylia i Sylwester Seidel

pracę w tzw. PRG, gdzie pracował aż do roku 1980. Pan Sylwester 
pracował razem z naszymi jubilatami panem Domżołem i Zychem. 
Potem aż do roku 1990 pracował na pół etatu w oddziale gospodar-
czym. Obecnie od 16 lat jest na emeryturze. Pani Cecylia zajmowała 
się domem i wychowaniem dwójki dzieci.

  Ślub państwa młodych miał miejsce w kościele p.w. św. Anny 
w Lędzinach, a wesele odbyło się „U Domżoła”. Początkowo miesz-
kali na Smardzowicach, a w 1963 roku przeprowadzili się do nowo 
wybudowanego domu w Lędzinach. W tym roku państwo Seidel 
obchodzą 55-rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Mają syna i 
córkę, troje wnucząt oraz jednego prawnuka, który w grudniu skoń-
czy osiem lat. Również tej parze życzymy zdrowia i pogody ducha 
na dalsze lata.

Marek Spyra

Był piękny, ciepły wrześniowy dzień, kiedy państwo Gertruda i 
Józef Synowiec stanęli na ślubnym kobiercu. Od tamtej pory minęło 
55 lat. 29 września 1951 r. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Cheł-
mie Śląskim przyrzekali sobie dozgonną miłość na dobre i złe oraz 
wsparcie w szczęściu i chorobie. Natomiast sakramentalne „Tak” 
wypowiedzieli następnego dnia, w niedzielę w kościele św. Trójcy 
Przenajświętszej w Chełmie Śląskim. 

Należy pamiętać, że w tamtych czasach ślub cywilny był tyl-
ko formalnością, dlatego w  czasie ceremonii oprócz urzędnika 
stanu cywilnego obecni byli tylko małżonkowie oraz dwaj pełno-
letni świadkowie. Świadkowie byli miejscowi i do urzędu przyszli 
piechotą, zaś przyszły małżonek (pochodzący z Chełmu Śląskiego) 
przyjechał ze swoją wybranką (Goławianką) na rowerach.

Do ślubu kościelnego była już bryczka. Wesele miało miejsce na 
Goławcu u pani Pauliny Klimek. Była to - jak na owe czasy - słynna 
gospoda w tej okolicy (często mówiło się „do babki Klimek”).

Pani Gertruda jako wiano otrzymała ziemię przy obecnej ul. 
Ziemowita. Dlatego też po ślubie rozpoczęto budowę domu. Dzię-
ki ogromnej pomocy rodziny prace budowlane zakończono po 2 
latach. Jesienią 1953 roku państwo Synowiec wprowadzili się do 
swojego gniazdka. 

W czasie II wojny światowej pan Józef- jak większość męż-
czyzn- walczył na froncie. Natomiast po zakończeniu działań wo-
jennych podjął pracę w prywatnej fi rmie w Katowicach u pana Po-
loczka, gdzie zdobył zawód i ukończył szereg kursów. Dodać nale-
ży, że z czasem zakład przekształcił się z Miejskie Przedsiębiorstwo 
Remontowo-Budowlane specjalizujące się w oświetleniach. W 1957 
roku jubilat rozpoczął prace na kopalni „Ziemowit”. Z zakładem był 
związany aż do emerytury, czyli do 1983 roku. 

Państwo Synowiec mają 2 dzieci: córkę i syna, 5 wnuków oraz 
4 prawnuków (2 najmłodszych ma 6 lat).

Renata Ścierska

Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji Gminy i Współpracy z 
Zagranicą informuje o naborze chętnych do projektów realizowanych 
przez Centrum Przedsiębiorczości S. A. w Woli: Bądź dla siebie 
pracodawcą – promowanie przedsiębiorczości w powiecie pszczyńskim 
i bieruńsko-lędzińskim oraz  Kobieta aktywna – Kobieta pracująca.
Projekt Bądź dla siebie pracodawcą... zakłada kompleksowe 
wsparcie dla osób planujących założenie własnej działalności 
gospodarczej. Elementami wsparcia będą usługi szkoleniowe z zakresu 
praktycznego prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo 
dla wszystkich osób uczestniczących w szkoleniach. Uczestnicy 
projektu, po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, będą mogli 
otrzymać wsparcie fi nansowe w formie jednorazowej bezzwrotnej 
dotacji inwestycyjnej do 20 000 zł, która stanowi maksymalnie 75% 
kosztów inwestycji związanej z utworzeniem mikroprzedsiębiorstwa 
lub otrzymać bezzwrotne wsparcie pomostowe w wysokości 700 
zł miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności 
gospodarczej (w uzasadnionych przypadkach do 12 miesięcy).
Wsparciem mogą zostać objęci mieszkańcy powiatu bieruńsko-
lędzińskiego lub pszczyńskiego, którzy zamierzają podjąć działalność 
gospodarczą oraz realizować w jej ramach zakupy inwestycyjne. Nie 
mogą to być osoby zarejestrowane jako bezrobotni lub osoby, które 
prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 roku. W 
szczególności preferowane będą osoby zamieszkujące tereny wiejskie, 
młodzież do 25 roku życia, osoby zatrudnione w rolnictwie, pracownicy 
przemysłów podlegających restrukturyzacji i inne osoby zagrożone 
utratą pracy.
Rekrutacja benefi cjentów będzie trwała do 17.11.2006 r. Kandydaci 
muszą osobiście zgłosić się do punktu rekrutacyjnego, mieszczącego 
się w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości S.A.; 43-225 Wola, ul. 
Przemysłowa 6. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są także na stronie 
internetowej Centrum Przedsiębiorczości. 
Natomiast projekt Kobieta aktywna – Kobieta pracująca skierowany jest 
do kobiet bezrobotnych i poszukujących pracy, biernych zawodowo, 
o niskich i zdezaktualizowanych kwalifi kacjach, chcących powrócić 
na rynek pracy lub rozpocząć własną działalność gospodarczą. 
Projekt obejmuje wyłącznie mieszkanki powiatów bieruńsko – 
lędzińskiego i pszczyńskiego. 
Uczestniczki projektu otrzymają bezpłatne doradztwo zawodowe, 
psychologiczne i prawne oraz wezmą udział w szkoleniach 
podnoszących i uaktualniających kwalifi kacje zawodowe. W ramach 
projektu przewidziano następujące typy szkoleń: Przedsiębiorczość, 
Opiekunka – usługi pielęgnacyjne i gospodarcze dla osób starszych, 
Kucharka – Kelnerka, Pracownik administracyjno – biurowy. 
Kobiety, które z najlepszymi wynikami ukończą szkolenia i kursy, 
mogą zostać objęte przygotowaniem zawodowym w miejscu pracy. 
Istnieje również możliwość uzyskania jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospodarczej. Kryterium przyznania takiego 
dofi nansowania będzie przygotowanie najlepszego biznes planu 
inwestycji. 
Ponadto w  ramach projektu refundowane będą koszty dojazdu na 
zajęcia, a uczestniczkom, które samotnie wychowują co najmniej 
jedno dziecko do 7  roku życia lub samotnie opiekują się osobą zależną 
fi nansowane będą koszty opieki. 
Rekrutacja w ramach projektu  Kobieta aktywna – Kobieta pracująca 
jest prowadzona przez Centrum Przedsiębiorczości S.A. oraz Powiatowe 
Urzędy Pracy w Tychach i w Pszczynie. 
Wszelkie informacje dotyczące obu projektów można uzyskać 
bezpośrednio w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości S. A. w Woli, 
na jego stronie internetowej www.cpsa.com.pl  lub pod numerami 
telefonów: (032) 211 91 77; 211 81 80. 

Mariola Jurowicz
Referat Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą

Gertruda i Józef Synowiec

BĄDŹ DLA SIEBIE PRACODAWCĄ
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Minęło już pół roku od ukazania się numeru BIL-a, w którym 
po raz pierwszy zamieściliśmy relację z rowerowej wyprawy Tom-
ka Nowaka do Lwowa. Od tamtej pory niemalże w każdym BIL-u 
zamieszczamy artykuły o lędzinianach, którzy w rowerowym siodle 
podbijają Polskę i Europę promując tym samym nasze miasto. Tym 
razem opowiemy o dwójce, która na rowerze postanowiła zdobyć 

polskie wybrzeże. 
22 lipca Artur 

Cuber wraz z ko-
legą Dominikiem 
G o n s i o r c z y k i e m 
wyruszyli w dwuty-
godniową rowerową 
podróż nad piękny, 
polski Bałtyk.  Przed 
nimi było ponad 
2000 km wyboistych 

i nienajlepszych polskich dróg. Wiadomo, że na tak długą wyprawę 
trzeba ze sobą zabrać odpowiedni ekwipunek, bo nigdy nie wiado-
mo jaka spotka ich na trasie pogoda i co się po drodze przyda. Dla-
tego też rowery zostały wyposażone w specjalne przyczepki spon-
sorowane przez fi rmę extrawheel o nośności 30kg, co pozwoliło 
znacznie odciążyć rower.

Ich trasa wiodła przez jedne z piękniejszych polskich miast, ta-
kich jak: Wrocław, Poznań, Szczecin, Kołobrzeg, Łeba, Gdynia, So-
pot, Gdańsk, Ostróda, Płońsk, Piotrków Trybunalski, Częstochowa. 
Artur i Dominik doświadczyli najrozmaitszej pogody, od palącego 
słońca po grad wielkości ziaren fasoli.

W pierwszym tygodniu wyprawy większość drogi pokonywali 
w nocy by uniknąć 36-cio stopniowego skwaru jaki dawał się we 
znaki w dzień. Drugi tydzień był przeciwieństwem pierwszego, czę-
ste burze i długotrwałe ulewy były bardzo uciążliwe, tym bardziej, 
że nocowali w namiocie. Nasi śmiałkowie nie należą jednak  do 
tych, którzy poddają się bez walki i plan wyprawy - co prawda nieco 
skrócony, wykonali. Po dotarciu do Szczecina przejechali wzdłuż 
Bałtyku polskim wybrzeżem aż do Gdańska, po czym udali się w 
drogę powrotną. 

Artur Cuber, Dominik Gonsiorczyk: „Oto mały, wycinek, 
naszej podróży: Siódmego  dnia wyprawy, z powodu upału wyru-
szyliśmy dopiero 
ok. godziny 16, 
pech chciał, że w 
momencie, gdy 
mieliśmy przeje-
chane ledwie 50km 
i znajdowaliśmy się 
w szczerym polu, 
gdzie tylko komary 
dotrzymywały nam 
towarzystwa, Ar-
tur rozciął oponę na długości ponad centymetra. Do najbliższego 
miasta gdzie potencjalnie można by kupić nową oponę mieliśmy 
ok. 20km. Na szczęście mieszkańcy pobliskiej wsi Modrzewie byli 
bardzo gościnni, poczęstowali nas obfi tym posiłkiem, przenocowali 
i pomogli załatać dziurę za pomocą dżinsów i butaprenu. Na drugi 
dzień uznaliśmy, że rozcięta opona zasłużyła na odpoczynek i po-
wędrowała na koło ‘przyczepki’ w zamian za tamtą – niemal nową. 
Po takiej oto zamianie wyruszyliśmy wcześnie rano, by nadrobić 
zaległości. Wtedy to też pobiliśmy nasz życiowy rekord w ilości 
kilometrów przejechanych w jeden dzień – 290 km !!!

Można by tu długo opisywać przeróżne sytuacje jakie nas spo-
tykały, jednak nie mamy tutaj takich możliwości. Chciałbym jednak 
wspomnieć o fi rmach i instytucjach, bez których wyprawa być może 
nie doszła by do skutku, ze względów na duże koszty z nią zwią-
zane, Dziękujemy fi rmie extrawheel za przyczepki wraz ze świet-
nymi 60-cio litrowymi sakwami, Wyższej Szkole Technologii In-
formatycznych w Katowicach za wsparcie fi nansowe, oraz fi rmie 
Psychotronics z Tychów również za wsparcie fi nansowe. W całą 
akcję włączyło się więcej instytucji, których tu jednak wymieniać 
nie będziemy, chcielibyśmy jednak odesłać Was do naszej strony in-
ternetowej, która jeszcze jest w budowie, ale do której adres zamieś-
cimy w następnym numerze BIL-a. Wprawionych w ‘surfowaniu’ 
po internecie namawiamy do wcześniejszego szukania tej strony w 
innych serwisach.
Kilka statystyk, które przygotowaliśmy m.in. dla czytelników BIL-a  

- 140 litrów wody wypiliśmy podczas wyprawy.
- 13 razy złapaliśmy ‘gumę’
- 53,4km/h – to maksymalna prędkość jaką osiągnęliśmy
- 2015 – tyle dokładnie kilometrów wyniosła nasza trasa
-  4 km – tyle szliśmy po plaży pchając rowery – najciężej zdobyte 

kilometry
- 290 km – najdłuższy jednodniowy odcinek. 
- 296 – tyle naliczyliśmy przejechanych zwierząt, głównie jeży, 
kotów, psów i ptaków, ale trafi ły się także lisy, wiewiórki czy na-
wet nietoperz! 

Bardziej szczegółowe i rozbudowane statystyki na stronie in-
ternetowej!

Na tym zakończymy kolejną już relację z rowerowych wojaży 
naszych mieszkańców. Już dzisiaj zapraszamy jednak do kolejnego 
numeru, w którym opowiemy o innej rowerowej wyprawie, tym ra-
zem aż nad Adriatyk.

Marek Spyra 

„ROWEREM PO BAŁTYCKI BURSZTYN”

Ogłoszenie
Szanowni Mieszkańcy informujemy, iż do końca paź-

dziernika br. na terenie gminy Lędziny będzie przeprowa-
dzona inwentaryzacja garaży w celu uporządkowania sta-
nu faktycznego w dokumentacji Urzędu  Miasta. Osoby 
upoważnione, które będą przeprowadzać inwentaryzuje 
będą posiadały specjalne identyfi katory. Inwentaryzacja 
dot. wyłącznie garaży znajdujących się na działkach nale-
żących do gminy. 

 Zbliżający się dzień Wszystkich Świę-
tych to czas zadumy i skupienia. Dziesiąt-
ki tysięcy ludzi odwiedzają wtedy miejsca 
spoczynku swoich bliskich, krewnych i 
znajomych. Jest to niestety także okazja 
dla aktywności przestępczej ludzi, którzy 
mają w pogardzie powszechnie uznawane 
i szanowane normy moralne.
 Doświadczenia policyjne wskazują, 
że okres ten cechuje zwiększona ilość 
kradzieży i rozbojów na osobach porząd-
kujących mogiły, kradzieży elementów 
dekoracji grobów, włamań do samocho-
dów pozostałych przed cmentarzami, 
kradzieży kieszonkowych dokonywanych 
w środkach komunikacji publicznej, pla-
cówkach handlowych i na targowiskach 
oraz włamań do mieszkań i placówek han-
dlowych. 
 Abyście Państwo mogli dobrze i bez-
piecznie spędzić dzień Wszystkich Świę-
tych, prezentujemy kilka rad:
•  Wyjeżdżając, zabezpieczcie mieszkanie: 

pozamykajcie dokładnie wszystkie okna 
i drzwi, poproście sąsiadów, by zwrócili 
uwagę na Wasze mieszkanie, zostawcie 

im numer telefonu i adres, gdzie się za-
trzymacie. Usuńcie za skrzynki pocztę, 
a sprzed drzwi foldery i inne materiały 
reklamowe. 

•  Podróżując samochodem, pamiętajcie by: 
nie zatrzymywać się poza terenem zabu-
dowanym, w miejscach słabo oświetlo-
nych, zalesionych lub odludnych; unikać 
zabierania przygodnie poznanych osób, 
będąc u celu podróży właściwie zabez-
pieczyć samochód - jeśli to możliwe, 
pozostawić go na parkingu strzeżonym 
lub w garażu. Jest to szczególnie istotne, 
gdy samochód ma zagraniczne numery 
rejestracyjne. 

•  Podróżując publicznymi środkami ko-
munikacji, stosujcie następujące zasady: 
bilet kupcie dzień wcześniej, by nie stać 
w kolejce przed kasą; w pociągu  wy-
bierzcie przedział oświetlony, w którym 
są osoby budzące Wasze zaufanie; bagaż 
połóżcie w zasięgu wzroku i zwracajcie 
na niego uwagę, zwłaszcza gdy wysia-
dają inni współpasażerowie, gdyż mogą 
się oni po prostu pomylić i zabrać go; 
pieniądze i inne cenne rzeczy pocho-

wajcie w różnych miejscach (przy sobie 
i w bagażu); jadąc w tłoku, szczególną 
uwagę zwracajcie na osoby będące bli-
sko Was- mogą one niepostrzeżenie wło-
żyć rękę do Waszej kieszeni lub torby i 
ukraść np. portfel, szczególnie sprzyja 
temu ruch pasażerów podczas wsiadania 
i wysiadania. 

• „gorączka zakupów” w sklepach to do-
datkowa okazja dla złodziei, pamiętajcie 
więc, aby nie pozostawiać portfela z pie-
niędzmi w otwartej torbie czy np. na la-
dzie sklepowej; nie manifestujcie swojej 
zamożności i zawartości portfela.
•  Na cmentarzu zwróćcie Państwo uwa-

gę na inne przebywające osoby, jeśli 
zauważycie, że niszczą one groby lub 
kradną znicze, wieńce czy kwiaty- na-
tychmiast powiadomcie o tym admini-
stratora cmentarza lub policjantów peł-
niących służbę w jego rejonie.

Z poważaniem:
Policjanci Komendy Powiatowej

29 września 
2006r. odbyło się 
uroczyste otwarcie 
Komendy Powia-
towej Policji. Ko-
menda powstała w 
centrum powiatu 
bieruńsko-lędziń-
skiego, na skrzy-
żowaniu drogi kra-
jowej 44 z drogą 
wojewódzką 931 
w Bieruniu-Ścier-
niach. Kamień 

węgielny wmurowano 26 listopada 2004r. Po niespełna 2 latach 
prac budowlanych i wyposażeniowych Policja przejęła budynek 
i rozpoczęła pracę w nowych nieporównywalnie lepszych wa-
runkach niż dotąd.

Komenda powstała kosztem ponad 7 mln zł. Składa się z 
dwóch budynków: trzykondygnacyjnego administracyjno-biuro-
wego i jednokondygnacyjnego budynku zaplecza technicznego. 
Leży w centrum powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Nowa, dobrze wyposażona 
Komenda zapewne wpłynie pozy-
tywnie na poprawę naszego bezpie-
czeństwo. Policjantom życzymy by 
spełniła ich oczekiwania, a miesz-
kańcom by zawsze czuli się bez-
piecznie pod ich życzliwą opieką.

Marek Spyra, Zdzisław Kantor

BEZPIECZNE ŚWIĘTA!

UROCZYSTE OTWARCIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
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Anna i Jan Górscy to kolejna tegoroczna para świętująca ju-
bileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Państwo Górscy związek 
małżeński zawarli w sierpniu przed 50 laty.

Jan Górski to osoba, która ma już wyrobione i zasłużone miej-
sce w historii miasta Lędziny. Autor dwóch książek związanych z 
lędzińskim szkolnictwem, obecnie wraz z siostra pracuje nad kolej-
nym tytułem publikacji związanej z jego rodzinną miejscowością 
na Śląsku Cieszyńskim. Do Lędzin przybył w pierwszej połowie lat 
50-tych. Jako nauczyciel w 1954 roku został przeniesiony na własną 
prośbę do szkoły dla Pracujących w Domu Młodego Górnika kop. 
„Ziemowit” w Lędzinach, gdzie pełnił obowiązki kierownika. Z 
dniem 1.09.1957 roku objął stanowisko nauczyciela w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Hołdunowie. Od 1.09.1959 roku Inspektor Oświaty 
w Tychach powierza mu obowiązki zastępcy kierownika tej szkoły, 
a od 1.02.1961 roku obowiązki Kierownika Szkoły ne1 w Hołduno-
wie. Od 5.05.1963 roku przechodzi do nowej szkoły tzw. Tysiąclatki 
i pełni swoją funkcje od 1985 roku. Zostaje też radnym, przez kil-
ka kadencji w Radzie Miejskiej w Lędzinach i Tychach. Pełnił też 
rolę prezesa Ogniska ZNP w Lędzinach i Hołdunowie. Przeszedł 
na emeryturę 31.08.1985 roku, ale jeszcze przez 7 lat pracował w 
niepełnym wymiarze jako nauczyciel biologii. Defi nitywnie „po-
żegnał” się ze szkołą w 1992 roku.

Pani Anna pochodzi ze Ścierni. Przez 37 lata związana była 
zawodowo z kopalnią „Ziemowit”. Pracowała w dziale socjalnym, 
była odpowiedzialne m.in. za zaopatrzenie i organizację kolonii.

Państwo Górscy mają trójkę dzieci, sześcioro wnucząt i dwoje 
prawnucząt. Życzymy pomyślności i zdrowia na dalsze lata. Oby je-
sień życia była dla pana Jana i jego twórczości pisarskiej tak owoc-
na jak dotychczas.               Marek Spyra 

Trzy zwycięstwa, dwa remisy, jedna porażka i w efekcie 11 oczek 
– oto bilans jaki w ostatnich sześciu grach ligowych odnotowali pił-
karze MKS-u Lędziny, którzy zajmują po 12 rozegranych kolejkach 
piątą lokatę w ligowej tabeli z dorobkiem 17 punktów (łącznie 4 zwy-
cięstwa, 5 remisów, 2 porażki) i bilansem bramkowym 17-15.

Pierwszy interesujący nas mecz rozgrywany był w Rudzie Ślą-
skiej z Uranią, uważaną powszechnie za jednego z faworytów naszej 
grupy. Gra pierwszych drużyn poprzedzona została potyczką kibiców 
z Lędzin i Rudy Śl. i to nasi sympatycy okazali się lepsi zwyciężając 
po emocjonującym widowisku 5-4. Spotkanie głównych już zespo-
łów Uranii i MKS-u toczone było w niezwykle szybkim tempie, ale 
stwarzanie sytuacji podbramkowych przychodziło obu drużynom z 
trudem. Na gole kibice musieli czekać aż do końca meczu. Najpierw 
w 85 min. pięknym uderzeniem w długi róg z kilkunastu metrów pro-
wadzenie gospodarzom zapewnił Zięcik, na szczęście już 120 sekund 
później lędzinianie wyrównali, a konkretnie Robert Stojak, który cel-
ną główka zakończył akcję Sopelewskiego. MKS: Wowro - Śmiłow-
ski, Mikolasz,  Bednarek, Bomba, (Sopelewski 64), Karlik, Biliński, 
D.Firlej (Duda 58), Samek, Magiera, Stojak (Gołaś 90).

Rozgrywany na swoim boisku mecz z Krupińskim Suszec był już 
tym, który należało koniecznie wygrać. I na szczęście udało się tym 
razem. Gra nie była może zbyt dobra, zwłaszcza w drugiej połowie, 
ale wynik 3:1 poszedł w świat. W tym meczu 2 gole zdobył Dariusz 
Firlej, pierwszego po ładnym technicznym strzale z rzutu wolnego z 
odległości 18 metrów w 29 min., a drugiego po efektownym szczupa-
ku i strzale głową w 90 min., którym to zakończył akcję swego brata 
Krzysztofa. Trzecia bramka była autorstwa Sławka Magiery, który 
wreszcie przypomniał sobie jak zdobywa się gole, a ponadto zaczął 
prezentować naprawdę dobra formę. Autorem honorowego trafi enia 
dla gości był w 80 min. Bugla. Trzeba dodać, że goście kończyli mecz 
w dziewiątkę, po czerwonych kartkach dla Maciejowskiego -  za faul 
na  wychodzącym na czystą pozycję Stojaku z 28 min (to była prze-
łomowa akcja spotkania, tuż po niej właśnie do siatki trafi ł Firlej) 
oraz Niebisza w 90. MKS: Wowro -Śmiłowski, Mikolasz, (Bomba 
7), Bednarek, K.Firlej, Karlik, Idczak, D.Firlej, Samek (Dendys 75), 
Magiera, Stojak (Duda 65).

Kolejne wyjazdowe spotkanie rozgrywane było w Bojszowach z 
GTS-em. Lędzinianie jechali na derbowy mecz z chęcią przerwania 
zwycięskiej passy bojszowian na swoim boisku, jednak także i naszej 
drużynie ta sztuka się nie powiodła. Zaczęło się jednak obiecująco, 
gdyż w 4 min. Idczak dośrodkował wprost na głowę Magiery i cel-
ny strzał pod poprzeczkę dał nam prowadzenie. Podopieczni trenera 
Pluszczyka dali się zepchnąć jednak do obrony i w efekcie w 19 min. 
B.Rokowski wyrównał stan meczu na 1:1. Jeszcze w ostatniej akcji 
pierwszej połowy Magiera trafi ł w poprzeczkę po podaniu Samka, 
ponowne prowadzenie MKS-u było blisko. Co nie udało się nam, 
w drugiej połowie stało się udziałem GTS-u. Gole Sobczaka z 65 i 
Pyrlika z 90 minuty zapewniły zespołowi z Bojszów zwycięstwo i 
kolejne 3 punkty. MKS: Wowro - Bednarek, Smiłowski, Gołaś, Sy-
nowiec (Sopelewski 72), Idczak, Samek, K.Firlej, D.Firlej (Duda 80), 
Magiera, Stojak (Bomba 58). 

Następne z rozgrywanych spotkań była to potyczka MKS-u z 
rezerwami GKS-u Jastrzębie. Co tu kryć, kto nie przybył na to spot-
kanie powinien żałować, gdyż dawno nie byliśmy świadkami tak dra-
matycznego i ciekawego spotkania w Lędzinach. Na szczęście był to 
horror z happy endem. Lędzinanie trzykrotnie przegrywali w tym me-
czu i za każdym razem udawało im się doprowadzać do remisu, mało 
tego - zwycięską bramkę zdobyli w 5 minucie doliczonego czasu gry. 
Ale po kolei. Goście objęli prowadzenie w min. po strzale Fedoruka, 

MKS natychmiast ruszył do odrabiania strat i w efekcie wywalczył 
rzut karny w 15 minucie, niestety Jacek Mikolasz jedenastki nie wy-
korzystał. Kilka minut później za drugą żółtą kartkę z boiska wyle-
ciał obrońca gości Piksa i od tego momentu przewaga MKS-u była 
już wyraźna. Wreszcie w 34 minucie Magiera przelobował bramka-
rza i zdobył wyrównanie, jednak chwila dekoncentracji w końcówce 
pierwszej połowy sprawiła, że Wojciechowski wyprowadził zespół z 
Jastrzębia na prowadzenie 2:1. Druga połowa to ciągły napór MKS-u 
i w efekcie kolejny gol Magiery, który dobił strzał Stojaka – była to 
52 min. W momencie, gdy wszyscy spodziewali się trzeciego trafi e-
nia dla naszego zespołu, kontra gości, faul Bednarka w polu karnym 
i jedenastka zamieniona na gola przez Bilika w 68 min. Jednak już 
120 sekund później arbiter dyktuje kolejnego karnego, tym razem po 
drugiej stronie boiska. Skutecznym egzekutorem w drużynie MKS-
u na szczęście okazał się Sebastian Idczak. Remis 3:3 i ciągłe ataki 
podopiecznych trenera Pluszczyka, nieskuteczne aż do 95 minuty 
(sędzia doliczył 5 minut z powodu licznych przerw), kiedy to Stojak 
pakuje z bliska piłkę do siatki!!! Zwycięstwo 4:3, kolejne trzy punkty 
i ogromna radość zwłaszcza piłkarzy, ale i kibiców. Warto było być 
na tym spotkaniu, mieliśmy w nim wszystko, ogromne emocje, kon-
trowersyjne decyzje sędziego i grad goli, a i tak nie sposób opisać 
wszystkich dogodnych sytuacji, które gracze MKS-u zmarnowali, bo 
tak wiele ich chłopcy stworzyli. Co najmniej dwie świetne setki miał 
jeszcze Magiera, dwukrotnie w doskonałych okazjach źle zachował 
się Krzysiek Firlej, minimalnie niecelnie strzelali Sopelewski, Biliń-
ski, Stojak, w słupek trafi ł Darek Firlej… Najważniejsze jednak, że 
kolejne 3 punkty można dopisać zespołowi w tabeli. MKS: Wowro 
- Mikolasz, Śmiłowski (Sopelewski 61), Bednarek, Samek (Dendys 
78), Idczak, Karlik (Gołaś 46), K.Firlej (Biliński 61), D.Firlej, Ma-
giera, Stojak.

Z dniem 2 października z funkcji trenera pierwszej drużyny  zre-
zygnował Eugeniusz Pluszczyk. Jego następcą został były znakomity 
piłkarz dawnego Górnika Lędziny, a do niedawna trener Unii Bie-
ruń Stary, Zbigniew Szulc. Popularny „Szuler” przyszedł do Lędzin 
w sezonie 1992/93, rok później przyczynił się w dużym stopniu do 
awansu klubu do III ligi, słynął z świetnego egzekwowania rzutów 
wolnych, w 150 spotkaniach jakie rozegrał w Lędzinach zdobył 10 
bramek. W naszym klubie występował do wiosny 1998 roku. Witamy 
i życzymy sukcesów w pracy z zespołem MKS-u!
A oto krótkie podsumowanie dokonań trenera Eugeniusza Pluszczy-
ka:
-  IV liga: 15 spotkań (runda wiosenna sezonu 2004/2005) - 8 punktów 

(2 zwyciestwa, 2 remisy, 11 porażek, bramki:12-35) 
-  V liga (sezon 2005/2006 i 9 spotkań obecnego sezonu 2006/2007) 

:39 spotkań i 54 punkty (13 zwycięstw, 15 remisów, 11 porażek, 
bramki:59-60) 

-  łącznie: 54 spotkania, 62 punkty (15 zwycięstw, 17 remisów, 22 
porażki, bilans bramkowy: 71-95).

Tak się złożyło, że trenerski debiut Zbigniewa Szulca przypadł 
na mecz z zespołem, w którym pracował do niedawna. Derby z “Uj-
kami” był to jednak najsłabszy mecz w wykonaniu MKS-u w tym se-
zonie, wolna gra, brak pomysłu na grę i niezliczona ilość niecelnych 
podań sprawiły, że zdobyty za remis 0:0 punkt powinien cieszyć. 
Przy lepszej skuteczności bierunian mogli oni wygrać, na szczęście 
albo trafi ali w słupek, bądź innym razem nasz obrońca po błędzie 
Mokrego wybijał piłkę z linii bramkowej, czy też grający trener go-
spodarzy Bobla fatalnie marnował doskonałą szansę. MKS stworzył 
właściwie tylko dwie dobre okazje, ale ani Magiera ani Stojak nie 
trafi li do siatki. MKS grał w składzie: Mokry – Gołaś (Jałowy 88), 
Śmiłowski, Synowiec, Bednarek, Samek, Idczak, D.Firlej (Biliński 
75),K.Firlej, Magiera (Duda 78), Stojak.

MKS Lędziny świetnie spisuje się w tym sezonie na własnym 
boisku, z 5 spotkań wygrał aż 4. Kolejna ofi arą podopiecznych Zbi-
gniewa Szulca padł Orzeł Mokre.

To gracze z Mikołowa mieli przewagę w pierwszej połowie, 

prowadzili grę, ale dwa strzały zza pola karnego Roberta Stojaka w 
22 (przy asyście Krzyśka Firleja) i 29 (po indywidualnej akcji) min. 
dały naszej drużynie prowadzenie. Na dodatek golem do szatni dobił 
rywali Sławek Magiera w 45 minucie i MKS prowadził 3:0. Dru-
ga odsłona to miażdżąca przewaga Orła, ale naszej drużynie bądź to 
sprzyjało szczęście (m.in. dwie poprzeczki, słupek) bądź na wysoko-
ści zadania stawał fenomenalnie broniący Ryszard Wowro. Goście 
zdobyli jedynie honorową bramkę i to w ostatnich sekundach meczu, 
a jej autorem był Szołtysek. Skład MKS-u: Wowro - Bednarek, Sy-
nowiec (Sopelewski 78), Jałowy, Gołaś (Bomba 90), Samek, Idczak, 
K.Firlej, D.Firlej (Biliński 80), Stojak, Magiera (Duda 86).

Prócz rozgrywek ligowych MKS we wrześniu rozegrał także 
dwa spotkania Pucharu Polski. Po wyeliminowaniu Piasta Pawłowice 
i wyjazdowym zwycięstwie 3:1 (gole: Karlik, Duda, Magiera) lędzi-
nianie w kolejnej rundzie nie sprostali na własnym stadionie Czar-
nym Piasek i odpadli z dalszych rozgrywek. W spotkaniu z zespołem 
Albina Wiry po dogrywce przegrali 2:3 – oba gole dla MKS-u zdobył 
prezentujący dobrą skuteczność ostatnimi czasy Sławek Magiera.

A oto krótki przegląd tego, jak spisywały się pozostałe druży-
ny MKS-u w ostatnim czasie. Nadal świetnie prezentują się rezerwy, 
chłopcy prowadzeni przez Marka Papacza pokonali wpierw HKS 
Szopienice 2:1 (gole K.Kula i P.Dejas), następnie zremisowali 0:0 
z Kamionką Mikołów, by w kolejnym spotkaniu znów zwyciężyć, 
tym razem 2:0 Spartę II Katowice (gole Sopelewskiego i P.Dejasa), 
MKS II potem podzielił się punktami z Naprzodem II Świętochłowi-
ce – wynik 0:0, rozbił zespół Czarnych na Wzgórzu ze Świętochłowic 
4:2 (Duda 2, Bortel, P.Dejas), a w ostatnim spotkaniu zremisował 0:0 
z Śląskiem II Świętochłowice. W efekcie, po 8 kolejkach katowickiej 
klasy B rezerwy z dorobkiem 18 punktów zajmują czwarte miejsce w 
tabeli z bilansem bramkowym 12-3. Oby tak dalej!

Drużyna juniorów prowadzona przez trenera Rozmysłowskie-
go odnotowała następujące rezultaty: przegrała z LKS-em Łąka 4:7 
(gole: Gardawski 2, Napieraj, Śliwa) oraz pokonała Iskrę Pszczyna 
5:2 (Gardawski 2, Śliwa, Sowik, Bratek), następnie uległa Sokołowi 
Wola 2:4 (Bratek i Gut), by znów wygrać, tym razem 5:2 z Piastem 
Pawłowice 5:2 (Śliwa 2, Gardawski 2, Papacz). W ostatnich meczach 
juniorka zremisowała dwukrotnie, z GTS Bojszowy 1:1 (Gardawski) 
oraz z Krupińskim Suszec 2:2 (Gardawski, Gut). Kilka słów o tramp-
karzach, ci starsi w 7 meczach zdobyli komplet punktów pokonując 
kolejno 4:0 MOSIR Pszczynę, 2:0 MOSM Tychy, 2:1 Sokoła Wolę, 
Krupińskiego Suszec 1:0, Nadwiślana Góra 4:0, Pniówka 5:0 oraz 
Polonię Łaziska 3:0!. Z kolei trampkarze młodsi pokonali jak do tej 
pory Polonię Łaziska 4:1, GTS Bojszowy 9:0, ZET Tychy 11:0, zre-
misowali z Ogniem Wola 3:3 i ulegli MOSM Tychy 1:5.

Piłkarska jesień w pełni, do końca rozgrywek w grupie I kla-
sy okręgowej pozostały 3 kolejki. Tu może się wszystko wydarzyć, 
MKS traci zaledwie 4 punkty do lidera z Ornontowic, który ma 21 
oczek. Kolejne miejsca w tabeli zajmują AKS Mikołów i GTS Boj-
szowy, oba z 20 punktami, czwarty jest Sokół Wola, MKS plasuje 
się na 5 miejscu. Z drugiej strony przewaga nad strefą zagrożoną 
– pamiętajmy, że spada 5 bądź 6 zespołów - jest minimalna, gdyż 
liga stała się niezwykle wyrównana i wyniki, w których potencjalnie 
słabsze zespoły urywają punkty faworytom nie należą do rzadkości. 
Z tym większą uwagą będziemy śledzić poczynania MKS-u ostat-
nich meczach rundy jesiennej sezonu 2006/2007. Zapraszamy na ko-
lejne spotkania, z Sokołem Wola, Ogrodnikiem Cielmice, AKS-em 
Mikołów. Przypominamy także o 
stronie internetowej klubu www.
mks37ledziny.prv.pl.

Dziękuję panu Jerzemu Ko-
niecznemu za pomoc w przygo-
towaniu artykułu i udostępnienie 
materiałów ze swego archiwum.

Marcin Podleśny

LĘDZIŃSCY JUBILACI

Anna i Jan Górscy

I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
„Taneczna Jesień Lędziny-2006”

 W dniu 23 września bieżącego roku na  hali Ośrod-
ka Rekreacyjno Sportowego „Centrum” w Lędzinach odbył 
się I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Taneczna 
Jesień Lędziny- 2006” o Puchar Burmistrza Miasta Lędziny. 
W turnieju brały udział 104 pary taneczne z całej Polski m.in. 
z Krakowa, Rzeszowa, Siemianowic, Wrocławia. Turniej był 
podzielony na trzy kategorie. Zwycięzcom, którzy zdobyli od 
I do IV miejsc komisja w składzie Władysław Trzciński- Bur-
mistrz Miasta, Bernard Bednorz- Wicestarosta Powiatu, Euge-
niusz Pluszczyk- Wiceprezes Zarządu Fundacji oraz Marzena 
Lozinoszek- Instruktor Szkoły Tańca „WIR” z Mysłowic wrę-
czyła  puchary, medale, dyplomy, oraz drobne upominki.



Laureaci konkursów:
Konkurs plastyczny 
„Indiański obrazek”
I - Aleksandra Gaweł 
II - Paulina Chrobok 
III - Julia Falkus
Sportowy konkurs rodzinny: 
I - Państwo Konik
II - Państwo Ścierscy
III - Państwo Jastrzębscy
Zawody sportowe dla dzieci:
I  - Marcin Szumilas
II - Adrian Drewicz
III - Marcin Łyżwiński
IV - Kacper Królak
V - Dominika Jałowy
Konkurs na 
„Kartofl anego Indianina”:
I - Dominika Jałowy
II - Grzegorz Kita
III - Jakub Gabor
Wyróżnienia otrzymali:
Wiktoria Nowak i Krzysztof Józefus
Konkurs na najładniejszą fryzurę:
I - Julia Brzuszkiewicz
II - Julia Kostorz
III - Gabriela Polewka

W dniu 30.09.2006 r. w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Lędzinach odbył się już po raz piąty „KARTO-
FLANY FESTYN”, tym razem „Po indiańsku”, stąd przedszkolaki przybyły w kolorowych indiańkich strojach wraz ze swoimi rodzicami. 

Gościem specjalnym był członek Towarzystwa Przyjaciół Indian – Stanisław 
Sobański.

Na uczestników czekało wiele atrakcji, specjały z kartofl i w wykonaniu 
kuchni przedszkolnej oraz pyszne ciasta zasponsorowane przez rodziców.

Impreza roz-
poczęła się uro-
czystym odśpie-
waniem hymnu 
„Kartofl any song”. 
Następnie w kolej-
ności od najmłod-
szych do najstar-

Repertuar PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2006
28,29 październik godz. 17.00  „7 Krasnoludków – Historia Prawdziwa”
Komedia Familijna (Niemcy, 2004) czas 95 min.
3,4 listopad godz. 1800 „Taniec zmysłów”
Dramat/musical (USA, 2006); czas 100 min od 12 lat;
10,12 listopad  godz. 1700 „Garfi eld 2”
Komedia (USA, 2006); czas 80 min; 
18,19 listopad godz. 1800 „Samotność w sieci”
Dramat (Polska, 2006); czas 119 min; 
24-26 listopad godz. 1700 „Karol - Papież który pozostał człowiekiem”
Dramat biografi czny (Włochy, 2006); czas 153 min;
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Skład i druk: Zakład Poligraficzno-Reklamowy "RoDo Laser"

Oj rozjeździli się nam Nasi Mieszkańcy, 
Czechy, Bruksela, Bawaria a nawet całe 
polskie wybrzeże. Mijający rok jest do-
brym prognostykiem na przyszłość Lędzin 
w Unii Europejskiej. Oby międzynarodo-
wa współpraca naszych szkół, strażaków i 
samorządowców nadal rozwijała się tak 
owocnie jak w roku bieżącym. 

Marek Spyra 

SPONSORZY:
Hurtownia „Tropik” Chełm Śl.
Hurtownia „Warzywko”
Hurtownia „Gastromax” - Tychy
Zakład rzeźniczo – wędliniarski Bojszowy

CZEPEM” i „POLOWANIE NA BIZONA”. Były 
również potyczki rodzinne, w których udział wzięło 
12 trzyosobowych rodzin. Dużym zainteresowa-
niem cieszył się konkurs na „KARTOFLANEGO 
INDIANINA”, dzieci przy pomocy rodziców potra-
fi ły wyczarować ze zwykłych ziemniaków prawdzi-
wych wodzów indiańskich, których wszyscy mogli 
podziwiać na zorganizowanej wystawie.

Mamusie swoim małym „POCAHONTAS” 
upinały włosy w fantazyjne fryzury a tatusiowie obserwowali jak ich dzielni  „WINETOU” celnie trafi ają 
z łuku do tarczy.

Festyn nie mógłby się odbyć bez konkursu plastycznego pt. „INDIAŃSKI OBRAZEK”, który rów-
nież cieszył się powodzeniem. Uczestnicy mogli także stworzyć dzieło przy pomocy kartofl anych stem-
pelków oraz wykonać swój indiański 
talizman.

Dobre humory dopisywały 
wszystkim a uśmiech towarzyszył 
przez całą imprezę zarówno dzieciom 
jak i ich rodzicom.

Na zakończenie festynu zwy-
cięzcom konkursów zostały wręczo-
ne nagrody a pozostałym cukiereczki 
dla osłody.

„ K a r t o f l a n y  f e s t y n ”

szych, dzieci zaprezento-
wały program artystyczny 
o tematyce jesiennej oraz 
indiańskiej. W dalszej kolej-
ności rodzice wraz ze swymi 
pociechami brali udział w 
wielu konkurencjach. Prze-
prowadzono gry i zabawy 
sportowe dla dzieci, m.in. 
jak na prawdziwych indian 
przystało: „RZUT OSZ-

ZAPRASZAMY ! ! 
!


